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Úvod

Vážení a milí přátelé,
cestovní kancelář SATURN vstupuje v roce 2019 do své již 29. sezony. Jak jistě víte, od roku 2018 jako
samostatný subjekt, tedy SATURN s.r.o. Po letošní úspěšné sezoně vám s radostí představujeme náš nový
katalog Léto 2019 pobytových, poznávacích a cykloturistických zájezdů s novými destinacemi, které
dle našeho názoru stojí za poznání a které by vám ve vašem cestovatelském deníčku neměly chybět.
Nabídku jsme rozšířili o pobyty v oblíbených maďarských lázních Lenti a Cölldömölk.
Věřím, že i nadále značce SATURN zachováte přízeň a důvěru. Jsem ráda, že každým rokem
zaznamenáváme nárůst zákazníků. Vloni jich s námi cestovalo přes 10 tisíc. Vedle těch stálých,
jejíchž přízně si velmi vážím, přibyla i řada nových klientů. To svědčí o tom, že naše nabídky
jsou atraktivní a oslovují různé skupiny aktivních lidí, kteří rádi tráví volný čas na cestách.
Sídlo Cestovní kanceláře SATURN zůstává v ulici Karla IV. v Českých Budějovicích, kde
vyřídíte objednávky a zajistíte si i další služby. K dispozici jsou i nové webové stránky
www.cksaturn.cz. Jsme rovněž na mailu cksaturn@cksaturn.cz. Kromě dlouhodobě
příznivých cen nabízíme i několik atraktivních slev za včasnou rezervaci. Všechny zájezdy
v tomto katalogu jsou pojištěny u UNIQA pojišťovny ve smyslu zákona 159/1999 Sb.
Věříme, že Vás pečlivě připravovaný katalog na sezónu roku 2019 zaujme
a svůj volný čas či dovolenou prožijete s cestovní kanceláří SATURN s.r.o.

S úctou
Helena Bečková, ředitelka CK SATURN s týmem spolupracovníků

Využijte našich časových slev:
Slevy se týkají všech pobytových a poznávacích zájezdů, které jsou vlastním produktem CK SATURN
a vícedenních cykloturistických zájezdů. Uvedené slevy se nevztahují na relaxační pobyty v Maďarsku
a Slovensku.

–s
 leva 7 %

ze základní ceny při uhrazení 50% zálohy z celkové ceny
zájezdu do 15. 2. 2019

–s
 leva 5 %

ze základní ceny při uhrazení 50% zálohy z celkové ceny
zájezdu do 15. 3. 2019

–s
 leva 300 Kč

pro členy Klubu SATURN u pobytových a vybraných
cykloturistických zájezdů označených piktogramem S.

PLATÍ VŽDY POUZE JEDNA SLEVA.
Pokud jste se v předchozích třech letech zúčastnili pobytového nebo vícedenního cykloturistického zájezdu, stáváte se
automaticky členy Klubu SATURN, který jsme založili pro naše zákazníky.

Smluvním partnerem cestovní kanceláře SATURN s.r.o. pro cestovní pojištění je UNIQA pojišťovna s.r.o.. Komplexní cestovní pojištění
obsahuje: pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění, připojištění odpovědnosti za škodu, zavazadel a připojištění storna zájezdu.
Cena pojištění činí 33 Kč za osobu a pojistný den. Bližší informace Vám rádi sdělíme v cestovní kanceláři.
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Ceny zájezdů a výletů v tomto katalogu jsou uváděny v Kč
(pokud není uvedeno jinak)

Vhodné pro
rodiny s dětmi

Doporučujeme,
tip CK Saturn

Možnost dokoupení
All Inclusive

Hotel
s bazénem

Novinka
v nabídce
CK Saturn

All Inclusive
v ceně
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Chorvatsko

Poreč

Jedno z nejhezčích, nejnavštěvovanějších a největších letovisek na Istrii, město s četnými historickými památkami. V centru starého města najdete vzácné
pozůstatky římských staveb a překrásnou baziliku svatého Eufrasia ze 6. století s nádhernými mozaikami. Zelená Laguna patří mezi nejhezčí turistickou oblast
Porečské riviéry. Je výborně sladěna s okolní přírodou a jedním z nejlépe vybavených turistických středisek na Istrii.

HOTEL DELFÍN **

Poloha: hotel se nachází na poloostrově v centru turistické oblasti
Zelená Laguna, obklopen zelení
a oleandry. Od centra Poreče je
vzdálen cca 5 km.
Vybavení hotelu: klimatizovaná
restaurace, TV místnost, obchod se
suvenýry, venkovní bazén s mořskou
vodou, terasa, bar, obchod, kadeřnický salon, směnárna, parkoviště
(1 EUR/den - platba na místě).
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Pokoje: dvoulůžkové s možností
přistýlky (pouze do 18 let – jedná se
o mobilní lůžko), se sprchou a WC,
balkonem, jednoduše vybavené.
Jednolůžkové pokoje jsou v tomto
hotelu pouze s výhledem do parku.
Upozorňujeme, že u některých pokojů
na mořskou stranu není vidět na moře
(vzrostlé stromy). Možnost rodinných
pokojů (2 dvoulůžkové pokoje propojené dveřmi) – ceny na dotaz v CK.

Stravování: polopenze, snídaně
i večeře formou bohatého bufetu.
Možnost dokoupení obědů za příplatek (viz tabulka).
Sport a zábava: vodní sporty, sportovní hřiště pro míčové hry, tenisové
kurty, zábavný park.
Pláž: přírodní oblázková, kamenitá,
betonová plata 150 m od hotelu.

Odjezdová místa: Praha, Příbram,
Tábor, Písek, Protivín, Vodňany,
České Budějovice, Kaplice.
Cena zahrnuje: 7x ubytování,
7x polopenzi formou bufetu,
pobytovou taxu, služby delegáta,
pojištění CK.
Fakultativní nabídka: doprava
obousměrně 2 300 Kč, doprava
jednosměrně 1 490 Kč, komplexní
pojištění 330 Kč/os.

www.cksaturn.cz

Chorvatsko

Poreč

HOTEL DELFÍN

25. 5.–22. 6.

22. 6.–29. 6.

29. 6.–6. 7.

6. 7.– 3. 8.

3. 8.–17. 8.

17. 8.–24. 8.

24. 8.–31. 8..

31. 8.–14. 9.

dospělý

7 370

8 990

9 760

10 400

9 990

9 300

8 350

6 900

dítě do 7 let s 1 dosp.

3 800

4 500

4 880

5 200

5 020

4 650

4 200

3 500

dítě 7–14 let s 1 dosp.

5 500

6 450

6 850

7 400

6 990

6 500

5 830

4 690

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

dítě 12–14 let na přistýlce

3 800

4 600

4 980

5 400

5 020

4 750

4 300

3 650

dítě 14–18 let na přistýlce

5 800

7 240

7 810

8 400

8 020

7 500

6 700

5 400

dítě do 12 let na přistýlce

mořská strana/os. a týden

250

250

250

250

480

250

480

250

dospělý v 1/1 s balkonem

8 300

10 250

10 800

11 430

11 430

10 250

9 530

7 450

příplatek za obědy/os. a týden

1 700

1 700

1 700

1 700

1 700

1 700

1 700

1 700

NEPŘEHLÉDNĚTE: Výhodná nabídka do hotelu Delfín** v termínech 21. 6.–30. 6.
a 23. 8.–1. 9. s autobusovou dopravou v ceně !!!
HOTEL DELFÍN
VÝHODNÁ NABÍDKA

21. 6.–30. 6.

23. 8.–1. 9.

dospělý

10 500

9 990

dítě do 12 let na přistýlce

2 090

2 090

dítě 12–14 let na přistýlce

6 390

5 990

dítě 14–18 let na přistýlce

8 700

8 100

mořská strana / os. a týden

250

250

příplatek za 1/1 s balkonem/týden

650

550

1 700

1 700

příplatek za obědy / os. a týden

www.cksaturn.cz

Odjezdová místa: Praha, Tábor, Písek, Strakonice, Prachatice,
České Budějovice, Český Krumlov, Kaplice.
Cena zahrnuje: 7x ubytování v 1/2 pokoji s balkonem, 7x polopenzi
formou bufetu, dopravu autobusem, pobytovou taxu, služby delegáta,
pojištění CK.
Fakultativní nabídka: komplexní pojištění 330 Kč./os.
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Chorvatsko

Ostrov Krk – Baška

Letovisko Baška je zřejmě nejznámějším letoviskem na ostrově Krk. Toto přístavní městečko leží ve stejnojmenné zátoce
na jižním pobřeží ostrova. Lázeňství a turistika mají v této oblasti tradici sahající do 20. let minulého století. Krásná pláž
a azurové moře přitahují každoročně tisíce turistů ze všech koutů světa. Mezi nimi mají významné místo turisté z Čech, kteří
jsou zde odjakživa velmi vítáni. Byli to právě Češi, kteří dali podnět k rozvoji cestovního ruchu na tomto ostrově.

HOTEL CORINTHIA ***

ANIMAČNÍ
PROGRAMY

1–2 děti do 15 let na přistýlce ZDARMA!
Neomezená konzumace nápojů k večeři!
Poloha: nachází se 100 m od oblázkové cca 2 km dlouhé pláže
v romantické zátoce. Od centra
městečka je vzdálen 5 min.
Vybavení: hotel se skládá ze 3 části.
V hotelu je velká vstupní hala s recepcí, směnárna, výtahy, wellness
centrum, restaurace, aperitiv bar,
kadeřník, butik, obchod s časopisy
a suvenýry, kosmetický salon, vnitřní
a venkovní bazén se sladkou vodou.
Pokoje: dvoulůžkové pokoje
s možností 1–2 přistýlek (rozkládací

gauč), standardně vybavené, WC +
sprcha, satelitní TV, telefon, balkon,
klimatizace. Na pokoji sejf, přípojka na internet a fén. Jednolůžkové
pokoje nejsou možné.
Stravování: polopenze – formou
švédských stolů včetně neomezené konzumace nápojů v průběhu
večeře (pivo, víno, limonáda, voda).
Sport a zábava: tenisové kurty,
minigolf, stolní tenis, půjčovna kol
a mopedů, vodní sporty a škola
potápění. Animační programy

pro děti i dospělé. V okolí Bašky
značené turistické stezky.
Pláž: oblázková 100 m od hotelu.
Na pláži je tobogán.
Odjezdová místa: Praha, Benešov,
Tábor, Příbram, Strakonice,
Plzeň, Písek, Blatná, Vodňany,
České Budějovice a Kaplice.
Cena zahrnuje: 7x ubytování,
7x polopenzi, pobytovou taxu, služby delegáta a zákonné pojištění CK.
Cena nezahrnuje: příplatek za obědy (formou bufetu) včetně nápojů

8. 6.–15. 6.
7. 9.–14. 9.

15. 6.–22. 6.
31. 8.–7. 9.

pokoj superior 1/2 s balkonem*

10 990

pokoj superior 1/2+1 s balkonem

13 100

pokoj standard 1/2+1 s balkonem

HOTEL CORINTHIA

2 700 Kč/osoba/týden. V případě,
že si rodiče zakoupí obědy, mají
děti do 7 let obědy ZDARMA. Děti
7–12 let zaplatí 1 900 Kč/os./týden.
Fakultativní nabídka: doprava
zájezdovým autobusem 2 200 Kč,
komplexní pojištění 330 Kč/os.
Na recepci možnost připlatit si
lednice cca 3 EUR/den, parkování
cca 2 EUR/den, dětská postýlka je
pro děti do 2 let ZDARMA.

22. 6.–29. 6.

29. 6.–31. 8.

12 200

12 700

14 300

14 150

14 800

15 990

13 800

15 320

16 200

17 900

dítě do 15 let na 3. nebo 4. lůžku

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

dospělá osoba na přistýlce

10 300

10 900

11 500

12 550

* v pokoji lze ubytovat 1 dítě do 7 let bez lůžka se stravou ZDARMA
6
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Chorvatsko

Ostrov Krk – Baška
SOUKROMÉ APARTMÁNY

Poloha: v městečku Baška a v jejím
okolí, 100–800 m od moře.
Vybavení: rodinné vily se standardním zařízením, klimatizací, apt. jsou
vždy s balkonem nebo terasou.
Apartmány:
STUDIO 1/2: obývací pokoj s manželským lůžkem, kuchyňský kout
s lednicí, sprcha a WC.

APARTMÁN 1/2: ložnice se 2 lůžky,
obývací pokoj s přistýlkou a kuchyňský kout s lednicí, sprcha a WC.
APARTMÁN 1/4: 2 ložnice se
2 lůžky, obývací pokoj s možností
přistýlky, kuchyňský kout s lednicí,
sprcha a WC.
APARTMÁN 1/6: 3 ložnice se
2 lůžky, obývací pokoj s možností

přistýlky, kuchyňský kout s lednicí,
sprcha a WC.
Stravování: vlastní.
Pláž: oblázková.
Cena zahrnuje: 7x ubytování,
pobytovou taxu, služby delegáta,
zákonné pojištění CK.
Cena nezahrnuje: ekologickou taxu a registrační poplatek

cca 5,10 EUR/osoba/pobyt - platí se
na místě v agentuře.
Fakultativní nabídka: doprava
zájezdovým autobusem 2 300 Kč,
komplexní pojištění vč. storna
330 Kč/os./týden.
Odjezdová místa: Praha, Tábor,
Strakonice, Písek, Vodňany,
České Budějovice, Kaplice.

ilustrační foto

ilustrační foto

25. 5.–8. 6.
7. 9.–14. 9.

8. 6.–29. 6.
31. 8.–7. 9.

29. 6.–6. 7.

nájem za studio

7 200

7 900

10 900

11 340

13 560

nájem za apt 1/2

8 900

9 550

13 100

13 990

16 200

nájem za apt 1/4

12 290

14 000

19 660

20 890

24 600

nájem za apt 1/6

14 800

17 990

23 350

24 600

30 720

přistýlka

1 500

1 800

1 990

2 500

2 700

osoba bez lůžka

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

SOUKROMÉ APT BAŠKA

www.cksaturn.cz

6. 7.–13. 7.
24. 8.–31. 8.

13. 7.–24. 8.
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Chorvatsko

Petrčane

Petrčane je malebné přímořské městečko rozkládající se ve stejnojmenné zátoce cca 12 km severozápadně od hlavního
centra oblasti – Zadaru. V blízkosti tohoto 900 let starého rybářského letoviska se nalézá známé kulturně-historické
městečko Nin. Návštěvníky láká zdejší zachovalou přírodou, průzračným mořem s krásnými a čistými plážemi, ale také
kvalitními službami a množstvím různých forem zábavy společenského i kulturního vyžití.

HOTEL PINIJA ****
Sleva 1 400 Kč na dospělou osobu a 700 Kč
na dítě v termínech 25. 5.–8. 6. a 7. 9.–14. 9.!
Sleva 10 % při uhrazení zájezdu do 31. 3. 2019.
Slevy nelze sčítat.
Poloha: hotel je umístěný v hustém
borovém lese na poloostrově, cca
5 minut chůze od malebné přímořské
vesničky Petrčane a 12 km od Zadaru.
Vybavení: recepce se směnárnou,
klimatizovaná hotelová hala s posezením, restaurace, aperitiv bar, terasa,
mini market, výtah, Wi-Fi připojení.
Parkoviště pro hotelové hosty je
zdarma. Wellness & Spa „Marea“ –
za poplatek (7 EUR/3 hodiny/osoba).
Pokoje:
1/2(+1) bez balkonu Classic (19m2):
klimatizované dvoulůžkové pokoje
s možností 1 přistýlky, s koupelnou
a WC, telefonem, ledničkou, fénem,
SAT/TV a trezorem.
1/2+2 bez balkonu Classic (25m2):
klimatizované dvoulůžkové pokoje

s možností 2 přistýlek, s koupelnou
a WC, telefonem, ledničkou, fénem,
SAT/TV a trezorem.
1/2(+1) s balkonem Premium (22m2):
klimatizované dvoulůžkové pokoje
s možností 1 přistýlky, s koupelnou
a WC, telefonem, ledničkou, fénem,
SAT/TV, trezorem a balkonem.
1/2(+1) s balkonem strana moře
Premium (22m2): klimatizované
dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýlky s koupelnou a WC, telefonem,
ledničkou, fénem, SAT/TV, trezorem
a balkonem na mořskou stranu.
1/2+2 s balkonem strana moře
Premium (27–29m2): klimatizované
dvoulůžkové pokoje s možností
2 přistýlek, s koupelnou a WC,
telefonem, ledničkou, fénem, SAT/

TV, trezorem a balkonem na mořskou stranu.
1/1 bez balkonu Classic nebo
s balkonem Premium: klimatizované pokoje, s koupelnou a WC,
telefonem, ledničkou, fénem,
SAT/TV, trezorem, bez balkonu
nebo s balkonem.
Stravování: polopenze, snídaně
a večeře formou bohatého bufetu.
Sport a zábava: vnitřní a venkovní bazén se sladkou vodou
(venkovní bazén je v provozu cca
od 15.5. do 15.10.), dětský bazén,
beauty centrum – fitness, sauna,
masáže, tenisové kurty, stolní tenis,
plážový volejbal, minigolf, animace
(od 15. 6. do 31. 8.), dětský koutek,
půjčovna kol.

Pláž: oblázková, betonová plata
50–100 m od hotelu.
Odjezdová místa: Praha,
Tábor, Strakonice, Písek,
České Budějovice, Kaplice.
Cena zahrnuje: 7x ubytování,
7x polopenzi, pobytovou taxu,
pojištění CK.
Fakultativní nabídka: doprava klimatizovaným autobusem obousměrná 2 400 Kč, vícetýdenní 2 900 Kč,
jednosměrná 1 650 Kč, komplexní
pojištění 330 Kč/os. Možnost přikoupení obědů za 1 900 Kč/os./týden.
Letovisko je bez delegátských
služeb.
Upozorňujeme klienty, kteří cestují
busem, že příjezd do Petrčane je
ve velmi brzkých ranních hodinách.

25. 5.–1. 6.
7. 9.–21. 9.

1. 6.–15. 6.
24. 8.–7. 9.

15. 6.–6. 7.
17. 8.–24. 8.

6. 7.–17. 8.

dospělý

12 550

13 750

15 150

17 950

dospělý na přistýlce

10 080

11 050

12 150

14 520

dítě do 4 let na přistýlce

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

dítě 4–12 let na přistýlce

ZDARMA

6 890

7 450

8 890

8 600

9 450

10 420

12 400

HOTEL PINIJA
Pokoj 1/2(+1) bez balkonu Classic

dítě 3–12 let s 1 dospělým
Pokoj 1/2+2 bez balkonu Classic
dospělý

12 770

13 990

15 390

18 450

1.dítě do 4 let na přistýlce

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

1.dítě 4–12 let na přistýlce

ZDARMA

6 890

7 560

9 100

2.dítě do 12 let na přistýlce

6 290

6 990

7 620

9 100

dospělý

12 990

14 450

16 070

19 450

dospělý na přistýlce

10 240

11 590

12 950

15 550

dítě do 4 let na přistýlce

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

dítě 4–12 let na přistýlce

ZDARMA

6 990

7 940

9 840

8 850

9 970

11 240

13 420

dospělý

14 200

15 600

17 240

20 800

dospělý na přistýlce

11 520

12 650

13 930

16 720

dítě do 4 let na přistýlce

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

dítě 4–12 let na přistýlce

ZDARMA

7 890

8 650

10 300

9 800

12 400

11 990

14 400

Pokoj 1/2(+1) balkon Premium

dítě 3–12 let s 1 dospělým
Pokoj 1/2(+1) balkon mořská strana Premium

dítě 3–12 let s 1 dospělým
Pokoj 1/2+2 balkon mořská strana Premium
dospělý

14 450

15 840

17 980

21 300

1.dítě do 4 let na přistýlce

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

1.dítě 4–12 let na přistýlce

ZDARMA

7 240

7 990

9 230

2.dítě do 12 let na přistýlce

7 100

7 840

8 940

10 630

pokoj 1/1 bez balkonu Classic

15 550

20 240

22 640

25 990

pokoj 1/1 s balkonem Premium

16 260

21 350

23 820

26 900
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Severní Dalmácie – Biograd na Moru

Chorvatsko

Biograd na Moru je známé a oblíbené prázdninové letovisko, které leží 28 km jižně od krásného historického centra města
Zadar. Město bylo postaveno v 11. stol. a bývalo kdysi sídlem chorvatských králů, najdete je uprostřed jadranského pobřeží
v Pašmanském průlivu, sevřené zálivy Soline a Bošana. Promenáda lemující pobřeží nabízí překrásný výhled na Pašmanský kanál
a stejnojmenný ostrov. V blízkém okolí se nacházejí tři národní parky – Paklenica, Kornati a Krka, dále přírodní parky Telaščica
a Vranské jezero. Kromě nádherných pláží, zde můžete využít i bohatou nabídku kulturních akcí a sportovně-rekreačních aktivit.
Hotel pro všechny
věkové kategorie!

HOTEL ADRIA ***

Poloha: hotel se nachází v borovicovém háji, v klidném místě zvaném
Dražica. Od centra města je vzdálen
cca 15 minut chůze, promenádou
podél moře.
Ubytování: 2–3lůžkové klimatizované pokoje s balkonem a s možností
jedné přistýlky, koupelna se sprchou
či vanou, WC, fén, SAT/TV, telefon.
Přistýlka je ve formě rozkládacího
gauče/křesla a je vhodná pro klienty
do výšky 160 cm. V trojlůžkovém
pokoji je francouzské lůžko, postel
a přistýlka na rozkládání. Jednolůžkové pokoje jsou na vyžádání.
Stravování: all inclusive – snídaně, obědy, večeře formou bufetu
včetně nápojů k jídlu v restauraci

(perlivé a neperlivé nealkoholické
nápoje, džusy, voda, víno, pivo).
Odpolední snack v baru u bazénu
od 15 do16 hod. (káva, čaj, sušenky,
tyčinky, minimálně 4x týdně zmrzlina pro děti), během dne od 10.00
do 23.00 hodin jsou na baru
u venkovního bazénu podávány
nealkoholické a místní alkoholické
nápoje z bezpečnostních důvodů
výhradně v plastových kelímcích.
Doprava: zahraničním zájezdovým
autobusem s klimatizací, WC, DVD
a mini barem, odjezd v pátek v odpoledních hodinách, návrat domů
následující neděli dopoledne.
Slevy a příplatky: dítě do 9 let
na 3. lůžku a dítě do 7 let na 4. lůžku

13. 7.–20. 7.
20. 7.–27. 7.
27. 7.–3. 8.
3. 8.–10. 8.
10. 8.–17. 8.

HOTEL ADRIA

8 990

9 990

11 990

14 990

14 990

14 990

12 990

dítě do 9 let na 3. lůžku a dítě do 7 let na 4. lůžku

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

1.dítě 9–12 let a 2.dítě 7–12 let na přistýlce/Kč

5 290

5 290

5 290

6 990

6 990

5 990

5 290

1.a 2. dítě 12–18 let na přistýlce/Kč

7 590

7 590

7 590

7 990

8 990

8 990

7 990

dosp. os. na 3. lůžku/Kč

8 990

9 990

10 990

10 990

10 990

10 990

10 990

www.cksaturn.cz

22. 6.–29. 6.

29. 6.–6. 7.
6. 7.–13. 7.

nu denně Wi-Fi zdarma v hale hotelu
u recepce, 6x týdně v červenci a srpnu zábavné programy a animace,
1x týdně dalmatský večer, posilovnu,
multifunkční hřiště, plážový volejbal,
stolní tenis, služby českého delegáta
v místě po celou dobu pobytu,
pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: dopravu
2400 Kč, pobytovou taxu dosp.
os 350 Kč/pobyt a dítě 12–18 let
175 Kč/pobyt, cestovní zdravotní
pojištění, viz. str. 2.
Nástupní místa: Praha, Příbram,
Písek, České Budějovice, Kaplice
(ostatní místa z celé ČR za příplatek
200–300 Kč).

8. 6.–15. 6.
7. 9.–14. 9.

1. a 2. lůžko/Kč

15. 6.–22. 6.
31. 8.–7. 9.

zdarma, příplatek 90 % za 1/1 pokoj,
možnost zakoupení večeře v den odjezdu na vyžádání, cena cca 10 Eur/
jídlo/osoba, čtvrtá osoba v pokoji
1/2 +1 a pátá osoba v pokoji 1/3+1
může být pouze dítě do 1,99 let
a platí částku 2 790 Kč/pobyt.
Možnosti výletů: Národní park
Kornati, Národní park Paklenica,
Národní park Krka, výlet poloponorkou prohlídkou mořského dna,
návštěva krásného města Zadar,
které je centrem kultury a historie
této oblasti. Více informací o výletech se dozvíte u našeho delegáta
Cena zahrnuje: 7x ubytování,
7x stravu all inclusive včetně nápojů,
ručníky, závěrečný úklid, jednu hodi-

17. 8.–24. 8.

24. 8.–31. 8.
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Chorvatsko

Sv. Filip i Jakov

Perla Zadarské riviéry, městečko Sveti Filip i Jakov se nachází u Pašmanského průlivu, 3 km severně od Biogradu na Moru.
Naleznete zde čisté moře, oblázkové pláže a v centru letoviska dokonce písčitou pláž s pozvolným vstupem do vody, dále
centrum s restauracemi a kavárnami a to vše obklopeno zelenou středomořskou vegetací. Sv. Filip i Jakov je ideálním
výchozím místem pro výlety do národního parku Kornati nebo k vodopádům na řece Krka.

HOTEL ALBA ***

APARTMÁNY CROATIA ***

Sleva 10 % z ceny ubytování –
při uhrazení celého zájezdu do 31. 3. 2019!

SLEVA Z CENY UBYTOVÁNÍ:
25. 5.–15. 6. a 7. 9.–14. 9.
600 Kč/dosp.os.
15. 9.–22. 9.
1 000 Kč/dosp.os.
Poloha: hotel leží v rekreačním
areálu „Croatia“, 100 m od pláže
a cca 300 m od centra městečka
Sv.Filip i Jakov.
Vybavení: klimatizovaná recepce
a restaurace, aperitiv bar, Wi-Fi
připojení. Součástí areálu jsou
i tenisové kurty, plážová restaurace
a obchod s potravinami.
Pokoje: dvoulůžkové s možností
1 přistýlky, s koupelnou, WC, telefonem, SAT/TV a balkonem, s klimatizací a Wi-Fi zdarma. Mořská
strana za příplatek, rodinné pokoje
jsou s 2 přistýlkami s balkonem
a na stranu moře.
Hotelové studio A2: dvoulůžková ložnice s možností přistýlky,
koupelna, WC, malá kuchyňka,
balkon. Studia se nachází v prvním
a druhém patře hotelu Alba a jsou
situované na stranu moře.
Stravování: snídaně a večeře

formou bufetu.
Sport a zábava: v areálu se
nachází 2 tenisové kurty s osvětlením (využití je zdarma, vybavení
lze zapůjčit za poplatek). Na pláži
možnost vodních sportů. Animační
program od 2. 6.–30. 8. každý den
mimo soboty.
Pláž: oblázková, 100 m od hotelu. Možnost zapůjčení lehátek
a slunečníků. K hotelové pláži patří
i plážová restaurace.
Nástupní místa: Praha, Příbram,
Tábor, Strakonice, Písek,
České Budějovice, Kaplice.
Cena zahrnuje: 7x ubytování,
7x polopenzi, pobytovou taxu,
služby delegáta, pojištění CK.
Fakultativní nabídka: doprava klimatizovaným autobusem
obousměrná 2 300 Kč, vícetýdenní
2 900 Kč, jednosměrná 1 650 Kč,
komplexní pojištění 330 Kč/os.

25. 5.–8. 6. 8. 6.–22. 6. 22. 6.–29. 6. 29. 6.–20. 7. 20. 7.–17. 8.
HOTEL ALBA 14.
9.–21. 9. 7. 9.–14. 9. 24. 8.–7. 9. 17. 8.–24. 8.
dospělý
5 900
7 130
8 290
v 1/2 pokoji
dospělý
4 500
5 700
6 590
na přistýlce
dítě do 7 let
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
na přistýlce
dítě 7–12 let
ZDARMA
ZDARMA
4 250
na přistýlce
dítě do 12 let
3 900
4 590
5 440
s 1 dosp.
příplatek za mořskou stranu/
500
500
500
os.a týden
příplatek
1 050
1 300
3 850
za 1/1 pokoj
Hotelové studio A2, strana moře – cena za studio
nájem za A2
přistýlka
dítě do 7 let
na přistýlce
rodinný pokoj
2+2 moře, cena
na dosp.os.
10

10 200

10 700

8 200

8 700

ZDARMA

ZDARMA

5 240

5 440

6 900

7 300

500

500

4 900

5 200

Sleva 10 % z ceny ubytování –
při uhrazení celého zájezdu do 31. 3. 2019!

SLEVA Z CENY UBYTOVÁNÍ:
25. 5.–8. 6. a 7. 9.–21. 9.
8. 6.–22. 6. a 24. 8.–7. 9.
Poloha: apartmány se nacházejí
v rekreačním areálu „Croatia“,
100 m od pláže a cca 300 m od centra městečka Sv. Filip i Jakov.
Apartmány: všechny apartmány
mají klimatizaci, SAT/TV, trezor
a Wi-Fi připojení.
B3: dvoulůžková ložnice, obývací pokoj s jedním lůžkem, koupelna, WC,
kuchyně, terasa nebo balkon (velikost
27,5 m²). Apartmány jsou umístěny
v přízemí nebo v prvním patře.
C4: dvoulůžková ložnice, obývací
pokoj se dvěma lůžky (rozkládací
gauč), koupelna, WC, kuchyně,
terasa nebo balkon (velikost
39 m²). Apartmány jsou umístěny
v apartmánové budově v přízemí,
v 1. patře a v 2. patře.
D5: dvě dvoulůžkové ložnice
(1x s francouzským lůžkem, 1x se dvěma samostatnými lůžky), obývací pokoj s jedním lůžkem, koupelna, WC,
kuchyně, terasa nebo balkon (velikost
35,5 m²). Apartmány jsou umístěny
v přízemí nebo v prvním patře.
E6: jednopodlažní: dvě dvoulůžkové ložnice, obývací pokoj se dvěma
lůžky, koupelna, WC, kuchyně,

sleva 7=5!
sleva 7=6!

balkon (velikost 47 m²). Mezonetové:
v 1. patře se nachází kuchyně, obývací pokoj s rozkládacím lůžkem pro
2 osoby a balkon, ve 2. patře jsou
dvě dvoulůžkové ložnice, koupelna,
WC a střešní terasa (velikost 70 m²).
Možnost 1 přistýlky.
Stravování: vlastní, možnost dokoupení snídaní a večeří v restauraci hotelu Alba (snídaně i večeře
formou bufetu).
Pláž: oblázková, 100 m od apartmánů.
Nástupní místa: Praha, Příbram,
Písek, Prachatice, Tábor,
Strakonice, České Budějovice,
Český Krumlov, Kaplice.
Cena zahrnuje: 7x ubytování,
pobytovou taxu, služby delegáta,
pojištění CK.
Fakultativní nabídka: doprava klimatizovaným autobusem
obousměrná 2 300 Kč, vícetýdenní
2 900 Kč, jednosměrná 1 650 Kč,
komplexní pojištění 300 Kč/os.
Příplatek za večeře 2 400 Kč/os./týden, 1 300 Kč za dítě do 7 let/týden,
příplatek za snídaně 1 500 Kč/os./
týden, 700 Kč za dítě do 7 let/týden.
Dětská postýlka 950 Kč/týden.

Sleva 200 Kč na děti do 12 let v apartmánu.
APARTMÁNY
CROATIA

25. 5.–8. 6.
7. 9.–21. 9.

1 890

apartmán B3

6 900

8 850

12 530

16 540

apartmán C4

7 500

8 990

12 900

17 100

19 800

apartmán D5

8 600

11 600

15 500

20 560

23 200

apartmán E6

9 500

11 900

17 200

21 750

24 600

přistýlka v E6

1 200

1 200

1 700

2 300

2 300

6 250

7 860

9 930

14 200

15 120

990

990

1 420

1 890

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

6 400

7 560

8 750

10 900

11 340

8. 6.–22. 6. 22. 6.–29. 6 29. 6.–20. 7. 20. 7.–17. 8.
31. 8.–7. 9. 24. 8.–31. 8. 17. 8.–24. 8.
18 990

www.cksaturn.cz

Chorvatsko

Sv. Filip i Jakov

AKCE:
2 dospělí + 2 děti do 7 let na společném
3. lůžku: 1.dítě zdarma, 2. dítě sleva 50 %

PIKOLO PENSION **

Sleva 10 % do 28. 2. při uhrazení celé částky,
sleva 5 % do 28. 2. při uhrazení zálohy 50 %.
PENZION PIKOLO

25. 5.–15. 6.
7. 9.–21. 9.

Poloha: v letovisku Sv. Filip a Jakov,
vilová čtvrť, 120 m od pláže, 250 m
od centra a obchodů, klidné místo,
příjemná atmosféra.
Vybavení: vlastní restaurace
s výbornou kuchyní, Wi-Fi a klimatizace zdarma, směnárna a obchody 300 m, parkování u domu
bezplatně, domácí zvířata nejsou
povolena..
Pláž: 120 m od hotelu je místní upravená pláž s pozvolným
vstupem do moře, na pláži bar, restaurace, dětské hřiště, slunečníky
a lehátka za poplatek.
Ubytování: zrekonstruované dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýlky, všechny mají balkon, koupelnu,
ledničku nebo miniledničku
na pokoji, Wi-Fi a SAT TV zdarma,
výměna ručníků 2x za týdenní
pobyt, závěrečný úklid v ceně.
Stravování: snídaně formou bufetu, večeře výběr ze 3 menu (každý
večer jedno z menu je ryba).

15. 6.–22. 6.

22. 6.–29. 6.

AKCE: 7=6 v termínu 31. 8.–7. 9., lze
sčítat se slevou za včasný nákup.
Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, spotřebu vody a elektřiny,
povlečení, ručníky, používání ledničky, Wi–Fi, klimatizace, závěrečný
úklid, pobytovou taxu, delegáta
v termínu 22. 6.–7. 9.
Fakultativní nabídka: doprava klimatizovaným autobusem
obousměrná 2 500 Kč, vícetýdenní
2 900 Kč, jendosměrná 1 650 Kč,
komplexní pojištění 330 Kč/os.,
pobyt kratší než 3 noci: + 20 %,
1/1 pokoj + 40 %.
Nástupní místa: Praha,
Tábor, Strakonice, Písek,
České Budějovice, Kaplice.
Nástup do 22. 6. a od 7. 9. 2017
každý den dle obsazenosti,
od 22. 6.–7. 9. 2018 pouze SO–
SO. Ubytování od 14.00 hod,
poslední den pobytu uvolnění
APT do 10 hodin.

29. 6.–31. 8.

dosp.osoba v ½

4 990

5 490

6 790

7 190

dítě do 14 let na lůžku

3 600

3 900

4 890

5 090

dítě do 7 let na přistýlce

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

dítě 7–14 let na přistýlce

3 000

3 200

3 600

4 000

dosp.osoba na přistýlce

4 400

5 000

6 100

6 490

PIKOLO APARTMÁNY **+

Poloha: oblíbené APT v letovisku Sv. Filip a Jakov, rezidenční
vilová čtvrť, 120 m od pláže, 250 m
od centra a obchodů, klidné místo,
domácí atmosféra.
Vybavení: vlastní restaurace
s výbornou dalmatskou kuchyní,
směnárna a obchody 300 m, parkování u domu.
Ubytování: APT pro 4 osoby se
2 oddělenými ložnicemi, 2. patro
balkony směrem na moře, Wi-Fi
a klimatizace v APT zdarma,
SAT-TV, vybavená kuchyně včetně
ledničky, koupelna se sprchou
a WC, povlečení v ceně, výměna
ručníků 2x za týdenní pobyt, závěrečný úklid v ceně.
Stravování: vlastní, možnost dokoupení snídaní a večeří v restauraci, která je od domu 10 m a patří
majiteli APT, snídaně formou bufetu, večeře výběr ze 3 menu (každý
večer jedno z menu je ryba).
Pláž: 120 m od hotelu je místní upravená pláž s pozvolným
vstupem do moře, na pláži bar, restaurace, dětské hřiště, slunečníky
a lehátka za poplatek.

Cena zahrnuje: nájem APT
na 7 nocí, spotřebu vody a elektřiny, povlečení, ručníky, wifi a klimatizace zdarma, SAT-TV, závěrečný
úklid, delegáta v termínu 22. 6.–7. 9.
Fakultativní nabídka: doprava
klimatizovaným autobusem,
obousměrná 2 500 Kč, vícetýdenní
2 900 Kč, jednosměrná 1 650 Kč,
komplexní pojištění 330 Kč/os.
Pobyt kratší než 3 noci (na dotaz):
+ 20 %, 7x snídaně 1 000 Kč, 7x večeře 1 600 Kč, děti do 7 let mají
na stravování slevu 50  %
Povinný poplatek na místě: pobytová taxa: dosp. osoba od 18 let:
70 kuna/7nocí, dítě 12–17,99 let:
35 kuna/7 nocí.
Nástupní místa: Praha,
Tábor, Strakonice, Písek,
České Budějovice, Kaplice.
Nástup do 22.06. a od 7.9.
každý den dle obsazenosti,
od 22.6. do 7. 9. 2018 pouze SO–
SO. Ubytování od 14.00 hod,
poslední den pobytu uvolnění
APT do 10 hodin.

25. 5.–15. 6.
7. 9.–21. 9.

15. 6.–22. 6.

22. 6.–29. 6.

29. 6.–31. 8.

APT ¼

8 800

10 900

11 900

13 100

přistýlka

1 200

1 200

1 400

1 600

APARTMÁNY PIKOLO**+

www.cksaturn.cz
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Chorvatsko

Vodice

Vodice leží 11 km severozádně od Šibeniku, v posledních letech se rozrostlo v rušné letovisko, které má značnou
ubytovací kapacitu, pláže vyznamenané Modrou vlajkou a řadu sportovních, zábavních a gastronomických možností.
Díky hojnosti vodních pramenů tu roste bohatá vegetace. Zdejší palmy jsou ozdobou nábřeží, které patří k nejpěknějším
v Severní Dalmácii. Podél pobřeží vede příjemná promenáda, na západ do Tribunje, na východ do Srimy.

HOTEL A DEPANDANCE VILLE IMPERIAL ***/**
PRÁCI
VE SPOLU
NTE
S CK ANDA

Časová sleva při plné platbě:
15 % do 28. 2. 2019, 10 % do 31. 3. 2019!
HOTEL
Poloha a pláž: Areál hotelu Imperial
se nachází 1,3 km od centra Vodic,
přímo u moře a u oblázkových a betonových pláží, část pláží s vyspárovanými kameny, možno ležet i v parku na trávě pod stromy. Pozvolný
přístup do moře, také bezbariérový
přístup. V areálu je hlavní hotelová
budova s restaurací, depandance
hotelu Flora Madera /cca 100 m
od hotelu/, depandance Ville, kemp
s mobilními domky, bazén s mořskou
vodou, v hlavní budově vnitřní bazén
/otevřen do 1. 6. a od 15. 10./, hote-

VILLE IMPERIAL

DEPANDANCE
Poloha a pláž: v areálu hotelu
Imperial, naproti hlavní budově,
cca 150 m od moře, možno využívat
všech služeb hotelu.
Vybavení: nízké budovy, pokoje
v přízemí a v prvním patře. Budovy
s pokoji standard*** bez klimati-

zace, , levnějšími economy** bez
klimatizace a dražšími klimatizovanými po rekonstruci ***.
Pokoje: dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky /rozkládací lehátko/, balkón, sociální zařízení. V jedné
budové klimatizované pokoje.
Stravování: v hlavní hotelové
budově, polopenze - švédské stoly,
možnost plné penze i ALL INCLUSIVE LIGHT.
Odjezdová místa: Praha, Benešov,
Tábor, Příbram, Strakonice, Plzeň,
Písek, Blatná, Vodňany, České
Budějovice a Kaplice.

Cena zahrnuje: 7x ubytování,
7x polopenzi formou bufetu.
Cena nezahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem 2 400Kč, pobytovou taxu 350 Kč/týden – platí děti
od 12 let, komplexní pojištění 330 Kč/
os., all inclusive light (plná penze s nápoji) – příplatek v tabulce, postýlka
6 EUR/den – platí se v recepci, parkovné 6 EUR/den, platí se v recepci.
Příplatky: v termínech 7. 7.–24. 8.
6 nocí, v ostatních: 3 noci, při
nižším počtu: +20 %, v termínech
7. 7.–24. 8. 6 nocí, v ostatních: 3 noci,
při nižším počtu: +20 %.

25. 5.–22. 6.
7. 9.–21. 9.

22. 6.–6. 7.
24. 8.–7. 9.

6. 7.–24. 8.

lový park, restaurace, bary, kavárny,
wellness, masážní salón. Parkoviště
za poplatek. Tenisové kurty, volejbalové hřiště, půjčování lehátek a slunečníků. V blízkosti na pláži tobogán.
Plážové restaurace a bary.

VILLE bez klim. Standard

9 100

11 200

14 600

dítě do 12 let přistýlka

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

dítě do 12 let lůžko

5 900

7 900

10 500

2.dítě bez lůžka do 7 let

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

2.dítě bez lůžka 7–12 let

4 600

5 900

7 300

na přistýlce 12–18 let

6 390

7 900

10 300

Ville bez klime economy

8 400

9 100

12 300

dítě do 12 let přistýlka

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

5 900

6 400

8 690

2.dítě bez lůžka do 7 let

dítě do 12 let lůžko

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

2.dítě bez lůžka 7–2 let

7 300

8 100

10 900

ALL INCL. LIGHT doplatek

2 520

2 940

3 150

12
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Chorvatsko

Vodice
HOTEL NIKOLA ***
PRÁCI
VE SPOLU
NTE
S CK ANDA

Dítě do 3 let bez nároku na lůžko zdarma!
Poloha a pláž: cca 300 m od oblázkových a betonových pláží u hotelu
Imperial s tobogánem, cca 1,5 km
od centra města.
Vybavení: luxusní hotel – restaurace, terasa, malý vnitřní bazén – otevřený do 1. 5. a od 15. 10., parkování
u hotelu na vlastním parkovišti
a v zahradě.

Pokoje: dvoulůžkové s možností
jedné přistýlky, většina pokojů s balkónem. Sociální zařízení, klimatizace, SAT TV, Wi-Fi, malá chladnička.
Stravování: polopenze, snídaně
bufet, večeře výběr z menu a salátový bufet.

Odjezdová místa: Praha, Benešov,
Tábor, Příbram, Strakonice,
Plzeň, Písek, Blatná, Vodňany,
České Budějovice a Kaplice.
Cena zahrnuje: 7x ubytování,
7x polopenzi, klimatizaci, minichladničku.

25. 5.–1. 6.
14. 9.21. 9.

1. 6.–8. 6.
7. 9.–14. 9.

8. 6.–15. 6.
31. 8.–7. 9.

cena za osobu

5 990

7 690

dítě do 12 let na přist.

3 600

4 690

dítě do 12 let lůžko

4 200

5 400

HOTEL NIKOLA

www.cksaturn.cz

Cena nezahrnuje: : dopravu
zájezdovým autobusem 2 400 Kč,
pobytovou taxu 350 Kč/týden – platí děti od 12 let, komplexní pojištění
330 Kč/os.

15. 6.–29. 6.
24. 8.–31. 8.

29. 6.–6. 7.

6. 7.–24. 8.

7 890

8 190

8 990

9 590

4 790

4 900

5 400

5 790

5 600

5 990

6 300

6 900
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Chorvatsko

Vodice

Srima se nachází na jedné z nejkrásnějších částí jadranského pobřeží, mezi dvěma centry střední Dalmácie, Vodice na západní straně a Šibenikem na východní straně. Srima je přitažlivá pro mnoho turistů, také tím, že je to blízko Národního
parku Krka “a národního parku Kornati”. Jednou z výhod tohoto krásného místa je klid, který potěší všechny ty, kteří chtějí
strávit ideální dovolenou. Najdete zde také obchody, pekárny, restaurace, směnárnu, krásné dětské hřiště.

SRIMA – APARTMÁNY DALMACIJA ***

Apartmánový dům se nachází
přímo u pláže, od pláže ho dělí
pouze pobřežní promenáda. Vstup
do moře je pozvolný, ideální i pro
malé děti. Komplex se skládá ze
dvou za sebou stojících budov.
Do centra Vodice vede pobřežní
cca 2 km dlouhá promenáda.
Apartmány nabízejí hostům vše
pro kvalitní dovolenou. K dispozici
je zahrada s bazénem se sladkou
vodou pro dospělé, malý bazén pro
děti, sprcha, lehátka na opalování,
2 grily s posezením, podzemní
parkoviště pro auta. Je možné se

APARTMÁNY DALMACIJA

připojit zdarma k Wi-Fi síťi připojení
na společné terase a je zdarma
a většinou v omezené míře.
Ubytování: apartmány pro
4–6 osob. 2 oddělené ložnice pro
2 osoby, obývací pokoj s rozkládacím lůžkem až pro 2 osoby, ale
vhodné zejména pro děti (klienti
ale také musí počítat s tím, že
pokud rozloží rozkládací gauč, je to
na úkor místa v obývacím pokoji).
Každý apartmán má klimatizaci
(za příplatek a platí se na místě),
vybavenou kuchyň, mikrovlnnou
troubu, varnou konvici, chladničku

s mrazákem, jídelní stůl, koupelnu
se sprchovým koutem, WC, balkón
s posezením. Většina apartmánů má
boční výhled na moře. Apartmány
s čelním pohledem jsou za příplatek. Supermarket a pekárna je asi
250 m od apartmánů.
Stravování: vlastní
Sport: dětské hřiště, půjčovna lehátek, slunečníků, šlapadel, na pláži
ve Vodici bohatý výběr vodních
sportů a sportovišť (tenisové kurty,
volejbal, fotbalové hřiště, potápění).
Spoustu restaurací a barů se nachází na promenádě podél pláže.

22. 6.–29. 6.

6. 7.–31. 8.

cena na osobu při obsazení 4 osoby

5 400

cena na osobu při obsazení 4 os.+2 děti

3 800
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Odjezdová místa: Praha, Benešov,
Tábor, Příbram, Strakonice,
Plzeň, Písek, Blatná, Vodňany,
České Budějovice a Kaplice.
Cena zahrnuje: 7x ubytování,
pobytovou taxu, služby delegáta
a zákonné pojištění CK.
Cena nezahrnuje: dopravu autobusem 2 400 Kč, komplexní pojištění
330 Kč/os., pobytovou taxu 270 Kč/
pobyt – platí od 15 let, klimatizaci
(hradí se na místě) – 7 EUR/den,
příplatek za přímý výhled na moře
1 900 Kč za APT/týden.

31. 8.–7. 9.

7. 9.–14. 9.

6 000

4 630

4 400

4 200

3 300

2 900

www.cksaturn.cz

Chorvatsko

Primošten

Primošten je staré rybářské letovisko, které se rozkládá na malebném poloostrově, spojené s pevninou šíjí. Dominantou
městečka je kostel sv. Jiří ze 16. století. Velkým zážitkem je zde koupání na kouzelných oblázkových plážích, zvlášť
vhodných pro děti. Je jedním z nejvyhledávanějších letovisek Jadranu.

SOUKROMÉ APARTMÁNY A POKOJE S POLOPENZÍ

ilustrační foto

Sleva 200 Kč na dítě do 12 let v apartmánu.
Poloha: ve vilové klidné části Primoštenu, max. do 600 m od moře
a centra městečka.
Apartmány:
A1/2: ložnice se dvěma lůžky,
kuchyně, koupelna a WC, některé
s balkonem nebo s terasou.
A1/4: dvě dvoulůžkové ložnice,
kuchyně, koupelna a WC, některé
s balkonem nebo s terasou, možnost jedné přistýlky.

A1/6: tři dvoulůžkové ložnice,
kuchyně, 1 nebo 2 koupelny, WC,
některé s balkonem nebo s terasou,
možnost jedné přistýlky.
Pokoje: dvoulůžkové pokoje, s koupelnou, WC, některé s balkonem
nebo terasou. Možnost jedné
přistýlky.
Stravování: u apartmánů vlastní,
u pokojů polopenze – snídaně kontinentální, večeře s výběrem ze dvou

menu, salát a dezert. U apartmánů
možno připlatit snídaně a večeře –
viz fakultativní nabídka.
Pláž: oblázková, do 600 m od ubytování.
Nástupní místa: Praha,
Příbram, Písek,Tábor, Strakonice,
České Budějovice, Kaplice.
Cena zahrnuje: 7x ubytování, u pokojů 7x polopenzi, pobytovou taxu,
služby delegáta, pojištění CK.

Fakultativní nabídka: doprava klimatizovaným autobusem
obousměrná 2 500 Kč, vícetýdenní
2 900 Kč, jednosměrná 1 650 Kč,
komplexní pojištění 330 Kč/os.
Snídaně 1 250 Kč/os./týden, večeře
2 700 Kč/os./týden.
Povinný příplatek: na místě se platí
v agentuře RADUČA jednorázový
registrační poplatek 1,5 EUR za osobu a týden.

ilustrační foto

SOUKROMÉ APARTMÁNY
PRIMOŠTEN

25. 5.–15. 6.
31. 8.– 21. 9.

15. 6.–22. 6.

22. 6.–29. 6.
24. 8.–31. 8.

29. 6.–13. 7.

13. 7.–24. 8.

nájem za apartmán 1/2

7 770

8 770

9 860

10 790

11 300

nájem za apartmán 1/4

11 990

12 950

14 800

16 330

16 730

nájem za apartmán 1/6

14 300

15 600

18 400

19 650

21 600

dítě do 2 let bez lůžka

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

1 800

1 900

2 100

2 700

3 100

25. 5.–15. 6.
31. 8.– 21. 9.

15. 6.–22. 6.

22. 6.–29. 6.
24. 8.–31. 8.

29. 6.–13. 7.

13. 7.–24. 8.

přistýlka

SOUKROMÉ POKOJE S POLOPENZÍ
PRIMOŠTEN
dospělý
dítě do 2 let bez lůžka a bez stravy

www.cksaturn.cz

5 590

5 990

6 950

7 450

8 590

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA
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Chorvatsko

Baško Polje

Baško Polje je malým, klidným letoviskem na Makarské riviéře a vyniká krásnými plážemi z drobných oblázků, bohatstvím
okolních borových lesů a jedinečnou přírodní scenérií, jíž dominuje vápencový hřeben pohoří Biokovo. Podél letoviska se line
2km dlouhá pobřežní promenáda, která pokračuje až do Bašky Vody. Město Makarská je vzdálené 10 km.

HOTEL A DEPANDANCE HOTELU ALEM **

Baško Polje je malým, klidným letoviskem na Makarské riviéře a vyniká
krásnými plážemi z drobných oblázků, bohatstvím okolních borových
lesů a jedinečnou přírodní scenérií, jíž
dominuje vápencový hřeben pohoří
Biokovo. Podél letoviska se táhne
2 km dlouhá pobřežní promenáda,
která pokračuje až do Bašky Vody.
Město Makarská je vzdálené 10 km.
Poloha: oblíbený hotel a dependance Alem jsou tvořeny hlavní budovou a samostatnými jednopatrovými pavilony, které jsou rozmístěny
v borovicovém lesoparku ve vzdálenosti asi 50 m od hlavní budovy.
Vybavení: krytý bazén u hlavní
budovy je v sezóně mimo provoz

a nelze využívat. Hostům je k dispozici restaurace, restaurace á la
carte, kavárna, terasa, TV místnost,
obchod se suvenýry, samoobsluha.
Krytý bazén u hlavní budovy je v sezóně mimo provoz a nelze využívat.
Hotel nemá výtah.
Ubytování: Pokoje v depandanci
jsou dvoulůžkové s možností přistýlky s balkonem na mořskou stranu,
hotel – pokoje jsou situované
na stranu hor nebo moře. Všechny
pokoje jsou jednoduše vybaveny
se starším nábytkem, koupelnou se
sprchou a WC. Wi-Fi je dostupné
v recepci hotelu.
Stravování: Polopenze formou bufetu v hotelové restauraci. K večeři 2 dcl

Pro nenáročné

piva nebo vína, voda nebo minerálky.
Možnost dokoupení All inclusive
(plná penze formou švédských stolů,
od 10.00–21.00 hod. místní točené
nápoje: pivo, bílé a červené víno,
3 druhy nealkoholických nápojů a to
s konzumací v centrální restauraci).
Pláž: oblázková s pozvolným vstupem do moře, vzdálenost od hotelu
cca 80 m a je proložena betonovými
platy.
Sport a zábava: stolní tenis, plážový volejbal, hřiště pro míčové hry.
V nedaleké Bašce Vodě nabídka
vodních sportů a kulturní vyžití.
Odjezdová místa: Praha,
Tábor, Strakonice, Písek,
České Budějovice, Kaplice.

Cena zahrnuje: 7x ubytování,
7x polopenzi, pobytovou taxu,
služby delegáta, pojištění CK.
Fakultativní nabídka: doprava klimatizovaným autobusem 2 500 Kč,
jednosměrná doprava 1 850 Kč,
vícetýdenní doprava 3 300 Kč, komplexní pojištění 330 Kč/os. Doplatek
za All inclusive light plná penze +
neomezená konzumace nápojů
v době od 10–21 hod. (točené pivo,
nealko nápoje, víno) – 2 300 Kč, platí
i děti do 12 let 1 500 Kč. Příplatek
za 1/1 – 1 500 Kč, příplatek za mořskou stranu 500 Kč/osoba/týden.

1. 6.–8. 6.
14. 9.–21. 9.

8. 6.–15. 6.
7. 9.–14. 9.

15. 6.–29. 6.
31. 8.–7. 9.

29. 6.–31. 8.

dospělý

5 890

6 350

6 600

7 300

dospělý na přistýlce

4 890

5 350

5 600

6 300

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

3 100

3 350

3 590

3 800

HOTEL A DEPANDANCE ALEM

dítě 2–12 let na přistýlce
2. dítě bez lůžka se stravou
16
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Baška Voda

Jedno z nejoblíbenějších letovisek Makarské riviéry, vzdálené 10 km od Makarske. Nabízí nejen jedinečné přírodní krásy,
tvořené vápencovým masivem pohoří Biokovo, rozlehlými oblázkovými plážemi lemovanými borovicovými háji a křištálově
čistou mořskou vodou, ale i řadu rozmanitých aktivit, z nichž si může každý vybrat. Během 20minutové pěší procházky lze
dojít do malebného městečka Brela.
Poloha: v centru městečka
100–600 m od moře.
Pokoje: dvoulůžkové s možností
1 přistýlky, s vlastní koupelnou
a WC (některé s balkonem).
Stravování: u apartmánů
vlastní nebo možnost dokoupení
polopenze, u pokojů polopenze snídaně formou bufetu, večeře servírovaná s výběrem ze 2 jídel, salát
dezert + 1 nápoj v ceně (sklenička
vína, piva nebo džusu).
Typy apartmánů:
Studio 2 a 2+1: jedna místnost
se 2–3 lůžky, vybavená kuchyňka,
koupelna a WC.
Apartmán 2+1: dvoulůžková ložnice, přistýlka, vybavená kuchyňka,
koupelna a WC.
Apartmán 2+2: dvoulůžková ložnice, 2 přistýlky, vybavená kuchyňka,
koupelna a WC.
Apartmán 2/2 (pro 4 osoby):
2 dvoulůžkové pokoje, vybavená
kuchyňka, koupelna a WC.
Apartmán 2/2+1: 2 dvoulůžkové
pokoje, přistýlka, vybavená kuchyňka, koupelna a WC.

SOUKROMÉ APARTMÁNY
A POKOJE S POLOPENZÍ –
NO NAME

SOUKROMÉ POKOJE BAŠKA VODA

25. 5.–1. 6.
14. 9.–21. 9.

1. 6.–22. 6.
31. 8.–14. 9.

Sport a zábava: tenis, stolní tenis,
minigolf, vodní sporty.
Pláž: oblázková, 100–600 m
od ubytování.
Odjezdová místa: Praha,
Tábor, Strakonice, Písek,
České Budějovice, Kaplice.
Cena zahrnuje: 7x ubytování,
7x polopenzi (u pokojů), služby delegáta, pobytovou taxu, pojištění
CK.
Fakultativní nabídka: doprava klimatizovaným autobusem 2 500 Kč,
jednosměrná doprava 1 850 Kč,
vícetýdenní doprava 3 300 Kč,
komplexní pojištění 330 Kč/os.
Příplatek za večeře 2 100 Kč/os./týden, příplatek za snídaně 1 390 Kč/
os./týden.

22. 6.–6. 7.
24. 8.–31. 8.

6. 7.–13. 7.
17. 8.–24. 8.

13. 7.–17. 8.
6 200

dospělý

3 990

4 880

5 590

5 990

dospělý na přistýlce

3 630

4 400

4 990

5 390

5 790

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

1. dítě do 3 let bez lůžka
dítě 3–12 let s 1 dospělým

2 990

3 890

4 490

4 990

5 300

dítě 3–12 let na přistýlce

2 050

2 440

2 790

3 000

3 200

25. 5.–1. 6.
14. 9.–21. 9.

1. 6.–22. 6.
31. 8.–14. 9.

22. 6.–6. 7.
24. 8.–31. 8.

6. 7.–13. 7.
17. 8.–24. 8.

13. 7.–17. 8.

APARTMÁNY BAŠKA VODA
nájem za studio 2 osoby

4 900

6 250

7 450

7 900

8 900

nájem za studio 2+1

6 400

7 990

8 990

10 300

11 200

nájem za apartmán 2+1

7 800

9 250

10 300

11 600

12 250

nájem za apartmán 2+2

9 100

10 840

12 200

13 450

14 530

nájem za apartmán 2/2

10 230

11 970

13 930

15 690

16 750

nájem za apartmán 2/2+1

11 700

13 490

15 230

16 980

17 900

ilustrační foto
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Baška Voda

Baška Voda leží v srdci Dalmácie cca 40 km jižně od Splitu. Z původně rybářské vesničky se stala Baška Voda turisticky
nejatraktivnější destinace Chorvatska. Vyznačuje se krásnými plážemi, tvořenými jemnými bílými oblázky, azurově modrým
mořem a hustým borovicovým porostem, nad kterým se zvedá horský masiv Biokovo. Příjemnou procházkou lze dojít do nedaleké Brely. Svahy Biokova a nádherná příroda přímo vybízí k procházkám a také k náročnější horské turistice i cyklistice.
Najdete zde rozsáhlou síť makarských cyklostezek.

APARTMÁNY RUŽA ***

Ubytování 1/4+2: Dvě dvoulůžková
ložnice, obývací místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, plně
vybavený kuchyňský kout, varná
konvice, mikrovlnná trouba, lednice,
WC + sprcha, SAT/TV, Wi-Fi, klimatizace, balkon
Stravování: Vlastní
Sport a zábava: Ke sportovnímu
vyžití slouží tenisové kurty, nabídka
vodních sportů – jachting, windsurfing, vodní lyže, nebo parasailing,

potápěčské centrum Poseidon,
půjčovna loděk, vodních skútrů
a šlapadel. V blízkosti je víceúčelové
hřiště na malou kopanou, volejbal
a dětské hřiště.
Odjezdová místa: Praha,
Tábor, Strakonice, Písek,
České Budějovice, Kaplice.
Cena zahrnuje: 7x ubytování v APT,
služby delegáta, pobytovou taxu,
pojištění CK proti úpadku.

1. 6.–15. 6.
7. 9.–21. 9.

15. 6.–29. 6.
31. 8.–7. 9.

cena na osobu při obsazení 3 osoby

3 790

4 990

5 750

nájem za APT při obsazení 4 osoby

2 900

4 100

4 490

cena na osobu při obsazení 5 osob

3 400

3 900

4 590

cena na osobu při obsazení 6 osob

2 790

3 400

3 950

Pětipatrový apartmánový dům Ruža
se nachází v blízkosti hotelu Hrvatska a cca 150 m od oblázkové pláže.
Všechny apartmány jsou prostorné
a moderně zařízené.
Ubytování 1/2+2: Dvoulůžková
ložnice, obývací místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, plně
vybavený kuchyňský kout, varná
konvice, mikrovlnná trouba, lednice,
WC + sprcha, SAT/TV, Wi-Fi, klimatizace, balkon

BAŠKA VODA APT RUŽA

Fakultativní nabídka: doprava klimatizovaným autobusem 2 500 Kč,
jednosměrná doprava 1 850 Kč,
vícetýdenní doprava 3 300 Kč,
komplexní pojištění 330 Kč/os.
Příplatek za večeře 2 100 Kč/os./týden, příplatek za snídaně 1 390 Kč/
os./týden.

29. 6.–31. 8.

1/2+2

1/4+2
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Makarska
HOTEL RIVIJERA **

Velmi příjemný a oblíbený hotel

Speciální akce:
– klienti, kteří mají v termínu pobytu narozeniny,
mají tento den pobytu zdarma, tj. platí pouze
za 6 nocí – akce 7=6
– novomanželé, kteří měli svatbu 6 měsíců
před zahájením pobytu, mají během pobytu
1 den zdarma, tj. platí pouze za 6 nocí – akce 7=6.
Klienti musí předložit oddací list.

Na každém pokoji zdarma Wi-Fi
Dítě do 12 let ZDARMA!
1 nápoj při večeři zdarma!
Poloha: velmi příjemný hotel
pavilonového typu, který je umístěn
v mírném svahu v zeleni, v blízkosti
moře cca 100 m a v blízkosti hotelu
Biokovka. Do centra Makarske lze
dojít po promenádě za cca 15 min.
Vybavení: recepce, klimatizovaná
restaurace, směnárna, trezor, kavárna, TV místnost, taneční terasa,
obchod se suvenýry, aperitiv bar.
Pokoje: dvoulůžkové se sprchou
a WC, telefonem, ledničkou a bal-

HOTEL RIVIJERA

konem. Některé pokoje jsou s možností 1 přistýlky, ale nemají balkon.
Z pokojů není výhled na moře.
Každý pokoj je vybaven ventilátorem a televizí. Wi-Fi je zdarma.
Stravování: polopenze, snídaně
formou bufetu, večeře servírovaná,
výběr ze 3 menu (polévka, dezert,
hlavní jídlo, salát formou bufetu),
1 nápoj při večeři zdarma (výběr
2 dcl vína, piva, džusu nebo minerální vody).

25. 5.–1. 6.

1. 6.–8. 6.
7. 9.–21. 9.

Sport a zábava: tenisové kurty,
hřiště na volejbal, stolní tenis, minigolf, dětské hřiště, vodní sporty.
V hlavní sezoně každý den animační
sportovní program, 1x týdně dalmatinská večeře v restauraci a 3x týdně
živá hudba na taneční terase.
Pláž: oblázková, přímo před hotelem cca 50–200 m. Vhodná pro děti.

Odjezdová místa: Praha, Příbram,
Strakonice, Tábor, Písek, Prachatice,
České Budějovice, Český Krumlov,
Kaplice.
Cena zahrnuje: 7x ubytování,
7x polopenzi, služby delegáta,
pojištění CK.
Příplatky: doprava klimatizovaným autobusem 2 500 Kč, cena
za jednosměrnou dopravu 1 950 Kč,
vícetýdenní 3 300 Kč.

8. 6.–22. 6.
17. 8.–7. 9.

22. 6.–6. 7.
10. 8.–17. 8.

6. 7.–10. 8.
9 490

dospělý

5 990

6 250

8 590

8 890

dosp.na přistýlce

5 390

5 690

6 990

7 200

7 890

dítě do 12 let na přistýlce

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA
ZDARMA

dítě do 3 let bez lůžka

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

dítě 3–12 let s 1 dosp.

4 390

4 890

5 900

6 350

6 690

příplatek za 1/1

2 900

2 900

2 900

2 900

2 900

www.cksaturn.cz
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Chorvatsko

Makarska
HOTEL BIOKOVKA ***

Sleva 10 % z ceny ubytování –
při uhrazení zájezdu do 31. 3. 2019
Poloha: velmi oblíbený lázeňský
hotel na okraji města, cca 20 minut
chůze od centra.
Vybavení: klimatizovaná recepce
a restaurace, kavárna s terasou,
místnost s TV, směnárna, aperitiv bar, 2 vyhřívané kryté bazény
s mořskou vodou, kadeřník, obchod
se suvenýry, léčebně rehabilitační
kúry (léčba kloubních a nervových
onemocnění, poruchy krevního

oběhu, onemocnění dýchacích
cest, …), zdravotnické, rehabilitační a společenské místnosti jsou
klimatizované.
Pokoje: klimatizované dvoulůžkové
s možností 1 přistýlky (přistýlky
jsou možné pouze v pokojích
na mořskou stranu), s koupelnou,
WC, SAT/TV, telefonem, balkonem
a Wi-Fi připojením. Některé pokoje
na mořskou stranu nemají výhled

na moře (vzrostlé stromy). Všechny
pokoje jsou renovované a jsou
vybaveny novějším nábytkem.
Stravování: polopenze, snídaně
a večeře formou bufetu. Možnost
dokoupení obědů za příplatek –
1 850 Kč/osoba/týden.
Sport a zábava: fitness, sauna,
vodní sporty, taneční terasa.
Pláž: oblázková, přímo před
hotelem.

Nástupní místa: Praha, Příbram,
Tábor, Strakonice, Písek,
České Budějovice, Kaplice.
Cena zahrnuje: 7x ubytování,
7x polopenzi, pobytovou taxu,
služby delegáta, pojištění CK.
Fakultativní nabídka: doprava klimatizovaným autobusem 2 500 Kč,
jednosměrná doprava 1 850 Kč,
vícetýdenní doprava 3 300 Kč, komplexní pojištění 330 Kč/os.

25. 5.–15. 6.
14. 9.–28. 9.

15. 6.–6. 7.
24. 8.–14. 9.

dospělý

8 520

11 290

13 290

dospělý na přistýlce

6 900

9 050

10 550

1.dítě do 7 let bez lůžka nebo na přistýlce

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

2.dítě do 7 let bez lůžka nebo na přistýlce

4 300

5 450

6 490

dítě do 7 let s 1 dospělým

5 900

7 750

9 100

dítě 7–14 let na přistýlce

4 490

5 500

6 440

dítě 7–14 let s 1 dospělým

6 700

8 900

10 400

570

760

1 200

2 500

3 400

3 800

HOTEL BIOKOVKA

6. 7.–24. 8.

Pokoj ½

příplatek za mořskou stranu/os/týden
příplatek za 1/1 pokoj (oba typy)
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Podgora

Podgora je právem považována za perlu Jadranu. Leží cca 70 km JV od Splitu na úpatí pohoří Biokovo. Dominantu městečka
tvoří památník Rackova křídla, symbol vzniku námořního loďstva. Nádherné oblázkové pláže a palmami obklopená promenáda
řadí Podgoru k nejhezčím místům Jadranu.

HOTEL PODGORKA ***

Oblíbený
hotel u pláže

Zdarma dítě do 10 let na přistýlce (omezený
počet pokojů!!!)
Poloha : v centru letoviska přímo
na promenádě a v těsné blízkosti
pláže.
Vybavení: recepce, hotelová restaurace, kavárna, místnost s TV, aperitiv
bar, kavárna s terasou, obchod se suvenýry. WiFi v lobby baru za poplatek, parkování za poplatek 6,5 EUR/
den – platí se v recepci hotelu.
Pokoje: standardní dvoulůžkové
s možností 1 přistýlky, s koupelnou,

HOTEL PODGORKA

WC, telefonem, SAT/TV a balkonem nebo lodžií. Pokoje na mořskou
stranu za příplatek a jen na vyžádání.
Stravování: polopenze, snídaně
i večeře formou bufetu – výborná
kuchyně.
Sport a zábava: půjčovna kol,
šlapadel, vodních skútrů.
Pláž: oblázková s pozvolným vstupem, přímo před hotelem. Lehátka
a slunečníky za poplatek.

8. 6.–15. 6.
14. 9.–21. 9.

15. 6.–22. 6.
7. 9.–14. 9.

Odjezdová místa: Praha,
Strakonice, Tábor, Písek,
České Budějovice, Kaplice.
Cena zahrnuje: 7x ubytování
v pokoji park strana, 7x polopenzi,
služby delegáta, pobytová taxa,
pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: doprava klimatizovaným autobusem 2 500 Kč,
jednosměrná doprava 1 850 Kč,
vícetýdenní doprava 3 300 Kč,

22. 6.–29. 6.
31. 8.–7. 9.

29. 6.–6. 7.

6. 7.–17. 8.

komplexní pojištění 330 Kč (viz
úvodní strana), příplatek mořská
strana 990 Kč/osoba/7 nocí, příplatek obědy 1 750 Kč/osoba/7 nocí,
1/1 pokoj 3 900 Kč/7 nocí.
Rodinná cena – možnost výhodně
ubytovat ve dvoulůžkovém
pokoji s 1 přistýlkou: 2 dospělé
osoby a 2 děti – 1. dítě na lůžku
s rodiči do max. 5,99 let a druhé dítě
na přistýlce do 14 let.

17. 8.24. 8.

24. 8.–31. 8.
8 500

dospělý v ½ pokoji

7 900

8 100

8 300

8 600

8 900

8 700

dospělý na přistýlce

6 900

6 900

7 500

7 600

7 900

7 700

7 600

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

dítě do 14 let v ½

5 800

5 800

5 800

6 000

6 300

6 200

6 100

dítě 10–14 let na přistýlce

4 100

4 100

4 200

4 300

4 450

4 350

4 250

rodinná cena 2 dosp. + 2 děti

22 000

22 000

23 000

23 000

24 000

23 000

23 000

dítě do 10 let na přistýlce

dítě zdarma platí povinný poplatek: 250 Kč

www.cksaturn.cz
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Podgora
SOUKROMÉ APARTMÁNY
A POKOJE S POLOPENZÍ – NO NAME

ilustrační foto

Sleva 300 Kč na osobu při zakoupení
ubytování s dopravou autobusem
Poloha: v centru města, vzdálené
do 200 m od pláže a od restaurace.
Typy apartmánů:
Apartmán A1/2: kuchyňka s jídelnou, dvoulůžkový pokoj, koupelna
s WC, balkon.
Apartmán A1/3: kuchyňka s jídelnou, třílůžkový pokoj, koupelna
s WC, balkon.
Apartmán A1/2+2: kuchyňka
s jídelnou, dvoulůžkový pokoj,
obývací pokoj s 2 lůžky, koupelna
s WC, balkon.

SOUKROMÉ POKOJE PODGORA

Apartmán A1/4: kuchyňka s jídelnou, 2 dvoulůžkové pokoje, obývací
pokoj, koupelna s WC, balkon.
Apartmán A1/5: kuchyňka s jídelnou, dvoulůžkový a třílůžkový pokoj,
obývací pokoj, koupelna s WC,
balkon.
Apartmán A1/6: kuchyňka s jídelnou, 3 dvoulůžkové pokoje, obývací
pokoj, koupelna s WC, balkon.
Pokoje: dvoulůžkové s možností
1 přistýlky, se sprchou a WC.

25. 5.–8. 6.
14. 9.–21. 9.

Stravování: u apartmánů vlastní,
u pokojů polopenze – snídaně
kontinentální, večeře s výběrem
ze 3 jídel a dezert. Polopenze
zajištěna ve smluvních restauracích
agentury Punta tours.
Sport a zábava: půjčovna kol,
šlapadel, vodních skútrů.
Pláž: oblázková, max 200 m od ubytování.
Odjezdová místa: Praha,
Tábor, Strakonice, Písek,
České Budějovice, Kaplice.

8. 6.–22. 6.
31. 8.–14. 9.

22. 6.–6. 7.
24. 8.–31. 8.

Cena zahrnuje: 7x ubytování,
7x polopenzi (u pokojů), pobytovou
taxu, služby delegáta, pojištění CK.
Fakultativní nabídka: doprava klimatizovaným autobusem 2 500 Kč,
jednosměrná doprava 1 850 Kč,
vícetýdenní doprava 3 300 Kč, komplexní pojištění 330 Kč/os. Příplatek
za večeře 2 300 Kč/os./týden.
Sleva: 200 Kč na dítě do 12 let
v apartmánu.

6. 7.–24. 8.

dospělý

6 650

6 950

7 350

8 150

dospělý na přistýlce

5 400

5 890

6 300

7 100

dítě do 10 let na přistýlce

4 440

4 740

5 500

5 900

přípl.za 1/1 pokoj

1 500

2 300

2 400

2 500

25. 5.–8. 6.
14. 9.–21. 9.

8. 6.–22. 6.
31. 8.–14. 9.

22. 6.–6. 7.
24. 8.–31. 8.

6. 7.–24. 8.

SOUKROMÉ APARTMÁNY PODGORA
nájem za APT ½

9 780

11 500

12 500

13 440

nájem za APT 1/3

11 500

12 450

14 700

16 900

nájem za APT 1/2+2

12 560

14 730

16 900

19 200

nájem za APT ¼

14 730

16 950

19 250

22 330

nájem za APT 1/5

15 850

18 200

21 400

24 800

nájem za APT 1/6

18 450

20 560

23 990

28 200
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Ostrov Hvar – Stari Grad

Ostrov Hvar je známý jako ostrov slunce, levandule, vynikajících vín a bohaté historie. Vybrali jsme pro vás jedno
z nejkrásnějších letovisek – Stari Grad, kde můžete strávit skvělou dovolenou. Stari Grad – je staré rybářské městečko,
které založili Řekové již ve 4. stol. př. n. l. a zachovalo si množství památek, které jsou svědky bohaté historie z řecké
a římské doby. Stari Grad leží v hlubokém Starigradském zálivu, chráněný před studenými větry. Zajímavou stavbou mimo
jiné je vila básníka Hektoroviče Tvrdalji z počátku 16. století. Turistické středisko má skalnaté pláže, umělá kamenná plata
i menší písčité pláže. V blízkém okolí je oblíbená zátoka Plava Laguna s výhledem na Bol na ostrově Brač. Stari Grad má
dobré trajektové spojení jak se Splitem, tak i s Vela Lukou na Korčule, s ostrovem Vis, ostrovem Lastovo a Dubrovníkem.

HOTEL ARKÁDA **

Poloha: leží v bezprostřední
blízkosti pláže a cca 15 min. pěší
chůze od centra městečka. Lze
využít pravidelného lodního spojení
od hotelu do centra města (10 HRK/
osoba). Pláže jsou přímo před
hotelem, oblázkové s vybudovanými platy na slunění. Nachází se zde
také pláž FKK.
Vybavení: v hotelu je TV místnost,
venkovní bazén s mořskou vodou,
restaurace, kavárna, terasa na slu-

HOTEL ARKADA

nění, směnárna, cukrárna, prodejna
suvenýrů. Wi-Fi zdarma u bazénu
a u recepce.
Pokoje: dvoulůžkové, některé
s možností přistýlky. Jednolůžkové
pokoje jsou orientované pouze
na moře a třílůžkové pokoje pouze
směr park, sprcha, WC, balkon.
Stravování: polopenze formou
švédských stolů.
Sport a zábava: tenis, stolní tenis,
minigolf, hřiště pro míčové hry,

půjčovna skútrů, aut a jízdních kol.
V okolí možnost in-line bruslení.
Taneční večery.
Pláž: pláže jsou oblázkové s betonovými platy přímo před hotelem,
nachází se zde také pláž FKK.
Odjezdová místa: Praha, Příbram,
Písek, České Budějovice, Kaplice.
Cena zahrnuje : dopravu busem
a trajektem v termínech 28. 6.–7. 7.
a 16. 8.–25. 8., 7x ubytování s polopenzí, pobytovou taxu a v případě

autobusové dopravy až na ostrov,
také služby delegáta, u dopravy
vlastním autem parkování zdarma.
Příplatky : komplexní pojištění
330 Kč/os/pobyt, pokoj s balkonem
směr moře 1 400 Kč/pokoj, doprava
do Splitu 2 500 Kč, transfer přístav–
hotel–přístav – 200 Kč/osoba,
Jízdenka na trajekt jedním směrem
cca 48 HRK dospělý, 24 HRK dítě,
jízdenka na trajekt jedním směrem
za auto 296 HRK.

25. 5.–8. 6.

8. 6.–6. 7.

6. 7.–17. 8.

17. 8.–7. 9.

7. 9.–21. 9

dosp.v ½ pokoji

5 190

7 990

9 990

7 990

5 190

dosp.na 3.lůžku

3 890

5 790

6 990

5 790

3 890
ZDARMA

dítě 2–2 let s 2 dosp.

ZDARMA

3 990

4 990

3 990

dítě 2–12 let s 1 dosp.

2 990

3 990

6 990

3 990

2 290

příplatek za 1/1

1 800

2 500

3 000

2 500

1 800
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Itálie

Lido di Jesolo

Lido di Jesolo je největším střediskem benátské oblasti s patnáctikilometrovou písečnou pláží. Podél celého letoviska vede
dlouhá promenáda s několika stovkami obchodů, restaurací, kaváren, která se večer mění v rušné korzo. Ideální dovolená
pro všechny věkové skupiny - centrum města je vyhlášeným rušným místem se spoustou zábavy, okrajové části poskytují
příjemné ubytování v relativně klidném prostředí, což ocení jak rodiny s dětmi, tak i senioři. Leží 21 km od Benátek a 650 km
od Českých Budějovic.
Pro
náročné

HOTEL LE SOLEIL ****

PARK HOTEL CELLINI ****

Sleva 5 % z ceny ubytování –
při uhrazení zájezdu do 31. 3. 2019
Poloha: v centru Lido di Jesola,
v blízkosti nákupní třídy, přímo
u pláže.
Vybavení: restaurace, bar, vlastní
parkoviště (omezený počet míst),
výtah, společenská místnost, Wi-Fi
připojení zdarma, wellness, terasa,
bazén pro dospělé s masážními tryskami i dětský bazén přímo u pláže
(lehátko a slunečník u bazénu za poplatek 8 EUR/den – platí se na místě),
garáže za příplatek 10EUR/den –
platí se na místě, nutno vyžádat.
Pokoje: dvoulůžkové s možností
2 přistýlek, se sprchou a WC,
telefonem, TV se satelitem, fén,
klimatizace, s balkonem.
Stravování: polopenze, snídaně
formou bufetu, večeře servírovaná
(výběr ze 3 menu a salátový bufet).

Sport a zábava: vodní sporty,
výlety na člunech, svět tobogánů
a skluzavek Aqualandia , diskotéka.
Pláž: písečná, přímo u hotelu.
Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, služby delegáta, plážový
servis – 2 lehátka a 1 slunečník
na pláži/pokoj, povinné pojištění
CK.
Cena nezahrnuje: turistickou taxu
splatnou na místě 2,50 EUR/osoba
nad 10 let/noc.
Fakultativní nabídka: doprava
2 100 Kč, komplexní pojištění
330 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha,
Tábor, Strakonice, Písek,
České Budějovice, Kaplice.

AKCE RODINA:
pokud cestují 2 dospělí a 2 děti do 12 let –
platí cenu jako 3 dospělí
HOTEL LE SOLEIL
dospělý

25. 5.–30. 5.
7. 9.–14. 9.

30. 5.–6. 7
24. 8.–7. 9.

6. 7.–24. 8.

14 420

20 910

23 160

Poloha: ve východní části Lido
di Jesola, v klidné části, přímo
u pláže.
Vybavení: restaurace, bar, jídelna,
tělocvična, sauna, vířivka, výtah,
bazén (lehátka u bazénu zdarma),
parkoviště (omezený počet míst),
Wi-Fi připojení zdarma.
Pokoje: dvoulůžkové s možností
2 přistýlek, se sprchou a WC,
telefonem, TV, fén, klimatizace,
lednička, balkon, rádio, trezor.
Stravování: polopenze, snídaně
formou bufetu, večeře servírovaná
(výběr ze 3 menu a salátový bufet),
bezlepková strava na vyžádání.
Sport a zábava: vodní sporty,
výlety na člunech, svět tobogánů

PARK HOTEL CELLINI

a skluzavek Aqualandia , diskotéka,
v hotelu gymnastika, hydromasáže.
Pláž: písečná, přímo u hotelu.
Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, služby delegáta, plážový
servis – 2 lehátka a 1 slunečník
na pláži/pokoj, povinné pojištění
CK.
Cena nezahrnuje: turistickou taxu
splatnou na místě 2,50 EUR/osoba
nad 10 let/noc.
Fakultativní nabídka: doprava
2 100 Kč, komplexní pojištění
330 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha,
Tábor, Strakonice, Písek,
České Budějovice, Kaplice.

6.–22. 6. 22. 6.–10. 8.
25. 5.–8. 6. 8.
7. 9.–14. 9. 24. 8.–7. 9. 10. 8.–24. 8.

dospělý na přistýlce

12 250

17 780

19 680

dospělý

15 120

16 310

18 900

21 500

dítě do 2 let bez lůžka a stravy

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

dospělý na přistýlce

12 100

13 100

15 120

17 200

dítě do 7 let na přistýlce

7 210

10 460

11 580

dítě 7–12 let na přistýlce

10 810

15 690

17 370

dítě do 3 let dětská postýlka
s polopenzí

2 100

2 100

2 100

2 100

příplatek obědy

3 100

3 100

3 100

dítě 3–7 let na přistýlce

7 560

8 160

9 450

10 750

dítě 7–15 let na přistýlce

10 590

11 420

13 230

15 050

příplatek za 1/1

4 730

4 730

4 730

příplatek strana moře,
boční výhled os./pobyt

3 100

3 100

3 100

příplatek výhled na moře os./pobyt

6 810

6 810

6 810

24

příplatek za 1/1

6 810

6 810

6 810

6 810

příplatek strana moře pokoj/týden

3 600

3 600

3 600

3 600

příplatek obědy/týden

2 080

2 080

2 080

2 080

www.cksaturn.cz

Itálie

Lido di Jesolo
HOTEL EDEN ****

HOTEL BRIONI MARE ****

Sleva 5 % z ceny ubytování –
při uhrazení zájezdu do 31. 3. 2019

13 590

16 310

17 720

Dospělý ve 1/1

17 010

21 030

22 450

Dospělý ve 1/3

12 760

15 360

16 780

dítě do 2 let bez lůžka a stravy

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

2 850

2 850

2 850

Dospělý ve 1/2

příplatek za pokoj De Luxe
s balkonem os/pobyt

www.cksaturn.cz

10. 8.–24. 8.

3. 8.–24. 8.

20. 7.–10. 8.
24. 8.–31. 8.

29. 6.–3. 8.
24. 8.–31. 8.

6. 7.–20. 7.
31. 8.–7. 9.

25. 5.–29. 6.
31. 8.–14. 9.

HOTEL EDEN

dospělý

10 640

12 760

15 600

17 250

18 900

21 030

dospělý na přistýlce

9 570

11 490

14 040

15 530

17 010

18 930

dítě do 2 let dětská
postýlka s polopenzí

400

400

400

400

400

400

dítě 2–3 let
na přistýlce

2 130

2 560

3 120

3 450

3 780

4 210

dítě 3–6 let
na přistýlce

5 320

6 380

7 800

8 630

9 450

10 520

dítě 6–12 let na přistýlce

7 450

8 940

10 920

12 080

13 230

14 720

příplatek za 1/1

6 050

6 050

6 050

6 050

6 050

6 050

HOTEL BRIONI MARE

19. 6.–6. 7.

Pláž: písečná, 100 m od hotelu.
Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, služby delegáta, plážový
servis – 2 lehátka a 1 slunečník
na pláži/pokoj, povinné pojištění
CK.
Cena nezahrnuje: turistickou taxu
splatnou na místě 2,50 EUR/osoba
nad 10 let/noc.
Fakultativní nabídka: doprava
2 100 Kč, komplexní pojištění
330 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha,
Tábor, Strakonice, Písek,
České Budějovice, Kaplice.

30. 5.–19. 6.
7. 9.–14. 9.

Poloha: v centrální části Lido di Jesola, u Piazza Mazzini, 100 m od pláže.
Vybavení: restaurace, bar s terasou, jídelna, výtah, bazén, parkoviště (omezený počet míst), Wi-Fi
připojení. Velmi elegantní hotel.
Pokoje: dvoulůžkové nebo třílůžkové pokoje, se sprchou a WC, TV se
satelitem, fén, klimatizace, minibar.
Za příplatek možnost vyžádat
pokoj De Luxe s balkonem.
Stravování: polopenze, snídaně
i večeře formou bufetu, bezlepková strava na vyžádání.
Sport a zábava: vodní sporty,
výlety na člunech, svět tobogánů
a skluzavek Aqualandia , diskotéka.

Sport a zábava: vodní sporty,
výlety na člunech, svět tobogánů
a skluzavek Aqualandia , diskotéka.
Pláž: písečná, 50 m od hotelu.
Cena zahrnuje: 7x ubytování
s polopenzí, služby delegáta, plážový servis – 2 lehátka a 1 slunečník
na pláži/pokoj, povinné pojištění CK.
Cena nezahrnuje: turistickou taxu
splatnou na místě 2,50 EUR/osoba
nad 10 let/noc.
Fakultativní nabídka: doprava
2 100 Kč, komplexní pojištění
330 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha,
Tábor, Strakonice, Písek,
České Budějovice, Kaplice.

25. 5.–30. 5.

Sleva 5 % z ceny ubytování –
při uhrazení zájezdu do 31. 3. 2019

Poloha: v centrální části Lido di
Jesola, v blízkosti nákupní třídy,
50 m od pláže.
Vybavení: restaurace, bar
s terasou, výtah, bazén, vířivka
a sauna na střeše, Wi-Fi připojení
(za poplatek 5 EUR/den – platí se
na místě), půjčování kol (za poplatek 1,50 EUR/hod.).
Pokoje: dvoulůžkové s možností
2 přistýlek, se sprchou a WC, telefonem, TV se satelitem, lednice, klimatizace, trezor (za poplatek 1,50 EUR/
den – platí se na místě), balkon.
Stravování: polopenze, snídaně
formou bufetu, večeře servírovaná
se salátovým bufetem.

25

Itálie

Lido di Jesolo
HOTEL MIAMI ***

HOTEL BOLIVAR ***

Oblíbený hotel!

Sleva 5 % z ceny ubytování –
při uhrazení zájezdu do 31. 3. 2019

Sleva 5 % z ceny ubytování –
při uhrazení zájezdu do 31. 3. 2019
Poloha: v centru Lido di Jesola, v blízkosti nákupní třídy, 200 m od pláže.
Vybavení: klimatizovaná restaurace, bar, vlastní parkoviště (omezený
počet parkovacích míst), výtah,
společenská místnost, bazén, dětský bazén, Wi-Fi připojení zdarma,
půjčovna kol zdarma.
Pokoje: dvoulůžkové s možností
2 přistýlek, se sprchou a WC, balkonem, klimatizací (za příplatek viz
tabulka), trezorem, TV se satelitem,
telefon, lednice.
Stravování: polopenze, snídaně
formou bufetu, večeře servírovaná
(výběr ze 3 menu a salátový bufet),
bezlepková strava na vyžádání.

HOTEL MIAMI
dospělý

25. 5.–1. 6.
7. 9.–14. 9.
8 200

Sport a zábava: vodní sporty,
výlety na člunech, svět tobogánů
a skluzavek Aqualandia, diskotéka.
Pláž: písečná, 200 m od hotelu.
Cena zahrnuje: 7x ubytování
s polopenzí, služby delegáta, plážový servis – 2 lehátka a 1 slunečník
na pláži/pokoj, povinné pojištění CK.
Cena nezahrnuje: turistickou taxu
splatnou na místě 1,50 EUR/osoba
nad 10 let/noc.
Fakultativní nabídka: doprava
2 100 Kč, komplexní pojištění
330 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha,
Tábor, Strakonice, Písek,
České Budějovice, Kaplice.

6.–29. 6. 29. 6.–3. 8.,
1. 6.–15. 6. 15.
31. 8.–7. 9. 24. 8.–31. 8. 3. 8.–24. 8.
10 970

12 290

HOTEL BOLIVAR

25. 5.–1. 6.
7. 9.–14. 9.

a skluzavek Aqualandia, diskotéka, večerní procházky po pěší
zóně, množství obchodů, kaváren,
pizzerií.
Pláž: písečná, 100 m od hotelu.
Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, služby delegáta, plážový
servis – 2 lehátka a 1 slunečník
na pláži/pokoj, povinné pojištění
CK.
Cena nezahrnuje: turistickou taxu
splatnou na místě 1,50 EUR/osoba
nad 10 let/noc.
Fakultativní nabídka: doprava
2 100 Kč, komplexní pojištění
330 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha,
Tábor, Strakonice, Písek,
České Budějovice, Kaplice.

6.–29. 6. 29. 6.–3. 8.,
1. 6.–15. 6. 15.
31. 8.–7. 9. 24. 8.–31. 8. 3. 8.–24. 8.

dospělý

7 330

10 280

11 110

12 780

14 320

11 690

13 020

dospělý
na přistýlce

6 230

8 740

9 440

10 870

12 170

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

dítě do 2 let bez
lůžka a stravy

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

5 490

6 150

6 880

7 660

dítě do 13 let
na přistýlce

3 670

5 140

5 560

6 400

7 160

1 550

1 550

1 550

1 550

1 550

příplatek 1/1

1 550

1 550

1 550

1 550

1 550

2 100

2 100

2 100

2 100

2 100

klimatizace
pokoj/pobyt

1 550

1 550

1 550

1 550

1 550

6 970

9 320

10 450

dítě do 2 let bez
lůžka a stravy

ZDARMA

ZDARMA

dítě 2–13 let
na přistýlce

4 100

příplatek za klimatizaci/pokoj
příplatek za 1/1

13 750

Poloha: v západní části Lido di
Jesola, přímo na nákupní třídě,
100 m od pláže.
Vybavení: hotel po rekonstrukci, restaurace s terasou, jídelna
s klimatizací, výtah, TV místnost,
venkovní bazén, vlastní parkoviště
(omezený počet parkovacích míst).
Pokoje: dvoulůžkové s možností
dvou přistýlek, se sprchou a WC,
TV, trezorem, telefonem, klimatizace za příplatek na vyžádání (viz
tabulka).
Stravování: polopenze, snídaně
formou bufetu, večeře servírovaná
(výběr ze 3 menu a salátový bufet),
bezlepková strava na vyžádání.
Sport a zábava: vodní sporty,
výlety na člunech, svět tobogánů

15 310

dospělý na přistýlce
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Oblíbený hotel!

www.cksaturn.cz

Itálie

Lido di Jesolo
HOTEL OCEANIC ***

HOTEL AL MARE ***

Sleva 5 % z ceny ubytování –
při uhrazení zájezdu do 31. 3. 2019

Sleva 5 % z ceny ubytování –
při uhrazení zájezdu do 31. 3. 2019

9 690

12 050

12 530

14 180

6 620

dospělý na přistýlce

6 710

7 750

9 640

10 010

11 340

5 300

dítě do 2 let bez lůžka
a stravy

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

dítě 2–14 let na přistýlce

4 200

4 850

6 030

6 270

7 090

3 310

příplatek za 1/1

2 100

2 100

2 100

2 100

2 100

2 100

příplatek za obědy
os./týden

1 710

1 710

1 710

1 710

1 710

1 710

www.cksaturn.cz

7. 9.–14. 9.

8 390

3. 8.–17. 8.

27. 7.–3. 8.

dospělý

HOTEL OCEANIC

25. 5.–8. 6.
31. 8.–7. 9.

22. 6.–27. 7.
17. 8.–24. 8.

téka, večerní procházky po pěší
zóně, množství obchodů, kaváren,
pizzerií.
Pláž: písečná, 70 m od hotelu.
Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, služby delegáta, plážový
servis – 2 lehátka a 1 slunečník
na pláži/pokoj, povinné pojištění
CK.
Cena nezahrnuje: turistickou taxu
splatnou na místě 1,50 EUR/osoba
nad 10 let/noc.
Fakultativní nabídka: doprava
2 100 Kč, komplexní pojištění
330 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha,
Tábor, Strakonice, Písek,
České Budějovice, Kaplice.

8. 6.–22. 6.
24. 8.–31. 8.

Poloha: v centrální části Lido di Jesola, v blízkosti nákupní třídy, mezi
Piazza Marina a Piazza Nember,
70 m od pláže.
Vybavení: restaurace, výtah,
vlastní parkoviště (omezený počet
parkovacích míst), bazén, Wi-Fi
připojení v hale zdarma.
Pokoje: dvoulůžkové s možností
dvou přistýlek, se sprchou a WC,
TV, telefon, trezor, balkon, klimatizace v ceně
Stravování: polopenze, snídaně
formou bufetu, večeře servírovaná
(výběr ze 3 menu a salátový bufet).
Sport a zábava: vodní sporty,
výlety na člunech, svět tobogánů
a skluzavek Aqualandia, disko-

Poloha: historický hotel, částečně
po rekonstrukci z roku 2014, kousek
od hlavní třídy, 70 m od moře.
Vybavení: bar, restaurace, výtah,
parkoviště (omezený počet míst).
Wi-Fi připojení zdarma.
Pokoje: dvoulůžkové s možností
dvou přistýlek, se sprchou a WC,
balkonem, TV, telefonem, fénem,
trezorem a klimatizací zdarma.
Stravování: polopenze, snídaně
formou bufetu, večeře servírovaná
(výběr ze 3 menu a salátový bufet).
Sport a zábava: vodní sporty,
výlety na člunech, svět tobogánů
a skluzavek Aqualandia , diskotéka,
večerní procházky po pěší zóně,
množství obchodů, kaváren, pizzerií.

HOTEL AL MARE

25. 5.–9. 6.
1. 9.–8. 9..

Pláž: písečná, 70 m od hotelu.
Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, služby delegáta, plážový
servis – 2 lehátka a 1 slunečník
na pláži/pokoj, povinné pojištění CK.
Cena nezahrnuje: turistickou taxu
splatnou na místě 1,5 EUR/osoba
nad 10 let/noc.
Fakultativní nabídka: doprava
2 100 Kč, komplexní pojištění
330 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha,
Tábor, Strakonice, Písek,
České Budějovice, Kaplice.

9. 6.–30. 6. 30. 6.–9. 8. 9. 8.–18. 8.
25. 8.–1. 9. 18. 8.–25. 8.

8. 9.–14. 9.

dospělý

12 760

14 420

15 120

17 250

10 870

dospělý
na přistýlce

11 490

12 980

13 610

15 530

9 790

dítě do 2 let
bez lůžka a stravy

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

dítě 2–7 let
na přistýlce

6 380

7 210

7 560

8 630

5 440

dítě 7–13 let
na přistýlce

8 940

10 090

10 590

12 080

7 610

příplatek za 1/1

2 100

2 100

2 100

2 100

2 100

Příplatek obědy

1 150

1 150

1 150

1 150

1 150
27

Itálie

Lido di Jesolo
HOTEL EDDY ***

HOTEL CHRISTIAN ***

Sleva 5 % z ceny ubytování –
při uhrazení zájezdu do 31. 3. 2019

30. 5.–19. 6.
7. 9.–14. 9.

19. 6.–6. 7.

6. 7.–20. 7.
31. 8.–7. 9.

20. 7.–10. 8.
24. 8.–31. 8.

10. 8.–24. 8.

téka, večerní procházky po pěší
zóně, množství obchodů, kaváren,
pizzerií.
Pláž: písečná, 300 m od hotelu.
Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, služby delegáta, plážový
servis – 2 lehátka a 1 slunečník
na pláži/pokoj, povinné pojištění CK.
Cena nezahrnuje: turistickou taxu
splatnou na místě 1,50 EUR/osoba
nad 10 let/noc.
Fakultativní nabídka: doprava
2 100 Kč/os, komplexní pojištění
330 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha,
Tábor, Strakonice, Písek,
České Budějovice, Kaplice.

dospělý

8 040

9 450

11 340

13 000

14 420

16 540

dospělý na přistýlce

7 230

8 510

10 210

11 700

12 980

14 890

13 470

dítě do 2 let dětská
postýlka s polopenzí

400

400

400

400

400

400

10 150

11 450

dítě 2–3 let na přistýlce

1 610

1 890

2 270

2 600

2 890

3 310

5 670

6 740

dítě 3–6 let na přistýlce

4 020

4 730

5 670

6 500

7 210

8 270

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

dítě 6–12 let na přistýlce

5 630

6 620

7 940

9 100

10 090

11 580

2 300

2 300

2 300

příplatek za 1/1

3 050

3 050

3 050

3 050

3 050

3 050

29. 6.–27. 7.
17. 8.–31. 8.

27. 7.–3. 8.

3. 8.–17. 8.

dospělý

11 580

11 940

dospělý na přistýlce

9 840

dítě do 13 let na přistýlce

5 790

HOTEL EDDY

dítě do 2 let bez lůžka a stravy
příplatek 1/1
28

a skluzavek Aqualandia , diskotéka, večerní procházky po pěší
zóně, množství obchodů, kaváren,
pizzerií.
Pláž: písečná, 100 m od hotelu.
Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytovou taxu, služby
delegáta, plážový servis – 2 lehátka
a 1 slunečník na pláži/pokoj, povinné pojištění CK.
Cena nezahrnuje: turistickou taxu
splatnou na místě 1,50 EUR/osoba
nad 10 let/noc.
Fakultativní nabídka: doprava
2100 Kč, komplexní pojištění
330 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha,
Tábor, Strakonice, Písek,
České Budějovice, Kaplice.

25. 5.–30. 5.

Poloha: v západní části Lido di
Jesola, v těsné blízkosti vodního
parku Aqualandia, 300 m od pláže.
Vybavení: bar s terasou, bazén,
příjemná malá zahrada, restaurace,
výtah. Wi-Fi připojení zdarma.
Parkoviště s omezeným počtem
parkovacích míst.
Pokoje: dvoulůžkové s možností
dvou přistýlek, se sprchou a WC,
balkon, TV se satelitem, trezor,
telefon, klimatizace v ceně.
Stravování: polopenze, snídaně
formou bufetu, večeře servírovaná
(výběr ze 3 menu a salátový bufet).
Sport a zábava: vodní sporty,
výlety na člunech, svět tobogánů
a skluzavek Aqualandia , disko-

Poloha: ve východní klidnější části
Lido di Jesola, 100 m od pláže.
Vybavení: jídelna, bar s terasou,
výtah, vlastní parkoviště (omezený
počet parkovacích míst), bazén
na střeše hotelu s jacuzzi, půjčovna
kol (za poplatek 1,50 EUR/hod),
Wi-Fi připojení (za poplatek 5 EUR/
os. na den).
Pokoje: dvoulůžkové s možností
dvou přistýlek, se sprchou a WC,
telefonem, TV se satelitem, trezor
(za poplatek 1,50 EUR/den), balkon,
klimatizace v ceně.
Stravování: polopenze, snídaně
formou bufetu, večeře servírovaná,
možnost dokoupení obědu při příjezdu na recepci (15 EUR/os za den).
Sport a zábava: vodní sporty,
výlety na člunech, svět tobogánů

HOTEL CHRISTIAN

www.cksaturn.cz

Itálie

Lido di Jesolo
HOTEL ROBY ***

HOTEL MADISON ***

Sleva 5 % z ceny ubytování –
při uhrazení zájezdu do 31. 3. 2019

Sleva 5 % z ceny ubytování –
při uhrazení zájezdu do 31. 3. 2019
Poloha: nedaleko nákupní hlavní
třídy, v blízkosti vodního parku
Aqualandia, 150 m od pláže.
Vybavení: jídelna, bar s terasou,
výtah, vlastní parkoviště (omezený
počet parkovacích míst), Wi-Fi
připojení zdarma.
Pokoje: dvoulůžkové s možností
dvou přistýlek, se sprchou a WC,
telefonem, fénem, TV se satelitem,
trezor, balkon, klimatizace v ceně.
Stravování: polopenze, snídaně
formou bufetu, večeře servírovaná
(3 chodové menu+salátový bufet).
Sport a zábava: vodní sporty,
výlety na člunech, svět tobogánů
a skluzavek Aqualandia , diskotéka, večerní procházky po pěší

HOTEL
HOTELROBY
ROBY

zóně, množství obchodů, kaváren,
pizzerií.
Pláž: písečná, 150 m od hotelu.
Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, služby delegáta, plážový
servis - 2 lehátka a 1 slunečník
na pláži/pokoj, povinné pojištění
CK.
Cena nezahrnuje: turistickou taxu
splatnou na místě 1,50 EUR/osoba
nad 10 let/noc.
Fakultativní nabídka: doprava
2 100 Kč, komplexní pojištění 330
Kč/os.
Odjezdová místa: Praha, Tábor,
Strakonice, Písek, České Budějovice, Kaplice.

25. 5.–29.
26. 5.–30.
6. 29.
6. 6.–3.30.8.6.–4.3. 8.
10. 8.–17.
8. 8. 1.31.9.–15.
8.–14.9.9.
24. 8.–31.
25. 8.–1.
8. 9.
17. 8.–24.
18.8.8.–25. 8.–10.
8. 8.4. 8.–18.

Poloha: v centru Lido di Jesola,
na nákupní třídě Via Bafile, 100 m
od pláže.
Vybavení: bar s terasou, vlastní
parkoviště,výtah, půjčovna kol
(půjčování kol pro hosty hotelu
zdarma). Wi-Fi připojení zdarma.
Pokoje: dvoulůžkové s možností
2 přistýlek, se sprchou a WC, telefon, TV se satelitem, trezorem, klimatizace na vyžádání za poplatek
(viz tabulka), balkon (za příplatek,
pouze ve dvoulůžkových pokojích,
pokoje s přistýlkou jsou bez balkonu), malá lednička (za poplatek
3 EUR/den).
Stravování: polopenze, snídaně
formou bufetu, večeře servírovaná
(výběr ze 3 menu a salátový bufet).

HOTEL MADISON

Sport a zábava: vodní sporty,
výlety na člunech, svět tobogánů
a skluzavek Aqualandia, diskotéka.
Pláž: písečná, 100 m od hotelu.
Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, služby delegáta, plážový
servis – 2 lehátka a 1 slunečník
na pláži/pokoj, povinné pojištění CK.
Cena nezahrnuje: turistickou taxu
splatnou na místě 1,50 EUR/osoba
nad 10 let/noc.
Fakultativní nabídka: doprava
2100 Kč, komplexní pojištění
330 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha,
Tábor, Strakonice, Písek,
České Budějovice, Kaplice.

25. 5.–30. 6. 30. 6.–11. 8. 11. 8.–25. 8. 8. 9.–14. 9.
1. 9.–8. 9. 25. 8.–1. 9.

dospělý

9 400
9 930

11 110 10 70013 120

13 400
14 420

8 8200
510

dospělý

10 500

13 320

15 500

8 450

dospělý na
napřistýlce
přistýlce
dospělý

7 500
7 940

8 890 8 600 10 490

10 700
11 530

6 6600
810

dospělý na přistýlce

9 450

11 990

13 950

7 600

dítě do 2 let dětská
postýlka
bez stravy
dětská postýlka
s polopenzí
dítě
do 14 let na při-

2 600
2 100

2 100

2 600

2 600
2 100

2 600
2 100

1 500

6 700
7 210
2 700
2 100
2 700

4 100
4 260
2 700
100
22700

2 100

2 100

4 700
4 970
2 700
příplatek obědy/týden
za 1/1
2 1002 700
příplatek
příplatek za obědy
2 100
os./týden
stýlce
dítě
2–14 let
na přistýlce
příplatek
za 1/1

www.cksaturn.cz

2 100

5 350
5 560

2 700

6 560

2 100 2 700 2 100
2 100

2 100

dítě do 3 let bez lůžka a stravy

1 500

1 500

1 500

dítě 3–12 let na přistýlce

5 440

6 940

7 840

4 590

příplatek za 1/1

2 650

2 650

2 650

2 650

příplatek za klimatizaci
pokoj/týden

9 500

9 500

9 500

9 500

příplatek balkon/pokoj/týden

2 550

2 550

2 550

2 550

příplatek obědy os./týden

3 100

3 100

3 100

3 100
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Itálie

Lido di Jesolo
HOTEL PORTOFINO ***

Poloha: v centrální části Lido di
Jesola, blízko Piazza Mazzini, 150 m
od pláže.
Vybavení: bar, restaurace, bazén,
vlastní parkoviště (omezený počet
parkovacích míst). Půjčování kol pro
hosty hotelu zdarma. Wi-Fi připojení za poplatek (5 EUR/týden).
Pokoje: dvoulůžkové s možností
dvou přistýlek, se sprchou a WC,
TV se satelitem, trezorem, telefonem, fén, balkon, klimatizace
v ceně.
Stravování: polopenze, snídaně
formou bufetu, večeře servírovaná.
Sport a zábava: vodní sporty,
výlety na člunech, svět tobogánů
a skluzavek Aqualandia, diskotéka,

HOTEL PORTOFINO

HOTEL PRESIDENT ***

večerní procházky po pěší zóně,
množství obchodů, kaváren, pizzerií.
Pláž: písečná, 150 m od hotelu.
Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, služby delegáta, plážový
servis – 2 lehátka a 1 slunečník
na pláži/pokoj, povinné pojištění
CK.
Cena nezahrnuje: turistickou taxu
splatnou na místě 1,5 EUR/osoba
nad 10 let/noc.
Fakultativní nabídka: doprava
2 100 Kč, komplexní pojištění
330 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha,
Tábor, Strakonice, Písek,
České Budějovice, Kaplice.

25. 5.–29. 6. 29. 6.—3. 8.
24. 8.–31. 8. 17. 8.–24. 8.

3. 8.–17. 8.

31. 8.–14. 9.

dospělý

10 870

12 530

15 120

9 930

dospělý na přistýlce

8 700

10 020

7 940

12 100

dítě do 2 let
bez lůžka a stravy
dítě 2–6 let na přistýlce

Poloha: na západním okraji Lido
di Jesola, 100 m od pláže a blízko
majáku a mariny.
Vybavení: bar, restaurace, výtah,
vlastní parkoviště (omezený počet
parkovacích míst), bazén, Wi-Fi
připojení zdarma.
Pokoje: dvoulůžkové s možností
dvou přistýlek, se sprchou a WC,
TV se satelitem, trezorem, telefonem, balkon, klimatizace v ceně.
Stravování: polopenze, snídaně
formou bufetu, večeře servírovaná
se salátovým bufetem.
Sport a zábava: vodní sporty,
výlety na člunech, svět tobogánů
a skluzavek Aqualandia, diskotéka,
večerní procházky po pěší zóně,
množství obchodů, kaváren, pizzerií.

Pláž: písečná, 100 m od hotelu.
Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, služby delegáta, plážový
servis – 2 lehátka a 1 slunečník
na pláži/pokoj, povinné pojištění
CK.
Cena nezahrnuje: turistickou taxu
splatnou na místě 1,5 EUR/osoba
nad 10 let/noc.
Fakultativní nabídka: doprava
2 100 Kč, komplexní pojištění
330 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha,
Tábor, Strakonice, Písek,
České Budějovice, Kaplice.

25. 5.–8. 6.
7. 9.–14. 9.

8. 6.–6. 7.
31. 8.–7. 9.

dospělý

8 040

9 450

11 340

13 940

dospělý na přistýlce

6 430

7 560

9 080

11 160

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA
6 970

HOTEL PRESIDENT

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

5 440

6 300

7 560

4 990

dítě do 2 let
bez lůžka a stravy

6. 7.–10. 8.
24. 8.–31. 8. 10. 8.–24. 8.

dítě 6–13 let na přistýlce

7 610

8 770

10 590

6 950

dítě 2–14 let na přistýlce

4 020

4 730

5 670

příplatek 1/1

2 300

2 300

2 300

2 300

příplatek 1/1

1 710

1 710

1 710

1 710

příplatek obědy/os./týden

2 300

2 300

2 300

2 300

příplatek obědy/os./týden

1 520

1 520

1 520

1 520
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Itálie

Lido di Jesolo
HOTEL ATENE ***

Poloha: v centrální části Lido di
Jesola, kousek od nákupní třídy,
hotel nedávno po rekonstrukci,
30 m od pláže.
Vybavení: bar, restaurace,
vlastní parkoviště (omezený počet
parkovacích míst), půjčování kol
pro hosty hotelu zdarma, Wi-Fi
připojení zdarma.
Pokoje: dvoulůžkové s možností
dvou přistýlek, se sprchou a WC,
TV se satelitem, trezorem, telefonem, fén, balkon, klimatizace
v ceně.
Stravování: polopenze, snídaně
formou bufetu, večeře servírovaná
(3chodové menu+salátový bufet).
Sport a zábava: vodní sporty,
výlety na člunech, svět tobogánů

HOTEL PICCADILLY ***

a skluzavek Aqualandia, diskotéka, večerní procházky po pěší
zóně, množství obchodů, kaváren,
pizzerií.
Pláž: písečná, 30 m od hotelu.
Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, služby delegáta, plážový
servis – 2 lehátka a 1 slunečník
na pláži/pokoj, povinné pojištění
CK.
Cena nezahrnuje: turistickou taxu
splatnou na místě 1,5 EUR/osoba
nad 10 let/noc.
Fakultativní nabídka: doprava
2 100 Kč, komplexní pojištění
330 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha,
Tábor, Strakonice, Písek,
České Budějovice, Kaplice.

Poloha: v centrální části Lido di
Jesola, blízko Piazza Mazzini, 30 m
od pláže.
Vybavení: bar, restaurace, bazén
pro dospělé, bazén pro děti, vířivka, sauna, terasa, posilovna (za příplatek), Wi-Fi připojení zdarma,
vlastní parkoviště (omezený počet
parkovacích míst).
Pokoje: dvoulůžkové s možností
dvou přistýlek, se sprchou a WC, TV
se satelitem, trezorem, telefonem,
fén, balkon, klimatizace v ceně.
Stravování: polopenze, snídaně
formou bufetu, večeře servírovaná
(3 chodové menu+salátový bufet),
bezlepková strava na vyžádání.
Sport a zábava: vodní sporty,
výlety na člunech, svět tobogánů

HOTEL PICCADILLY

a skluzavek Aqualandia , diskotéka, večerní procházky po pěší
zóně, množství obchodů, kaváren,
pizzerií.
Pláž: písečná, 30 m od hotelu.
Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, služby delegáta, plážový
servis – 2 lehátka a 1 slunečník
na pláži/pokoj, povinné pojištění
CK.
Cena nezahrnuje: turistickou taxu
splatnou na místě 1,5 EUR/osoba
nad 10 let/noc.
Fakultativní nabídka: doprava
2 100 Kč, komplexní pojištění
330 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha,
Tábor, Strakonice, Písek,
České Budějovice, Kaplice.

25. 5.–30. 5. 30. 5.–29. 6.
8. 9.–14. 9
1. 9.–8. 9.

29. 6.–3. 8.
25. 8.–1. 9.

3. 8–25. 8.

14 650

16 900

18 430

13 190

15 210

16 590

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

25. 5.–22. 6.

22. 6.–3. 8.
24. 8.–31. 8.

3. 8.–24. 8.

dospělý

12 290

dospělý

11 340

12 290

14 650

dospělý na přistýlce

11 060

dospělý na přistýlce

10 210

11 060

13 190

dítě do 1 roku bez lůžka a stravy

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

dítě do 6 měsíců
bez lůžka a stravy

ZDARMA

dítě 1–2 let na přistýlce

2 270

2 460

2 930

dítě 0,5–2 roky na přistýlce

440

440

440

440

dítě 2–6 let na přistýlce

5 670

6 150

7 330

dítě 2–5 let na přistýlce

6 150

7 330

8 450

9 220

dítě 6–12 let na přistýlce

7 940

8 600

10 260

dítě 5–13 let na přistýlce

8 600

10 260

11 830

12 900

příplatek za 1/1

1 550

1 550

1 550

příplatek za 1/1 bez balkónu

1 330

1 330

1 330

1 330

příplatek za obědy os./týden

1 550

1 550

1 550

příplatek za obědy os./týden

2 460

2 460

2 460

2 460

HOTEL ATENE

www.cksaturn.cz
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Itálie

Lido di Jesolo
HOTEL SORRENTO ***

HOTEL SAND ***

Sleva 5 % z ceny ubytování –
při uhrazení zájezdu do 31. 3. 2019

7 700
9 800
10 590
5 100
9 250
11 150
13 000
10 650
6 030
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
7 380
8 900
10 400
8 510
4 820
65950
340

ZDARMA
2 650

8 330
7 980
6 150 9 750 6 740

520
3 4200

ZDARMA
ZDARMA 2ZDARMA
2 650ZDARMA2 650
650

2.dítě do 13 let
na přistýlce

3 780

4 630

5 580

6 500

5 330

3 020

příplatek za 1/1

2 100

2 100

2 100

2 100

2 100

2 100
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31. 8.–14. 9.

6 400

17. 8.–31. 8.

13 300

3. 8.–17. 8.

8. 9.–1. 9.
7. 9.–14. 9

4. 8.–25. 8.

6. 7.–3. 8.

2.dítě do 13
2.dospělý
na let
přistýlce 4 5640
670
na přistýlce
1.dítě do 13 let
příplatek
za 1/1
2ZDARMA
650
na
přistýlce

12 300

10. 8.–17. 8.

dospělý na přistýlce
6 390
dospělý
7 560
1.dítě do 13 let
ZDARMA
na
přistýlce
1. dospělý
na přistýlce 6 050

9 700

6. 7.–10. 8.

7 990

15. 6.–6. 7.
24. 8.–31. 8.

dospělý

25. 5.–15. 6.
31. 8.–7. 9.

6.–30. 6. 30. 6.–4. 8.
HOTEL SORRENTO 26. 5.–16. 6. 16.
1. 9.–8. 9. 25. 8.–1. 9.
HOTEL SORRENTO

téka, večerní procházky po pěší
zóně, množství obchodů, kaváren,
pizzerií.
Pláž: písečná, 100 m od hotelu.
Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, služby delegáta, plážový
servis – 2 lehátka a 1 slunečník
na pláži/pokoj, povinné pojištění
CK.
Cena nezahrnuje: turistickou taxu
splatnou na místě 1,5 EUR/osoba
nad 10 let/noc.
Fakultativní nabídka: doprava
2 100 Kč, komplexní pojištění
330 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha,
Tábor, Strakonice, Písek,
České Budějovice, Kaplice.

1. 6.–6. 7.

a skluzavek Aqualandia, diskotéka, večerní procházky po pěší
zóně, množství obchodů, kaváren,
pizzerií.
Pláž: písečná, 30 m od hotelu.
Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytovou taxu, služby
delegáta, plážový servis – 2 lehátka
a 1 slunečník na pláži/pokoj, povinné pojištění CK.
Cena nezahrnuje: turistickou taxu
splatnou na místě 1,5 EUR/osoba
nad 10 let/noc.
Fakultativní nabídka: doprava
2 100 Kč, komplexní pojištění
330 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha,
Tábor, Strakonice, Písek,
České Budějovice, Kaplice.

17. 8.–24. 8

Poloha: v centrální části Lido di
Jesola, v blízkosti Piazza Mazzini,
30 m od pláže.
Vybavení: restaurace, bar, výtah,
půjčování kol hostům hotelu zdarma, Wi-Fi připojení v celém hotelu
zdarma, parkoviště (omezený
počet parkovacích míst). Česky
a slovensky mluvící personál.
Jedná se o starší hotel odpovídající
spíše ** v blízkosti pláže.
Pokoje: dvoulůžkové s možností
dvou přistýlek, se sprchou a WC,
balkonem, TV se satelitem,
trezorem, telefonem, klimatizace
za poplatek ( 40 EUR/pokoj).
Stravování: polopenze, snídaně
formou bufetu, večeře servírovaná
(výběr z menu a salátový bufet).
Sport a zábava: vodní sporty,
výlety na člunech, svět tobogánů

Poloha: v centrální části Lido di
Jesola, kousek od kousek od památek, 100 m od pláže.
Vybavení: bar, restaurace,
zahrada, výtah, vlastní parkoviště
(omezený počet parkovacích míst),
Wi-Fi připojení zdarma.
Pokoje: dvoulůžkové s možností
dvou přistýlek, se sprchou a WC,
TV, trezorem, telefonem, fén,
balkon, klimatizace za příplatek viz.
tabulka.
Stravování: polopenze, snídaně
formou bufetu, večeře servírovaná
(3 chodové menu+salátový bufet).
Sport a zábava: vodní sporty,
výlety na člunech, svět tobogánů
a skluzavek Aqualandia, disko-

25. 5.–1. 6.

Dítě do 13 let na přistýlce ZDARMA!

dospělý

10 400

11 340

11 700

14 650

12 530

10 750

dospělý na přistýlce

9 360

10 210

10 530

13 190

11 270

9 680

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

dítě 1-3 let na přistýlce

2 380

2 380

2 380

2 380

2 380

2 380

dítě 3–7 let na přistýlce

5 200

5 670

5 850

7 330

6 270

5 380

dítě 7–12 let na přistýlce

8 320

9 080

9 360

11 720

10 020

8 600

příplatek za 1/1

1 710

1 710

1 710

1 710

1 710

1 710

příplatek za obědy
os./týden

1 550

1 550

1 550

1 550

1 550

1 550

Příplatek za klimatizaci pokoj/týden

1 140

1 140

1 140

1 140

1 140

1 140

HOTEL SAND

dítě do 1 roku bez
lůžka a stravy

www.cksaturn.cz

Itálie

Lido di Jesolo
HOTEL TROPICAL ***

HOTEL TOLEDO ***

Sleva 5 % z ceny ubytování –
při uhrazení zájezdu do 31. 3. 2019
Poloha: ve východní klidnější části
Lido di Jesola, 50 m od pláže.
Vybavení: jídelna, 2 restaurace,
výtah, vlastní parkoviště, solárium,
hydromasáže (vše za poplatek), bazén, vířivka, parkoviště (omezený
počet parkovacích míst).
Pokoje: dvoulůžkové s možností
dvou přistýlek, se sprchou a WC,
telefonem, TV se satelitem, trezor,
fén, balkon, klimatizace v ceně,
Wi-Fi připojení zdarma.
Stravování: polopenze, snídaně
formou bufetu, večeře servírovaná
+ salátový bufet, bezlepková strava
na vyžádání.
Sport a zábava: vodní sporty,
výlety na člunech, svět tobogánů
a skluzavek Aqualandia, disko-

téka, večerní procházky po pěší
zóně, množství obchodů, kaváren,
pizzerií.
Pláž: písečná, 50 m od hotelu.
Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytovou taxu, služby
delegáta, plážový servis – 2 lehátka
a 1 slunečník na pláži/pokoj, povinné pojištění CK.
Cena nezahrnuje: turistickou taxu
splatnou na místě 1,5 EUR/osoba
nad 10 let/noc.
Fakultativní nabídka: doprava
2 100 Kč, komplexní pojištění
330 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha,
Tábor, Strakonice, Písek,
České Budějovice, Kaplice.

5.–30. 5
15. 6.–29. 6. 29. 6.–10. 8.
HOTEL TROPICAL 25.
7. 9–14. 9. 30. 5.–15. 6. 31. 8.–7. 9. 24. 8.–31. 8. 10. 8.–24. 8.
dospělý

10 870

12 530

13 710

15 120

16 420

dospělý na přistýlce

8 700

10 020

11 000

12 100

13 150

dospělý v 1/1

16 300

18 800

20 570

22 680

24 630

dítě do 2 let
bez lůžka a stravy

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

dítě 2–12 let
na přistýlce

5 440

6 270

6 860

7 560

8 210

dítě 12–5 let
na přistýlce

7 610

8 770

9 600

10 590

11 500

www.cksaturn.cz

Poloha: v centrální části Lido di
Jesola, 50 m od pláže.
Vybavení: restaurace, bar, Wi-Fi
připojení zdarma, dětské hřiště,
parkoviště (omezený počet parkovacích míst).
Pokoje: dvoulůžkové s možností
dvou přistýlek, se sprchou a WC,
telefonem, TV se satelitem, trezor,
fén, balkon, klimatizace v ceně.
Stravování: polopenze, snídaně
formou bufetu, večeře servírovaná
+ salátový bufet, bezlepková strava
na vyžádání.
Sport a zábava: vodní sporty,
výlety na člunech, svět tobogánů
a skluzavek Aqualandia, diskotéka,
večerní procházky po pěší zóně,
množství obchodů, kaváren, pizzerií.

Pláž: písečná, 50 m od hotelu.
Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytovou taxu, služby
delegáta, plážový servis – 2 lehátka
a 1 slunečník na pláži/pokoj, povinné pojištění CK.
Cena nezahrnuje: turistickou taxu
splatnou na místě 1,5 EUR/osoba
nad 10 let/noc.
Fakultativní nabídka: doprava
2 100 Kč, komplexní pojištění
330 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha,
Tábor, Strakonice, Písek,
České Budějovice, Kaplice.

25. 5.–6. 6
8. 9–14. 9.

6. 6.–29. 6.
1. 9.–8. 9.

29. 6.–3. 8.
25. 8.–1. 9.

3. 8.–25. 8.

dospělý

12 170

dospělý na přistýlce

10 960

13 350

14 420

16 420

12 020

12 980

dítě do 3 let
bez lůžka a stravy

14 780

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

dítě 3–5 let na přistýlce

6 090

6 680

7 210

8 210

dítě 5–10 let na přistýlce

8 520

9 350

10 090

11 500

příplatek za 1/1

2 460

2 460

2 460

2 460

příplatek oběd os/týden

2 100

2 100

2 100

2 100

HOTEL TOLEDO
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Lido di Jesolo
HOTEL VIANELLO ***

HOTEL VERDI ***
VE
ÁCI
SPOLUPR
S CK
O
AMIC
TRAVEL

Dítě do 7 let ZDARMA!
Poloha: jednodušší hotel je situovaný v klidném prostředí ve východní části Jesola mezi náměstími
Piazza Milano a Piazza Torino, díky
výhodným dětským cenám (1. dítě
do 7 let zcela zdarma) a umístění
hotelu v poklidném prostředí
nedaleko pláže je hotel oblíbený
především u rodin s malými dětmi.
Vybavení: recepce, restaurace,
bar, bazén pro dospělé, bazén pro
děti, malé dětské hřiště, terasa se
slunečníky a lehátky, TV místnost,
výtah, parkoviště, Wi-Fi zdarma
v hotelové hale.
Ubytování: dvoulůžkové pokoje
s možností až 2 přistýlek mají vlastní sociální zařízení, telefon, SAT/TV,
trezor a menší balkon, klimatizace
za příplatek (5 EUR noc/pokoj).
Stravování: polopenze, snídaně
formou bufetu, večeře servírovaná
(3chodové menu+salátový bufet).

Sport a zábava: vodní sporty,
výlety na člunech, svět tobogánů
a skluzavek Aqualandia, diskotéka, večerní procházky po pěší
zóně, množství obchodů, kaváren,
pizzerií.
Pláž: písečná, 300 m od hotelu.
Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytovou taxu, služby
delegáta, plážový servis – 2 lehátka
a 1 slunečník na pláži/pokoj, povinné pojištění CK.
Cena nezahrnuje: turistickou taxu
splatnou na místě 1,5 EUR/osoba
nad 10 let/noc.
Fakultativní nabídka: doprava
2 100 Kč, komplexní pojištění
330 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha,
Tábor, Strakonice, Písek,
České Budějovice, Kaplice.

Poloha: oblíbený čtyřpatrový hotel
s rodinnou atmosférou se nachází
v centrální zóně letoviska u náměstí
Piazza Marina, cca 300 m od aquaparku Aqualandia. Přímo před
hotelem vede promenáda, na které
jsou obchody s rozmanitým zbožím,
restaurace, kavárny a bary, poblíž
je známé náměstí Piazza Aurora,
na kterém se v sezoně pořádá mnoho různých zábavných představení.
Vybavení: recepce, restaurace
vyhlášená bohatou benátskou
kulinářskou tradicí, bar, příjemné
venkovní posezení s možností občerstvení, místnost s TV/SAT, výtah,
parkoviště, zdarma půjčovna kol,
Wi-Fi, hrací koutek pro děti na terase před hotelem, zvýhodněné ceny
taxi služby mimo Jesolo.
Pokoje: vkusně zařízené dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek mají vlastní sociální zařízení,
klimatizaci, SAT/TV (včetně ČT 24),
telefon, trezor, fén, a většina menší
balkon.

HOTEL VERDI***
HOTEL VIANELLO

25. 5.–1. 6.
7. 9.–14. 9.

1. 6.–1. 7.
1. 9.–7. 9.

1. 7.–10. 8.
24. 8.–1. 9.

Stravování: polopenze – snídaně
a večeře formou bufetu, možnost
dokoupení plné penze v hlavní
sezóně 15. 6.–7. 9.) obědy formou
menu.
Sport a zábava: vodní sporty,
výlety na člunech, svět tobogánů
a skluzavek Aqualandia , večerní
procházky po pěší zóně, množství
obchodů, kaváren, pizzerií.
Pláž: písečná, 80 m od hotelu.
Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, služby delegáta, pobytovou taxu, plážový servis – 2 lehátka
a 1 slunečník na pláži/pokoj, Wi-Fi,
povinné pojištění CK.
Fakultativní nabídka: doprava
2 100 Kč, komplexní pojištění
330 Kč/os. Plná penze 2 590 Kč/
osoba.
Odjezdová místa: Praha,
Tábor, Strakonice, Písek,
České Budějovice, Kaplice.

25. 5.–15. 6.
7. 9.–14. 9.

15. 6.–6. 7.

6. 7.–10. 8.
24. 8.–7. 9.

10. 8.–24. 8.

10. 8.–24. 8.

1. a 2. dospělá osoba

8 190

9 990

11 590

14 390

1. a 2. dítě do 4,99 let
na přistýlce

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

1. a 2. dítě 5–10,99 let
na přistýlce

4 190

4 990

5 790

7 290

dospělý

9 100

10 870

11 820

14 060

dospělý na přistýlce

7 740

9 240

10 040

11 250

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

2. dítě do 7 let na přistýlce

4 550

5 440

5 910

7 030

dítě 7–12 let na přistýlce

4 550

5 440

5 910

7 030

3. a 4. osoba nad 11 let
na přistýlce

7 390

9 190

10 390

12 990

příplatek 1/1

2 100

2 100

2 100

2 100

příplatek za 1/1 pokoj

2 090

2 090

2 090

2 090

dítě do 7 let na přistýlce
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Příjemný rodinný

HOTEL ALLA ROTONDA ***

HOTEL EDERA ** hotel – výhodná cena!

VE
ÁCI
SPOLUPR
S CK
O
AMIC
TRAVEL

Poloha: oblíbený rodinný hotel/
apartmánový dům se nachází v západní části Jesola a je vhodný pro
všechny věkové kategorie, je vyhledávaný nejen rodinami s malými
dětmi, ale i mladšími či staršími
páry a skupinami, cca 800 m od hotelu se nachází aquapark Aqualandia – jeden z největších vodních
parků ve střední Evropě.
Vybavení: recepce, restaurace,
venkovní terasa s barem, výtah,
parkoviště, Wi-Fi zdarma v celém hotelu, bazén (otevřený cca
od 1. 5. do 30. 9.).
Pokoje a apartmány: hotel nabízí
2 typy ubytování – hotelové pokoje
s polopenzí nebo apartmány pro
4–6 osob bez stravy.
Hotel: dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek mají vlastní sociální zařízení, telefon, balkon, SAT/TV,
trezor, klimatizaci, minibar, plážový
servis /slunečník a 2 lehátka).
Apartmány: pro 4–6 osob, mají
vždy trezor, SAT/TV, telefon, balkon
a klimatizace (není možná přistýlka).
Apt typ B – pro 4 os.: 1x ložnice
pro 4 os., kuchyně s jídelnou, koupelna, sociální zařízení, balkon.
Apt typ C – pro 6 os.: 1x ložnice
pro 4 os, 1x ložnice pro 2 os., kuchyně s jídelnou, koupelna, sociální
zařízení, balkon.
Stravování: u apartmánu vlastní
(možnost dokoupení polopenze),
hotel – snídaně bufet, večeře menu
+ salátový bufet.

Sport a zábava: vodní sporty,
výlety na člunech, svět tobogánů
a skluzavek Aqualandia , večerní
procházky po pěší zóně, množství
obchodů, kaváren, pizzerií.
Pláž: písečná, 60 m od hotelu se
sprchami a WC.
Cena zahrnuje: hotel: 7x ubytování
s polopenzí, služby delegáta, plážový servis – 2 lehátka a 1 slunečník
na pláži/pokoj, povinné pojištění CK.
Apartmán: 7x ubytování, povlečení,
plážový servis – 2 lehátka a 1 slunečník na pláži/apartmán, služby
delegáta, povinné pojištění CK.
V hotelu ani v apartmánech
Alla Rotonda se neskládá žádná
kauce.
Cena nezahrnuje: turistickou taxu
splatnou na místě: hotel – pobytová taxa 1,5 EUR/noc/osoba nad
10 let, apartmány – pobytová taxa
1 EUR/noc/osoba nad 10 let.
Fakultativní nabídka: doprava
2 100 Kč, komplexní pojištění
330 Kč/os. Dětská postýlka
2 190 Kč/týden, strava u apartmánů: dospělý/týden: polopenze
5 590 Kč, snídaně 1 990 Kč, večeře
3 990 Kč, dítě 3–12 let/týden: polopenze 4 490 Kč, snídaně 1 590 Kč,
večeře 3 190 Kč, dítě do 3 let
zdarma.
Odjezdová místa: Praha,
Tábor, Strakonice, Písek,
České Budějovice, Kaplice.

AKCE RODINA:
pokud cestují 2 dospělí a 2 děti do 15 let –
platí cenu jako 3 dospělí
ALLA ROTONDA***
1. a 2. dospělá osoba
1. dítě do 2,99 let bez lůžka
1. a 2. dítě 3–11,99 let
na přistýlce

25. 5.–15. 6. 15. 6.–29. 6.
7. 9.–14. 9.

29. 6.–3. 8.
24. 8.–7. 9.

7 490

9 690

10 990

12 490

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

5 290

6 790

7 790

8 790

25. 5.–8. 6. 8. 6.–22. 6. 22. 6.–3. 8. 3. 8.–17. 8.
31. 8.–7. 9.
17. 8.–31. 8.

7. 9–14. 9

6 740

7 560

10 280

12 640

5 670

11 290

dospělý na přistýlce

5 390

6 050

8 230

10 120

4 540

2 790

2 790

dítě do 3 let
bez lůžka a stravy

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

4 190

4 190

dítě 3–14 let
na přistýlce

3 370

3 780

5 140

6 320

2 840

příplatek 1/1

6 790

8 690

9 990

příplatek za 1/1 pokoj

2 790

2 790

příplatek za 1/1 pokoj
s balkónem

4 190

4 190

25. 5.–15. 6. 15. 6.–29. 6. 29. 6.–3. 8.
7. 9.–14. 9. 31. 8.–7. 9. 24. 8.–31. 8.

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

3. 8.–24. 8.

příplatek balkon
osoba/týden

600

600

600

600

600

příplatek obědy/
os./týden

950

950

950

950

950

B (4)

14 890

18 590

21 690

23 690

C (6)

17 490

22 190

25 590

27 990

www.cksaturn.cz

HOTEL EDERA

procházky po pěší zóně, množství
obchodů, kaváren, pizzerií.
Pláž: písečná, 250 m od hotelu.
Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, služby delegáta, plážový
servis – 2 lehátka a 1 slunečník
na pláži/pokoj, povinné pojištění
CK.
Cena nezahrnuje: turistickou taxu
splatnou na místě 1 EUR/osoba
nad 10 let/noc.
Fakultativní nabídka: doprava
2 100 Kč, komplexní pojištění
330 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha,
Tábor, Strakonice, Písek,
České Budějovice, Kaplice.

dospělý

3. a 4. dospělá os.
na přistýlce

ALLA ROTONDA
APARTMÁNY

3. 8.–24. 8.

Poloha: v západní části, 100 m
od nákupní třídy, nedaleko
vodního parku Aqualandia, 250 m
od pláže.
Vybavení: příjemný hotel se skládá
ze dvou budov, s restaurací, barem
s terasou, malým salonkem, parkoviště. Wi-Fi připojení v hale zdarma.
Pokoje: dvoulůžkové s možností
dvou přistýlek, se sprchou a WC,
trezorem, telefonem, TV se SAT,
ventilátorem. Balkon na vyžádání
za příplatek.
Stravování: polopenze, snídaně
formou bufetu, večeře servírovaná
(výběr z menu a salátový bufet).
Sport a zábava: vodní sporty,
výlety na člunech, svět tobogánů
a skluzavek Aqualandia, večerní
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Lido di Jesolo – apartmány
DE CONTI

LA POSTA

Poloha: v centrální části Lido di Jesola, mezi Piazza Brescia a Piazza Trieste.
Pláž: písečná, 400 m od apartmánů.
Vybavení: vlastní parkoviště
(vždy jedno parkovací místo
na 1 apartmán, 2 parkovací místo
za příplatek 50 EUR), příjemná
zahrada, bazén s oddělenou částí
pro děti (od 1. 6. do 15. 9.).
Typy apartmánů:
TYP2 pro 2–4 osoby: dvoulůžková
ložnice, obytná část s kuchyňským

NÁZEV A TYP APARTMÁNU

koutem a rozkládacím gaučem
pro 2 osoby, koupelna s WC.
TYP2 se nachází v přízemí s malou
předzahrádkou, TV.
TYP3 pro 3–6 osob: dvoupodlažní apartmány, v 1. patře ložnice
se dvěma lůžky, koupelna s WC,
obývací část s kuchyňským koutem
a gaučem pro 1 osobu, balkon.
Ve 2.patře (podkroví) třílůžková
ložnice s koupelnou s WC, TV.

25. 5.–1. 6.
7. 9.–14. 9.

1. 6.–22. 6.
24. 8.–7. 9.

Poloha: v západní klidné části
Lido di Jesola, mezi Piazza Milano
a Piazza Torino.
Pláž: písečná, 180 m od apartmánů.
Vybavení: vlastní parkoviště (1
parkovací místo na apartmán).
Typy apartmánů:
TYP2 pro 2–4 osoby (s rozkládacím gaučem): dvoulůžková ložnice,
obytná část s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby,
koupelna s WC a balkon.

22. 6.–6. 7.
17. 8.–24. 8.

TYP2 pro 2–4 osoby (se 4 pevnými lůžky): ložnice se 4 lůžky,
kuchyň, koupelna s WC, balkon.
TYP3 pro 3– 6 osob: třílůžková
ložnice a dvoulůžková ložnice,
obytná část s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 1–2 osoby, koupelna s WC, balkon.
Všechny typy apartmánů
De Conti mají trezor, TV a stropní ventilátor v ložnici.

6. 7.–10. 8.

10. 8.–17. 8.

La Posta TYP2

5 400

9 790

15 870

19 950

21 950

La Posta TYP3

6 750

12 490

18 230

21 600

25 320

De Conti TYP2 (gauč)

5 100

8 780

12 830

15 200

18 570

De Conti TYP2 (pevná lůžka)

5 100

7 770

12 150

13 840

17 720

De Conti TYP3

6 100

9 450

15 870

19 240

23 630

Stravování: vlastní
Sport a zábava: vodní sporty,
výlety na člunech, svět tobogánů
a skluzavek Aqualandia, diskotéka.
Cena zahrnuje: 7x nájem
za apartmán, spotřebu el. energie
a vody, služby delegáta, plážový
servis 2 lehátka a 1 slunečník na pláži/apartmán (od 1.6. do 15.9.)
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Povinné pojištění CK.
Cena nezahrnuje: povlečení, ručníky, vratnou kauci 200 EUR/apartmán
(platí se na místě při příjezdu) a turistickou taxu cca 1 EUR/osoba nad
10 let/noc ( platí se na místě).
Cena nezahrnuje: transfer z agentury k apartmánům. Klienti, kteří cestují
busem si mohou transfer objednat

při sepsání cestovní smlouvy. Cena
transferu: 15 EUR/osoba (cena platí
pro cestu tam i zpět při transferu
minimálně 4 osob, platí se na místě v hotovosti).Klienti se mohou
k apartmánům dopravit i místní dopravou. Jezdí ve dvacetiminutových
intervalech. Cena místního busu:
1,30 EUR/os. a 1,30 EUR/zavazadlo.

Fakultativní nabídka: doprava
2 100 Kč, komplexní pojištění
330 Kč/osoba.
Odjezdová místa: Praha,
Tábor, Strakonice, Písek,
České Budějovice, Kaplice.

www.cksaturn.cz
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Lido di Jesolo – apartmány
ROMEO

SKYTOURS

Poloha: v západní klidnější části
Lido di Jesola, mezi Piazza Milano
a Piazza Torino.
Pláž: písečná, 180 m od apartmánů.
Vybavení: dvoupatrová apartmánová vila s vlastním parkovištěm
(1 parkovací místo na apartmán).

NÁZEV A TYP APARTMÁNU

Typy apartmánů:
TYP3 pro 3–5 osob: třílůžková ložnice a dvoulůžková ložnice, kuchyň,
koupelna s WC, balkon, TV.

25. 5.–1. 6.
7. 9.–14. 9.

1. 6.–22. 6.
24. 8.–7. 9.

Poloha: v centru Lido di Jesola,
u Piazza Drago přímo u pláže.
Pláž: písečná, 300 m od apartmánu
Vybavení: výtah vlastní parkoviště
(1 parkovací místo na apartmán,
300 m od ubytování).

22. 6.–6. 7.
17. 8.–24. 8.

Typy apartmánů:
TYP3 pro 6 osob: 2 dvoulůžkové
ložnice (2x jednolůžková postel),
kuchyň s obytnou částí a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, koupelna
s WC, TV, pračka, klimatizace,
Wi-Fi.

6. 7.–10. 8.

10. 8.–17. 8.

Romeo TYP3

5 400

8 100

14 850

18 230

21 940

Skytours TYP3

11 820

14 350

21 940

23 650

32 100

Stravování: vlastní
Sport a zábava: vodní sporty,
výlety na člunech, svět tobogánů
a skluzavek Aqualandia, diskotéka.
Cena zahrnuje: 7x nájem
za apartmán, spotřebu el. energie
a vody, služby delegáta, plážový servis 2 lehátka a 1 slunečník

www.cksaturn.cz

na pláži/apartmán (od 1.6. do 15.9.).
Povinné pojištění CK.
Cena nezahrnuje: povlečení, ručníky,
vratnou kauci 200 EUR/apartmán (platí se na místě při příjezdu) a turistickou
taxu cca 1 EUR/osoba nad 10 let/noc
( platí se na místě). Cena nezahrnuje
transfer z agentury k apartmánům.

Klienti, kteří cestují busem si mohou
transfer objednat při sepsání cestovní
smlouvy. Cena transferu: 15 EUR/osoba (cena platí pro cestu tam i zpět při
transferu minimálně 4 osob, platí se
na místě v hotovosti). Klienti se mohou
k apartmánům dopravit i místní
dopravou. Jezdí ve dvacetiminuto-

vých intervalech. Cena místního busu:
1,30 EUR/os. a 1,30 EUR/zavazadlo.
Fakultativní nabídka: doprava
2100 Kč, komplexní pojištění
330 Kč/osoba.
Odjezdová místa: Praha, Tábor,
Strakonice, Písek, České Budějovice,
Český Krumlov, Kaplice.
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Lido di Jesolo – apartmány
CONDOMINIO RUBINO

Poloha: v západní části Lido di Jesola, u Piazza Milano.
Pláž: písečná, 250 m od apartmánů.
Vybavení: vlastní parkoviště (1 parkovací místo na apartmán), bazén
s oddělenou částí pro děti, klimatizace (za poplatek 1 100 Kč/týden).

NÁZEV A TYP
APARTMÁNU

CONDOMINIO TORINO

Typy apartmánů:
TYP2 pro 2–4 osoby: třílůžková
ložnice, kuchyň s obytnou částí
a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, koupelna s WC, balkon.

25. 5.–1. 6.

1. 6.–15. 6.
7. 9.–14. 9.

Rubino

9 290

13 000

Torino TYP1

7 600

11 140

Torino TYP2

9 290

13 000

14 850

Stravování: vlastní
Sport a zábava: vodní sporty,
výlety na člunech, svět tobogánů
a skluzavek Aqualandia, diskotéka.
Cena zahrnuje: 7x nájem
za apartmán, spotřebu el. energie
a vody, služby delegáta, plážový servis 2 lehátka a 1 slunečník
na pláži/apartmán (od 1. 6. do 15. 9.)
Povinné pojištění CK.
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15. 6.–29. 6.
31. 8.–7. 9.

Poloha: v západní části Lido di Jesola, na Piazza Torino.
Pláž: písečná, 100 m od apartmánů.
Vybavení: vlastní parkoviště
(vždy jedno parkovací místo
na 1 apartmán), bazén s oddělenou částí pro děti, výtah.
Typy apartmánů:
TYP1 pro 2 osoby: obytná část
s kuchyňským koutem a rozkláda-

cím gaučem pro 2 osoby, koupelna
s WC, balkon.
TYP2 pro 2–4 osoby: dvoulůžková
ložnice, obytná část s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro
2 osoby, nebo ložnice se dvěma
pevnými lůžka a palandou a kuchyň
bez rozkládacího gauče. Koupelna
s WC, balkon.

29. 6.–6. 7.

6. 7.–20. 7
17. 8.–31. 8.

14 850

16 710

20 420

24 140

27 850

13 000

14 850

16 710

20 420

26 000

16 710

18 570

22 280

27 850

Cena nezahrnuje: povlečení,
ručníky, vratnou kauci 200 EUR/
apartmán (platí se na místě při
příjezdu) a turistickou taxu cca 1
EUR/osoba nad 10 let/noc ( platí se
na místě). Cena nezahrnuje transfer z agentury k apartmánům.
Klienti, kteří cestují busem si mohou transfer objednat při sepsání
cestovní smlouvy. Cena transferu:

15 EUR/osoba (cena platí pro cestu
tam i zpět při transferu minimálně
4 osob, platí se na místě v hotovosti). Klienti se mohou k apartmánům
dopravit i místní dopravou. Jezdí
ve dvacetiminutových intervalech.
Cena místního busu: 1,30 EUR/os.
a 1,30 EUR/zavazadlo.

20. 7.–3. 8.

3. 8.–17. 8.

Fakultativní nabídka: doprava
2 100 Kč, komplexní pojištění
330 Kč/osoba.
Odjezdová místa: Praha, Tábor,
Strakonice, Písek, České Budějovice,
Kaplice.

www.cksaturn.cz

Itálie

Caorle

Malebné městečko Caorle Vám učaruje. Vyznačuje se typickou italskou architekturou, bývá označováno za nejhistoričtější
z letovisek mezi Benátkami a Terstem. Srdce města tvoří historické centrum. Zajímavá je rovněž pobřežní promenáda.
Balvany, které ji lemují, jsou vyzdobeny výtvory různých sochařů z celého světa, říká se jim živá skála. Hlavní nákupní třída
poskytuje široký výběr obchodů, butiků, restaurací a kaváren. Velkým lákadlem pro děti i dospělé je vodní park Aquafollie,
kde na Vás čeká 150 metrů dlouhý tobogán, obří skluzavky, divoká řeka i speciální bazény pro nejmenší návštěvníky. Místní
pláže pokrývá jemný měkký zlatý písek. Vstup do vody je mírný, pláže jsou čisté a velmi dobře vybavené pro Váš celodenní
pobyt. Sprchy, WC, převlékárny dětská hřiště a bary jsou samozřejmostí.
Ubytování: moderně zařízené
apartmány jsou vybaveny klimatizací, TV a safem, většina je vybavena
mikrovlnnou troubou a pračkou,
každý apartmán má balkon nebo
VE
předzahrádku
ÁCI
PR
LU
O
SP
Apt typ A – pro 4 os.: obývací
ICO
S CK AM
pokoj s rozkládacím gaučem pro
TRAVEL
2 osoby a 2 samostatnými rozkládacími lůžky, kuchyňský kout, vlastní
sociální zařízení
Apt typ B – pro 5 os.: obývací
pokoj s rozkládacím dvoulůžkem
a kuchyňským koutem, ložnice pro
2 osoby, 5. lůžko formou rozkládacíPoloha: moderní apartmánový
se rozkládá park, ve kterém je možné ho křesla, buď v obývací části, nebo
komplex s výbornou polohou je
si pronajmout plochy určené pro
v ložnici, vlastní sociální zařízení
situován v centru Caorle – Spiaggia sportovní aktivity – basketbal, fotbal, Apt typ C – pro 7 os.: obývací
di Ponente, v okolí se nachází mnoho tanec, aerobic, zumba, atd.
pokoj s rozkládacím dvoulůžkem,
restaurací, barů, pizzerií a kaváren,
Vybavení: velký bazén pro dospělé jedním samostatným rozkládacím
v blízkosti jsou také tenisové kurty
na střeše rezidence (otevřený
lůžkem a kuchyňským koutem, loža minigolf, supermarket je vzdálený 18. 5.–14. 9.), zpravidla vyžadována
nice se 2 lůžky, 2. ložnice s palandou
přibližně 500 m, příjemnou procház- koupací čepice), menší bazének
nebo 2 oddělenými lůžky, vlastní
kou po pobřežní promenádě (cca
pro děti, sluneční terasa s lehátsociální zařízení
15 min) je možné dojít až do histoky (počet míst omezen), výtah
Apt typ C atipico – pro 7 os.:
rického centra města, rezidence je
a parkoviště (1 parkovací místo pro obývací pokoj s rozkládacím
vhodná pro pobyty skupin různého každý apartmán), Wi-Fi u bazénu
dvoulůžkem, jedním samostatným
zaměření – cca 500 m od komplexu (za příplatek)
rozkládacím lůžkem a kuchyňským

REZIDENCE COLOMBO

koutem, ložnice se 2 lůžky a vnitřním
oknem, 2. ložnice s palandou nebo
2 oddělenými lůžky, vlastní sociální
zařízení
Strava: vlastní
Pláž: 50 m, plážový servis k dispozici (slunečník, lehátko, křesílko)
Služby placené na místě
pobytu: povinné: pobytová taxa
3,5 EUR/osoba od 11 let/pobyt,
spotřeby energií (voda, elektřina,
plyn) 50 EUR/týden, vratná kauce
100 EUR, fakultativní: ložní prádlo
35 EUR/typ A, 45 EUR/typ B, 55 EUR/
typ C, dětská postýlka 10 EUR –
obojí nutno objednat předem
v CK, Wi-Fi u bazénu 5 EUR/7 hod.,
10 EUR/15 hod., 15 Eur/30 hod.
Cena zahrnuje: cena vždy za celý
apartmán a týden, služby delegáta, zákonné pojištění CK, plážový
servis, závěrečný úklid
Fakultativní nabídka: doprava
2 100 Kč, komplexní pojištění
330 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha,
Tábor, Strakonice, Písek,
České Budějovice, Kaplice.

25. 5.–1. 6.
7. 9.–14. 9.

1. 6.–8. 6.

8. 6.–15. 6.

A (4)

6 990

8 490

10 990

B (5)

7 990

9 490

11 990

C atipico (7)

9 990

10 990

12 990

17 990

21 990

26 990

27 990

17 990

12 990

C (7)

14 990

19 990

20 990

22 990

23 990

30 990

32 990

23 990

21 490

COLOMBO

22. 6.–29. 6.

29. 6.–3. 8.
17. 8.–24. 8.

12 990

17 990

20 990

21 990

13 990

9 990

14 990

19 990

24 990

25 990

16 990

11 990

15. 6.–22. 6.

3. 8.–17. 8.

vhodnou na slunění nebo cvičení,
dětské hřiště, výtah v hlavní budově
a restaurace, v areálu je venkovní
parkoviště, ale i podzemní garážové
stání (na zpětné potvrzení – nutno
VE
rezervovat předem), Wi-Fi u bazénu
I
ÁC
PR
SPOLU
zdarma
ICO
M
A
CK
S
TRAVEL
Ubytování: apartmány se nachází
ve vilkách; jsou vybaveny klimatizací,
SAT/TV, safem a některé apartmány
mají dokonce k dispozici venkovní krb
Vily:
Speciální akce: sleva 1 000 Kč/apartmán
Apt typ B1 – pro 4/5 os. (35–50 m²):
přízemí: obývací pokoj s kuchyňv období 25. 5.–15. 6. a 31. 8.–14. 9. 2019
ským koutem a rozkládacím gaupři uhrazení zájezdu do 31. 3. 2019
čem pro 2 os., zahrádka, 1. patro:
ložnice pro 2 nebo 3 os., vlastní
Poloha: jeden z nejoblíbenějších
pro skupiny různých sportovních
sociální zařízení, balkon
prázdninových komplexů v Caorle
zaměření, cvičení je možné cca
Apt typ C1 – pro 6/7 os. (45–60 m²):
se nachází v klidné části letoviska,
400 m od komplexu, kde se nachází přízemí: obývací pokoj s kuchyňcca 5 min chůze od hlavní třídy
městský park s možností pronájmu ským koutem a rozkládacím gaučem
s obchody, restauracemi a kavárna- sportovních ploch na basketbal,
pro 2 os., případně ještě gaučem
mi, díky svému vybavení a výhodné fotbal, aerobic, zumbu, jógu, atd.
pro 1 osobu, zahrádka, 1. patro:
poloze blízko pláže je komplex vel- Vybavení: velký bazén (25 x 10 m)
ložnice pro 2 os., 2. ložnice pro 2 os.,
mi oblíben zejména u rodin s dětmi, s lehátky, dětský bazén, zahravlastní sociální zařízení, balkon
apartmány jsou také ideální volbou da, terasa u bazénu s plochou
Strava: vlastní

VILLAGGIO LUNA

24. 8.–31. 8.

31. 8.–7. 9.

Pláž: 120–250 m
Služby placené na místě pobytu:
povinné: pobytová taxa 3,5 EUR/
osoba od 11 let/pobyt, poplatek
za spotřebu energií (voda, elektřina,
plyn) 40 EUR/typ B1, 45 EUR/typ C1,
vratná kauce 100 EUR, fakultativní:
úklid vlastní nebo za poplatek
od 50 EUR/apartmán, ložní prádlo
6 EUR/osoba/výměna, dětská
postýlka 4 EUR/den, plážový servis
60 Eur/týden (termín 1. 6.–7. 9.),
30 EUR/týden (do 1. 6. a od 7. 9.) –
nutno objednat předem v CK
Cena zahrnuje: cena vždy za celý
apartmán a týden, služby delegáta,
zákonné pojištění CK
Fakultativní nabídka: doprava
2 100 Kč, komplexní pojištění
330 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha,
Tábor, Strakonice, Písek,
České Budějovice, Kaplice.

25. 5.–8. 6.
7. 9.–14. 9.

8. 6.–15. 6.
31. 8.–7. 9.

15. 6.–22. 6.

22. 6.–29. 6.

29. 6.–6. 7.
24. 8.–31. 8.

B1 (5)

10 990

12 790

13 990

16 990

21 490

21 990

23 790

C1 (6/7)

13 390

15 690

17 990

19 990

24 790

26 590

28 990

VILLAGGIO LUNA

www.cksaturn.cz

6. 7.–3. 8.

3. 8.–24. 8.
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Caorle
HOTEL CATTO-SUISSE ***

HOTEL LUISA ***

VE
ÁCI
SPOLUPR
S CK
OVÁ
EVA ŠULC

VE
ÁCI
SPOLUPR
S CK
OVÁ
EVA ŠULC

Sleva 300 Kč z ceny zájezdu –
při uhrazení zájezdu do 31. 1. 2019
Poloha: hezký rodinný, klimatizovaný, bezbariérový hotel se nachází
nedaleko centra města (Via Buonaroti 15), cca 250 m od moře
a zároveň sousedi s hotelem Luisa.
V blízkosti je park s dětským hřištěm a přistav pro plachetnice.
Vybavení: čtyřpatrový hotel s výtahem a bezbariérovým přístupem,
jídelna, recepce (8.00–24.00 hod.),
hotelový bar (platba EUR) a venkovní kryta terasa k posezení, venkovní
kryty dětský koutek, zapůjčení
jízdních kol (max na 2 hod /den) –
vratná kauce 20 EUR. plážový servis
za příplatek (bližší informace v CK).
Pokoje: 2–4lůžkové pokoje (manželská postel a palanda nebo samostatné lůžko) s klimatizací (v ceně),
s vlastním soc. zařízením, TV–SAT,
trezorem, telefonem s přímou
linkou a balkonem, pro vícečlennou
rodinu nabízíme prostorný, klimatizovaný pokoj až s 8 pevnými lůžky,
soc. zařízením a terasou ve 4. patře
hotelu. STANDARD 2–4lůžkové
klimatizované pokoje s balkonem.
SUPERIOR 2 –4lůžkové klimatizované pokoje s balkonem, rekonstruované sociální zařízení SUPERIOR
PLUS 2lůžkové klimatizované
pokoje s velkým balkonem, lednici,
rekonstruované sociální zařízení.
Stravování: Snídaně – formou bufetu, za příplatek možnost dokou-

HOTEL CATTO-SUISSE

pení večeří (servírovaná salátový
bufet, 350 Kč/os/večeři, 300 Kč/os/
večeři dítě do 12 let)- objednávají
se individuálně na místě u delegátky CK, na vyžádání bezlepková
nebo vegetariánská strava.
Pláž: písečná, 250 m od hotelu.
Cena zahrnuje: 7x ubytovaní se
snídani, doprava klimatizovaným
autobusem, balkon, klimatizace, uvítací polévka, ložní prádlo
a ručníky, denně ukliď na pokojích,
Wi-Fi, zapůjčeni jízdních kol, denní
služby delegáta, pojištěni CK proti
úpadku.
Cena nezahrnuje: pobytovou
taxa splatnou na místě po příjezdu (1 EUR/dosp. osoba a dítě
od 12 let/noc).
Fakultativní nabídka: komplexní
pojištění 33 Kč/os/den, plážový
servis za příplatek (bližší informace
v CK), pokoj superior 500 Kč/týden,
pokoj superior plus 2 000 Kč/týden, parkovaní v parkovacím domě
1 000 Kč/vozidlo/týden.
Slevy: vlastní doprava 1 000 Kč /
osoba / týdenní pobyt, držitele ZTP
a senioři nad 60 let 300 Kč/osoba/
týdenní pobyt.
Odjezdová místa: Praha, Tábor,
Soběslav, Veselí nad Lužnici,
České Budějovice, Dolní Dvořiště,
Kaplice

24. 5.–2. 6.

Sleva 300 Kč z ceny zájezdu –
při uhrazení zájezdu do 31. 1. 2019
Poloha: Rodinný hotel s klimatizací
se nachází v klidné části města
(Via Palma il Vecchio 29), cca 400 m
od centra města a cca 250 m
od moře. V blízkosti hotelu je park
s dětským hřištěm a přístav pro
plachetnice.
Vybavení: třípatrový hotel bez
výtahu, klimatizovaná jídelna,
hotelový bar (ceny českých restaurací) s TV–SAT (české programy),
recepce, venkovní dětský koutek,
venkovní krytá terasa se stolky a křesílky v přízemí, ve 3. patře otevřenou
terasu s lehátky, parkování přímo
u hotelu (za příplatek), Wi-Fi ZDARMA. Neakceptují se platební karty.
Pokoje: 1–3lůžkové pokoje
s vlastním soc. zařízením a 3 pokoje
s vlastním soc. zařízením (uzamykatelné) na chodbě, „rodinné
pokoje“ skládající se ze dvou
propojených pokojů a koupelny,
klimatizace za příplatek, TV–SAT,
inter. telefonem a balkónem.
Stravování: polopenze, snídaně
formou bufetu, večeře servírované
(výběr ze 3 menu a salátový bufet),
na vyžádání bezlepková nebo
vegetariánská strava.

31. 5.–9. 6.

Pláž: písečná, 250 m od hotelu.
Cena zahrnuje: 7x ubytovaní s polopenzí, doprava klimatizovaným
autobusem, balkon, klimatizace,
uvítací polévka, karafa s vodou u každé večeře, ložní prádlo a ručníky,
denně ukliď na pokojích, Wi-Fi,
zapůjčeni jízdních kol, denní služby
delegáta, pojištěni CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pobytovou
taxa splatnou na místě po příjezdu (1 EUR/dosp. osoba a dítě
od 12 let/noc)
Fakultativní nabídka: komplexní
pojištěni 33 Kč/os/den, plážový
servis za příplatek (bližší informace
v CK), parkování 900 Kč/vozidlo/
týden (omezený počet míst)
Slevy: vlastni doprava 1 000 Kč/
osoba/týdenní pobyt, při sloučení
dvou a více turnusů při autobusové dopravě 500 Kč/osoba, pokoj
s vlastním soc. zařízením na chodbě 1 000 Kč/pokoj/týdenní pobyt,
držitelé ZTP a senioři nad 60 let
300 Kč/osoba/týdenní pobyt.
Odjezdová místa: Praha, Tábor,
Soběslav, Veselí nad Lužnici,
České Budějovice, Dolní Dvořiště,
Kaplice.

7. 6.–16. 6.

14. 6.–8. 9.

dospělý

8 000

8 200

9 000

9 300

dítě do 3 let bez lůžka a stravy

2 400

2 400

2 400

2 400

dítě do 12 let na 3. lůžku

7 500

7 700

8 300

8 500

osoba na 4 lůžku

4 900

5 000

5 500

5 500

příplatek za 1/1

3 000

3 000

3 000

3 000

HOTEL LUISA

24. 5.–2. 6.

31. 5.–9. 6.

7. 6.–16. 6.

14. 6.–23. 6

dospělý

5 800

6 600

7 700

8 200

dítě do 3 let bez lůžka a stravy

2 400

2 400

2 400

2 400

21. 6.–30. 6.

28. 6.–25. 8.

23. 8.–1. 9.

30. 8.–8. 9.

6. 9.–15. 9.

8 800

9 700

9 400

9 100

8 100

2 400

2 400

2 400

2 400

2 400

dítě 3–5 let bez lůžka

3 300

3 400

3 800

4 200

4 400

4 600

4 600

4 400

4 200

dítě 3–5 let s lůžkem

4 700

5 200

6 000

6 500

7 200

8 000

7 700

7 100

6 100

dítě 5-12let

5 200

6 000

7 000

7 500

8 200

9 000

8 600

8 100

7 100

příplatek za 1/1

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500
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Caorle
3 DNY U MOŘE
(2 NOCI)

Odjezd každou
STŘEDU / PÁTEK
navečer z ČR

4 DNY U MOŘE
(3 NOCI)
VE
ÁCI
SPOLUPR
S CK
OVÁ
EVA ŠULC

4 600

4 800

5 000

5 000

5 000

5 000

4 200

2 400

2 400

2 400

2 400

2 400

2 400

2 400

dítě 3–12 let

3 600

3 690

3 960

4 140

4 320

4 500

4 500

4 500

4 500

3 780

12. 7.–16. 7.
19. 7.–23. 7.

26. 7.–30. 7.
2. 8.–6. 8.

9. 8.–13. 8.
16. 8.–20. 8.

23. 8.–27. 8.
30. 8.–3. 9.

11. 9.–15. 9.

4 400
2 400

28. 6.–2. 7.
5. 7.–9. 7.

14. 8.–18. 8.
21. 8.–25. 8.

4 100
2 400

3 DNY U MOŘE
PA–ÚT

31. 5.–4. 6.

4 000
2 400

24. 5.–28. 5.

dospělá osoba
dítě do 3 let bez lůžka a stavy

21. 6.–25. 6.

17. 7.–21. 7.
24. 7.–28. 7.

úpadku, Wi-Fi internet, zapůjčení
jízdních kol.
Cena nezahrnuje: komplexní
pojištění 33 Kč/os/den, pobytovou
taxu splatnou na místě po příjezdu
(0,5–1 EUR/dosp. osoba a dítě
od 12 let/noc).
Odjezdová místa: Praha, Tábor,
Soběslav, Veselí nad Lužnici,
České Budějovice, Dolní Dvořiště,
Kaplice

14. 6.–18. 6.
6. 9.–10. 9

3. 7.–7. 7.
10. 7.–14. 7.

26. 6.–30. 6

19. 6.–23. 6.,
28. 8.–1. 9.

Program: Příjezd do Caorle
v pondělí ráno. Ubytovaní cca
ve 13.00 hod. Během pobytu volny
program – pláž, relax, nákupy, výlety. Odjezd z Caorle zpět ve čtvrtek
cca v 18.00 hod. a příjezd do ČR
v pátek v ranních hodinách.
Cena zahrnuje: doprava dálkovým klimatizovaným autobusem,
ubytování v hotelu Catto-Suisse
v termínech do 6. 9. 2019 nebo
v některém z našich hotelů či
apartmánů / 3 noci s polopenzí,
uvítací polévka, služby delegáta,
služby poskytované v hotelu, ložní
prádlo a ručníky, pojištění CK proti

7. 6.–11. 6.

12. 6.–16. 6.
4. 9.–8. 9.

či apartmánů / 2 noci s polopenzí,
uvítací polévka, služby delegáta,
služby poskytované v hotelu, ložní
prádlo a ručníky, pojištění CK proti
úpadku, Wi-Fi internet, zapůjčení
jízdních kol
Cena nezahrnuje: komplexní
pojištění 33 Kč/os/den, pobytovou
taxu splatnou na místě po příjezdu
(0,5–1 EUR/dosp. osoba a dítě
od 12 let/noc).
Odjezdová místa: Praha, Tábor,
Soběslav, Veselí nad Lužnici,
České Budějovice, Dolní Dvořiště,
Kaplice

5. 6.–9. 6

3 DNY U MOŘE
ST–NE

29. 5.–2. 6.

Program: Příjezd do Caorle
ve čtvrtek (sobotu) ráno. Ubytovaní
cca ve 13.00 hod. Během pobytu
volný program – pláž, relax, nákupy. Možnost dokoupeni fakultativních výletů. V sobotu (pondělí) ráno
snídaně a volný program – sobotní
trhy, pláž, relax, nákupy. Odjezd
z Caorle zpět v sobotu (pondělí)
cca v 18.00 hod. a příjezd do ČR
v neděli (úterý) v ranních hodinách.
Cena zahrnuje: doprava dálkovým klimatizovaným autobusem,
ubytování v hotelu Catto-Suisse
v termínech od 5. 6. do 8. 9. 2019
nebo v některém z našich hotelů

31. 7.–4. 8.
7. 8.–11. 8.

VE
ÁCI
SPOLUPR
S CK
OVÁ
EVA ŠULC

Odjezd v neděli
navečer z ČR

dítě 3–12 let

3 420

3 600

3 690

3 960

4 140

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

4 DNY U MOŘE
NE–PÁ

8. 9.–13. 9.

5 000
2 400

1. 9.–6. 9.

5 000
2 400

25. 8.–30. 8.

5 000
2 400

11. 8.–16. 8.
18. 8.–23. 8.

5 000
2 400

28. 7.–2. 8.
4. 8.–9. 8.

5 000
2 400

14. 7.–19. 7.
21. 7.–26. 7.

4 600
2 400

30. 6.–5. 7.
7. 7.–12. 7.

4 400
2 400

23. 6.–28. 6.

4 100
2 400

16. 6.–21. 6.

4 000
2 400

9. 6.–14. 6.

3 800
2 400

02. 6.–7. 6.

dospělá osoba
dítě do 3 let bez lůžka a stavy

dospělá osoba

5 000

5 500

5 700

5 900

6 100

6 100

6 100

6 100

6 100

5 600

5 400

dítě do 3 let bez lůžka a stavy

2 400

2 400

2 400

2 400

2 400

2 400

2 400

2 400

2 400

2 400

2 400

dítě 3-12 let

4 500

4 950

5 130

5 310

5 490

5 490

5 490

5 490

5 490

5 040

4 860
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Caorle/ Bibione – víkendové koupání
Caorle je známé italské letovisko, které leží na severním
pobřeží Jadranu, 70 kilometrů severovýchodně od Benátek,
jedná se o jedno z nejbližších přímořských letovisek
k našim hranicím – od Č. Budějovic pouhých cca 630 km
do Caorle. V mnoha ohledech je Caorle naprosto unikátní.
Na celém severovýchodním pobřeží Benátska je to jediné
místo, kde se vkusně snoubí cenná historická architektura
s moderní výstavbou. Toto letovisko je ideální pro rodiny
s dětmi, neboť moře je velmi čisté a pláže jsou s pozvolným
vstupem do moře.

CAORLE

PROGRAM:

BIBIONE

1.den: odjezd z ČR ve večerních
hodinách ve 22.00 hod. z Písku
z AN a 23.00hod. z Českých Budějovic od Peugeotu.
2. den: příjezd v ranních hodinách
do letoviska, relaxace u moře, koupání, možnost prohlídky historické
části Caorle, ve večerních hodinách
odjezd do ČR.
3. den: příjezd v ranních hodinách.

Cena zahrnuje : dopravu autobusem, technický doprovod.
Cena nezahrnuje : pojištění
úrazu a léčebných výloh L5
za 15 Kč/osoba/den.
Odjezdová místa : Písek AN
v 22.00 hod., Č. Budějovice Peugeot – 23.00 hod., Kaplice čerpací
stanice MOL – ve 23.30 hod.

termíny:
28. 6.–30. 6., 5. 7.–7. 7., 19. 7.–21. 7.,
2. 8.–4. 8., 23. 8.–25. 8., 6. 9.–8. 9.
CENA:
42

Bibione se nachází na pobřeží Jaderského moře 80 km
severně od Benátek při ústí řeky Tagliamento. Patří mezi
nejmladší a nejmodernější letoviska v této oblasti. Svými
rozsáhlými písčitými plážemi s pozvolným sestupem
do moře se stává ideálním místem pro rekreaci rodin
s malými dětmi. Bibione je místo, kde jsou jak rušné třídy
s množstvím obchodů, tak tiché a klidné uličky v zeleni.

1 050 Kč (z Č. Budějovic), 1 100 Kč6(z250
Písku)
Kč

PROGRAM:

1. den: odjezd z ČR ve večerních
hodinách ve 22.00 hod. z Písku
z AN a 23.00 hod. z Českých Budějovic od Peugeotu.
2. den: příjezd v ranních hodinách
do letoviska Bibione, relaxace
u moře, koupání, možnost nákupů,
ve večerních hodinách odjezd
do ČR.
3. den: příjezd v ranních hodinách.

Cena zahrnuje : dopravu autobusem, technický doprovod.
Cena nezahrnuje : pojištění
úrazu a léčebných výloh L5
za 15 Kč/osoba/den.
Odjezdová místa: Písek AN
v 22.00 hod., Č. Budějovice Peugeot – 23.00 hod., Kaplice čerpací
stanice MOL – ve 23.30 hod.

termíny:
4. 7.–6. 7. (státní svátek), 12. 7.–14. 7.,
26. 7.–28. 7., 9. 8.–11. 8., 30. 8.–1. 9.
CENA:

990 Kč (z Č. Budějovic), 1 040 Kč6(z250
Písku)
Kč

www.cksaturn.cz

Řecko

Ostrov Korfu – letovisko Agios Georgios

Vydejte se s námi prozkoumat Korfu. Tento druhý největší ostrov v Jónském moři vás uhrane nejen svou pohostinností
a přátelskou atmosférou, ale také bohatou historií a především pak malebnou přírodou. Naleznete zde dlouhé písčité
či oblázkové pláže, romantické zátoky, skalní útesy či olivové háje a hornaté vnitrozemí. Letovisko Agios Georgios – velmi
oblíbené letovisko, vyhledávané především klienty, kteří chtějí strávit klidnější dovolenou. Leží na severozápadě ostrova, asi
35 km od hlavního města Kerkyry a má strategickou polohu pro výletní cíle. Zdejší 3 km dlouhá písečná pláž je považována
za jednu z nejhezčích na ostrově. Vstup do moře je místy pozvolný, místy trochu prudší, ale díky délce pláže si na své přijde
opravdu každý, dokonce i milovníci nudismu, jelikož se na okraji letoviska nachází neorganizovaná nudistická pláž. Lehátka
a slunečníky jsou za poplatek a nechybí tu půjčovna vodních skútrů, motorových člunů a potápěčské centrum. Najdete tu
řadu restaurací a taveren s tradiční řeckou kuchyní – některé poskytují jídelní lístky i v češtině.

HOTEL ATHENA ***
VE
ÁCI
SPOLUPR
S CK
DATOUR

Poloha: oblíbený menší rodinný
hotel se nachází u jedné z nejhezčích pláží na ostrově s pozvolným
vstupem do moře, která je dostupná pouze přes nepříliš rušnou místní
komunikaci.
Vybavení: hostům je k dispozici
recepce s trezory, salonek s televizorem a venkovní restaurace
s výbornou kuchyní a nádherným
výhledem na moře. Využívat můžete
také nedávno vybudovaný bazén
ve tvaru srdce s lehátky a slunečníky
zdarma. Wi-Fi připojení ve společných prostorách hotelu zdarma.
Hotel provozuje také plážový bar.

HOTEL ATHENA

Ubytování: velmi pěkné dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
(formou rozkládacího lůžka) jsou
zařízené v pastelových barvách, mají
vlastní sociální zařízení, balkon a jsou
vybavené lednicí, TV, klimatizací
zdarma, fénem a některé pokoje
mají částečný výhled na moře. Za příplatek pokoje superior s možností
až dvou přistýlek (formou rozkládací
pohovky) v nově postavené budově.
Stravování: v ceně je zahrnuta polopenze. Snídaně jsou formou kontinentálního bufetu a večeře jsou
servírované menu o 4 chodech – výborná řecká domácí kuchyně.

pojištění pro případ úpadku cestovní
kanceláře ve znění zákona 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: příplatek
za pokoj superior 100 Kč/dospělý/
noc. Pokoj superior je možný
pouze u pobytů na 7 nocí s odletovým dnem v sobotu a u pobytů
na 10/11 nocí. Komplexní cestovní
pojištění včetně storna zájezdu
35 Kč/osoba/den, pobytovou taxu
1,5 EUR/pokoj/den (výše pobytové
taxy se může změnit).
Slevy: děti do 2 let (bez nároku
na lůžko a služby) jsou ZDARMA.
Dětské ceny platí pro dítě ubytované na 3. a 4. lůžku v pokoji.

15. 6.–22. 6.

22. 9.–29. 6.
31. 8.–07. 9.

29. 6.–6. 7.
06. 7.–13. 7.
13. 7.–20. 7.
20. 7.–27. 7.
27. 7.–3. 8.
03. 8.–10. 8.
10. 8.–17. 8.
17. 8.–24. 8.

15 490

15 790

16 390

16 990

16 490

15 890

13 690

13 690

13 690

13 690

13 690

13 690

1. 6.–8. 6.
21. 8.–28. 9.

8. 6.–15. 6.
14. 9.–21. 9.

dospělá osoba

14 990

osoba nad 12 let 1. a 2. přistýlka

13 690

POBYTY NA 7 NOCÍ,
ODLETOVÝ DEN SOBOTA

Sport, zábava: v blízkosti hotelu
obchůdky a taverny, v některých
možnost komunikace v češtině.
Nedaleko herna bowlingu. V okolí
plážový volejbal, půjčovna kol,
motorek, aut a na pláži půjčovna
šlapadel a motorových člunů.
Náš názor: velmi pěkné ubytování
s vynikající kuchyní, přímo u krásné
písečné pláže.
Cena zahrnuje: letenku Praha–Korfu–Praha, letištní a bezpečnostní
taxy, palivový příplatek, transfer z/na
letiště v místě pobytu, ubytování
ve dvoulůžkovém pokoji s polopenzí,
služby česky mluvícího delegáta,

24. 8.–31. 8.

7. 9.–14. 9.

11. 9.–21. 9.
10 NOCÍ

dospělá osoba

18 990

19 590

21 590

20 590

21 790

20 590

21 790

20 090

20 690

18 390

18 990

osoba nad 12 let 1. a 2. přistýlka

16 490

15 790

16 490

15 790

16 490

15 790

16 490

15 790

16 490

15 790

16 490

HOTEL ATHENA
POBYTY NA 10/11 NOCÍ

21. 9.–2.10.
11 NOCÍ

31. 8.–11. 9.
11 NOCÍ

11990

21. 8.–31. 8.
10 NOCÍ

8 690

12 090

10. 8.–21. 8.
11 NOCÍ

8 690

12 290

31. 7.–10. 8.
10 NOCÍ

8 690

12 090

20. 7.–31. 7.
11 NOCÍ

8 690

11 990

10. 7.–20. 7.
10 NOCÍ

8 690

11 990

29. 6.–10. 7.
11 NOCÍ

8 690

11 990

19. 6.–29. 6.
10 NOCÍ

8 690

dítě 2–12 let – 2. přistýlka

8. 6.–19. 6.
11 NOCÍ

dítě 2–12 let – 1. přistýlka

dítě 2–12 let – 1. přistýlka

8 990

8 990

8 990

8 990

8 990

8 990

8 990

8 990

8 990

8 990

8 990

dítě 2–12 let – 2. přistýlka

13 790

13 490

14 290

13 890

14 390

13 890

14 390

13 690

13 990

13 390

13 790
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Španělsko

Lloret de Mar

Původně malé rybářské městečko je dnes velmi oblíbeným a navštěvovaným nejrušnějším letoviskem pobřeží Costa Brava.
Od Barcelony je vzdáleno 75 km. Je vhodné pro ty, kdo vyhledávají noční život a aktivní dovolenou. Děti potěší návštěva
aquaparku Water World. Pobřežní promenáda pod palmami lemuje dlouhou písečnou pláž, najdete zde však i několik
menších pláží mezi skalami.

HOTEL H-TOP ROYAL BEACH ****

Doprava busem i letecky

VE
ÁCI
SPOLUPR L
S CK IDEA
R
U
TO

Hotel ROYAL BEACH se pyšní privilegovanou polohou nedaleko jedné
z nejkrásnějších pláží oblasti, Fenals.
Hotel je doslova na dosah od známé
promenády rozkládající se okolo pláže
k malebným pobřežním skaliskům.
V okolí naleznete vše, co potřebujete
ke zpříjemnění krásného a bohatého
pobytu u Středozemního moře – skvělé restaurace a bary lákající k ochutnání
místních specialit. Do historického
středu Lloretu de Mar dojdete příjemnou desetiminutovou procházkou,
případně vás tam odveze městský
autobus, jehož zastávka je nedaleko
hotelu. Hotel nabízí i velmi oblíbenou
službu ALL INCLUSIVE – TOP.

H-TOP ROYAL BEACH
dospělý v ½ pokoji

Poloha: vzdálenost od moře 150 m,
vzdálenost od centra 10 min.
Vybavení: bazén, dětský bazén,
jacuzzi, bar v hotelu, bar u bazénu,
sluneční terasa na střeše, kavárna,
výtah, TV místnost, dětské hřiště,
miniklub, Wi-Fi v celém hotelu
za poplatek.
Pokoje: možnost až dvou přistýlek,
koupelna, WC, výměna ručníků,
fén, TV, telefon, balkón, klimatizace
centrální topení
Stravování: „švédský stůl” (bufet),
polopenze již v ceně, TOP ALL
INCLUSIVE za příplatek – viz níže
Sport a zábava: v sezoně bohatý
animační program.

25. 5.–1. 6.

1. 6.–8. 6.

8. 6.–15. 6.

Pláž: cca 150 m od hotelu, hrubozrnný písek, pronájem lehátek
a slunečníků na místě.
Cena zahrnuje: 7x ubytování,
7x polopenzi, služby delegáta
a pojištění CK.
Cena nezahrnuje: pobytovou
taxu splatnou na místě po příjezdu
(0,5–2,5 EUR /den/osoba starších
16 let).

Fakultativní nabídka: doprava klimatizovaným autobusem 3 000 Kč,
letenka Praha–Barcelona–Praha
7 800 Kč, komplexní pojištění
330 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha, Beroun,
Rokycany, Plzeň, Rozvadov
Č. Budějovice, Vodňany, Písek,
Strakonice, Teplice, Most,
Chomutov, K. Vary, Liberec,
M. Boleslav.

AKCE FIRST MINUTE:
do 31. 1. 2019 sleva 7 %, do 1. 3. 2019 sleva 4 %.

15. 6.–22. 6. 22. 6.–29. 6. 29. 6.–24. 8. 24. 8.–31. 8.

31. 8.–7. 9.

7. 9.–14. 9.

14. 9.–21. 9.
5 990

5 190

5 990

6 990

7 290

7 590

10 490

9 390

7 790

7 590

1.dítě do 14.let

390

390

390

390

390

390

390

390

390

390

2.dítě do 14let

2 790

3 190

3 690

3 790

3 990

5 390

4 890

4 090

3 990

3 190

3. a 4. osoba na přistýlce

3 990

4 590

5 290

5 490

5 790

7 990

7 090

5 890

5 790

4 590

příplatek 1/1

4 590

4 590

4 590

4 590

4 590

4 590

4 590

4 590

4 590

4 590

890

890

890

890

890

890

890

890

890

890

2 800

2 800

2 800

2 800

2 800

2 800

2 800

2 800

2 800

2 800

příplatek obědy
příplatek Top All Inclusive
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Španělsko

Malgrat de Mar

Město Malgrat de Mar tvoří stará část s historickým jádrem a nová část s moderními hotely a pobřežní promenádou
s restauracemi a bary. Dospělí ocení 5 km dlouhou písečnou pláž, děti určitě využijí možnosti návštěvy nedalekého
zábavního parku Marineland s aquaparkem a delfináriem. Letovisko je propojené se Santa Susannou tak, že dnes již
nepoznáte, kde jedno začíná a druhé končí. Vzdálenost od Barcelony je cca 55 km.

HOTEL H-TOP CARTAGO NOVA ***

Doprava busem i letecky

VE
ÁCI
SPOLUPR L
S CK IDEA
R
U
TO

Hotel CARTAGO NOVA má fantastickou polohu jen kousek od Středozemního moře a pláže Malgrats.
Užijte si čerstvého mořského vzduchu
na soukromém balkonu své ložnice.
Pokoje jsou vkusně vyvedené ve středomořských tónech a mají spoustu
přirozeného slunečního světla. Děti
se mohou pobavit a navázat nová
přátelství v miniklubu, který je otevřen
v letních měsících. Ve večerních
hodinách zamiřte na taneční a večerní
zábavy do nočního klubu Tropicana.
Udělejte si denní výlet do Barcelony,
kam se za hodinu dostanete pohodlně vlakem. Hotel nabízí i velmi oblíbenou službu ALL INCLUSIVE – TOP.

H-TOP CARTAGO NOVA

Poloha: vzdálenost od moře 50 m,
vzdálenost od centra 150 m.
Vybavení: bazén, brouzdaliště, sluneční terasa, bar v hotelu a u bazénu, TV místnost, salonek, animace,
klub Tropicana, výtah, klimatizace,
Wi-Fi v celém hotelu za poplatek.
Pokoje: možnost až dvou přistýlek,
koupelna, WC, výměna ručníků, TV,
balkón, centrální topení, klimatizace
Stravování: „švédský stůl” (bufet),
polopenze již v ceně, TOP ALL
INCLUSIVE za příplatek – viz níže
Sport a zábava: v sezoně bohatý
animační program.

25. 5.–1. 6.

1. 6.–8. 6.

8. 6.–15. 6.

dospělý v ½ pokoji

Pláž: cca 50 m od hotelu, hrubozrnný písek, pronájem lehátek
a slunečníků na místě.
Cena zahrnuje: 7x ubytování,
7x polopenzi, služby delegáta
a pojištění CK.
Cena nezahrnuje: pobytovou
taxu splatnou na místě po příjezdu
(0,5–2,5 EUR /den/osoba starších
16 let).

Fakultativní nabídka: doprava klimatizovaným autobusem 3 000 Kč,
letenka Praha–Barcelona–Praha
7 800 Kč, komplexní pojištění
330 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha, Beroun,
Rokycany, Plzeň, Rozvadov
Č. Budějovice, Vodňany, Písek,
Strakonice, Teplice, Most,
Chomutov, K. Vary, Liberec,
M. Boleslav.

AKCE FIRST MINUTE:
do 31. 1. 2019 sleva 7 %, do 1. 3. 2019 sleva 4 %.

15. 6.–22. 6. 22. 6.–29. 6.

29. 6.–6. 7.

6. 7–31. 8.

31. 8.–7. 9.

7. 9.–14. 9.

14. 9.–21. 9.
6 390

5 890

6 190

6 690

6 990

7 290

8 290

10 090

7 490

7 290

1.dítě do 14.let

390

390

390

390

390

390

390

390

390

390

2.dítě do 14let

3 190

3 290

3 590

3 690

3 790

4 390

5 190

3 890

3 790

3 390

3. a 4. osoba na přistýlce

4 790

4 990

5 490

5 690

5 890

6 790

8 090

6 090

5 890

5 190

příplatek 1/1

3 790

3 790

3 790

3 790

3 790

3 790

3 790

3 790

3 790

3 790

příplatek obědy
příplatek Top All Inclusive
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990

990

990

990

990

990

990

990

990

990

2 590

2 590

2 590

2 590

2 590

2 590

2 590

2 590

2 590

2 590
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Španělsko

Santa Susanna

Moderní letovisko s hotely vybudovanými převážně v posledních 15 letech, navazující na Malgrat de Mar. Rozsáhlé pláže
obklopuje pobřežní promenáda, se spoustou restaurací, barů, kaváren a obchodů, která spojuje Santa Susannu nejen
s Malgrat de Mar, ale i s letoviskem Pineda de Mar.

HOTEL H-TOP SUMMER SUN ***

Doprava busem i letecky

VE
ÁCI
SPOLUPR L
IDEA
CK
S
TOUR

Pohodlně zařízené klimatizované
pokoje hotelu se stanou na týden
Vaším domovem a odtud budete
vyrážet na nedaleké pláže Santa
Susanny k celodennímu odpočinku
u tolik oblíbeného Středozemního
moře. Ještě předtím se bohatě
nasnídáte podle chuti v hotelové
restauraci. Hotel je na promenádě,
a tak se nabízí možnost pěkných
procházek. Nechte se unášet ruchem pobřežní promenády plné zajímavých obchůdků, restaurací, barů
a jiných zajímavostí. Velmi snadno
přejdete do městečka Malgrat
a navštívíte jeho zajímavosti - pěší
zónu přecházející do historické části
městečka. V hotelové restauraci se
podává polopenze nebo plná pen-

H-TOP SUMMER SUN
dospělý v ½ pokoji

ze formou „švédských stolů”. Hotel
nabízí i velmi oblíbenou službu
ALL INCLUSIVE – TOP.
Poloha: přímo na hlavní promenádě letoviska Santa Susanna, vzdálenost od moře 40 m, vzdálenost
od centra 400 m.
Vybavení: bazén, brouzdaliště,
bar v hotelu a bar u bazénu, výtah,
terasa, TV místnost, snack bar,
klimatizace, animace, Wi-Fi v prostorách hotelu ZDARMA (časově
limitováno).
Pokoje: možnost až dvou přistýlek, koupelnaWC,výměna ručníků,
TV, telefon, balkón, klimatizace,
Wi-Fi na pokoji za poplatek (platba
na místě) centrální topení klimatizace

25. 5.–1. 6.

1. 6.–8. 6.

8. 6.–15. 6.

Stravování: „švédský stůl” (bufet),
polopenze již v ceně, TOP ALL
INCLUSIVE za příplatek – viz níže
Sport a zábava: v sezoně bohatý
animační program.
Pláž: cca 40 m od hotelu, hrubozrnný písek, pronájem lehátek
a slunečníků na místě.
Cena zahrnuje: 7x ubytování,
7x polopenzi, služby delegáta
a pojištění CK.
Cena nezahrnuje: pobytovou
taxu splatnou na místě po příjezdu
(0,5–2,5 EUR /den/osoba starších
16 let).

Fakultativní nabídka: doprava klimatizovaným autobusem 3 000 Kč,
letenka Praha–Barcelona–Praha
7 800 Kč, komplexní pojištění
330 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha, Beroun,
Rokycany, Plzeň, Rozvadov
Č. Budějovice, Vodňany, Písek,
Strakonice, Teplice, Most,
Chomutov, K. Vary, Liberec,
M. Boleslav.

AKCE FIRST MINUTE:
do 31. 1. 2019 sleva 7 %, do 1. 3. 2019 sleva 4 %.

15. 6.–22. 6. 22. 6.–29. 6.

29. 6.–6. 7.

6. 7–31. 8.

31. 8.–7. 9.

7. 9.–14. 9.

14. 9.–21. 9.
6 290

5 390

5 890

6 990

6 990

7 090

8 190

9 790

7 290

7 090

1.dítě do 14.let

390

390

390

390

390

390

390

390

390

390

2.dítě do 14let

2 890

3 190

3 690

3 690

3 790

4 290

5 090

3 790

3 790

3 290

3. a 4. osoba na přistýlce

4 190

4 590

5 290

5 290

5 490

6 190

7 490

5 590

5 490

4 790

příplatek 1/1

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

4 490

příplatek obědy
příplatek Top All Inclusive
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790

790

790

790

790

790

790

790

790

790

2 590

2 590

2 590

2 590

2 590

2 590

2 590

2 590

2 590

2 590
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Španělsko

Calella

Je hlavním turistickým střediskem a jedním z nejmalebnějších letovisek pobřeží Costa del Maresme. Je vzdálena
necelých 50 km od Barcelony. Typický španělský ráz města dotvářejí úzké uličky v historickém centru a množství míst
určených pro zábavu – diskotéky a stylová posezení s hudbou. Široká pláž, dlouhá 3 km, nabízí na svých okrajích i několik
romantických pláží mezi skalami.

HOTEL TERRAMAR ***

Doprava busem i letecky

VE
ÁCI
SPOLUPR L
IDEA
CK
S
TOUR

Hotel TERRAMAR je postaven
přímo v centru dění oblíbeného
letoviska Calella. V těsné blízkosti
hotelu ústí obchodní a pěší třídy
letoviska – Iglesia a Jovara, kde naleznete vše, co toto středomořské
letovisko nabízí – zábavní podniky,
restaurace, obchody, galerie, třpytivý ruch a zábavu večera, ale i klid
příjemně ospalého letního dne.
Nedaleko hotelu se rozprostírají
nedohledné a velmi dobře vybavené písčité pláže Calelly – proto
jste sem přece přijeli… Pouze přejít
platanovou a palmovou promenádu
letoviska, snad si ještě něco dát
v baru, a pak se ponořit do chladivých vln moře. Hotel nabízí na pláži
celou řadu bezplatných aktivit,

TERRAMAR
dospělý v ½ pokoji

mimo jiné aerobik, volejbal, kajaking či surfing. Hotel sám je pěkně
vybaven společnými prostory bary,
restaurací se samoobslužným
systémem (tolik oblíbené „švédské
stoly”), bazénem, terasou ke slunění. Klimatizované pokoje jsou
účelně a moderně vybaveny.
Poloha: vzdálenost od moře 50 m,
vzdálenost od centra 100 m.
Vybavení: bazén, bar v hotelu,
bar u bazénu, snack bar, výtah,
TV místnost, salonek, klimatizace,
animace,relaxační fitness, Wi-Fi
ve veřejných prostorách ZDARMA
Pokoje : možnost až dvou přistýlek,
koupelna, WC, výměna ručníků,
telefon, TV, balkón, centrální topení,
klimatizace.

25. 5.–1. 6.

1. 6.–8. 6.

Stravování: „švédský stůl” (bufet)
, polopenze již v ceně. All inclusive
za příplatek – viz níže.
Sport a zábava: v sezoně bohatý
animační program.
Pláž: cca 50 m od hotelu, hrubozrnný písek, pronájem lehátek
a slunečníků na místě.
Cena zahrnuje: 7x ubytování,
7x polopenzi, služby delegáta
a pojištění CK.
Cena nezahrnuje: pobytovou
taxu splatnou na místě po příjezdu
(0,5–2,5 EUR /den/osoba starších
16 let).

Fakultativní nabídka: doprava klimatizovaným autobusem 3 000 Kč,
letenka Praha–Barcelona–Praha
7 800 Kč, komplexní pojištění
330 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha, Beroun,
Rokycany, Plzeň, Rozvadov
Č. Budějovice, Vodňany, Písek,
Strakonice, Teplice, Most,
Chomutov, K. Vary, Liberec,
M. Boleslav.

AKCE FIRST MINUTE:
do 31. 1. 2019 sleva 7 %, do 1. 3. 2019 sleva 4 %.

8. 6.–15. 6.
14. 9–21. 9. 15. 6.–22. 6. 22. 6.–29. 6. 29. 6.–6. 7.

6. 7–27. 7.

27. 7.–3. 8.

3. 8.–31. 8.

31. 8.–7. 9.

7. 9.–14. 9.
5 790

4 990

5 290

5 490

6 090

6 590

7 890

9 290

9 790

9 990

6 190

1.dítě do 14.let

390

390

390

390

390

390

390

390

390

390

390

2.dítě do 14let

3 190

3 390

3 590

3 990

3 690

4 590

4 990

4 990

4 990

3 790

3 690

3. a 4. osoba na přistýlce

4 790

5 290

5 490

6 090

5 590

7 090

7 690

7 690

7 690

5 790

5 590

příplatek 1/1

3 590

3 590

3 590

3 590

3 590

3 590

3 590

3 590

3 590

3 590

3 590

990

990

990

990

990

990

990

990

990

990

990

2 490

2 490

2 490

2 490

2 490

2 490

2 490

2 490

2 490

2 490

2 490

příplatek obědy
příplatek All inclusive
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Španělsko

Mar Menor pro seniory 55+

Vydejte se poznat španělské „Mrtvé moře“ do regionu Murcia. Klidná, mělká, teplá, velmi slaná laguna Mar Menor je od Středozemního moře oddělena pouze úzkým pruhem pevniny, který se nazývá „La Manga“.Na tomto unikátním místě je tedy
možné se vykoupat v příjemně teplé vodě a poté si svlažit tělo ve Středozemním moři. Díky mělkosti moře je zde stálá teplota, která umožňuje koupání i v nejchladnějších měsících roku a navíc je toto moře to pravé i pro neplavce, jelikož voda díky
slanosti nadnáší. Spousta cestovatelů se do této oblasti vydává za léčivým bahnem, které je svým složením podobné bahnu
Mrtvého moře v Izraeli a které blahodárně působí na tělo a napomáhá léčit kožní onemocnění, bolavé klouby, revma, atd.

HOTEL ROC DOBLEMAR ****

Doprava letecky

VE
ÁCI
SPOLUPR
S QUALITY
TOUR

Poloha: Tento nově zrekonstruovaný hotel se nachází přímo u laguny
Mar Menor, v jedné z nejužších
částí La Mangy. Od hotelu je dobré
spojení linkovým autobusem k tzv.
Jelenímu ostrovu, kde naleznete
ložiska léčivého bahna. V okolí se
nacházejí restaurace, bary, supermarket a také autobusová zastávka.
Doba transferu z letiště Murcia
do hotelu cca 1 hod. 15 min.
Vybavení hotelu: recepce, restaurace, bar, venkovní bazén, Wi-Fi

HOTEL ROC DOBLEMAR

na recepci, terasa s lehátky a slunečníky zdarma, osušky k zapůjčení
oproti vratné kauci, zahrada, výtah,
klimatizace, bezbariérový přístup,
směnárna, prádelna (za poplatek),
parkování (za poplatek).
Pokoje: pokoje s vlastním sociálním
zařízením, fénem, TV, telefonem,
trezorem (za poplatek), klimatizací
a balkonem nebo terasou s výhledem na moře.
Stravování: plná penze formou
švédských stolů vč. sklenice vody

a vína podávané k obědu a večeři.
Možnost dokoupení All inclusive
pouze na místě, cca 10 EUR/osoba
na den
Pláž: přímo na pláži Mar Menor,
pláž Středozemního moře je vzdálena cca 150 m. Lehátka a slunečníky
na pláži Mar Menor za poplatek.
Cena zahrnuje: zpáteční letenka
Praha–Murcia–Praha včetně všech
poplatků,transfer letiště–hotel–letiště, ubytování na 7 nebo 10 nocí,
plná penze, 1 x výlet autobusem,

14. 5.–24. 5.
10 NOCÍ

24. 5.–3. 6.
10 NOCÍ

3. 6.–10. 6.
7 NOCÍ

služby česky/slovensky hovořícího
delegáta po celou dobu pobytu,
zákonné pojištění CK pro případ
úpadku
Cena nezahrnuje: fakultativní
výlety a služby, pojištění léčebných
výloh včetně pojištění pro případ
storna zájezdu 33 Kč/os/den,
případnou pobyt. taxu dle vyhlášky
místních úřadů
Odletová místa: Praha

30. 9.–7. 10.
7 NOCÍ

7. 10.–17. 10.
10 NOCÍ

dospělá osoba nad 55 let 1/2

17 990

18 990

15 990

15 490

17 990

dospělá osoba nad 55 let na přistýlce

16 990

17 990

15 490

14 990

16 990

dospělá osoba nad 55 let v 1/1

22 990

23 990

19 690

19 190

22 990
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Španělsko

Menorca pro seniory 55+

Menorca, druhý největší ze Španělských Baleárských ostrovů je pravou perlou Středomoří. Pobřeží ostrova je lemováno
spoustou menších malebných zátok s křišťálově čistou vodou a neporušenou přírodou. Ostrov je i přes svoji malou rozlohu
proslulý rozmanitou krajinou s panenskou přírodou a malebnými vesničkami. Hlavním městem Menorcy je Mahon, který se
pyšní nejdelším přírodním přístavem ve Španělsku i celé Evropě (6 km). Kromě hlavního města stojí za návštěvu rovněž například město Ciutadella nebo poutní místo a zároveň nejvyšší hora ostrova, Monte Toro.

MENORCA VACANCES RESORT ****

Doprava letecky

VE
ÁCI
SPOLUPR
S QUALITY
TOUR

Poloha: Resort se nachází asi 2 km
od města Ciutadela a cca 50 m
od menší písčité pláže. V okolí se
nacházejí bary, restaurace, supermarkety a autobusová zastávka.
Doba transferu z letiště do hotelu
cca 45 min.
Vybavení hotelu: Vstupní hala s recepcí, restaurace, bary, internetový
koutek, Wi-Fi zóna, venkovní bazén,

zahrada, lehátka a slunečníky
u bazénu.
Pokoje: Ubytování v apartmánech
s klimatizací, WC/koupelnou,
vysoušečem vlasů, oddělenou
obývací místností s jídelním koutem
a kuchyňkou, SAT/TV, telefonem,
trezorem (za poplatek), balkonem
nebo terasou.

Stravování: Polopenze formou
bufetu včetně 0,35 l vody a 0,2 l vína.
Příplatek za plnou penzi 2 000 Kč/os.
Pláž: Menší písčitá pláž se nachází
cca 50 m od resortu.
Cena zahrnuje: zpáteční letenka
Praha–Mahon–Praha (včetně všech
poplatků), transfer letiště–hotel–letiště, ubytování na 7 nocí, polopenze, 1x výlet (může být spojen

s transferem z/na letiště), služby
česky/slovensky hovořícího delegáta po celou dobu pobytu, zákonné
pojištění CK pro případ úpadku.
Cena nezahrnuje: fakultativní výlety
a služby, pojištění léčebných výloh
včetně pojištění pro případ storna
zájezdu 33 Kč/os/den, případnou pobyt. taxu dle vyhlášky místních úřadů
Odletová místa: Praha

29. 5.–5. 6.
7 NOCÍ

15. 6.–12. 6.
7 NOCÍ

18. 9.–25. 9.
7 NOCÍ

dospělá osoba nad 55 let 1/2

15 990

16 490

16 490

dospělá osoba nad 55 let na přistýlce

15 490

15 990

15 990

dospělá osoba nad 55 let v 1/1

19 690

20 190

20 190

MENORCA VACANCES RESORT

Rozšířená nabídka dovolené pro seniory na webových stránkách a na pobočce.

www.cksaturn.cz
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 Maďarsko

Bükfürdö / termální lázně

BÜKFÜRDÖ – 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,
7.00–10.00 – snídaně formou bufetu
včetně sektu, 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

termíny (3 noci):
10. 2.–13. 2. (ne–st)
19. 9.–22. 9. (čt–ne)
21. 11.–24. 11. (čt–ne)

HOTEL DANUBIUS
HEALTH SPA RESORT
BÜKFÜRDÖ

termíny (4 noci):
4. 3.–8. 3. (po–pá)
PROGRAM:

1. den: odjezd v ranních hodinách, příjezd do hotelu, ubytování
od 14.00 hod., koupání v lázních
hotelu, volný program.
2.–3. (4.) den: koupání a relaxace
(6.30–19.00 hod.), volný program.
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v rohlíku, hranolky, 18.00–22.00 –
tématické večeře formou bufetu
včetně sektu, 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)

4. (5.) den: koupání do 11.00 hod.,
odjezd do ČR, návrat ve večerních
hodinách.
Odjezdová místa: Písek, Prachatice,
Český Krumlov, České Budějovice,
Třeboň.

Relaxační pobyty
s dopravou

32–36 ºC, římské parní lázně, finská
sauna, jacuzzi. Možnost wellness
a léčebných procedur za poplatek.
Hostům je k dispozici také fitness
studio. Sport all inclusive: 4 tenisové
kurty s antukou v zahradě, minigolf,
squash, stolní tenis, zahradní šachy,
petanque a kulečník. Za poplatek:
2 tenisové kurty s antukou v hale,
půjčovna kol, bowling, hůlky nordic
walking. Vedle hotelu se nachází
golfové hřiště.

10. 2.–13. 2.
21. 11.–24. 11.
(3 NOCI)

19. 9.–22. 9.
(3 NOCI)

dosp. osoba v 1/2 pokoji

6 280

8 500

7 590

dosp. osoba v 1/1 pokoji

6 990

9 350

8 390

dosp. osoba na přistýlce

5 380

7 590

6 590

dítě 6–14 let na přistýlce

4 990

5 690

4 690

dítě do 6 let na přistýlce

1 600

2 600

1 600

4. 3.–8. 3.
(4 NOCI)

Cena zahrnuje: 3x (4x) ubytování se stravováním All inclusive, dopravu autobusem, vstup do termálních lázní hotelu (v den příjezdu od 14.00 hod.,
v den odjezdu do 11.00 hod.), zapůjčení županu a služby delegáta
Cena nezahrnuje: komplexní pojištění (33 Kč/os/den), pobytovou taxu
cca 1,7 EUR/noc/osoba nad 18 let – platba na místě, vstupné do městských termálních lázní.

www.cksaturn.cz

Maďarsko

Bükfürdö / termální lázně

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

Relaxační pobyty s dopravou

nachází Wellness ostrov (plavecký
bazén, jacuzzi, sauna, whirpool,
parní kabina).
Ubytování: 1 a 2lůžkové pokoje
s možností přistýlky, s klimatizací,
koupelnou, WC, TV, telefonem,

BÜKFÜRDÖ

termíny (4 noci):
4. 3.–8. 3. (po–pá)
termíny (3 noci):
21. 11.–24. 11. (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. (4.) den: snídaně, koupání,
volný program, večeře.

www.cksaturn.cz

4. (5.) den: snídaně, odjezd do ČR,
návrat v odpoledních hodinách.
Odjezdová místa: Písek,
Prachatice, Český Krumlov,
České Budějovice, Třeboň.

minibarem, bezpečnostní schránkou, s Wi-Fi připojením a balkonem
(pouze pokoje s přistýlkou balkon
nemají).
Stravování: polopenze, snídaně
a večeře formou bohatého bufetu.

4. 3.–8. 3.
(4 NOCI)

21. 11.–24. 11.
(3 NOCI)

dosp. osoba v 1/2 pokoji

6 990

5 890

dosp. osoba v 1/1 pokoji

8 440

7 290

dosp. osoba na přistýlce

6 250

5 290

dítě 6–12 let na přistýlce

4 490

3 590

dítě do 6 let na přistýlce

2 590

1 900

Cena zahrnuje: 3x (4x) ubytování, 3x (4x) polopenzi, dopravu autobusem,
3 (4)denní vstupné do termálních lázní (v den příjezdu od 14.00 hod.,
2.–3. (4). den – 8.30–18.00 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: komplexní pojištění (33 Kč/os/den), pobytovou taxu
cca 1,8 EUR/noc/osoba nad 18 let – platba na místě, vstupné do zážitkové
části lázní (cca 12 EUR).
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Maďarsko

Sárvár / termální lázně

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.
Relaxační pobyty v Sárváru s dopravou.
Velmi oblíbený hotel.

HOTEL PARK INN ****

Odpočiňte si
při relaxačních
pobytech
v Maďarsku

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:

OSOBA V 1/2 POKOJI

OSOBA V 1/1 POKOJI

termíny (3 noci):

termín (4 noci):

4. 4.–7. 4. (čt–ne)
5. 5.–8. 5. (ne–st)
10. 10.–13. 10.
27. 12.–30. 12.

12. 6.–16. 6. (st–ne)

PROGRAM:

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

DOSP. OSOBA NA PŘISTÝLCE DÍTĚ 6–12 LET NA PŘISTÝLCE DÍTĚ DO 6 LET NA PŘISTÝLCE

4. 4.–7. 4. (3 noci)

6 790

9 790

5 980

4 400

5. 5.–8. 5. (3 noci)

6 990

10 190

6 290

4 490

1 500
1 700

12. 6.–16. 6. (4 noci)

8 790

13 190

7 490

6 290

1 900

10. 10.–13. 10. (3 noci)

6 790

9 790

5 980

4 400

1 500

27. 12.–30. 12. (3 noci)

6 990

10 190

6 290

4 490

1 700

Cena zahrnuje: 3x nebo 4x ubytování s polopenzí, 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: komplexní pojištění (33 Kč/os/den), pobytovou taxu cca 1,7 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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Maďarsko

Hévíz / termální lázně
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

PROGRAM:

1. den: odjezd v ranních hodinách,
příjezd do hotelu, ubytování od cca
14.00 hodin, koupání v lázních hotelu, volný program.
2.–3. (4.) den: koupání a relaxace,
volný program.

www.cksaturn.cz

12.00–14.00 – oběd formou bufetu
“Danubius Zdravý Výběr” (polévky,
saláty, zelenina, jídla připravovaná
na grilu, těstoviny, moučníky, palačinky, ovoce)
15.00–17.00 – odpolední čaj - moučníky, čaj, káva a zmrzlina
18.00–21.00 – večeře formou bufetu
(1x týdně speciality maďarské kuchyně), nealko nápoje, domácí vína
a točené pivo
11.00–22.00 – nealko nápoje (minerální voda, ovocné a zeleninové
šťávy), káva, čaj

HOTEL DANUBIUS

termíny (3 noci):
14. 3.–17. 3. (čt–ne)
termíny (4 noci):
16. 10.–20. 10. (st–ne)
4. (5.) den: koupání do 11.00 hodin,
odjezd do ČR, návrat ve večerních
hodinách.
Odjezdová místa: Písek, Prachatice, Český Krumlov, České Budějovice, Třeboň.

Relaxační pobyty s dopravou

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 a skupinových sportovních programů.

14. 3.–17. 3.
(3 NOCI)

16. 10.–20. 10.
(4 NOCI)

dosp. osoba v 1/2 pokoji

6 890

8 990

dosp. osoba v 1/1 pokoji

7 920

11 900

dítě 6–12 let na přistýlce

4 990

5 700

dítě do 6 let na přistýlce

2 330

1 690

Cena zahrnuje: 3x (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: komplexní pojištění (33 Kč/os/den), pobytovou taxu
cca 1,8 EUR/noc/osoba nad 18 let – platba na místě, vstupné do termálního jezera.
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Maďarsko

Lenti / termální lázně

Městečko Lenti se nachází v jihozápadní části Maďarska ve vzdálenosti z Č. Budějovic cca 430 km. Z hloubky 1 700 m zde
vyvěrá na povrch 70 °C teplá termální voda, která je vhodná pro léčbu onemocnění pohybového aparátu, revmatismus,
osteoporózu, poúrazovou a pooperační rehabilitaci.

THERMAL HOTEL BALANCE ****

Nový, moderní hotel, který má
vlastní termální lázně s neomezeným vstupem, krytá část lázní nabízí plavecký bazén 28 °C, léčebný
bazén 38 °C, hydromasážní bazén
38 °C, bazém na cvičení 34 °C,
dětský bazén 34 °C, venkovní část
lázní nabízí plavecký bazén, dětský
bazén, léčebný bazén, částečně
krytý hydromasážní zážitkový

bazén, krční masážní sprchy, masážní vodní lehátka a 74 m dlouhé
skluzavky, svět sauny (4 druhy
sauny za poplatek v hotelové
wellnes části). V lázních se dále
nachází brouzdaliště a skluzavka
pro nejmenší, masážní lůžka,
vodní hřib, gejzíry, zážitkový bazén
34–36 °C určený pro generaci
středního a staršího věku, jacuzzi.

termín (4 noci):
26. 6.–30. 6.
1. den: odjezd v ranních hodinách,
příjezd do hotelu, ubytování od cca
15.00 hod., koupání v lázních hotelu,
koupání a relaxace, večeře.
2.–3. (4.) den: snídaně, koupání
a relaxace, volný program, večeře.
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Na hotelové hosty čeká rozmanité
množství léčebných, wellness
a fitness programů.
Vybavení: recepce, restaurace,
drink-bar, dětský koutek, úschovna
zavazadel, parkoviště – zdarma,
směnárna, výtah, Wi-Fi zdarma,
konferenční místnost.
Ubytování: 1 a 2lůžkové pokoje
s možností přistýlky, s klimatizací,

4. (5.) den: snídaně, koupání
do 10.00 hod., pokoje jsou k dispozici do 11.00 hod. V 11.15 hod.
odjezd do ČR, návrat v podvečerních hodinách.
Odjezdová místa: Písek,
Prachatice, Český Krumlov,
České Budějovice, Třeboň.

koupelna se sprchou, WC, fénem,
minibarem, safem, balkonem.
Stravování: bufetové snídaně
s čerstvými bioprodukty, odpolední
nabídka dezertů, večeře s menu
o 5 chodech (čerstvé saláty, předkrmy, 2 druhy polévek, 3 hlavní jídla,
která zahrnují chutně připravené
maso, zdravou rybu, a vegetariánský chod, dezert, sýry).

25. 4.–28. 4.
26. 9.–29. 9.
(3 NOCI)

7. 11.–10. 11.
(3 NOCI)

26. 6.–30. 6.
(4 NOCI)

dosp. osoba v 1/2 pokoji

6 390

5 550

7 600

dosp. osoba v 1/1 pokoji

7 890

7 650

8 990

dosp. osoba na přistýlce

5 990

4 990

7 200

dítě 10–12 let na přistýlce

5 300

4 600

6 600

dítě 4–10 let na přistýlce

4 590

3 990

5 900

dítě do 4 let na přistýlce

1 700

1 500

1 700

THERMAL HOTEL
BALANCE

termíny (3 noci):
25. 4.–28. 4.
26. 9.–29. 9.
7. 11.–10. 11.

PROGRAM:

Relaxační pobyty s dopravou

Cena zahrnuje: uvítací přípitek, 3x (4x) ubytování, 3x (4x) polopenzi
formou bufetu, sladkou půlhodinku od 15.30–16.00 hod., dopravu
autobusem, neomezený vstup do termálních lázní hotelu (v den příjezdu
od 15.00 hod., v den odjezdu do 10.00 hod.), zapůjčení županu a služby
delegáta.
Cena nezahrnuje: komplexní pojištění (33 Kč/os/den), pobytovou taxu
cca 1,5 EUR/noc/osoba nad 18 let – platba na místě.

www.cksaturn.cz

Maďarsko

Celldömölk / termální lázně

Lázeňské městečko Celldömölk se nachází uprostřed vinohradů v severozápadní části Maďarska nedaleko města Sárvár
(cca 18 km) na úpatí vyhaslé sopky Ság-Hegy. Pramen léčí onemocnění pohybového ústrojí, nemoci oběhové soustavy,
poruch trávení, gynekologické a urologické potíže. Pramen s léčivou vodou byl objeven teprve v roce 2007 a lázně slouží
svým hostům od února 2008.

HOTEL JUFA VULKAN THERMEN RESORT ****

Relaxační pobyty s dopravou

Klidné
moderní lázně.
Nový čtyřhvězdičkový hotel je
přímo propojen s nově zrekonstruovaným moderním lázeňským
areálem Vulkánfürdő Celldömölk,
s léčivou termální vodou z okolí
nedalekého vyhaslého vulkánu
Ság-Hegy. Jufa Vulkan Thermen
Resort Celldömölk se nachází
cca 1,5 km od lázeňského městečka Celldömölk, ležícího na úpatí
vyhaské sopky Ság-hegy a patří
mezi dosud málo známé oblasti
na jihu Malé uherské nížiny.

Vybavení: recepce, Wi-Fi připojení
v celém hotelu zdarma, výtah, restaurace, gril bar a kavárna s verandou,
společenská místnost (šipky, kulečník), dětská herna, fitness, minigolf,
hřiště na tenis a plážový volejbal,
půjčovna kol, minimarket, parkování.
Fitness, wellness, sport: hoteloví
hosté využívají termální lázně o vodní ploše 1 600 m² s celkem 8 bazény
(krytý 25 m dlouhý plavecký bazén
25–27 °C, krytý výukový bazén
30 °C, ochlazovací bazén u sauny

10–12 °C, krytý termální léčivý
bazén 33–34 °C, kombinovaný krytý
a otevřený sedací bazén s léčivou
vodou 36–37 °C, venkovní dětský
bazén se skluzavkou 30–32 °C –
letní provoz, dětský bazén na hraní
28–30 ºC – letní provoz, zážitkový
bazén s rozlohou 560 m² – letní provoz). Sauna, parní kabina, relaxační
prostory, kadeřnictví, manikúra,
pedikúra, kosmetika, solárium,
léčebné procedury a wellness
masáže, aerobic.

HOTEL JUFA VULKAN THERMEN RESORT

termíny (3 noci):
5. 5.–8. 5. (ne–st)
10. 10.–13. 10. (čt–ne)
PROGRAM:

1. den: odjezd v ranních hodinách, příjezd do hotelu, ubytování
od cca 15.00 hod., koupání v lázních
hotelu a relaxace, večeře.
2.–3. den: snídaně, koupání a relaxace, volný program, večeře.
4. den: snídaně, koupání
do 10.00 hod., pokoje jsou k dis-

www.cksaturn.cz

pozici do 11.00 hod. Odjezd do ČR
v poledne, návrat v podvečerních
hodinách.
Odjezdová místa: Písek,
Prachatice, Český Krumlov,
České Budějovice, Třeboň.

Ubytování: hotel má 40 moderně
zařízených pokojů (koupelna, sprcha, WC, TV, telefon, minibar, trezor,
klimatizace, Wi-Fi internet, balkon
nebo terasa, župan na pokoji),
jednolůžkové, dvoulůžkové, rodinné
pokoje s možností propojení dveřmi, pokoje pro tělesně postižené.
Stravování: Snídaně formou
bohatého bufetu. Večeře formou
bohatého bufetu. Možnost zajištění
dietní stravy.

5. 5.–8. 5.
10. 10.–13. 10.
(3 NOCI)

dosp. osoba v 1/2 pokoji

5 990

dosp. osoba v 1/1 pokoji

6 990

dosp. osoba na přistýlce

5 700

dítě 6–16 let na přistýlce

3 900

dítě do 6 let na přistýlce

1 600

Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x polopenzi formou bufetu, dopravu
autobusem, neomezený vstup do termálních lázní hotelu (v den příjezdu
od cca 14.00 hod., v den odjezdu do 10.00 hod.), zapůjčení županu a služby delegáta.
Cena nezahrnuje: komplexní pojištění (33 Kč/os/den), pobytovou taxu
cca 1,5 EUR/noc/osoba nad 18 let – platba na místě, vstup do sauny.
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Maďarsko

Debrecen / termální lázně

Maďarské město Debrecen patří mezi města s největšími lázeňskými komplexy. Leží ve východní části Maďarska v blízkosti
rumunských hranic na okraji pusty. Město je proslulé svou bohatou historií a množstvím památek, dále výtečnýmí uzenářskými
výrobky a vínem a především ho proslavily zdejší geotermální prameny a moderní termální lázně. Debrecínská léčivá voda má
teplotu 65 °C a je vhodná pro léčbu pobybového aparátu, revmatismu, opotřebení kloubů a při léčbě zánětů.

HOTEL AQUATICUM DEBRECEN

Nové moderní lázně

Relaxační
pobyt
s dopravou

Hotel Aquaticum Debrecen – termál a wellness hotel (4 noci): leží
v rekreační zóně města, uprostřed parku, v blízkosti centra. S termálním
areálem Aquaticum Spa, kde se nachází termální prameny s léčivou vodou
o teplotě 33–38 °C a Středomořské zážitkové koupele, je propojen krytou
chodbou.

Ubytování: 1 a 2lůžkové pokoje s možností přistýlky, s klimatizací, koupelnou, WC, TV, rádiem, telefonem, fénem, minibarem a Wi-Fi.
Stravování: polopenze formou bohatého bufetu.

HOTEL AQUATICUM

termíny:
10. 4.–14. 4.
2.10.- 6.10.
PROGRAM:

1. den: odjezd v ranních hodinách,
příjezd do Debrecenu v odpoledních hodinách, ubytování, možnost
návštěvy termálních lázní, večeře.
2.–4.den: relaxace v lázních, koupání, večeře. Prohlídka historického
centra Debrecenu s průvodcem.
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5. den: po snídani odjezd do ČR,
příjezd ve večerních hodinách.

10. 4.–14. 4.
2. 10.– 6. 10.

osoba v 1/2 pokoji

9 450

osoba v 1/1 pokoji

11 900

dosp. osoba na přistýlce

7 990

Cena zahrnuje: 4x ubytování s polopenzí, dopravu autobusem, vstup
do termálních lázní v Debrecenu, zapůjčení županu a služby delegáta.
Cena nezahrnuje: komplexní pojištění (33 Kč/os/den), pobytovou taxu
cca 1,8 EUR/noc/osoba nad 18 let – platba na místě.
Odjezdová místa: Písek, Prachatice, Český Krumlov, České Budějovice,
Třeboň.

www.cksaturn.cz

Maďarsko

Budapešť / termální lázně a památky

Navštivte s námi největší termální lázně Maďarska a překrásné hlavní město Budapešť. Během 3denního zájezdu poznáte
památky Budapešti a zrelaxujete se ve známých termálních lázních Széchenyi a Gellért.

HOTEL RUBIN WELLNESS ****

1. den: odjezd v ranních hodinách do Budapešti, okružní jízda
se zastávkou na Gellért vrchu,
Széchenyi most (řetězový most),
Moskevské náměstí, chrám Sv. Štěpána, židovská synagoga, náměstí
Hrdinů. Ubytování v hotelu v centru
a blízkosti Széchenyi lázní, po večeři metrem na náměstí Deák Ferenc,
Budínský hrad, Rybářská bašta
s krásnou vyhlídkou na město,
chrám Sv. Matyáše.
2. den: po snídani pokračování
v prohlídce města – návštěva

Parlamentu včetně prohlídky
korunovačních klenot (fakultativně
za poplatek 2500 HUF/osoba – nutné nahlásit s podpisem smlouvy),
návrat do hotelu, návštěva největších termálních Széchenyi lázní
s překrásnou neobarokní architekturou, cena 5200 HUF/osoba. Po večeři možnost návštěvy památníku
Milenia a hradu Vajdahunyád.
3.den: po snídani odjezd z hotelu
a návštěva Gellertovo lázní (vstupné cca 5400 HUF/osoba). Odjezd
v odpoledních hodinách do ČR.

Termíny:
26. 4.–28. 4. – cena 3 490 Kč
26. 10.–28. 10. – cena 3 690 Kč
Ubytování: v Budapešti v hotelu Rubin Wellness **** (v ceně bazén, jacuzzi, sauna)
Cena zahrnuje: 2x ubytování se snídaní v hotelu*** v centru Budapešti a blízkosti Széchenyi lázní, dopravu zájezdovým autobusem, průvodce, pojištění CK.
Cena nezahrnuje: příplatek za 1/1 – 1 400 Kč, příplatek za večeře – 900 Kč/os., komplexní cestovní pojištění vč.storna zájezdu 33 Kč/os/den, vstupné
do lázní a památek.
Odjezdová místa: Písek, České Budějovice, Třeboň.

www.cksaturn.cz
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Velký Meder / termální lázně



Slovensko

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 bazénu 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).

HOTEL THERMAL VARGA *** – AQUA ***

Relaxační pobyty s dopravou

Poloha: velmi příjemný rodinný
hotel s individuálním přístupem
ke klientům, přátelskou atmosférou
a ochotným personálem, 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,
trampolína, animační programy,
půjčovna kol pro hosty hotelu
zdarma.

PROGRAM:

1.den: odjezd v ranních hodinách,
ubytování od 14.00 hod., koupání,
volný program.
2.–3.den: koupání a relaxace
v termálním areálu.

21. 3.–24. 3.
14. 11.–17. 11.

17. 5.–20. 5.
12. 9.–15. 9.

dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, nebo na přistýlce

5 190

5 990

dospělá osoba v jednolůžkovém pokoji

5 990

6 550

dítě do 10 let na přistýlce

4 290

4 300

dítě do 15 let na přistýlce

4 350

4 550

HOTEL THERMAL VARGA

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 hotelu Thermal
Varga i 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 hotelu Thermal Varga.
4.den: po snídaní odjezd
v 9.30 hod., při zpáteční cestě
zastávka v maďarském Györu, možnost nákupu, příjezd ve večerních
hodinách.

termíny s autobusovou dopravou (3 noci)
21. 3.–24. 3. (čt–ne), 17. 5.–20. 5. (pá–po),
12. 9.–15. 9.(čt–ne), 14. 11.–17. 11. (čt–ne)

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), pobytovou taxu. Služby delegáta a pojištění CK.
Cena nezahrnuje: komplexní pojištění (33 Kč/os./den).
Odjezdová místa: Písek, Prachatice, Český Krumlov, České Budějovice, Třeboň.
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Velký Meder / termální lázně



Slovensko

Individuální pobyty s vlastní dopravou –
pobyty „Pohoda“ 2–7 nocí

HOTEL THERMAL VARGA ***

termíny:
s libovolným dnem nástupu
Pobyty POHODA ZIMA (období 1. 1.–18. 4., 22. 4.–23. 6., 29. 9.–20. 12.2019)
2 NOCI

3 NOCI

4 NOCI

5 NOCÍ

6 NOCÍ

dospělý v 1/2 nebo na přistýlce

THERMAL VARGA – VLASTNÍ DOPRAVOU

2 950

3 990

5 300

6 480

7 770

8 620

dospělý v 1/1

3 570

4 960

6 600

8 100

9 740

10 890

dospělý v 1/2 nebo na přistýlce nad 62 let

2 890

3 800

5 080

6 200

7 390

8 250

dospělý v 1/1 nad 62 let

3 450

4 780

6 350

7 800

9 340

10 450

dítě 10–15 let na přistýlce

1 850

2 350

3 110

3 890

4 700

5 450

dítě 3–10 let na přistýlce

1 500

1 850

2 500

3 080

3 700

4 330

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

3 NOCI

4 NOCI

5 NOCÍ

6 NOCÍ

7 NOCÍ

dítě do 3 let (dětská postýlka s polopenzí)

7 NOCÍ

Pobyty POHODA LÉTO (období 23. 6.–29. 9.)
THERMAL VARGA – VLASTNÍ DOPRAVOU

2 NOCI

dospělý v 1/2 nebo na přistýlce

3 200

4 730

6 300

7 290

8 750

9 780

dospělý v 1/1

3 800

5 700

7 580

8 910

10 700

12 050

dospělý v 1/2 nebo na přistýlce nad 62 let

3 100

4 540

6 050

6 990

8 400

9 400

dospělý v 1/1 nad 62 let

3 700

5 500

7 330

8 620

10 300

11 650

dítě 10–15 let na přistýlce

1 950

2 900

3 890

4 500

5 400

6 320

dítě 3–10 let na přistýlce

1 650

2 450

3 240

3 630

4 380

5 090

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

dítě do 3 let (dětská postýlka s polopenzí)

Cena zahrnuje: ubytování s bohatou polopenzí (počet nocí dle tabulky), vstupné do termálního areálu po celou dobu pobytu (dle počtu nocí – např.2 noci=
dvoudenní vstupné atd.), zapůjčení županu (pouze pro dospělé), uvítací koktail při 1.večeři, nápoj k večeři (nealkoholický nápoj, nebo pohár vína), pojištění CK.
Cena nezahrnuje: parkovné 3 EUR/den, pobytovou taxu 1 EUR/den, komplexní pojištění (33 Kč/os./den).

www.cksaturn.cz
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Trenčianské Teplice / termální lázně



Slovensko

Lázeňské městečko Trenčianské Teplice patří k nejstarším a nejnavštěvovanějším lázním na Slovensku. Leží v malebném,
tichém údolí, obklopeném listnatými a jehličnatými lesy Strážovské vrchoviny v nadmořské výšce 272 m, sedm kilometrů
od krajského města Trenčín. K léčbě v Trenčianských Teplicích je využíváno pět pramenů termální minerální vody, které
mají stejné chemické složení a liší se jen teplotou vody od 37,7 do 40 °C. Právě teplota vody umožňuje její přímé použití
na koupele bez ochlazování nebo přihřívání. Definice této zázračné minerální přírodní vody, je – síranová, sirná, vápenatohorečnatá, teplá, hypotonická, se zvýšeným obsahem fluoridů, avšak její hlavní předností je obsah volných plynů oxidu
uhličitého a sirovodíku, působících na lidské tělo jako přirozené analgetikum. První písemná zmínka o těchto termálních
pramenech pochází již z konce 13. století. Lázně se specializují na léčbu a prevenci onemocnění pohybového aparátu,
souvisejících nervových onemocnění a dále na nemoci z povolání.

LÁZEŇSKÝ DŮM SLOVAKIA **

Lázeňský pobyt s dopravou

VE
ÁCI
SPOLUPR
S CK AŠA

LD Slovakia je standardní čtyřpodlažní hotel situovaný přímo na pěší
zóně v centru města. Kapacita je
150 lůžek, disponuje apartmány,
rodinnými, dvou a jednolůžkovými
pokoji, z nichž část je zrekonstruována. Všechny pokoje mají balkon,
koupelnu s vanou či sprchou,
WC, televizor a telefon. V objektu je výtah, kavárna, noční bar,
restaurace, kongresová místnost,
dětský koutek. Přímo v hotelu je
plavecký bazén, který je bezplatně v průběhu pobytu k dispozici
klientům. Procedury a lékařská
prohlídka jsou částečně realizovány přímo v LD nebo v okolních
lázeňských domech Krym, Sina,
Kaštel a Pax cca 2–5 minuty chůze.
Termíny v tomto LD jsou pouze
do září 2019, neboť v hotelu

bude od října 2019 provedena
kompletní rekonstrukce
Stravování: LD Slovakia – plná
penze, snídaně formou bufetu,
obědy a večeře výběr z menu a salátový bufet, pobyt začíná obědem
a končí v sobotu snídaní
Doprava: zájezdovým autobusem
s klimatizací, DVD a WC. Odjezdy
na pobyt jsou vždy v sobotu v nočních hodinách s příjezdem na místo
v neděli v ranních hodinách, ubytování v hotelu v den příjezdu do cca
12 hod. Odjezd z pobytu je následující týden v sobotu po snídani.
Léčebné metody: základem léčby
v Trenčianských Teplicích jsou každodenní koupele v místní zázračné
termální vodě, která obsahuje oxid
uhličitý a sirovodík. Tyto koupele
probíhají jednak v bazénech (Sina

LÁZEŇSKÝ DŮM SLOVAKIA

CENA POBYTU ZA OSOBU
VČETNĚ DOPRAVY

TRASY

04. 05.–11. 05.

10 990

1, 2

11. 05.–18. 05.

10 990

1

29. 06.–06. 07.

10 590

1

21. 09.–28. 09.

10 290

1, 2

teplota vody 39 °C, MUDr. A. Čapka 37,5 °C a Krym 37,4 °C) nebo
v koupelových vanách. V nabídce
dalších procedur jsou rašelinové
obklady, fango, parafango, vodoléčba – vířivé a perličkové koupele,
skotské střiky aj, pohybová výchova – cvičení, jóga, fitness, plavání
aj., masáže – klasické, reflexní,
podvodní, manuální lymfodrenáž
aj., elektroléčba a další doplňující
procedury např. oxygenoterapie,
plynové injekce atd. Procedury
vždy určí lékař při vstupní lékařské prohlídce.
Indikace: léčí se zde většina nemocí pohybového ústrojí, degenerativní choroby a zánětlivé onemocnění pohybového aparátu s cílem
zmírnit bolest, udržet a nebo zvýšit
rozsah pohybu klienta, např. – artróza, nemoci páteře, zánětlivé nemoci
kloubů, mimokloubní revmatismus.
Dále se zde léčí neurologické onemocnění, pooperační stavy a nervové nemoci, nemoci z povolání aj.
Mimořádnou vlastností léčivé vody
je především obsah sirovodíku,
který zvyšuje prokrvení tkání a má
též analgetické účinky.

Pobyt není vhodný: při oběhové
nedostatečnosti, akutních stavech
po infarktu, krvácivých stavech,
v těhotenství, všech akutních
nemocech a horečnatých stavech,
pro inkontinentní klienty, epileptiky a jiné záchvatové stavy, pro
klienty s akutními ekzémy, plísněmi,
nehojícími se kožními defekty, pro
klienty s opakujícími se záněty žil
na nohách včetně růže a klienty se
zhoubnými nádory v čase léčby
i těsně po ní, pro nesoběstačné
klienty.
Nutno vzít s sebou vlastní léky!
Připravili jsme pro vás krásné výlety
po okolí: zámek a městečko Bojnice, město Trenčín a Trenčianský
hrad, skanzen Čičmany a Rajecká
Lesná se známým Betlémem,
Muzeum A. Puškina v Brodzanech
a sklárna ve Valašské Belé atd.
Bližší informace v místě u delegáta
a v pokynech na cestu.
Slevy a příplatky: sleva při vlastní
dopravě 800 Kč/osobu, sleva pro
dítě do 12 let na 3. lůžku 50 %,
příplatek za jednolůžkový pokoj
v  LD Slovakia 1 250 Kč/osoba/
pobyt

Cena zahrnuje: vystoupení oblíbené skupiny Veselá Trojka: T 01 – úterý 7. 5. a T 02 – čtvrtek 16. 5., 6x plnou penzi, 6x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, dopravu, 12 procedur, 1x denně hodinový vstup do venkovního vyhřívaného bazénu Grand v hotelu Krym, vstup do hotelového vnitřního bazénu,
vstupní lékařskou prohlídku, delegáta po celou dobu pobytu, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu, která činí 1,41 EUR/osoba/den a hradí se individuálně na recepci hotelu, cestovní komplexní pojištění od pojišťovny Uniqa za 240 Kč/os/pobyt
Nástupní místa: Trasa 1 – Praha, Příbram, Písek, Tábor, Pelhřimov, Humpolec, Brno, Uherské Hradiště. Trasa 2 – České Budějovice, Jindřichův Hradec, Telč, Třebíč, Brno, Uherské Hradiště.
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Německo

Bad Füssing

Bad Füssing je lázeňské městečko cca 30 km jižně od Pasova nedaleko rakouských hranic. Jeho vznik i věhlas je úzce spjat se
3 obrovskými termální komplexy, díky nimž je Bad Füssing označován jako největší lázně v Evropě. Využijte léčivé síly zdejší
legendární termální vody, která má blahodárné účinky při revmatických obtížích, problémech s klouby nebo se zády a mnoha
dalších zdravotních potížích. Tato léčivá sirná voda o teplotě 56 °C, která vyvěrá z hloubky až 1 000 m, má podle přesvědčení
mnoha hostů, vědců i lékařů unikátní přírodní léčivé účinky.

HOTEL *** V BAD FÜSSINGU

Relaxační pobyty s dopravou

Ubytování: v hotelu v centru města, blízko termálních lázní Europa
Therme a Therme Eins.
Vybavení: recepce, restaurace,
hotelový bar, výtah.

PROGRAM:

1. den: odjezd v ranních hodinách,
příjezd do Bad Füssingu, návštěva
termálních lázní Europa Therme
nebo Therme Eins (5 hodin), ubytování, večeře, volný program.

CENA:



2 990 Kč (dospělý ve dvoulůžkovém pokoji)
3 890 Kč (dospělý v jednolůžkovém pokoji)

Pokoje: 1 a 2lůžkové, všechny
pokoje jsou vybaveny koupelnou
se sprchou a WC, SAT-TV, rádiem,
telefonem, fénem.
Stravování: polopenze - snídaně
formou bufetu, večeře servírovaná.

2. den: snídaně, návštěva termálních lázní Europa Therme nebo
Therme Eins (5 hodin), v odpoledních hodinách odjezd do ČR,
příjezd ve večerních hodinách.

termíny s autobusovou dopravou
13.–14. 4., 16.–17. 11.

Cena zahrnuje: 1x ubytování s polopenzí, dopravu autobusem, služby delegáta a pojištění CK.
Cena nezahrnuje: vstupné do termálních lázní (cca 11,50 EUR/ 5 hodin), pojištění léčebných výloh a úrazu (33 Kč/os./den).
Odjezdová místa: Písek, Prachatice, České Budějovice, Český Krumlov, Kaplice.
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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 stupňů vyzkoušíte léčivé účinky a načerpáte nové síly.

EUROPA THERME – TERMÁLNÍ LÁZNĚ, JEDNODENNÍ

S odjezdem
také v neděli!

12 termálních
bazénů
venkovních
i vnitřních
TRASA 1

19PO01

s odjezdem z Č. Krumlova a Č. Budějovic
Odjezd Č. Krumlov Špičák 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.

termíny:

TRASA 2

19PO101

s odjezdem z Blatné, Písku a Strakonic
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.

termíny:
soboty:

soboty:

12. 1., 26. 1., 9. 2., 23. 2., 9. 3., 23. 3., 6. 4.,
20. 4., 1. 5. (středa – st. svátek), 11. 5., 25. 5.,
14. 9., 28. 9., 12. 10., 26. 10., 9. 11., 23. 11.,
7. 12., 28. 12., 30. 12. (pondělí)
neděle:

20. 1., 17. 2., 17. 3., 14. 4., 12. 5., 6. 10., 3. 11.,
15. 12.

5. 1., 19. 1., 2. 2., 16. 2., 2. 3., 9. 3., 16. 3.,
30. 3., 13. 4., 20. 4., 27. 4., 8. 5. (středa –
st.svátek), 18. 5., 25. 5., 7. 9., 21. 9., 5. 10.,
19. 10., 28. 10. (pondělí – st.svátek),
9. 11., 16. 11., 30. 11., 14. 12.,
27. 12. (pátek), 30. 12. (pondělí)
neděle:

20. 1., 10. 2., 10. 3., 21. 4., 12. 5., 15. 9., 13. 10.,
24. 11.
V termínech 5. 1., 19. 1., 16. 2., 2. 3., 16. 3., 30. 3., 20. 4.,
8. 5. a 18. 5. (středa – st. svátek), 25. 5., 7. 9., 19. 10. 16. 11.
a 27. 12. (pátek) odjezd také z Milevska AN v 6.25 hodin.
V termínech 20. 1.(neděle), 2. 2., 9. 3., 13. 4., 8. 5. (středa –
st. svátek) 25. 5., 21. 9., 28. 10. (pondělí – st.svátek), 30. 11.,
30. 12. odjezd z Blatné parkoviště U Klondaiku v 6.25 hod.).

CENA:

660 Kč

CENA:



700 Kč (z Blatné), 680 Kč (z Milevka),
660 Kč (z Písku a Strakonic)

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

THERME EINS

Termální lázně, večerní koupání

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

TRASA 1

19PO28

TRASA 2

19PO128

s odjezdem z Č.Budějovic, Velešína,
Kaplice a Dolního Dvořiště

s odjezdem z Písku, Strakonic
a Vimperka

Odjezd 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 ve 13.10 hod. –
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., Vimperk AN 12.55 hod. přes hraniční
přechod Strážný směr Bad Füssing, pětihodinový pobyt v termálních lázních Therme Eins, návrat v pozdních večerních hodinách.

termíny:

termíny:

2. 3., 13. 4., 5. 10., 7. 12.

6. 4., 23. 11.

CENA:

660 Kč

CENA:

660 Kč

Cena zahrnuje : dopravu, vstupné do termálních lázní Therme Eins (5 hodin), pojištění léčebných výloh a připojištění úrazu, služby průvodce.
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Bazény jsou otevřeny celoročně!
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Johannesbad Therme Bad Füssing
• Celkem 13 bazénů výhradně s léčivou termální minerální vodou (27-39°C)
• Skalní laguna se slanou vodou (léčivá voda obsahuje 6 tun přírodní soli –
působí léčivě na pokožku, dýchací cesty a klouby)
• Bazén s vlnobitím a 100 % léčivou vodou; 30 m dlouhý plavecký bazén; velký masážní bazén
• Několik rozlehlých vířivek uvnitř i venku, více než 100 m dlouhý bazén s protiproudem
• Lazeňská restaurace, 5 různých saun, masáže, kosmetické studio,obchod, kavárna
• Úplně nové prostory k relaxaci a odpočinku v termálních lázních: asijský svět, obrazy přírody &
projekční multimediální stěny, pobřeží Severního moře s plážovými koši
• Bazény jsou otevřeny celoročně!

www.johannesbad-therme.de | Johannesstr. 2 | 94072 Bad Füssing | Nĕmecko

JG_056_Medizin_Thermenanzeige_SaturnCZ_RZ.indd 3
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JOHANNESBAD – NEJVĚTŠÍ TERMÁLNÍ LÁZNĚ V NĚMECKU

6 hodin
koupání

Termální lázně Johannesbad v Bad Füssingu patří k nejmodernějším a největším léčebným centrům a jsou zaměřené
především na léčbu pohybového aparátu. V celém komplexu se nachází celkem 13 termálních bazénů s teplotou vody
27–39 stupňů. Návštěvníci se koupají v bazénech se sirnou termální vodou z vlastního pramene Johannesquelle, který
tryská z hloubky 1000 m, a který je státem uznávaným léčivým pramenem. V areálu se nachází také 5 druhů saun (římská,
turecká, indická, finská, inhalační parní lázeň) a také ledová jeskyně.

TRASA 1

19POJ01

s odjezdem z Č. Krumlova a Č. Budějovic

TRASA 2

19POJ02

s odjezdem z Písku, Prachatic a Vimperka

Odjezd Č. Krumlov – Špičák 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.

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:

termíny:
12. 1., 23. 2., 23. 3., 20. 4., 18. 5., 15. 6., 14. 9.,
19. 10., 16. 11., 28. 12.

19. 1., 16. 2., 16. 3., 13. 4., 11. 5., 8. 6.,
5. 7. (pátek – st.svátek), 28. 9., 19. 10.,
16. 11., 14. 12.
CENA:

680 Kč

CENA:

680 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, pojištění léčebných výloh a připojištění úrazu, služby průvodce, vstupné do termálních lázní Johannesbad (6 hodin).
Cena nezahrnuje: vratnou zálohu 1 EUR za skříňku, příplatek za saunu (5 druhů) – cca 6 EUR.
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RELAXAČNÍ WELLNESS POBYTY 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, naproti termálním
lázní Europa Therme.
Vybavení: recepce, restaurace, hotelový bar, kavárna, výtah, sluneční
terasa, vnitřní bazén, wellness,
sauna, kosmetika, masáže, zahrada,
půjčovna kol.
Pokoje: 1 a 2lůžkové 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

Vlastní
dopravou

konzumaci nápojů k večeři (domácí
víno, pivo, nealkoholické nápoje)
za 6 EUR/os./večeře.
Cena zahrnuje: 1x ubytování,
1x polopenzi, 1x celodenní vstupné
do termálních lázní Johannesbad,
zdarma transfer do lázní Johannesbad a zpět, pojištění CK.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu
cca 2,90 EUR (platba na místě),
komplexní pojištění vč. storna
zájezdu (33 Kč/os./den), parkovné
3.00 EUR na den za auto.

HOTEL LUDWIG THOMA ***

Ubytování: lázeňský hotel přímo
v centru města, blízko hotelu Königshof a blízko termálních lázní
Europa Therme a Johannesbad.
Vybavení: recepce, restaurace,
bar, zdarma Wi-Fi v lobby baru,
výtah, vnitřní bazén, whirlpool,
sauna, wellness, masáže.
Pokoje: 1 a 2lůžkové 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.

3. 1.– 3. 3.
1. 12.–20. 12.

4. 3. –7. 4.
1. 11.–30. 11.

8. 4.–31. 10.

osoba v pokoji 1/2

2 250

2 350

2 450

osoba v pokoji 1/2

osoba v pokoji 1/1

2 450

2 550

2 680

osoba v pokoji 1/1

KURHOTEL KÖNIGSHOF***
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HOTEL LUDWIG THOMA***

Vlastní
dopravou

Cena zahrnuje: 1x ubytování,
1x polopenzi, 1x vstupné do lázní
Johannesbad, zdarma transfer
do lázní Johannesbad a zpět,
pojištění CK.
Cena nezahrnuje: parkovné
5.00 EUR na den za auto, pobytovou taxu cca 2,90 EUR (platba
na místě), komplexní pojištění
vč. storna zájezdu (33 Kč/os./den).

3. 1.– 3. 3.
1. 12.–20. 12.

4. 3.–7. 4.
1. 11.–30. 11.

8. 4.–31. 10.

2 700

2 800

2 900

3 400

3 500

3 690
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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 vosy 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 se v zapůjčeném županu vychutnáte silný čaj a ovoce v místnosti určené pro relaxaci.
Dokonalé uvolnění,
zdravý odpočinek a regenerace sil

BAD GRIESBACH – TERMÁLNÍ LÁZNĚ

TRASA 1

19PO27

TRASA 2

19PO127

s odjezdem Českého Krumlova,
Českých Budějovic, Velešína a Kaplice

s odjezdem z Písku,
Prachatic a Vimperka

Odjezd 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 hod., 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.

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.

termíny:

termíny:

16. 3., 11. 5., 28. 9., 16. 11.

13. 4., 5. 10., 7. 12.

CENA:

690 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, pojištění léčebných výloh a připojištění úrazu, služby průvodce, vstupné do termálních lázní Bad Griesbach (5 hodin).
Cena nezahrnuje: vratnou zálohu 5 EUR na skříňku, příplatek za turecké lázně HAMAM – 390 Kč (vstup na 3 hodiny), příplatek za saunu (95, 75 a 60 °C,
vstup na 3 hodiny) – 390 Kč.
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Salzburg a lázně Rupertus Therme

Rakousko,
Německo

Přímo v Salzburgu můžete navštívit historickém centrum na náměstích Domplatz a Residenzplatz, dále také náměstí
Mirabellplatz či nádvoří pevnosti Hohensalzburg. Odpoledne s námi navštívíte vyhlášené 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. V lázních na vás čeká hned několik bazénů – například plavecký bazén, dále
také bazén vnitřní i venkovní pro rodiny s dětmi s krásnou fontánou. Teplota vody se pohybuje od 32°C do 40°C. K tomu,
abyste se koupali v mořské vodě, totiž vůbec nemusíte jet k moři, stačí navštívit právě tyto termální lázně.
PROGRAM:
prohlídka historických památek města Salzburg, cca ve 14.30 hod.
přejezd do Bad Reichenhallu – návštěva termálních lázní Rupertus
Therme (4 hodiny), předpokládaný návrat ve večerních hodinách.

TRASA

19PO410

s odjezdem z Písku,
Českých Budějovic a Kaplice
Odjezd Písek – AN st. 1 v 6.00 hod., České Budějovice –
Dlouhá louka, Peugeot v 6.50 hod., Kaplice – čerpací stanice MOL
v 7.20 hod. přes hraniční přechod Dolní Dvořiště.

Termíny:

27. 4., 5. 10.

DOSPĚLÝ

DÍTĚ 7–16 LET

DÍTĚ DO 7 LET

1 270 Kč

1 190 Kč

1 090 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, pojištění léčebných výloh a úrazu, služby
průvodce a vstupné do lázní Bad Reichehall (4 hodiny).
Cena nezahrnuje: vstupné do památkových objektů.

Zážitkové nakupování
v Primarku v Drážďanech

Německo

Pojeďte s námi za levnými a kvalitními nákupy do Drážďan

Drážďany jsou nejen nádherné starobylé město Saska, ale také skvělým místem pro nákupy. Přímo v centru Drážďan
můžete navštívít několik nákupních center jako je vyhlášený PRIMARK, Altenmakt Galerie a Centrum Galerie.
PROGRAM:
prohlídka historického centra města - barokní skvost Zwinger,
Semperova opera, kostel Frauenkirche. Po prohlídce nákupy.
Odjezd z Drážďan v cca 17.30 hod. Předpokládaný návrat v pozdních
večerních hodinách.

TRASA

19PO26

s odjezdem z Českých Budějovic a Písku
Odjezd České Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot v 5.15 hod.,
Písek – AN st. 1 v 6.05 hod. přes Prahu do Drážďan.

www.psychiclessons.com/wp-content/uploads/2013/11/shopping.jpg

Termíny:
CENA:
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13. 4., 12. 10.
780 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, pojištění léčebných výloh a připojištění úrazu,
služby průvodce.
Cena nezahrnuje: vstupné do památkových objektů.
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Slovinsko

Poznávací zájezdy – vícedenní
Slovinsko – „malá země s velkým srdcem“

Krásná a nedotčená příroda slovinských hor, vodopády a jezera v kombinaci s koupáním na Jadranu. Řada památek
UNESCO, jeskyně, hrady, jezera Bled a Bohinj a mnoho dalších. Slovinsko nabízí vše, co si o své dovolené můžete přát!

SLOVINSKO

PROGRAM:

Termín:
CENA:
www.cksaturn.cz

12. 6.–16. 6.
6 490 Kč

1.den: Odjezd v brzkých ranních
hodinách. Příjezd do Slovinska.
Velký okruh Julskými Alpami –
nejkrásnější horská panoramata,
Kranjska Gora – horské středisko.
Odjezd na ubytování, nocleh.
2.den: Po snídani odjezd k jezeru
Bled s majestátním hradem
na skále, který se tyčí nad jezerem.
Fakultativně možnost návštěvy hradu (cesta na ostrůvek gondolami).
Dále návštěva romantické soutěsky
Vintgar (měří 1 400 m a je zakončená vodopádem). Odpoledne
přejezd k jezeru Bohinj – největší
slovinské jezero s průzračně čistou
vodou, vodopád Savica, snad
nejznámější a největší vodopád
ve Slovinsku. Ubytování, nocleh.
3. den: Po snídani odjezd na prohlídku romantického „loupežického hradu” ve skalách Predjamski
grad. Dále navštívíme největší
krápníkovou jeskyni v Evropě – Postojenské jeskyně, jízda podzem-

ním vláčkem, 20 km podzemních
chodeb. Přejezd na ubytování,
nocleh.
4.den: Po snídani prohlídka přímořských letovisek Piraň a Portorož. Volný program, možnost
relaxace u moře a koupání. Večer
odjezd domů.
5.den: Ranní příjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem, 3x ubytování
v hotelu***, 3x polopenzi, služby
průvodce, info materiál a zákonné
pojištění CK.
Cena nezahrnuje: příplatek
za 1/1 pokoj 700 Kč/osoba/noc,
vstupné (cca 35 EUR), komplexní
cestovní pojištění vč. storna zájezdu 33 Kč/os./den.
Odjezdová místa: Tábor, Písek,
Strakonice, České Budějovice,
Český Krumlov a Kaplice.
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Chorvatsko

Poznávací zájezdy – vícedenní
Národní parky Chorvatska s pobytem u moře

Pro milovníky aktivního odpočinku i koupání jsme opět zařadili do své nabídky jeden z nejúspěšnějších zájezdů. Jedná se
o pobyt u čistého Jaderského moře v hotelu s polopenzí proložený výlety. Zájezd je vhodný i pro celé rodiny. Kdo se chce
pouze koupat, využije toho v plné míře, komu se týdenní lenošení na pláži zdá příliš dlouhé, navštíví s námi nejznámější
národní parky Chorvatska jako jsou Plitvická jezera, vodopády řeky Krka, Šibenik, Kornatské ostrovy a soutěsku Paklenica
v pohoří Velebit. Ve 2 termínech i chorvatské Benátky Trogir a Split. Všechny návštěvy a prohlídky národních parků jsou
doprovázeny česky mluvícím průvodcem.

NÁRODNÍ PARKY CHORVATSKA
VE
ÁCI
SPOLUPR
S CK
UR
NEAN TO

PROGRAM:

Program jednotlivých dnů může
být průvodcem upraven v závislosti na počasí.
1.den: odjezd z ČR v odpoledních
hodinách.
2. den: dopoledne prohlídka
národního parku Plitvická jezera
(zařazeného na listinu UNESCO)
tvořeného 16 terasovitě položenými jezery, propojenými vodním tokem s množstvím vodopádů a peřejí na délce 8 km, v cca 13.00 hod.
odjezd na ubytování do hotelu
ALBA ve středisku Sv. Filip a Jakov,
4 km severně od Biogradu, večeře
3. den: odpočinek na pláži, volný
program.
4. den: po snídani odjezd do Šibeniku – prohlídka, panoramatický
výhled z pevnosti sv. Anny, kterému dominují katedrála sv. Jakuba, gotické kostely, renesanční
radnice, biskupský palác, pevnost
Sv. Anny s nádherným panoramatickým výhledem, návštěva tržnice.
Přejezd do NP Krka s kaskády
nádherných vodopádů, mlýnicemi,
možnost koupání pod vodopády
a ochutnávka místních likérů.
Návrat do hotelu, večeře.
5. den: po snídani fakultativně
lodní výlet na Kornatské ostrovy
s rybím piknikem, zastávka u jezera
Telaščica, možnost koupání, procházka k útesům, navečer návrat
kolem 18.00 hod.
6. den: polodenní výlet do Zadaru, prohlídka historického
centra, tržnice, individuální volno,
po večeři návštěva večerního Biogradu s nádhernou promenádou
a starými úzkými uličkami.
7. den: celodenní výlet na Velebit–Velká Paklenická soutěska,
jeskyně Manita peč, prohlídka,

koupání u hotelu Alan ve Starigradu, navečer návrat do hotelu
8. den: po snídani celodenní výlet
do Splitu a „chorvatských Benátek
Trogiru“ ( pouze v termínech
21. 6.–30. 6. a 30. 8.–6. 9.) ostatní
termíny volný den, koupání.
9. den: dopoledne do 10.00 hod.
uvolnění pokojů, možnost koupání,
v cca 18.00 hod. odjezd do ČR.
10.den: příjezd do ČR v časných
ranních hodinách do ČB, dále dle
místa nástupu.
Ubytování: hotel ALBA *** –
110 m od pláže, moderně zařízené
2lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky, vlastní sociální zařízení,
balkon, stropní ventilátor v každém
pokoji, možnost volby pokoje
s výhledem na moře za příplatek
nebo k místní komunikaci, rodinné
pokoje (oddělená ložnice + rozkládací dvoulůžko 140 cm v obýváku –
lze pouze děti do 12 let, 2x WC,
minikuchyňka, jídelní kout) na vyžádání – u rodinných pokojů povinný
příplatek za mořskou stranu. Wi-Fi
zdarma i na pokojích, kód obdrží
zájemci na recepci. Animační
programy zdarma od 2. 6.– 31. 8.
s výjimkou soboty.
Stravování: snídaně a večeře
formou bufetu.
Doporučené kapesné na ostatní
vstupy: cca do 35 EUR + lodní
výlet Kornaty + Telaščica: 30 EUR
(220 HRK)
Minimální počet účastníků: 38

DOSP. OSOBA V 1/2,
DÍTĚ DO 12 LET V 1/2

DOSP. OSOBA
NA PŘISTÝLCE

DÍTĚ DO 12 LET
NA PŘISTÝLCE

21. 6.–30. 6.

10 690

9 900

5 400

28. 6.–7. 7.

10 890

9 990

5 400

5. 7.–14. 7.

10 990

10 390

5 400

16. 8.–25. 8.

10 990

10 390

5 400

23. 8.–1. 9.

10 890

9 990

5 400

30. 8.–8. 9.

10 690

9 990

5 400

TERMÍN

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi formou bufetu, výlety uvedené v programu s výjimkou vstupů, průvodce, dopravu klimatizovaným
busem, pojištění CK proti úpadku, pobytovou taxu.
Cena nezahrnuje: pokoje s výhledem na moře: + 900 Kč/pokoj/týden,
1/1 pokoj: + 3 900 Kč/park, + 4 200 Kč/moře, komplexní cestovní pojištění: + 260 Kč
Vstupné Plitvická jezera: dosp. osoba: 250 HRK, dítě 7–18let: 120 HRK,
platí si každý sám na pokladně
Odjezdová místa: Praha, Beroun, Plzeň, Písek, Milevsko a Tábor
(od 4 osob), ČB i po trase (možnost domluvy pro skupiny).
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Švýcarsko

Poznávací zájezdy – vícedenní
To nejlepší ze Švýcarska

Velmi oblíbený zájezd se opravdu drží hesla To nejlepší ze Švýcarska – nechybí zde nic, co by neměl žádný návštěvník této země
vynechat: jízda lanovkou a nejrozšířenějším švýcarským veřejným dopravním prostředkem – vlakem, návštěva čokoládovny a sýrány, jedno z nejkrásnějších švýcarských měst – malebný Luzern. A zejména skutečnost, že navštívíme dvě nevyhlášenější horské
oblasti na světě – Jungfrau a oblast Matterhornu. Zájezd je koncipován jako poznávací v kombinaci s lehkou až středně náročnou
turistikou. U všechpěších túr máme připraveno více variant, jak pro náročnější turisty, tak odpočinkové trasy vhodné pro seniory.

ŠVÝCARSKO
copyright stc3435
VE
ÁCI
SPOLUPR
S CK
UR
QUICKTO

PROGRAM:

1. den: odjezd večer z ČR, noční
přejezd přes Německo do Švýcarska
2. den: ráno příjezd do oblasti Lucernu, do Alpnachstadu, na břehu
jezera Vierwaldstättersee. Ráno
nejstrmější zubačkou na světě z roku
1889, kde je místy sklon až 48 %, vystoupáme až na vrchol hory Pilatus
(2 132 m n. m.) s nádhernými pohledy na Centrální a Bernské Alpy.
Na vrcholu absolvujeme nenáročné
turistické trasy cca 1–2hodinové.
Zpět do údolí z vrcholu hory Pilatus
se můžeme dostat trojím způsobem:
a) lanovkami do Kriens u Lucernu
a městskou dopravou do centra
města,
b) pěšky cca 2,5 hodiny do Alpnachstadu (na břehu jezera Vierwaldstättersee)
c) zubačkou zpět do Alpnachstadu
a odsud vlakem nebo lodí do centra
Lucernu
V odpoledních hodinách proběhne
procházka s průvodcem romantickým Luzernem, který leží na řece
Reuss. Uvidíte nejslavnější památku
města, kterou je dřevěný most
s kaplí Kappellbrücke, 200 metrů
dlouhý most Kapellbrücke ze
14. století, který byl po ničivém
požáru v 90. letech 20. století znovu
postaven. Dále uvidíme Most vetešníků (Spreuerbrücke), rozsáhlé
hradby s devíti věžemi ze 14. století, katedrálu sv. Legera, jezuitský

TERMÍNY

kostel, radnici atd. Navečer přejezd
na ubytování ve Wilderswilu u Interlakenu.
3. den: po snídani odjedeme
do Lauterbrunnen, odtud vlakem
do Wengenu a lanovkou z Wengenu na horský vrchol Männlichen
2 343 m n. m. Poté nás čeká turistika
s pozvolným klesáním přes Kleine
Scheidegg (vysokohorský průsmyk
ve výšce 2 061 m n. m. (cca 2 hod.).
Dále budeme pokračovat:
a) do Grindelwaldu vlakem
b) pěšky z Kleine Scheidegg pod
severní stěnou Eigeru do zastávky
Alpiglen cca 2,5 hod.
c) do Grindelwaldu pěšky cca 4 hod.
Odjezd autobusem z Grindelwaldu
do Wilderswilu.
4. den: ráno návštěva soutěsky
na řece Aare – Aareschlucht,
odjezd autobusem pod vodopády
Reichenbachfälle, odtud historickou
lanovkou vyjedeme na místo, které
si Sir Arthur Conan Doyle vybral jako
místo pro vraždu Sherlocka Holmese profesorem Moriartym. Odpoledne navštívíme skanzen v Ballenbergu u Brienz, druhá skupina si může
zvolit procházku k Brienzskému
jezeru, poté odjezd do Interlakenu – exkurze v čokoládovně Schuh
s ukázkou ruční výroby a ochutnávkou nejjemnější švýcarské čokolády,
možnost nákupu čokoládových
pralinek, nákupy v Interlakenu

5. den: ráno odjezd z hotelu přes
Interlaken do oblasti Grimsel, krátká
zastávka u přehrady a průsmyku
Grimsel (pěkné výhledy na fotografování průsmyku a ledovce Furka,
kde pramení řeka Rhona), v poledne
vlakem z Täsche do Zermattu oblast Matterhornu 4 477 m n. m.,
25 vrcholů vyšších než 4 000 m n. m.,
Z Zermattu se nabízejí následující
možnosti turistiky:
a) budeme pokračovat vlakem z Zermattu na Gornergrat – 3 130 m n. m.
(je možné vidět 29 čtyřtisícovek), zpět
pěšky do stanic Rotenbiden, Riffelalp
nebo Riffelberg 2 585 m n. m.
(cca 1,5–2 hod.) – krásné výhledy
na oblast Matterhornu nebo pro
zdatné turisty sestup až do Zermattu
b) metrem na Sunnegu 2 300 m n. m.,
dále kabinkovými lanovkami
na Blauherd (2 571 m n. m.) a event.
lanovkou na Rothorn (3 222 m n. m.),
pěšky z Blauherdu cestou pěti jezer
do Riffelalmu (cca 3 hod.), event.
do Zermattu (4,5 hod.)
c) lanovkami až na Klein Matterhorn
3 883 m n. m. (ledovec) – jen při krásném počasí. Individuální prohlídka
překrásného horského městečka
Zermattu s výhledem na Matterhorn
(muzeum, hřbitov obětí velehor
d) Matterhorn Glacier Trail – jedinečná trasa morénovým polem ve výšce
3 000 m n. m. těsně pod úpatím
Matterhornu. Lanovkou na Troc-

kener Steg a pěšky do Schwarzsee
Paradise. Malé převýšení a nádherné
výhledy. Večer odjezd do ČR s nočním přejezdem.
6. den: příjezd do České republiky
v poledních hodinách
Cena zahrnuje: 3 noci v *** hotelu
Bären v centru Wilderswillu ve dvoulůžkových pokojích s možností
přistýlky a s vlastním soc. zařízením,
3x polopenzi , 3x balíček na oběd,
dopravu autobusem, průvodce
Příplatky: jednolůžkový pokoj
1 950 Kč, zubačka na horu Pilatus
a zpět dolu lanovkami do Kriens
u Zurichu: pro dospělou osobu:
1 300 Kč (nutné zakoupit při sepsání
cestovní smlouvy), dítě 6–16 let
650 Kč, dítě do 6 let gratis. Za tuto
zlevněnou cenu pro skupiny cestovní kanceláře není možné jízdenky
zakoupit na místě (cena roku 2018
byla 72 CHF, tj. 1 650 Kč)
Cena nezahrnuje: komplexní
cestovní pojištění 33 Kč/osoba/den,
vstupné a jízdné lanovkami a vlaky
Doporučené kapesné na vstupy,
lanovky a vlaky a lodní dopravu:
180–220 CHF
Nástupní místa: Praha, Benešov,
Votice, Tábor/Písek, České Budějovice, za příplatek svoz vlakem
nebo autobusem: Brno (400 Kč),
Hradec Králové (300 Kč)
Minimální počet klientů
pro uskutečnění zájezdu: 38

CENA ZA OSOBU
VE 2LŮŽKOVÉM POKOJI

CENA ZA DOSPĚLOU OSOBU
NA PŘISTÝLCE

CENA ZA DÍTĚ DO 11 LET
NA PŘISTÝLCE

CENA ZA DÍTĚ DO 16 LET
NA PŘISTÝLCE

2. 7.–7. 7.

9 190

8 990

6 690

7 190

20. 8.–25. 8.

9 190

8 990

6 690

7 190

17. 9.–22. 9.

9 190

8 990

6 690

7 190

www.cksaturn.cz
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Holandsko
S návštěvou
květinového korza

ZEMĚ TULIPÁNŮ A VĚTRNÝCH MLÝNŮ
VE
ÁCI
SPOLUPR
S CK
UR
TO
K
IC
U
Q

PROGRAM:

1.den: odjezd z ČR ve večerních
hodinách, noční přejezd SRN.
2.den: v ranních hodinách přijíždíme do Aalsmeeru, kde navštívíme
největší květinovou burzu na světě,
poté odjezd do Alkmaaru – tradiční sýrový trh (nenapodobitelná
atmosféra starých sýrových tradic),
budeme pokračovat do poklidné
starobylé rybářské vesnice Volendam, která kromě rybářských specialit (mimo jiných ryb také úhoři)
nabízí také možnost zakoupení vaflí
(zajímavé je také malé muzeum této
sladkosti). , přejezd na ubytování.

Termín:
CENA:
72

3.den: po snídani odjedeme
do Noordwijku, kde zhlédneme
Květinové korzo – světoznámý průvod alegorických vozů vyzdobených
květinami. Poté jarní květinový park
Keukenhof – překrásná zahrada
rozkládající se na 32 ha se 100 druhy tulipánů a množstvím jiných
květin. Cestou nazpět projedeme
nejznámějším krajem tulipánů v oblasti Haarlemu. Na závěr navštívíme
skanzen Zaanse Schans s ukázkami
ruční výroby dřeváků. Na soukromé
farmě Nico (dříve Alida Hoeve)
ochutnáme čerstvý domácí sýr.

Velice zajímavá je také prohlídka
větrného mlýnu "Kočka".
4.den: po snídani odjedeme
do Amsterdamu, kde si prohlédneme brusírnu diamantů, náměstí
Dam s královským palácem, projedeme se lodí po starých městských
grachtech, možnost nákupu květin
na tzv. „Plovoucím“ květinovém
trhu, popř. individuální program
(možnost návštěvy muzea Vincenta
van Gogha, Rijksmuzea, domu Anny
Frankové, eventuelně muzea voskových figurín Madame Tussauds).
Večer odjezd do ČR.

5.den: návrat v dopoledních
hodinách.
Cena zahrnuje: 2 noci v hotelu ***, 2x snídani, dopravu busem,
průvodce.
Cena nezahrnuje: vstupné
do navštěvovaných objektů (cca
40–60 EUR), jednolůžkový pokoj
(990 Kč), projížďku lodí po grachtech (300 Kč), večeře (450 Kč/os/
den – lze objednat na 1 nebo 2 dny)
a komplexní cestovní pojištění
33 Kč/os/den.

11. 4.–15. 4.
6 690 Kč (3.–4. osoba na přistýlce 6 690 Kč)

www.cksaturn.cz
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BENÁTKY
A OSTROVY LAGUNY

Oblíbený výlet
za super cenu!

Benátky každoročně lákají své návštěvníky na svojí neobyčejnou atmosféru města – vodní kanály, gondoly, četné
palácové stavby, více než stovka kostelů a velmi pestrá
historie. Rozkládají se na 117 malých ostrůvcích uprostřed
benátské laguny na severu Jaderského moře a jsou právem
považovány za jedno z nejromantičtějších a nejkrásnějších
měst světa.
PROGRAM:

1.den: odjezd ve večerních hodinách, přes Rakousko. Noční přejezd
do Itálie.
2.den: ráno odjezd lodí z přístavu Punta Sabbioni do Benátek. Prohlídka
historického centra s průvodcem (náměstí San Marco s byzantskou bazilikou, Dóžecí palác, zvonice, most Ponte Rialto přes kanál Grande a mnoho dalších). Večer ubytování v letovisku Lido di Jesolo. Volno, nocleh.
3. den: přejezd lodí na benátské ostrovy: Murano, Burano a Torcello.
(Murano – ostrov sklářů, fakultativně možnost navštívit sklárnu s výrobou
místního tradičního skla, Burano – ostrov rybářů a krajek, pestrobarevné
malované fasády domů a Torcello – nejmenší ostrov, kdysi hlavní sídlo
biskupa, městečko s byzantskou katedrálou Santa Fosca, Attilův trůn).
Odpoledne přejezd do Benátek, možnost individuální prohlídky muzeí,
nebo fakultativně projížďka na gondole, nebo lze zvolit možnost celodenního koupání v letovisku Lido di Jesolo. Večer odjezd do ČR.
4. den: ranní návrat domů.

Termín:

6. 6.–9. 6.

CENA:

3 890 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, 1x ubytování v hotelu*** ve 1/2 pokojích,
1x snídani, služby průvodce, info materiál a pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: vstupné do památkových objektů (cca 30 EUR), jízdenku na loď (cca 28 EUR), komplexní pojištění vč. storna 33 Kč/os./den,
příplatek za 1/1 pokoj 600 Kč.
Odjezdová místa: Tábor, Písek, České Budějovice, Český Krumlov
a Kaplice.

SLAVNOSTI GONDOL V BENÁTKÁCH

Proslulá benátská slavnost gondol – Regata storica –
se koná každoročně první týden v září na Velkém kanálu.
Jedná se o tradiční závod lodí, kterému předchází velkolepá slavnostní přehlídka s nádhernými gondolami a stovkami lidí v historických kostýmech.
PROGRAM:

1.den: odjezd ve večerních hodinách, přes Rakousko. Noční přejezd
do Itálie.
2.den: ráno odjezd lodí z přístavu Punta Sabbioni do Benátek. Prohlídka
historického centra s průvodcem (náměstí San Marco s byzantskou
bazilikou, Dóžecí palác, zvonice, most Ponte Rialto přes kanál Grande
a mnoho dalších). Od cca 14.00 hod. budete účastni jedinečné slavnostní přehlídky gondol. Večer odjezd do ČR.
3. den: příjezd do ČR v ranních hodinách.

Termín:
CENA:
www.cksaturn.cz

31. 8.– 2. 9.
1 600 Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby průvodce.
Cena nezahrnuje: vstupné do památkových objektů (cca 30 EUR), jízdenku na loď (cca 23 EUR), komplexní pojištění vč. storna 33 Kč/os./den,
Odjezdová místa: Tábor, Písek, České Budějovice, Český Krumlov
a Kaplice.
73

Itálie

Poznávací zájezdy – vícedenní

Nádherný ostrov Capri s koupáním, spící vulkán Vesuv s turistikou, rozsáhlé vykopávky starověkých Pompejí, památky
a muzea Říma a Vatikánu, romantika pobřeží Amalfi a perla Ravello, pohoda a relax na plážích Neapolského zálivu
a Tyrhénského moře.

ŘÍM, CAPRI, NEAPOL, POMPEJE, AMALFI S KOUPÁNÍM
VE
ÁCI
SPOLUPR
PS
S CK GEO

PROGRAM:

Termín:
CENA:
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27. 7.–3. 8. (so–so)
10 990 Kč

1. den: odjezd z Prahy v 10 h (ČB
a po trase; HK, Pardubice svoz
od 4 osob za 300 Kč; Br za 400 Kč)
přejezd do Itálie.
2. den: lodí z Neapole nebo Sorrenta (přístavní městečko na tufových
útesech nad mořem) na ostrov Capri,
jeden z nejkouzelnějších ostrovů
Tyrrhénského moře, městečka
Capri a Anacapri, vila San Michele, možnost prohlídky Modré
jeskyně, a plavby kolem ostrova,
relax a koupání, individuálně
Neapol (UNESCO), královský palác,
pevnosta, ubytování u moře.
3. den: celodenní pobyt
u moře nebo fakult. výlet
(min. 15 osob) za klenoty Amalfského pobřeží (UNESCO) s koupáním, Salerno, přístavní letovisko,
cesta lodí nebo busem, starobylé
Amalfi, kdysi námořní velmoc,
dóm Sant Andrea z 9. st. v lombardsko-normandském sicilském
stylu, krásné koupání, místní
dopravou Ravello, skutečný klenot
amalfského pobřeží, vesnička
ve skalách, katedrála San Pantaleone, výhledy na Amalfské pobřeží, Villa Ruffolo ze 13. st., květinová
zahrada, procházka a vyhlídka,
rezidence Villa Cimbrone, návrat.
4. den: dle podmínek sopka Vesuv, archeologický areál
Pompeje (UNESCO), unikátní
vykopávky starořímského města
zničeného v roce 79 n. l. erupcí
sopky, pohledy na sopku Vesuv,
přejezd k Římu, koupání na dlouhých písečných plážích mezi Gaetou
a Terracinou, SPERLONGA, přímořské letovisko, staré město na skále
(archeolog. muzeum – sochy z bývalé Tiberiovy vily), ubytování
5. den: Řím, celodenní prohlídka (UNESCO), Kapitol, a starověké
památky, Koloseum a Forum Romanum (rezervace předem),
židovská čtvrť, antické chrámy
a kostel Santa Maria in Cosmedin,
San Pietro in Vincoli s Michelangelovým Mojžíšem, nádherné

renesanční paláce, fakult. návštěva
galerie Villa Borghese, variantně
celodenní pobyt na ubytování
a relaxace u moře a koupání
6. den: celodenní koupání a pobyt
u moře nebo variantně výlet místní
dopravou s průvodcem do Ostia
Antica, bývalé římské obchodní
centrum, ruiny zříceniny přístavu
ze 4. stol. př. n. l., archeol. areál
podávající velkolepý obraz o každodenním životě v antickém Římě,
večerní koupání
7. den: Řím a Vatikán (UNESCO),
chrám sv. Petra s Michelangelovou Pietou, Sv. Petr od Berniniho,
Andělský hrad na břehu řeky
Tibery, Vatikánská muzea, etruské
umění a antika, Sixtinská kaple s Michelangelovými freskami,
čtvť Trastevere, romantické náměstí Campo dei Fiori a Piazza Navona,
antický Pantheon, Fontána di Trevi,
Španělské schody, možnost individuální večeře, noční přejezd
8. den: návrat do Prahy odpoledne
CK si vyhrazuje právo drobných
přesunů programu vzhledem
k počasí.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 5x hotel, 5x snídani, průvodce;
nezahrnuje komplexní pojištění,
příp. pobytovou taxu, loď na Capri
a Amalfi, fakult. výlety a veškeré
vstupné a místní dopravu a loď
(100 EUR).
Příplatky: 2 800 Kč za 1lůžkový
pokoj, 500 Kč za dopravu autobusem na výlet na Amalfi (mimo
lodi a místní dopravy), 590 Kč za
vstupenku do Vatikánských muzeí
s rezervací, do 18 let 350 Kč, 480 Kč
záloha na vstup do muzea Villa
Borghese s rezervací/ do 18 let
130 Kč/ 18–25 let 250 Kč, 420 Kč
záloha za sdružené vstupné: Koloseum, Forum Romanum/ do 18 let
70 Kč/ 18–25 let 290 Kč, 264 Kč za
komplexní pojištění.

www.cksaturn.cz

Poznávací zájezdy – vícedenní

Rakousko

K jezerům, vodopádům, do údolí alpských hor, malebných měst a upravených vesniček. Orlí hnízdo • Kaprun • přehrady •
soutěska • Krimmelské vodopády • Dachstein • Hallstatt…

TO NEJLEPŠÍ Z RAKOUSKA
VE
ÁCI
SPOLUPR
ĚTA
S CK OSV

PROGRAM:

1. den: odjezd z Plzně, Prahy, Jihlavy,
Brna atd. v časných ranních hodinách.
Dopoledne zastávka v městečku
Mondsee. Procházka nebo projížďka
vláčkem do centra města. Prohlídka
baziliky sv. Michaela a přístaviště
u jezera Mondsee. Poté přejedeme
do oblasti Salzburku a německého
Berchtesgadenu, kde navštívíme
známé „Hitlerovo Orlí hnízdo“
(1 834 m n. m.) umístěné v horské oblasti s překrásnými pohledy na okolní
Alpy. Zastavíme se u nedalekého
jezera Königssee, kde si prohlédneme ulici plnou suvenýrů s možností
nákupu a přístaviště u jezera. Dále
zavítáme do známého rakouského
turistického městečka Loferu. Po procházce tímto malebným městem
následuje odjezd do Maishofenu
na ubytování v hotelu, večeře, nocleh.
2. den: po snídani navštívíme známé
údolí Kapruner Tal, kde se nachází
mohutné vodní dílo tří přehrad až
ve výšce 2 040 m n. m. Na místo se
dostaneme tunely, horskou krajinou,
místními busy a největším otevřeným výtahem světa pro 185 osob,

jedoucím po svahu. Shlédneme
zajímavé, technické vymoženosti a úchvatné přírodní scenérie.
Pokračovat v programu budeme
k soutěsce Sigmund – Thun Klamm,
kterou vytvářela cca 14 000 let říčka
vytékající z Klammského jezera.
Jedná se o 320 metrů dlouhou cestu
po dřevěných schodech podél stěny
soutěsky nad dravou říčkou. Poté odjezd do romantického údolí Vysokých
Taurů, na jehož konci jsou mohutné
Krimmelské vodopády. Podél této
kaskády vodopádů řeky Ache (3,5 km)
se můžete vydat pešky nebo minibusem. Před návratem na ubytování navštívíme městečko Zell Am See (platí
pro 3denní program) a jeho přilehlé
jezero. Ubytování, večeře, nocleh.
3. den * (platí jen pro 4denní
program 4.–7. 7.): Po snídani odjezd
do oblasti Kaprunského masivu, kde
vyjedeme lanovkou do výše 1 800 m
nebo 3 000 m na vrchol ledovce.
Při zastávkách a z vyhlídek můžeme
vidět vrcholky Vysokých Taurů, zelená
údolí a při troše štěstí potkáme i kamzíky nebo sviště. Odpoledne násle-

duje turistický program zaměřený
na odpočinek a relaxaci. Například
procházky na okolní vrcholky Zell Am
See, nebo Maishofenu v kombinaci lanovky a pěší túry. Možnost
procházky kolem Zellerského jezera,
nebo koupání v termálním komplexu
Tauern Spa s několika bazény, vířivkami, proudy, saunami atd. Před návratem na ubytování krátce navštívíme
městečko Zell Am See. Projdeme
se historickým centrem a zavítáme
k malebnému, stejnojmennému
jezeru. Ubytování v hotelu, večeře,
nocleh.
3/4.den – odjezdový den: po snídani odjezd do západní části Dachsteinského masivu, přes malebné
rakouské vesničky, romantickou
přírodou, k horskému jezeru Gosausee pod ledovcem Dachstein.
Procházka podél jezera (1 hod.)
nebo výjezd lanovkou na okolní
vrcholky Zwieselam (1 587 m n. m.).
Dále návštěva světoznámého městečka Hallstatt, ležícího nad stejnojmenným ledovcovým jezerem,
po kterém se můžeme projet lodí.

Po prohlídce tohoto rakouského
klenotu se vydáme zpět do ČR. Příjezd do ČR ve večerních hodinách
(cca o 21:00 hod. do Prahy a svozem
z Českých Budějovic do Brna či
Plzně cca do 21:00 hod.).
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2x/3x ubytování v hotelu nebo
depandanci s polopenzí, průvodce
a služby CK, pojištění CK proti
úpadku.
Příplatky: pokoj se sprchou/WC
800 Kč/os./*1.000 Kč/os., jednolůžkový pokoj 800 Kč/*1.000 Kč,
cestovní pojištění vč. storna Allianz
108 Kč/os./*144 Kč/os.
Nástupní místa bez příplatku:
Praha, Příbram, Písek, České Budějovice. Výstupní místa: po trase
České Budějovice, Písek, Praha,
dále svoz z Českých Budějovic
do Tábora, Pelhřimova, Jihlavy,
Brna, nebo do Plzně.
Doporučené kapesné na vstupy:
3 dny cca 70 EUR/ 4 dny cca 95 EUR
(např. doprava busem na Orlí Hnízdo, lanovky, vodopády, termální
park, Kaprun, přehrady atd.).

Termíny:
2 noci / 3 dny
24.–26. 5. / 21.–23. 6. / 19.–21. 7. / 9.–11. 8. /
30.8.–1. 9. / 27.–29. 9.
*3 noci / 4 dny
4. 7.–7. 7.
CENA:

3 890 Kč (3 DNY), 4 890 Kč (4 DNY)

www.cksaturn.cz
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Jednodenní výlety –
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 Rakousko

JARO VE VÍDNI

19PO02
Město, které vás nechá snít… O nádherných palácích,
o valčíku a posezení v kavárně, o protančené noci na plese
v Opeře. Elegance a nostalgie, luxus a romantika.
Právě taková je Vídeň.
PROGRAM:

Odjezd Písek – AN st. 1 v 5.15 hod., Č. Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot v 6.00 hod., Třeboň – čerp. stanice Shell v 6.20 hod. přes hraniční
přechod Halámky. Okružní jízda Vídní, zastávka v Schönbrunnu (prohlídka zahrad), prohlídka historického centra Vídně, volno, předpokládaný
návrat ve večerních hodinách.

Termín:
CENA:

13. 4.
580 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, pojištění léčebných výloh a připojištění úrazu,
služby průvodce.
Cena nezahrnuje: vstupné do památkových objektů.

PODZIM VE VÍDNI

19PO20
Zvýhodněné vstupné do muzeí a památek.
PROGRAM:

Odjezd Písek – AN st. 1 v 5.15 hod., Č. Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot v 6.00 hod., Třeboň – čerp. stanice Shell v 6.20 hod. přes hraniční
přechod Halámky. Okružní jízda Vídní, prohlídka historického centra
města, volno, předpokládaný návrat ve večerních hodinách.

Termín:
CENA:
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26. 10. (pátek)
580 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, pojištění léčebných výloh a připojištění úrazu,
služby průvodce.
Cena nezahrnuje: vstupné do památkových objektů.

www.cksaturn.cz
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VÍDEŇ S AKREDITOVANÝM
MÍSTNÍM PRŮVODCEM

19PO30
PROGRAM:

Odjezd Písek – AN st. 1 v 5.15 hod., Č. Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot v 6.00 hod., Třeboň – čerp. stanice Shell v 6.20 hod. přes hraniční
přechod Halámky. Okružní jízda Vídní, zastávka v Schönbrunnu (prohlídka zahrad), prohlídka historického centra Vídně, volno, předpokládaný
návrat ve večerních hodinách.

Termín:
CENA:

11. 5.
690 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, pojištění léčebných výloh a připojištění úrazu,
služby místního průvodce.
Cena nezahrnuje: vstupné do památkových objektů.

19PO17

SALZBURG

Salzburg – vzácná perla v srdci Evropy a světové kulturní
dědictví UNESCO. Město získalo slávu díky jedinečné architektonické kráse svého historického centra a kouzlu přírody,
která jej obklopuje a jíž dominují zasněžené vrcholy velehor.
Hravost, rozvernost a lehkost – to jsou atributy, které nejlépe charakterizují tuto světovou metropoli.
PROGRAM:

Odjezd Písek - AN st. 1 v 5.15 hod., Č. Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot v 6.00 hod., Č. Krumlov – AN st. BUS STOP v 6.30 hod., Kaplice –
čerpací stanice Mol v 6.50 hod. přes hraniční přechod Dolní Dvořiště,
směr Linz a Salzburg. Prohlídka historického centra města – pevnost
Hohensalzburg, zámek Mirabell, Mozartův dům, Salzburgský chrám
a další památky, volno. Předpokládaný návrat ve večerních hodinách.

Termíny:
CENA:
www.cksaturn.cz

27. 4., 21. 9.
660 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, pojištění léčebných výloh a připojištění úrazu,
služby průvodce.
Cena nezahrnuje: vstupné do památkových objektů.
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19PO11

BERCHTESGADEN

Historicky proslulý vrchol Kehlstein, tzv. „Orlí hnízdo“
(1 834 m n. m.) nebo Hitlerova čajovna, zelenosmaragdové
nejčistší jezero Německa Königsee i léčivá síla panenské přírody Berchtesgadenského kraje… To vše máte nyní možnost
poznat osobně.
PROGRAM:

Odjezd Písek – AN st. 1 ve 3.45 hod., Č. Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot ve 4.40 hod., Č. Krumlov – AN st. BUS STOP v 5.00 hod., Kaplice –
čerpací stanice Mol v 5.20 hod. přes hraniční přechod Dolní Dvořiště
směr Linz a Salzburg. Výjezd místním busem a luxusním výtahem
na Kehlstein a zpět, zastávka v nejstarší německé palírně Enzianbrennerei Grassl u Berchtesgadenu, odpoledne procházka po břehu jezera
Königsee, předpokládaný návrat ve večerních hodinách.

Termíny:

15. 6., 17. 8., 14. 9.

DOSPĚLÝ

DÍTĚ DO 14 LET

1 250 Kč

1 040 Kč

BERCHTESGADEN
S NÁVŠTĚVOU MUZEA
DOKUMENTATION OBERSALZBERG

Cena zahrnuje: dopravu, pojištění léčebných výloh a připojištění úrazu,
služby průvodce, místní bus.
Cena nezahrnuje: plavbu lodí po jezeře cca 15 EUR/dospělý,
cca 7,50 EUR/děti 6–17 let.

19PO15
U tohoto výletu navštívíte nejen historicky proslulý vrchol
Kehlstein, tzv.„Orlí hnízdo“ (1 834 m n. m.), ale navíc velmi
působivou expozici Dokumentation Obersalzberg, která
pojednává o historii nacistického období a která je jediná
svého druhu na světě. Součástí návštěvy je také komplex
bunkrů vybudovaných v letech 1943–1945.
PROGRAM:

Odjezd Písek – AN st. 1 ve 3.45 hod., Č. Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot ve 4.40 hod., Č. Krumlov – AN st. BUS STOP v 5.00 hod., Kaplice –
čerpací stanice Mol v 5.20 hod. přes hraniční přechod Dolní Dvořiště
směr Linz a Salzburg. Výjezd místním busem a luxusním výtahem
na Kehlstein a zpět, zastávka v nejstarší německé palírně Enzianbrennerei Grassl u Berchtesgadenu, dále návštěva dokumentačního střediska
v Obersalzbergu, odpoledne procházka po břehu jezera Königsee,
předpokládaný návrat ve večerních hodinách.

Termín:
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21. 9.
DOSPĚLÝ

DÍTĚ DO 14 LET

1 320 Kč

1 100 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, pojištění léčebných výloh a úrazu, místní bus,
vstupné do muzea, služby průvodce.
Cena nezahrnuje: plavbu lodí po jezeře cca 15 EUR/dospělý,
cca 7,5 EUR/děti 6–17 let.

www.cksaturn.cz
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Německo
19PO99

ZÁMKY ŠÍLENÉHO KRÁLE –
NEUSCHWANSTEIN
A HOHENSCHWANGAU

Vydejte se s námi navštívit nejkrásnější zámky Bavorska,
které jsou nerozlučně spjaty s osobností krále Ludvíka II..
Romantický zámek Neuschwanstein je umístěn na vysokém
skalnatém vrchu v bavorských Alpách a bere dech milionům
turistů. Jeho pohádková silueta korunovaná věncem věží posloužila Waltu Disneymu jako inspirace pro zámek Sněhurky.
PROGRAM:

Odjezd Písek – AN st. 1 ve 4.00 hod., Č. Budějovice Peugeot ve 4.50 hod.,
Prachatice AN v 5.30 hod. přes hr.přechod Strážný. Prohlídka zámku
Neuschwanstein a Hohenschwangau, odjezd do ČR, příjezd ve večerních
hodinách.

Termíny:

18. 5., 28. 9.

CENA:

820 Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce, pojištění úrazu a léčebných výloh
Cena nezahrnuje: vstupné do zámku Neuschwenstein a Hohenschwangau – kombinovaná vstupenka 26 EUR – platí se v CK, děti a mládež
do 18 let platí pouze rezervační poplatek 1 EUR za každý zámek.

19PO16

REGENSBURG A PLAVBA
DUNAJSKOU SOUTĚSKOU

Dunajská soutěska, které Bavoři říkají Břicho Dunaje, byla
vyhlášena jako přírodní rezervace již v roce 1840. Útesy
jsou až 80 metrů vysoké, s mnoha jeskyněmi. Plavba trvá asi
40 minut a za mohutným skaliskem je ukryt klášter Weltenburg s nejstarším klášterním pivovarem na světě.
PROGRAM:

Plavba lodí proti proudu Dunaje tzv. Dunajskou soutěskou (cca 40 minut)
až ke klášteru Weltenburg, plavba lodí zpět do Kelheimu, návštěva
Síně osvobození – Befreiungshalle, přejezd do Regensburgu, prohlídka
historického jádra města (katedrála sv. Petra, biskupský palác s Prétorskou bránou, Kamenný most starý přes 800 let…). Návrat ve večerních
hodinách.

TRASA 1 (11. 5.)
Odjezd Písek – AN st. 1
v 5.00 hod., Č. Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot v 5.45 hod.,
Prachatice – AN st. 1 v 6.30 hod.
přes hraniční přechod Strážný
do Regensburgu.

Termíny:

TRASA 2 (28. 9.)

Odjezd Český Krumlov – AN st.
BUS STOP v 5.15 hod., Č. Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot
v 5.45 hod., Prachatice – AN st. 1
v 6.30 hod. přes hraniční přechod
Strážný do Regensburgu.

11. 5. (trasa 1), 28. 9. (trasa 2)

DOSPĚLÝ

DÍTĚ 6–16 LET

DÍTĚ DO 6 LET

1 030 Kč

980 Kč

730 Kč

www.cksaturn.cz

Cena zahrnuje: dopravu, pojištění léčebných výloh a úrazu, služby
průvodce, lodní lístek.
Cena nezahrnuje: vstupné do Síně osvobození – dospělý – cca 3,50 EUR.
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LODÍ Z PASOVA DO LINCE

19PO03
Dunaj – druhý nejdelší veletok Evropy, který protéká deseti
zeměmi a ústí do Černého moře. Můžete jej doprovodit
na jeho cestě z Pasova do Lince.
PROGRAM:

Odjezd Kaplice – čerp. stanice Mol v 5.00 hod., odjezd Č.Krumlov –
AN st. BUS STOP v 5.20 hod., Č. Budějovice – Dlouhá louka Peugeot
v 5.50 hod. přes hraniční přechod Strážný do Pasova. Plavba lodí
po Dunaji z Pasova do Lince (cca 5 hodin), prohlídka města Linec,
předpokládaný návrat ve večerních hodinách.

Termíny:

1. 5. (středa), 3. 8.

DOSPĚLÝ

DÍTĚ 6–13 LET

DÍTĚ DO 6 LET

1 170 Kč

860 Kč

490 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, pojištění léčebných výloh a připojištění úrazu,
služby průvodce, lodní lístek.

19PO22

ZÁŽITKOVÁ PLAVBA
LODÍ KRISTALLSCHIFF

Na této plavbě plné zážitků Vás bude fascinovat svět vody
a křišťálu. Můžete obdivovat křišťálové vodní hrátky, Neptunovu říši, vodní divadlo a další vodní a křišťálové variace.
Svět krystalů Swarovski Vás ponoří do extáze smyslů.
PROGRAM:

v dopoledních hodinách cca 2hodinová plavba lodí Kristallschiff z Pasova
do Obernzellu a zpět, poté vyhlídka z Horního hradu na Pasov a soutok
tří řek. V odpoledních hodinách přejezd do krásného barokního městečka Schärding a procházka městem. Předpokládaný návrat ve večerních
hodinách.

Termíny:
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TRASA 1 (18. 5.)

TRASA 2 (24. 8.)

Odjezd Č. Krumlov – AN st.
BUS STOP v 6.00 hod., Č. Budějovice – Dlouhá louka Peugeot
v 6.30 hod., Prachatice – AN st. 1
v 7.15 hod. přes hraniční přechod Strážný do Pasova.

Odjezd Písek – AN st. 1
v 5.45 hod., Č. Budějovice – Dlouhá louka Peugeot v 6.30 hod.,
Prachatice – AN st. 1 v 7.15 hod.
přes hraniční přechod Strážný
do Pasova.

18. 5. (trasa 1), 24. 8. (trasa 2)

DOSPĚLÝ

DÍTĚ 6–13 LET

DÍTĚ DO 6 LET

920 Kč

710 Kč

490 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, lodní lístek, služby průvodce, pojištění léčebných výloh a úrazu.

www.cksaturn.cz

Jednodenní výlety –
k sousedům za poznáním

Rakousko,
Německo

ROMANTICKÝM ÚDOLÍM WACHAU

19PO13
Nechte se okouzlit jedním z nejkrásnějších zákoutí Dunaje –
údolím Wachau, které je zapsané na seznamu světového
dědictví UNESCO. Jedinečnost tohoto přírodního skvostu
můžete obdivovat i Vy – na palubě lodi poznáte krásy tohoto
regionu: středověké hrady, malebná městečka, velkolepé
kláštery, rozlehlé vinice.
PROGRAM:

Odjezd Prachatice – AN st. 1 v 5.00 hod., Český Krumlov – AN st.
BUS STOP v 5.45 hod., Č. Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot v 6.15 hod.,
Třeboň – čerp. stanice Shell v 6.35 hod. přes hraniční přechod Halámky.
Po příjezdu do Kremsu plavba lodí do Melku (cca 3 hodiny). Po připlutí
navštívíme městečko Melk a symbol rakouského baroka - klášter Melk.
Návrat ve večerních hodinách.

Termín:

8. 6., 7. 9.

DOSPĚLÝ

DÍTĚ 10–15 LET

DÍTĚ DO 10 LET

1 300 Kč

950 Kč

580 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, pojištění léčebných výloh a úrazu, služby
průvodce, lodní lístek.
Cena nezahrnuje: vstupné do kláštera v Melku (cca 10 EUR – osoba),
vstupné do klášterní zahrady (4 EUR - dospělý, 1 EUR – dítě 6–16 let).

12. MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA
ORCHIDEJÍ V KLOSTERNEUBURGU

19PO08
Kanovnický klášter Klosterneuburg pořádá 12. mezinárodní
výstavu orchidejí. Výstava se rozkládá na ploše 2 000 m²
a je největší svého druhu v Rakousku. Budete zde moci
obdivovat orchideje z celého svět, novinkou letošní výstavy
budou voňavé orchideje a potěší vás množství barev a vůní
těchto atraktivních květů.
PROGRAM:

Odjezd Písek AN st. 1 v 6.00 hod., Č. Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot
v 6.50 hod., Třeboň – čerp. stanice Shell v 7.20 hod. přes hraniční přechod
Halámky do Klosterneuburgu. Návštěva výstavy orchidejí a fakultativně
možnost prohlídky kláštera. Předpokládaný návrat ve večerních hodinách.

Termín:
CENA:
www.cksaturn.cz

16. 3.
890 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, pojištění léčebných výloh a úrazu, služby
průvodce, vstupné na výstavu.
Cena nezahrnuje: vstupné do kláštera.
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Jednodenní výlety –
výlety za operou do Lince

 Rakousko

VYHLÍDKA „PĚT PRSTŮ“
A VELKÁ LEDOVÁ JESKYNĚ

19PO34
Nejsenzačnější vyhlídka v Alpách se v současné době nachází na vrcholu Krippenstein („Jeslový kámen“) a ční nad více
než 400 m hlubokou propastí v oblasti Hallstatt–Dachstein –
kulturním a přírodním regionu UNESCO. Konstrukce vyhlídky, připomínající tvar ruky (odtud také pochází jméno „Five
Fingers“), má pět různých můstků, které umožňují jedinečné
zážitky. Doporučujeme vhodnou obuv a teplé oblečení.
PROGRAM:

Termín:

10. 8.

DOSPĚLÝ

DÍTĚ 6–15 LET

DÍTĚ DO 6 LET

1 920 Kč

1 480 Kč

810 Kč

Odjezd Prachatice – 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 – čerpací stanice Mol v 6.35 hod. přes hraniční přechod Dolní Dvořiště
směr Linz, Gmunden, Bad Ischl a Obertraun. Po příjezdu do Obertraunu
jízda lanovkou (1. úsek) k zastávce Schönbergalm, kde navštívíme Velkou
ledovou jeskyni, ve které návštěvníky ohromují gigantické ledové formace.
Poté budeme pokračovat opět lanovkou (2. úsek) na vrcholek Krippenstein,
kde se nachází vyhlídka „Welterbe-Spirale“ („Spirála světového dědictví“)
a vyhlídka „Pět prstů“ s jedinečným pohledem na Dachstein a oba ledovce
Dachsteinu. Možnost procházky po turistické stezce ke kříži Heilbronner
Kreuz. Předpokládaný návrat ve večerních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu, pojištění léčebných výloh a připojištění úrazu,
služby průvodce, jízdu lanovkou a vstupné do jeskyně.

19PO14

ŽELEZNICÍ UNESCO
DO SEMMERINGU

Pojeďte s námi horskou dráhou Semmeringbahn – železniční
tratí, která byla v roce 1998 zapsána na seznam světového
dědictví UNESCO. Celá trat´ je dlouhá 41,7 km, je na ní
15 tunelů a 16 viaduktů a byla první evropskou horskou
železnicí s normálním rozchodem.
PROGRAM:

Odjezd Písek – AN st. 1 ve 4.30 hod., Č. Budějovice – Dlouhá louka,
Peugeot v 5.15 hod., Třeboň - čerp. stanice Shell v 5.35 hod. přes
hraniční přechod Halámky, směr Vídeň , Gloggnitz a Payerbach.
Jízda železnicí z Payerbachu do Semmeringu. Z nádraží podnikneme
vycházku na Doppelreiter (919 m) s vyhlídkou na nejatraktivnější část
železnice, prohlídka města Semmering a návštěva poutního kostela
Maria Schutz. V odpoledních hodinách prohlídka hradu Forchtenstein,
který byl postaven jako pevnost na vysoké skále knížetem Esterházy.
Návrat v pozdních večerních hodinách.

Termín:
CENA:
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25. 5.
1 270 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, pojištění léčebných výloh a připojištění úrazu,
služby průvodce, jízdenku na vlak a vstupné na hrad.

www.cksaturn.cz

Jednodenní výlety –
k sousedům za poznáním

 Rakousko

JEZERA SOLNÉ KOMORY

19PO07
Solná komora patří mezi nejkrásnější kouty Rakouska.
Můžete obdivovat nádherné přírodní scenérie nejen v okolí
jezer Traunsee, Hallstättersee a Mondsee, ale i výhled
na mohutný masív Dachsteinu z Gosau. Vychutnejte si
pohodu a klidnou atmosféru lázeňských městeček.
PROGRAM:

Termíny:

22. 6., 31. 8.

CENA:

780 Kč

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 – čerpací stanice Mol v 6.35 hod. přes hraniční přechod Dolní Dvořiště směr Linz. Prohlídka Gmundenu, Bad Ischlu a Hallstattu. Výjezd
do Gosau, vyhlídka na masív Dachstein od jezera Gosausee, zastávka
v Mondsee, předpokládaný návrat ve večerních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu, pojištění léčebných výloh a připojištění úrazu,
služby průvodce.

ALPSKÉ SOUTĚSKY

19PO18
Nejkrásnější soutěsky na severu Alp v okolí Loferu, divoká
romantická příroda, orchidejová stezka, jezero Königsee.
Doporučujeme vhodnou obuv a teplé oblečení.
PROGRAM:

Termín:

17. 8.
DOSPĚLÝ

DÍTĚ DO 15 LET

990 Kč

820 Kč

www.cksaturn.cz

Odjezd Písek – AN st. 1 ve 4.45 hod., Č. Budějovice – Dlouhá louka,
Peugeot v 5.30 hod., Č. Krumlov – AN st. BUS STOP v 6.00 hod., Kaplice –
čerpací stanice Mol v 6.20 hod. přes hraniční přechod Dolní Dvořiště
směr Linz a Salzburg. Návštěva soutěsky Vorderkaserklamm – divoká
soutěska plná kaskád, orchidejová stezka, prohlídka jeskyně
Lamprechtshöhle - jeden z nejrozsáhlejších jeskynních systémů v Evropě
a návštěva soutěsky Seisenbergklamm – 600 m dlouhá soutěska začínající
přímo z horské obce Weissbach. V odpoledních hodinách procházka
po břehu jezera Königsee. Předpokládaný návrat ve večerních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu, pojištění léčebných výloh a připojištění úrazu,
služby průvodce, vstupné na obě soutěsky i do jeskyně.
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Jednodenní výlety –
k sousedům za poznáním

 Rakousko

GROSSGLOCKNER

19PO06
Výlet pro milovníky krás přírody, přejezd přes hřeben
Vysokých Taur s nádhernými pohledy na zasněžené horské
velikány dosahující do výšky až 3 000 m nad mořem.
PROGRAM:

Termín:

7. 9.
DOSPĚLÝ

DÍTĚ DO 15 LET

1 180 Kč

1 090 Kč

Odjezd Písek - AN st. 1 ve 4.00 hod., Č. Budějovice – Dlouhá louka,
Peugeot ve 4.45 hod., Č. Krumlov - AN st. BUS STOP v 5.15 hod., Kaplice
– čerpací stanice Mol v 5.35 hod., přes hraniční přechod Dolní Dvořiště
do Rakouska směr Linz, Salzburg. Příjezd do Brucku, odtud vyhlídkovou
silnicí Hochalpenstrasse k vyhlídce Kaiser Franz Josefs Höhe. Odpoledne
návštěva města Zell am See, návrat v pozdních večerních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu, pojištění léčebných výloh a připojištění úrazu,
služby průvodce, mýtné za průjezd vyhlídkovou silnicí.

KRIMMELSKÉ VODOPÁDY

19PO35
Vodopády měří 380 m a jsou nejvyšší v Evropě. Podél vodopádů vede naučná stezka v délce 4 km, která byla v roce
1967 vyznamenána Evropskou radou diplomem ochrany
přírody.
PROGRAM:

Termín:
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31. 8.
DOSPĚLÝ

DÍTĚ DO 15 LET

1 030 Kč

950 Kč

Odjezd Č. Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot ve 4.30 hod., Č. Krumlov – AN st. BUS STOP v 5.00 hod., Kaplice – čerpací stanice Mol
v 5.20 hod. přes hraniční přechod Dolní Dvořiště, směr Linz, Salzburg,
Krimmel. Pěší túra k vodopádům, předpokládaný návrat v pozdních
večerních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu, pojištění léčebných výloh a připojištění úrazu,
služby průvodce, vstupné.

www.cksaturn.cz

Jednodenní výlety –
k sousedům za poznáním

 Rakousko
19PO76

SVĚT OCELI V LINCI

Poznejte tajemství světa oceli ve voestalpine Stahwelt –
unikátní ocelárně nacházející se v Rakousku, nedaleko města
Linec. Expozice ocelárny Vám odhalí výrobu oceli, její zpracování a kouzlo tohoto jedinečného materiálu. Moderní Linec
je městem s firmami a podniky, které hrají významnou roli
na světových trzích. Na celém světě fungují železnice s technikou a technologií z Lince, každý druhý automobil v Evropě
obsahuje ocelové součástky, které byly vyrobeny v ocelárně
voestalpine. Návštěva nejvýkonější ocelárny na světě a největšího průmyslového areálu v Evropě umožní poznat historii
industriálního Lince a pochopit principy výroby oceli včetně
nejmodernějších technologií. Voestalpine Stahlwelt je fascinující expozice objasňující postup výroby oceli až po finální
zpracování. Po prohlídce expozice následuje exkurze speciáním autobusem po areálu závodu a návštěva vysoké pece.
PROGRAM:

Odjezd Písek – AN st. 1 v 7.00 hod., Č. Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot v 8.00 hod., Kaplice čerpací stanice MOL v 8.30 hod. přes hraniční
přechod Dolní Dvořiště. Po příjezdu do Lince návštěva Stahlwelt, jízda
autobusem po areálu s návštěvou vysoké pece. Dále možnost návštěvy
podzemních chodeb Limonistollen pod pahorkem zámeckého vršku,
které za 2. světové války sloužily jako letecké kryty pro obyvatelstvo.
Patří k příběhu Lince za války, štoly budovali zajatci z koncetračního
tábory Mauthausen stejně jako ocelárnu. Prohlídka trvá cca 1,5 hodiny,
nutné teplé oblečení a dobré boty, lidé s klaustrofobii a slabým srdcem
na vlastní nebezpečí, nebo spíše se nedoporučuje. Při objednání výletu
musí být nahlášeno vstupné do podzemních chodeb.

Termíny:

27. 4., 28. 9.

DOSPĚLÝ

DÍTĚ DO 6 LET

980 Kč

490 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, vstup do ocelárny Stahlwelt, pojištění léčebných výloh a úrazu, služby průvodce.
Cena nezahrnuje: vstupné do podzemních chodeb Limonistollen
160 Kč/osoba (při účasti 30 osob).

LINZ
UMĚNÍ ŽÍT
Objevte UNESCO City of Media Arts a nechte
se inspirovat rozmanitostí města na Dunaji.
Během návštěvy Lince Vás nadchne muzeum
budoucnosti, graffiti ve starém obchodním
přístavu, umělecká výstava na střechách a
příjemný tep a atmosféra tohoto kulturního
města.
HIGHLIGHTS 2019

© Tom Mesic

• Sinnesrausch, 24. 5. - 13. 10 2019
• Intern. Pflasterspektakel,
letní festival umění na ulici 18. - 20.7.2019
• Musiktheater-letní sezóna:
CHICAGO, muzikál 6.7. - 11.8.2019
• Intern. Brucknerfest, 4.9. - 11.10.2019
• Ars Electronica Festival, 5. - 9.9.2019
• Open air vizuální show Klangwolke 7.9.2018

Horní Rakousko, tak blízké.
www.cksaturn.cz
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Jednodenní výlety –
k sousedům za poznáním

 Rakousko

VÝLET ZA OPEROU DO LINCE –
ELEKTRA OD RICHARDA STRAUSSE
© Peter Philipp

19PO801
Vydejte se s námí do moderního hlavního města Horního Rakouska, města Linec, které má od roku 2013 nejmodernější
hudební divadlo Evropy. Opera Elektra od Richarda Strausse
(na libreto Hugo v. Hofmannstahla) se sklenkou sektu bude
jistě nezapomenutelným zážitkem.
PROGRAM:

Odjezd z Písku z AN st. č. 1 v 15.30 hod., Českých Budějovic od Peugeotu
ve 16.30 hod., Českého Krumlova Špičák v 17.00 hod. a Kaplice od čerpací
stanice MOL v 17.20 hod. do Lince, po příjezdu do Lince od 19.00
do 19.30 hod. sklenka sektu ve foyeru divadla, od 19.30 do 22.00 hod.
opera La clemenza di Tito v Musiktheateru v Linci. Po představení odjezd
do ČR. Předpokládaný příjezd do 24.00 hod.

Termíny:
CENA:

pátek 26. 4.
1 890 Kč (vstupenky 4. kat.)
2 550 Kč (vstupenky 1. kat.)



PUTOVÁNÍ HORNORAKOUSKÝM
KRAJEM MÜHLVIERTEL

Cena zahrnuje : dopravu zájezdovým autobusem, vstupenku 1. nebo
4. kategorie na operu, sklenku sektu, pojištění úrazu a léčebných výloh,
služby průvodce a informační materiál.

19PO700
Bad Leonfelden – Haslach an der Mühl – Aigen
Mühlviertel je jednou ze čtyř tradičních historických částí
rakouské spolkové země Horní Rakousy a často se říká, že
v kraji Mühlviertel se zastavil čas. Právě proto se zde zřejmě
dochovalo tolik památek ze starých časů. Stará řemesla
jsou zde živá a vysoce ceněna. Je tady doma tkalcovství,
stejně jako technika modrotisku. V pivovarnickém umění
jsou Mühlviertelští na špičce. Mühlviertelské bylinky, zlatavý
lněný olej i hořké pivo obsahují vůně, které spoluvytvářejí
žulový kraj. Navštivte s námi v městečku Bad Leonfelden vyhlášenou perníkárnu Karsten, v Haslachu textilku a muzeum
hudebních automatů a naše putování zakončíme v Aigenu
v překrásném premonstrátském klášteře Schlägl s ochutnávkou pivního moku.
PROGRAM:

Odjezd Písek – AN st. 1 v 7.00 hod., Č. Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot v 7.50 hod., Kaplice čerpací stanice MOL v 8.20 hod. přes hraniční
přechod Studánky. V Bad Leonfeldenu návštěva nejstarší perníkárny
s možností ochutnávky zdejších perníků, přejezd do Hasslachu – návštěva muzea starých hudebních nástrojů, Aigen – klášter Schlägl s ochutnávkou místního piva.
Program 8. 6.: s návštěvou zemské zahradní výstavy v Schläglu a návštěvou kláštera s možností ochutnávky místního piva.
Cena zahrnuje: dopravu, vstupné na výstavu a do kláštera, pojištění
léčebných výloh a úrazu, služby průvodce.
Cena: 830 Kč, dítě do 14 let 750 Kč.

Termín:
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25. 5., 8. 6.
DOSPĚLÝ

DÍTĚ DO 14 LET

750 Kč

600 Kč

Cena zahrnuje : dopravu, exkurzi v perníkárně Kastner, muzeum hudebních automatů, vstupné do kláštera, pojištění léčebných výloh a úrazu,
služby průvodce.

www.cksaturn.cz

Jednodenní výlety –
k sousedům za poznáním

Německo,
Rakousko
19PO900

MNICHOV – METROPOLE
S NEZAPOMENUTELNOU
ATMOSFÉROU

Mnichov je po Berlíně druhou nejoblíbenější destinací v Německu. Ruch velkoměsta se tu prolíná se starými tradicemi,
kterými jsou Němci pověstní. Mnichov je známý nejen dobrým pivem, klobásou a preclíky, ale také výrobou aut BMW.
Velmi půvabné je historické centrum Marienplatz s typickou
mnichovskou stavbou Frauenkirche. A toto vše budete mít
možnost zažít během jediného dne.
PROGRAM:

Odjezd Písek – AN st. 1 ve 4.30 hod., Č. Budějovice – Dlouhá louka,
Peugeot v 5.15 hod., Prachatice AN st. č. 1 v 6.00 hod., Vimperk AN
novinový stánek 6.25 hod., přes hraniční přechod Strážný. Prohlídka
centra města Marienplatz, pozdně gotický kostel Frauenkirchen, nová
a stará radnice, kostel Sv. Petra, fontána, městská brána, palác Rezidenz.
Na závěr možnost návštěvy vyhlášeného pivovaru Hofbräuhaus. Odjezd
zpět do ČR v cca 16.30 hod.

Termíny:
CENA:



4. 5., 5. 10.
800 Kč (z Písku)
760 Kč (z Č. Budějovic, Prachatic a Vimperka)

SOLNÁ KOMORA PO STOPÁCH
GUSTAVA KLIMTA A JEZERO ATTERSEE

Cena zahrnuje: dopravu, pojištění léčebných výloh a připojištění úrazu,
služby průvodce.
Cena nezahrnuje: vstupné do památkových objektů.

19PO222
Atterské jezero se prezentuje jako jedinečné působiště
Gustava Klimta (1862–1918), podobně jako Giverny Clauda Moneta, Provence Paula Cezanna nebo Český Krumlov
Egona Schieleho. Světově proslulý malíř Gustav Klimt trávil
v tomto regionu v letech 1900–1916 pravidelně letní měsíce
a obzvlášť rád pobýval se svou životní partnerkou Emilií Flögeovou u tyrkysově modrého jezera. Čeká nás návštěva
Klimtova centra, procházka po nábřeží azurového jezera
do Seewalchen a prohlídka open air expozice prehistorických pilířových staveb (v seznamu UNESCO) a výlet lodí
po Atterském jezeře.
PROGRAM:

Odjezd Písek – AN st. 1 v 5.00 hod., Č. Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot v 5.50 hod., Kaplice čerpací stanice MOL v 6.30 hod. přes hraniční
přechod Dolní Dvořiště. Návštěva Klimtova centra dokumentující život,
tvorbu a pobyt malíře, procházka po nábřeží jezera do Seewalchen
a plavba lodí po jezeře Attersee. Předpokládaný nádrat do 21 hod.

Termín:

29. 6.
DOSPĚLÝ

DÍTĚ DO 15 LET

1 150 Kč

980 Kč

www.cksaturn.cz

Cena zahrnuje: dopravu, vstupné do Klimtova centra, lodní lístek, pojištění léčebných výloh a připojištění úrazu, služby průvodce.
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 Rakousko

HALLSTATT (MĚSTO UNESCO)
A NEJSTARŠÍ SOLNÉ DOLY NA SVĚTĚ

19PO122
Vydejte se s námi do malebného městečka Hallstatt, které
je na seznamu Světového kulturního děditví a které se terasovitě vypíná na břehu jezera stejného názvu. Tato oblast
je známa těžbou soli a zdejší solné doly patří k nejstarším
na světě. Pozemní lanovkou, s úchvatným panoramatickým
výhledem na městečko, jezero a hory, se necháme vyvézt
na horu Salzberg.
PROGRAM:

Termíny:

1. 6., 5. 10.

DOSPĚLÝ

DÍTĚ 4–15 LET

1 200 Kč

1 000 Kč

Odjezd Písek – AN st. 1 v 5.00 hod., Č. Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot v 5:50 hod., Kaplice čerpací stanice MOL v 6.30 hod. přes hraniční
přechod Dolní Dvořiště. Lanovkou na horu Salzberg, prohlídka solných
dolů, možnost sjezdu po dvou hornických skluzavkách, prohlídka městečka Hallstatt, dále výjezd k jezeru Gosausee s úchvatnou vyhlídkou
na zasněžený masiv Dachsteinu. Předpokládaný návrat do 21 hod.
Cena zahrnuje: dopravu, lanovku a vstupné do solného dolu, pojištění
léčebných výloh a připojištění úrazu, služby průvodce.
Cena nezahrnuje: poplatek za audio průvodce v Čj – hradí se na místě.

SLAVNOSTI RŮŽÍ V BADENU
A ZÁMEK LAXENBURG

19PO120
Vydejte se s námi do malebných lázní Baden, které se
nacházejí cca 25 km jižně od Vídně a které byly letním
sídlem císaře Františka I. V tomto městečku kromě významných pamětihodností navštívíme proslulé rosárium v parku
Doblhoff, kde shlédnete 600 druhů růží kvetoucích na více
než 30 tis. keřích. Poté přejedeme k zámku Laxenburg, kde
císař František Josef trávil líbánky se svou nevěstou Sissi
a narodil se zde jejich syn korunní princ Rudolf.
PROGRAM:

Termín:
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8. 6.
DOSPĚLÝ

DÍTĚ 3–15 LET

1 250 Kč

950 Kč

Odjezd Písek – AN st. 1 v 5.30 hod., Č. Budějovice – Dlouhá louka,
Peugeot v 6.15 hod., Třeboň – čerp. stanice Shell v 6.40 hod. přes hraniční přechod Halámky. Lázeňské městečko Baden s prohlídkou centra
a kvetoucího rosária – jedinečný zážitek, odpoledne přejezd k zámku
Laxenburg – prohlídka zámeckého parku a hradu Franzensburg.
Cena zahrnuje: dopravu, vstupné do zámeckého parku, 2x přívoz,
vstupné hrad Franzensburg, pojištění léčebných výloh a připojištění
úrazu, služby průvodce.

www.cksaturn.cz

Jednodenní výlety –
k sousedům za poznáním

 Rakousko

ZAHRADY V TULLNU
A PLAVBA LODÍ PO DUNAJI
VE
ÁCI
SPOLUPR
S CK CIAO

19PO19
Krása květin a plavba lodí malebným Wachau.
PROGRAM:

Termín:
CENA:

8. 6.
710 Kč

Odjezd Strakonice 6.30 hod. parkoviště Lidl, Č. Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot v 6.00 hod., Třeboň – čerp. stanice Shell v 6.20 hod.
přes hraniční přechod Halámky. Dopoledne prohlídka „Die Garten
Tulln“ – první stálé ekologické zahradní výstavy v Rakousku s více
než 60 vzorovými zahradami, založenými a provozovanými v souladu
s ekologickými kritérii. Odpoledne přejezd do Kremsu a odtud plavba
lodí po Dunaji malebným údolím Wachau do historického vinařského
městečka Spitz an der Donau.
Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, pojištění pro cesty do zahraničí.
Cena nezahrnuje: vstupné a jízdné lodí ve výši 25 EUR.

ZAHRADNICKÝ RÁJ V TULLNU

19PO24
Výlet nejen pro milovníky květin do historického podunajského městečka Tulln nazývaného „Městem růží“. Navštívíte
mezinárodní květinový veletrh na 80 000 m2, kde uvidíte
sochy z květin, nádherné květinové dekorace a jiné.
PROGRAM:

Odjezd Písek - ANst.1 v 5.30 hod., Č. Budějovice – Dlohá louka, Peugeot
v 6.15 hod., Třeboň – čerp.stanice Shell v 6.35 hod. přes hraniční
přechod Halámky. Návštěva květinového veletrhu. Předpokládaný
návrat do 21 hod.

Termín:
CENA:
www.cksaturn.cz

31. 8.
800 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, pojištění léčebných výloh a úrazu, služby
průvodce, vstupné na veletrh.
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Německo

PORCELÁNKA V MÍŠNI

19PO37
Porcelánová manufaktura v Míšni, založená roku 1710, je
nejstarší porcelánovou manufakturou v Evropě. Seznámíte
se zde s třistaletou historií výroby porcelánu a prohlédnete
si pozoruhodné exponáty. Její dílny a muzeum jsou magnetem pro návštěvníky a zároveň rájem pro nákupy “bílého
zlata” s proslulou značkou dvou modrých zkřížených mečů.
PROGRAM:

Termín:
CENA:

20.4. (den otevřených dveří
v manufaktuře v Míšni)
790 Kč

Odjezd Český Krumlov – AN st. BUS STOP ve 4.30 hod., České Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot v 5.00 hod., Písek – AN st. 1 v 5.45 hod. přes
Prahu do Míšně. Návštěva míšeňské manufaktury a muzea, prohlídka
města Míšeň, předpokládaný návrat ve večerních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu, pojištění léčebných výloh a připojištění úrazu,
prohlídku porcelánky, vstupné do muzea a služby průvodce.

DRÁŽĎANY A ZÁMEK MORITZBURG

19PO36
Zámek Moritzburg je nejkrásnějším vodním zámkem v Sasku
a nese jméno po vévodovi Mořici Saském, který zde v roce
1542 nechal vybudovat lovecké sídlo. Na tomto zámku se
natáčela známá filmová pohádka Tři oříšky pro Popelku.
Romantiku zámku potom vystřídáme za ruch saské metropole. Drážďany přezdívané jako „Florencie na Labi“ nabízí
nádhernou přehlídku barokní architektury, které vévodí
zámecký komplex Zwinger.
PROGRAM:

Termín:
CENA:
90

29. 6., 28. 9.
970 Kč

Odjezd České Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot v 5.00 hod., Písek –
AN st. 1 v 5.45 hod. přes Prahu do Moritzburgu, kde Vás čeká prohlídka
zámku. Poté přejezd do Drážďan – prohlídka centra města s průvodcem,
poté možnost návštěvy komplexu Zwinger či jiných památek, nebo možnost nákupů. Předpokládaný návrat ve večerních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu, vstupné do zámku, pojištění léčebných výloh
a připojištění úrazu, služby průvodce.
Cena nezahrnuje: vstupné do památkových objektů.

www.cksaturn.cz

Německo,
Rakousko

Výlety pro rodiče s dětmi
LEGOLAND

19PO10
Snad neexistuje dítě, které nezná kouzelnou stavebnici
LEGO. Milují ji nejen děti všech věkových kategorií, ale
i dospělí. Navštivte s námi báječný svět dětské fantazie
a dětských snů a užijte si s dětmi den plný atrakcí a nezapomenutelných zážitků.
PROGRAM:

Odjezd Písek - AN st.1 ve 2.00 hod., České Budějovice – Dlouhá louka,
Peugeot ve 2.50 hod., Prachatice – AN st. 1 ve 3.40 hod., přes hraniční
přechod Strážný, Mnichov, Günzburg. Celodenní pobyt v Legolandu.
Předpokládaný návrat v pozdních nočních hodinách.

Termín:

22.- 23.6., 28.9.-29.9.
DOSPĚLÝ

DÍTĚ DO 12 LET

1 690 Kč

1 490 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, pojištění léčebných výloh a připojištění úrazu,
služby průvodce, celodenní vstupenku do Legolandu.

VODNÍ RÁJ AQUAPULCO U WELSU

19PO31
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.
PROGRAM:

Odjezd Písek – AN st. 1 v 6.00 hod., Č. Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot v 6.50 hod., Č. Krumlov Špičák v 7.15 hod., Kaplice – čerp. st. AGIP
v 7.35 hod. přes hraniční přechod Dolní Dvořiště do města Bad Schallerbach. Celodenní pobyt ve vodním parku AQUAPULCO. Návrat ve večerních hodinách.

Termíny:

8.5. (středa st.svátek), 28.9.

DOSPĚLÝ

DÍTĚ 6–15 LET

DÍTĚ DO 6 LET

1 460 Kč

1 300 Kč

960 Kč

www.cksaturn.cz

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 8 EUR/osoba.
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Výlety pro rodiče s dětmi

19PO38

VÍDEŇSKÁ ZOO –
NEJSTARŠÍ ZOO NA SVĚTĚ

Vídeňská zoologická zahrada Schönbrunn je nejstarší zoologickou zahradou na světě. V roce 1752 nechal císař František I. Štěpán Lotrinský, manžel Marie Terezie, zřídit zvěřinec
kolem centrálního pavilonu. Zpočátku směli jeho menažérii
„vzácných zvířat“ navštěvovat pouze členové císařské rodiny
a urození hosté. Od roku 1778 byla o nedělích zpřístupněna
také všem „slušně oblečených osobám“.V dnešní době uvítá
zoologická zahrada Schönbrunn ročně více než dva miliony
příchozích a je oblíbeným místem odpočinku návštěvníků
Vídně z celého světa. Během více než 260 let se původní
císařův zvěřinec proměnil v jednu z nejmodernějších a nejkrásnějších zoologických zahrad světa.
PROGRAM:

Odjezd Písek AN st. č.1 – v 5.15 hod., Č. Budějovice – Dlouhá louka,
Peugeot v 6.10 hod, Třeboň – čerp.stanice Shell v 6.35 hod. přes hraniční
přechod Halámky. Celodenní pobyt v ZOO Schönbrunn – Vídeň. Návrat
ve večerních hodinách.

Termíny:

11. 5., 14. 9.

DOSPĚLÝ

DÍTĚ 6–19 LET

DÍTĚ DO 6 LET

1 040 Kč

790 Kč

560 Kč

VÍDEŇSKÉ MOŘSKÉ AKVÁRIUM

Cena zahrnuje: dopravu, celodenní vstupné do ZOO, pojištění léčebných výloh a úrazu, služby průvodce.

19PO39
Navštivte s námi jedinečný mořský svět, který se nachází
přímo v centru Vídně v bývalé protiletadlové věži. Uvidíte
zde nejrůznější druhy žraloků, kladivouny, mořské želvy,
v tropickém pavilonu a krokodýlím parku se můžete těšit
na volně poletující ptáky, přátelské opičky, krokodýly a další
zvířata. V oddělení terárií spatříte jedovaté hady a hroznýše.
Další atrakcí je úžasný panoramatický výhled na Vídeň a okolí.
PROGRAM:

Odjezd Písek AN st. č.1 – v 6.00 hod., Č. Budějovice – Dlouhá louka,
Peugeot v 6.45 hod, Třeboň – čerp.stanice Shell v 7.10 hod. přes hraniční
přechod Halámky. Návštěva mořského světa, návštěva zábavního parku
Pratr. Návrat ve večerních hodinách.

Termíny:
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16. 6., 8. 9.

DOSPĚLÝ

SENIOŘI OD 65 LET

DÍTĚ DO 15 LET

1 090 Kč

960 Kč

790 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, vstupné do mořského světa, pojištění léčebných výloh a úrazu, služby průvodce.

www.cksaturn.cz

Výlety pro rodiče s dětmi



Německo

BAYERN PARK – ZÁBAVNÍ PARK

19PO04
V tomto zábavném parku vás čeká více než 80 atrakcí
pro malé i velké. Dvojitá vlnitá skluzavka, jezdecká dráha
pro koně, horská dráha, velký řetízkový kolotoč, divoká
vodní dráha a mnoho dalších atrakcí: v zábavním parku
Bayern-Park nebude snadné si vybrat.
PROGRAM:

Odjezd Písek - AN st.1 v 5.00 hod., Č. Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot v 5.45 hod., Prachatice – AN st. 1 v 6.30 hod přes hraniční přechod
Strážný do Reisbachu, kde se nachází zábavní park. Celodenní pobyt
v Bayern Parku. Předpokládaný návrat ve večerních hodinách.

Termíny:

1. 6. (Den dětí), 28. 9.

DOSPĚLÝ

DÍTĚ DO 100 CM

1 100 Kč

600 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, celodenní vstupné do zábavného parku, služby průvodce. Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a úrazu.

DELFINÁRIUM A ZOO V NORIMBERKU

19PO40
Navštivte s námi překrásnou zoologickou zahradu v Norimberku, kde je největším lákadlem místní delfinárium neboli
„Laguna delfínů“, která je největší v celém Německu.
PROGRAM:

Odjezd Č. Krumlov – AN st. BUS STOP ve 4.15 hod., Č. Budějovice –
Dlouhá louka Peugeot ve 4.45 hod., Prachatice – AN st. 1 v 5.30 hod.
přes hraniční přechod Strážný do Norimberku. Celodenní pobyt v ZOO
s možností návštěvy komentovaného představení cvičených delfínů
a lachtanů. Předpokládaný návrat ve večerních hodinách.

Termín:

20. 7.
DOSPĚLÝ

DÍTĚ DO 13 LET

1 300 Kč

990 Kč

www.cksaturn.cz

Cena zahrnuje: dopravu, vstupné do ZOO, služby průvodce, pojištění
léčebných výloh a úrazu.
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Lázeňské město s tajemstvím
třináctého pramene

KARLOVY VARY

19PO511-01
Karlovy Vary, největší české lázeňské město s více než
650 lety lázeňské tradice. Symbolem Karlových Varů je
bezpochyby Vřídlo, gejzír horké minerální vody o 72 °C.
Gejzír Vřídla, unikátní přírodní úkaz, vydá za minutu
průměrně 2 000 litrů minerální vody a díky vysokému
tlaku vystřikuje až do výšky 12 metrů. Dále Vás čeká
prohlídka všech čtyř kolonád s návštěvou historického
centra. Neméně atraktivní částí programu je také návštěva
muzea Jana Bechera s degustací tohoto tradičního, vysoce
kvalitního bylinného likéru, označovaného jako léčivé
tajemství třináctého pramene.
PROGRAM:

Odjezd Český Krumlov – AN st. BUS STOP v 5:30 hod., České Budějovice –
Dlouhá louka, Peugeot v 6.00 hod., Písek – AN. st. č. 1 v 7.00 hod. směr
Karlovy Vary. Vyhlídková jízda kabelovou lanovkou Diana, návštěva Vřídla
s exkurzí do podzemí, prohlídka čtyř kolonád, návštěva historického centra,
návštěva pravoslavného kostelu sv. Petra a Pavla a exkurze do muzea Jana
Bechera s degustací.

Termín:

15. 6.
DOSPĚLÝ

DÍTĚ DO 18 LET

1 080 Kč

920 Kč

Cena zahrnuje: vyhlídkovou jízdu lanovkou Diana, návštěvu Vřídla
s exkurzí do podzemí, návštěvu pravoslavného kostela sv. Petra a Pavla
a vstup do muzea Jana Bechera s degustací. Dále dopravu a služby
průvodce.
Cena nezahrnuje: vstupné do ostatních památkových objektů.

NA RODINNÝ VÝLET DO HLAVNÍHO MĚSTA

Zoologická zahrada Trója
s vyhlídkovou plavbou po Vltavě

19PO510
Kouzelná Pražská zoologická zahrada leží v kopcovité
a lesnaté Troji. V roce 2008 byla vyhlášena jako 7. nejlepší
Zoo světa. Zoo se rozkládá na 60 hektarech, z nichž 50 ha
tvoří expozice zvířat. V současné době se může pochlubit
s 670 druhy a téměř s 5 tisíci jedinci. V Zoo nové pavilony
přibližující prostředí ve kterém zvířata žijí – Indonéská
džungle, pavilon goril, africký pavilon, průchozí voliéry
a ostrůvky drobných savců, pavilon obřích želv, jihoamerický
pavilon, království tučňáků a mnohé další.
Zážitková plava lodí, která vyplouvá po proudu z přístaviště
na Rašínově nábřeží a nejprve propluje plavební komorou
Smíchov a poté zamíří kolem břehů Kampy pod Karlův most.
Z Kosárkova nábřeží dále po proudu do plavební komory
u ostrova Štvanice přes Barikádníků a moderní Trojský most
až dopluje do přístaviště lodí na Císařském ostrově a zaveze
Vás až na místo.
PROGRAM:

Odjezd České Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot v 7.00 hod., Písek –
AN st. č.1 v 8.00 hod. směr Praha. Návštěva zoologické zahrady, plavba lodí
tam i zpět.

Termín:
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13. 7.

DOSPĚLÝ

DÍTĚ 3–15 LET

DÍTĚ DO 3 LET

890 Kč

790 Kč

720 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, celodenní vstup do Zoo, jednosměrnou plavu
lodí k ZOO a služby průvodce.

www.cksaturn.cz
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Česká republika

KROMĚŘÍŽ

Za památkami UNESCO

18PO512
Do Athén je sice daleko, ale pokud toužíte po procházce
mezi antickými sloupy a kráse zahrad, vydejte se alespoň
do Hanáckých Athén – Kroměříže. Zdejší Arcibiskupský
zámek s Podzámeckou a Květnou zahradou byl roku 1998
zapsán na Seznam světového přírodního a kulturního
dědictví UNESCO. Tato oblast patří k nejnavštěvovanějším
památkám v České republice ve stylu francouzského
Versailles. Dnes náleží Květná zahrada v celosvětovém
měřítku mezi nejvýznamnější zahradní díla. Pulzujícím
srdcem města je Velké náměstí s mnoha dobrými
restauracemi, útulnými kavárnami a vinárnami. To vše
můžete navštívit s námi během jednoho jedinného dne.
Nebojte se s námi poznávat Česko.
PROGRAM:

Odjezd České Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot v 6.00 hod., Písek –
AN. st. č. 1 v 7.00 hod. směr Kroměříž. Prohlídka zámku, podzámecké
zahrady, zámecká věž, muzeum Kroměříž a Květná zahrada.

Termín:

18. 5.
DOSPĚLÝ

DÍTĚ DO 6 LET

1 250 Kč

950 Kč

Cena zahrnuje: vstupné na prohlídku reprezentačních sálů, zámeckou
věž, Květnou zahradu, podzámeckou zahradu. Dále dopravu a služby
průvodce.
Cena nezahrnuje: vstupné do muzea Kroměříž.

ČERNÉ A ČERTOVO JEZERO
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%A9_a_%C4%8Certovo_jezero

18PO513
Objevte krásy největších a nejatraktivnějších šumavských
jezer, Černé jezero se svými 18,4 ha a hloubkou 39,8 m je
největším a nejhlubším jezerem Šumavy, zároveň je ale také
nejníže položeným jezerem ležící 1 008 m. n. m., přibližně
2,5 km od něj se nachází Čertovo jezero patřící k druhému
největšímu jezeru na Šumavě se svými 10,34 ha a hloubkou
36,7 m.
PROGRAM:

Odjezd Č. Krumlov – AN BUS STOP v 7.00 hod. – Č. Budějovice, Dlouhá louka Peugeot v 7.30 hod. – Písek AN st.1 v 8.15 hod. směr Špičákovo sedlo. Pěší procházka k Černému a Čertovu jezeru.

Termín:
CENA:
www.cksaturn.cz

10. 8.
450 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, služby průvodce, návštěvu jezer.
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Vážení přátelé cykloturistiky,
úvodem Vám chceme poděkovat za Váš zájem o naše cyklozájezdy v uplynulé sezóně a věříme, že si vyberete
některou z našich novinek.
U vícedenních akcí Vám pro rok 2019 nabízíme několik
novinek, které směřují k chorvatskému Jadranu do oblasti
Severní Dalmácie a překrásné ostrovy Pašman, Ugljan
a Vir a do národního parku Paklenica, a další novinkou je
cyklozájezd do moderních maďarských termálních lázní
Lenti.
Denní etapy jsou postaveny tak, aby je zvládl i člověk,
který nejezdí na kole pravidelně. V případě potřeby
lze využít ke svezení doprovodný autobus, který Vám
poslouží k přepravě zavazadel a je vždy vybaven bufetem
s nabídkou teplých i chlazených nápojů. Naším cílem
nebude sportovní výkon, ten zůstane pouze a jen
prostředkem našeho putování za poznáním.
Pro přepravu kol máme k dispozici speciální kryté
přívěsy, které byly zhotoveny s důrazem na omezení rizika
poškození kol. U vícedenních cyklozájezdů jsme vždy
ubytováni v kvalitních hotelech s wellnes službami a vždy
s polopenzí.
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Po trase Vás vždy doprovázejí průvodci, kteří jsou
dobrými znalci celé etapy a v případě menší závady,
vzniklé během zájezdu, Vám zajistí v rámci možností její
odstranění.
Důležitá upozornění pro bezproblémový průběh akcí:
1) Kola přistavovat k nakládání včas a v dobrém
technickém stavu bez košíků na nosiči.
2) Jako součást výbavy vozit s sebou minimálně hustilku,
náhradní duši a jednoduchou lepicí soupravu.
3) Doporučujeme používat cyklistické přilby.
4) Na kole se odstraňují pouze závady vzniklé v průběhu
zájezdu.
5) Elektrokola musí být předem nahlášena
cestovní kanceláři (při sepsání smlouvy).
Děkujeme Vám za pochopení.
Nejsilnější zážitky zanechá v člověku cestování,
při kterém se pohybuje vlastní silou.

www.cksaturn.cz
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 Rakousko

Jedna z nejoblíbenějších a nejatraktivnějších cyklistických tras v Rakousku vede z německo-rakouské hranice kolem známé
Dunajské smyčky až k hlavnímu městu Horních Rakous – Linci. Tato stezka je mezi cyklisty velmi oblíbená, vede kouzelnou
krajinou podél jedné z nejdelších evropských řek – Dunaje.

DUNAJSKÁ STEZKA –
OD PASOVA K LINCI

19CA101

Termíny:

1. 5., 27. 7.

DOSPĚLÝ

DÍTĚ DO 15 LET

830 Kč

780 Kč

Kola: nejvhodnější silniční a trekingová.
Náročnost: lehká, mohou ji absolvovat i netrénovaní cyklisté.
Délka trasy: cca 85 km, 66 km nebo 44 km.
Odjezdová místa: Písek – AN st. 1, ve 4.00 hod. nakládání kol, odjezd
ve 4.25 hod. Č. Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot, v 5.15 hod. nakládání kol, 5.45 hod. odjezd Č. Krumlov – AN st. BUS STOP, v 6.10 hod.
nakládání kol, 6.25 hod. odjezd Kaplice – AN st. 15, v 6.45 hod. nakládání
kol, odjezd.
Cyklotrasa: Pasov (hr. přechod)–Pyrawang–Jochenstein–Schlögen
(přívoz cca 3 EUR)–Aschach–Ottensheim.
Předpokládaný návrat do Písku: do 21.30 hod.
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem, přepravu kol v přívěsu, průvodce, informační materiál, pojištění úrazu a léčebných výloh.
Doporučujeme minimální kapesné cca 3 EUR na přívoz.

Velmi oblíbená a nenáročná cyklostezka z Mauthausenu do Ybbsu je pokračováním známé cyklostezky Donauradweg.
Na začátku putování budete mít možnost navštívit i známý koncentrační tábor Mauthausen.

DUNAJSKÁ STEZKA
Z MAUTHAUSENU DO YBBSU

19CA119

Termín:

4. 5.
DOSPĚLÝ

DÍTĚ DO 15 LET

770 Kč

700 Kč

www.cksaturn.cz

Kola: nejvhodnější silniční a trekingová.
Náročnost: lehká, mohou ji absolvovat i netrénovaní cyklisté a děti.
Délka trasy: cca 63–71 km.
Odjezdová místa.: Písek – AN st. 1, ve 5.00 hod. nakládání kol, odjezd
v 5.25 hod. Č. Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot, v 6.15 hod. nakládání kol, 6.45 hod. odjezd Č. Krumlov – AN st. BUS STOP, v 7.10 hod.
nakládání kol, 7.25 hod. odjezd Kaplice – AN st. 15, v 7.45 hod. nakládání
kol, odjezd.
Cyklotrasa: Mauthausen (možnost prohlídky koncentračního tábora,
zajížďka cca 8 km)–Wallsee–Ardagger Markt–Ybbs.
Předpokládaný návrat do Písku: do 20.00 hod.
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem, přepravu kol v přívěsu, průvodce, informační materiál, pojištění úrazu a léčebných výloh.
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 Rakousko

Nenáročná trasa údolím Wachau, které bylo zapsáno na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, vede
kouzelnou krajinou zámků, hradů, klášterů a historických městeček. Tento úsek je považován za nejkrásnější část celé stezky
Donauradweg. Vydejte se s námi na pohodové putování oblastí nejznámějších rakouských vinic s možností návštěvy zajímavých
pamětihodností v okolí řeky.

DUNAJSKÁ STEZKA –
ÚDOLÍM WACHAU

velmi oblíbený
cyklovýlet

19CA102

Termíny:

8. 5., 5. 7., 24. 8.

DOSPĚLÝ

DÍTĚ DO 15 LET

880 Kč

800 Kč

Kola: nejvhodnější silniční a trekingová.
Náročnost: lehká, trasu zvládnou i netrénovaní cyklisté. Varianta přes
známý poutní kostel Maria Taferl s nádhernými výhledy obsahuje 3 km
stoupání.
Délka trasy: cca 70 km nebo 35 km.
Odjezdová místa 8. 5. a 24. 8.: Písek – AN st. 1, ve 4.45 hod. nakládání kol, odjezd v 5.10 hod. Č. Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot,
v 6.00 hod. nakládání kol, 6.30 hod. odjezd.
Odjezdová místa 5.7.: Tábor – AN st. 22, ve 4.35 hod. nakládání kol, odjezd ve 4.50 hod. Soběslav – parkoviště u restaurace Paluba, nakládání
kol v 5.05 hod., odjezd v 5.15 hod. Veselí nad Lužnicí – vlakové nádraží,
v 5.25 hod. nakládání kol, 5.35 hod. odjezd Č. Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot, v 6.00 hod. nakládání kol, 6.30 hod. odjezd.
Cyklotrasa: Ybbs–Marbach (možnost výjezdu na poutní kostel Maria Taferl, výhled na krajinu Podunají a Alpy)–Melk (nejnavštěvovanější
klášter) – Spitz–Dürnstein–Krems.
Předpokládaný návrat do Písku (Tábora): do 22.00 hod.
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem, přepravu kol v přívěsu, průvodce, informační materiál, pojištění úrazu a léčebných výloh.

Téměř závěrečnou část Dunajské stezky po rakouském území začneme na východním konci údolí Wachau, většině z Vás dobře
známém Kremsu. Přejedeme na pravý břeh Dunaje, který nás dovede do jednoho z nejstarších měst v Rakousku – Tullnu, dnes
významného veletržního města a nákupního centra v oblasti. Cílovým místem našeho cyklovýletu se stane brána Vídně – Klosterneuburg, město na úpatí Vídeňského lesa se známým klášterem.

DUNAJSKÁ STEZKA –
Z KREMSU K VÍDNI

19CA103

Termín:
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11. 5.
DOSPĚLÝ

DÍTĚ DO 15 LET

870 Kč

790 Kč

Kola: nejvhodnější silniční a trekingová.
Náročnost: lehká, trasu zvládnou i netrénovaní cyklisté.
Délka trasy: cca 74 km.
Odjezdová místa: Písek – AN, st. 1, ve 4.35 hod. nakládání kol, 5.00 hod.
odjezd Č. Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot, v 5.50 hod. nakládání kol,
6.20 hod. odjezd Třeboň – čerpací stanice Shell, v 6.45 hod. nakládání
kol, odjezd.
Cyklotrasa: Krems–Tulln–Klosterneuburg.
Předpokládaný návrat do Písku: do 22.00 hod.
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem, přepravu kol v přívěsu, průvodce, informační materiál, pojištění úrazu a léčebných výloh.

www.cksaturn.cz
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 Rakousko

Trasa tohoto cyklovýletu má návaznost na cykloetapu z Kremsu do Klosterneuburgu, ze kterého se vydáme do vlastního centra
rakouské metropole. Po cyklostezce na Donauinselu a Donauparkem se dostaneme k věži Donauturm, na levém břehu Dunaje
poznáme moderní architekturu v podobě mezinárodního kongresového centra UNO-City, Austria-Center, Donau-City aj. Přes
most Reichsbrücke se dostaneme do zábavního centra Vídeňanů – do Prátru. Po krátké zajížďce k Hundertwasserhausu nás
bude čekat náměstí sv. Štěpána s jeho dominantou Dómem sv. Štěpána, bývalé sídlo rodiny Habsburků hrad Hofburg, budova
Státní opery aj. Ve druhé části cyklovýletu se trochu vzdálíme z centra města jízdou k císařskému letnímu zámku Schönbrunn.
Ke vzniku tohoto cyklovýletu přispěla skutečnost, že zejména v roce 2010 se značně zlepšily podmínky pro cykloturistiku
ve Vídni a dnes je tato metropole protkána sítí cyklostezek.

NA KOLE PO VÍDNI

19CA105

Termíny:

12. 5., 8. 9. (neděle),

DOSPĚLÝ

DÍTĚ DO 15 LET

890 Kč

800 Kč

Kola: nejvhodnější silniční a trekingová.
Náročnost: lehká, trasu zvládnou i netrénovaní cyklisté.
Délka trasy: cca 57 km.
Odjezdová místa: Písek – AN, st. 1, ve 4.15 hod. nakládání kol, 4.40 hod.
odjezd Č. Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot, v 5.30 hod. nakládání
kol, 6.00 hod. odjezd Třeboň – čerpací stanice Shell, v 6.25 hod. nakládání kol, odjezd.
Cyklotrasa: Klosterneuburg–Vídeň–Klosterneuburg.
Předpokládaný návrat do Písku: do 22.00 hod.
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem, přepravu kol v přívěsu, průvodce, informační materiál, pojištění úrazu a léčebných výloh.

Salcburk bývá často nazýván Římem severu pro množství historických památek. Při našem cyklovýletu poznáte nejen město
samé, ale i kouzelnou přírodu v oblasti soutěsky Strubklamm a jezer Hintersee a Wiestalstausee. Do Salcburku přijedeme
historickou alejí od zámku Hellbrunn. Cyklotrasa není časově náročná, bude dostatek času na prohlídku Mozartova města
a jeho historických památek.

HELLBRUNNSKOU ALEJÍ
DO SALCBURKU

19CA106

Termín:

6. 7.
DOSPĚLÝ

DÍTĚ DO 15 LET

980 Kč

920 Kč

www.cksaturn.cz

Kola: nejvhodnější trekingová a silniční.
Náročnost: mírná.
Délka trasy: cca 60 km.
Odjezdová místa: Písek – AN st. 1, ve 3.30 hod. nakládání kol, 3.55 hod.
Odjezd Č. Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot, ve 4.45 hod.nakládání
kol, 5.15 hod. odjezd Č. Krumlov – AN st. BUS STOP, v 5.40 hod.nakládání kol 5.55 hod.odjezd Kaplice – AN st. 15, v 6.15 hod. nakládání kol,
odjezd.
Cyklotrasa: Hof–Faistenau–Hallein–zámek Hellbrunn–Salcburk.
Předpokládaný návrat do Písku: do 22.30 hod.
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem, přepravu kol v přívěsu, průvodce, informační materiál, pojištění úrazu a léčebných výloh.
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Rakousko,
Německo

Na cyklostezce údolím Kremstal projedete pokladnicí plnou přírodních a kulturních klenotů. Trasa začíná v obci Klaus a kopíruje
řeku Krems od pramene až k jejímu ústí do řeky Traun. Nejprve minete obec Micheldorf. Následně pojedete okolo dvou klášterů,
nejprve okolo kláštera Schlierbach a potom největšího benediktinského barokního kláštera Kremsmünster. Cyklostezka směřuje
do Alpského předhůří a je lemována zachovalými “čtyřhrannými” statky.

ÚDOLÍM KREMSTAL

19CA311

Termín:

1. 6.
DOSPĚLÝ

DÍTĚ DO 15 LET

790 Kč

720 Kč

Kola: nejvhodnější silniční a trekingová.
Náročnost: středně náročná
Délka trasy: cca 59 km.
Odjezdová místa.: Písek – AN st. 1, v 5.00 hod. nakládání kol, odjezd
v 5.25 hod. Č. Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot, v 6.15 hod. nakládání
kol, 6.45 hod. odjezd Kaplice – AN st.15, v 7.15 hod. nakládání kol, odjezd.
Cyklotrasa: Klaus–Micheldorf–Kirchdorf–Schlierbach–Kremsmünster–
Traun.
Předpokládaný návrat do Písku: do 20.30 hod.
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem, přepravu kol v přívěsu, průvodce, informační materiál, pojištění úrazu a léčebných výloh.

Termální lázně jsou oblíbeným cílem i pro cykloturisty. Tato příjemná cyklotrasa do termálů má převážně rovinatý charakter.
Naše putování začneme v Pasově, barokním městě na soutoku tří řek a pak se odkloníme od Dunaje na stezku proti proudu
řeky Inn. V Bad Füssingu budeme mít dostatek času na regeneraci sil v místních termálních bazénech.

BAD FÜSSING

19CA118

Termín:
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14. 9.
DOSPĚLÝ

DÍTĚ DO 15 LET

850 Kč

790 Kč

Kola: nejvhodnější silniční a trekingová.
Náročnost: lehká.
Délka trasy: cca 50 km.
Odjezdová místa: Písek – AN st. 1, ve 4.30 hod. nakládání kol, odjezd
ve 4.55 hod. Č. Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot, v 5.45 hod. nakládání kol, 6.15 hod.odjezd Prachatice – AN st. 9, v 7.35 hod. nakládání kol,
odjezd.
Cyklotrasa: Pasov–Bad Füssing.
Předpokládaný návrat do Písku: v nočních hodinách (odjezd
z Bad Füssingu do 20.30 hod.)
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem, přepravu kol v přívěsu, průvodce, informační materiál, pojištění úrazu a léčebných výloh.
Cena nezahrnuje: vstupné do lázní (pobyt do 5 hod.) – 11.50 EUR dospělí, 8 EUR děti, učni a studenti na doklad.

www.cksaturn.cz
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 Rakousko

Cykloturistické putování začínáme v samém srdci Solné komory v Bad Ischlu, nejstarších solných lázních v Rakousku. Po dobře
značených stezkách a silnicích postupně projedeme kolem nejkrásnějších alpských jezer Wolfgangsee a Mondsee, abychom náš
výlet zakončili na břehu jezera Attersee. Ke koupání doporučujeme nejteplejší alpské jezero Mondsee.

SOLNOHRADSKÁ JEZERA

19CA109

Termíny:

25. 5., 10. 8.

DOSPĚLÝ

DÍTĚ DO 15 LET

910 Kč

850 Kč

Kola: silniční a trekingová.
Náročnost: většinou lehká, s několika krátkými stoupáními.
Délka trasy: cca 58 km.
Odjezdová místa 25.5.: Písek – AN st. 1, ve 4.00 hod. nakládání kol,
odjezd ve 4.25 hod. Č. Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot, v 5.15 hod.
nakládání kol, 5.45 hod. odjezd Č. Krumlov – AN st. BUS STOP, v 6.10
hod. nakládání kol, 6.25 hod. odjezd Kaplice – AN st.15, v 6.45 hod.
nakládání kol, odjezd.
Odjezdová místa 10.8.: Tábor – AN st. 22, ve 3.50 hod. nakládání
kol, odjezd ve 4.05 hod. Soběslav – parkoviště u restaurace Paluba,
ve 4.20 hod. nakládání kol, 4.30 hod. odjezd Veselí nad Lužnicí – vlakové
nádraží, ve 4.40 hod. nakládání kol, 4.50 hod. odjezd Č. Budějovice –
Dlouhá louka, Peugeot, v 5.15 hod. nakládání kol, 5.45 hod. odjezd
Č. Krumlov – AN st. BUS STOP, v 6.10 hod. nakládání kol, 6.25 hod.
odjezd Kaplice – AN st.15, v 6.45 hod. nakládání kol, odjezd.
Cyklotrasa: Bad Ischl–Strobl–St.Gilgen–Mondsee–Unterach.
Předpokládaný návrat do Písku (Tábora): do 22.00 hod.
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem, přepravu kol v přívěsu, průvodce, informační materiál, pojištění úrazu a léčebných výloh.

Vydejte se s námi na cyklovýlet překrásnou krajinou Solné komory, jedné z nejhezčích částí rakouských Alp, známou svými
jezery a vápencovými horskými vrcholy. Naše cykloputování začneme u Hallstattského jezera, navštívíme perly Solné komory –
Bad Goisern a Bad Ischl, dále budeme pokračovat kolem jezera Schvarzensee k největšímu jezeru Solné komory – Attersee, kde
budeme mít čas i na koupání.

SOLNOHRADSKÁ JEZERA II.

19CA110

Termíny:

22. 6., 3. 8.

DOSPĚLÝ

DÍTĚ DO 15 LET

900 Kč

850 Kč

www.cksaturn.cz

Kola: silniční a trekingová.
Náročnost: většinou lehká, s několika krátkými stoupáními.
Délka trasy: cca 55 km.
Odjezdová místa : Písek – AN st. 1, ve 4.00 hod. nakládání kol, odjezd
ve 4.25 hod. Č. Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot, v 5.15 hod. nakládání kol, 5.45 hod. odjezd Kaplice – AN st.15, v 6.20 hod. nakládání kol,
odjezd.
Cyklotrasa: Hallstattské jezero–Bad Goisern–Bad Ischl–Schwarzensee–
Weisenbach–Seewalchen.
Předpokládaný návrat do Písku: do 22.00 hod.
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem, přepravu kol v přívěsu, průvodce, informační materiál, pojištění úrazu a léčebných výloh.
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 Rakousko

Zámky, hrady, zříceniny, kláštery, vinice – to je stručný popis našeho cykloputování po Dolním Rakousku. Cyklotrasu jsme proti
dřívějšku zkrátili, na kola nasedneme u benediktinského kláštera v Altenburgu. Údolí řeky Kamp nás přivede mimo jiné pod
nejznámější rakouský mohutný hrad Rosenburg a do městečka Langenlois s novým vinařským centrem Loisium. V závěrečné části
našeho cyklovýletu projedeme oblastí vinic do Kremsu.

PODÉL ŘEKY KAMP

19CA108

Termín:

18. 5.
DOSPĚLÝ

DÍTĚ DO 15 LET

780 Kč

730 Kč

Kola: nejvhodnější trekingová.
Náročnost: mírná.
Délka trasy: cca 55 km.
Odjezdová místa: Písek – AN st. 1, v 5.15 hod. nakládání kol, odjezd
v 5.40 hod. Č. Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot, v 6.30 hod. nakládání
kol, 7.00 hod. odjezd Třeboň – čerpací stanice Shell, v 7.25 hod. nakládání kol, odjezd.
Cyklotrasa: Altenburg–Gars–Langenlois–Krems.
Předpokládaný návrat do Písku: do 21.00 hod.
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem, přepravu kol v přívěsu, průvodce, informační materiál, pojištění úrazu a léčebných výloh.

Cyklotrasa kolem známého vrcholu Traunstein (1 691 m n. m.) začíná u malebného jezera Almsee. Zpočátku se jede kolem přírodní
rezervace podél řeky Alm a mírně zvlněným terénem sjedeme do Gmundenu, solných lázní se známou výrobou keramiky, na břehu
Traunsee. Po západním břehu jednoho z největších solnohradských jezer se dostaneme přes městečka Traunkirchen a Ebensee
k idylickému horskému jezeru Langbathsee.

OD ALMSEE K LANGBATHSEE

19CA107

Termín:
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8. 6.
DOSPĚLÝ

DÍTĚ DO 15 LET

880 Kč

830 Kč

Kola: nejvhodnější trekingová a horská.
Náročnost: střední.
Délka trasy: cca 62 km.
Odjezdová místa: Písek – AN st. 1, ve 4.00 hod. nakládání kol, odjezd
ve 4.25 hod. Č. Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot, v 5.15 hod. nakládání kol, 5.45 hod. odjezd Č. Krumlov – AN st. BUS STOP, v 6.10 hod.
nakládání kol, 6.25 hod. odjezd Kaplice – AN st. 15, v 6.45 hod. nakládání
kol, odjezd.
Cyklotrasa: Almsee–Gmunden–Traunkirchen–Ebensee–Langbathsee.
Předpokládaný návrat do Písku: do 21.30 hod.
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem, přepravu kol v přívěsu, průvodce, informační materiál, pojištění úrazu a léčebných výloh.

www.cksaturn.cz
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 Rakousko

Velmi atraktivní putování oblastí řeky Enns vede malebnou, romantickou krajinou Reichramingského pohoří s národním
parkem Kalkalpen, údolím potoka Grosser Bach s četnými vodopády a 13 přírodními tunely do městečka Weyer.

NÁRODNÍM PARKEM KALKALPEN

19CA113

Termín:

15. 6.
DOSPĚLÝ

DÍTĚ DO 15 LET

830 Kč

780 Kč

Kola: nejvhodnější trekingová a horská.
Náročnost: střední.
Délka trasy: cca 65 km.
Odjezdová místa: Písek – AN st.1 ve 4.10 hod., nakládání kol, odjezd
ve 4.25 hod. Č. Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot, v 5.15 hod. nakládání kol, 5.45 hod. odjezd Č. Krumlov – AN st. BUS STOP, v 6.10 hod.
nakládání kol, 6.25 hod. odjezd Kaplice – AN st. 15, v 6.45 hod. nakládání
kol, odjezd.
Cyklotrasa: Weissenbach–Altenmarkt–Unterlaussa–Mooshöhe
(845 m n. m. – převýšení 315 m)–Reichraming–Weyer Markt.
Po trase projíždíme tunely – nutné mít osvětlení na kolo!
Předpokládaný návrat do Písku: do 22.00 hod.
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem, přepravu kol v přívěsu, průvodce, informační materiál, pojištění úrazu a léčebných výloh.

Nádherným kaňonem Rettenbachu sjedeme do nejstarších rakouských lázní Bad Ischlu, cestou navštívíme celkem čtyři alpská
jezera. Ti nejzdatnější si mohou jako přídavek ověřit svojí kondici při 8,7 km dlouhém stoupání do nadmořské výšky 1 600 m
(převýšení 750 m) po panoramatické silnici k známému vrcholu Loser (1 837 m n. m.). Jeden z nejkrásnějších cyklovýletů
do Solné komory zakončíme u oblíbeného jezera Traunsee, vhodného ke koupání.

KAŇONEM RETTENBACHU

19CA111

Termín:

13. 7.
DOSPĚLÝ

DÍTĚ DO 15 LET

950 Kč

900 Kč

www.cksaturn.cz

Kola: nejvhodnější horská a trekingová.
Náročnost: středně těžká.
Délka trasy: cca 58 km.
Odjezdová místa: Písek – AN st. 1, ve 3.30 hod. nakládání kol, odjezd
ve 3.55 hod. Č. Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot, ve 4.45 hod. nakládání kol, 5.15 hod.odjezd Č. Krumlov – AN st. BUS STOP, v 5.40 hod.
nakládání kol, 5.55 hod. odjezd Kaplice – AN st. 15, v 6.15 hod. nakládání
kol, odjezd.
Cyklotrasa: Toplitzsee–Grundlsee–Altaussee–(Loser)–Blaa-Alm–
Bad Ischl–Ebensee.
Předpokládaný návrat do Písku: do 22.30 hod.
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem, přepravu kol v přívěsu, průvodce, informační materiál, pojištění úrazu a léčebných výloh.
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Rakousko,
Německo

Překrásné prostředí Gosausee s Dachsteinem v pozadí je výchozím místem našeho cyklovýletu. V úvodních cca 17 km sjedeme
o 425 m níže k malebnému Hallstätter See, jemuž mohutnou kulisu tvoří masív Dachsteinu. Po prohlídce Hallstattu, jednoho
z nejkrásnějších městeček Solné komory, zamíříme přes lázně Bad Aussee k cíli našeho výletu, k jezeru Grundlsee. Zde v případě
zájmu můžete ještě navštívit tajemné Toplitzsee, vzdálené 1 km.

OD GOSAUSEE KE GRUNDLSEE –
VELMI ATRAKTIVNÍ TRASA
S NÁVŠTĚVOU HALLSTATTU

19CA112

Termín:

20. 7.
DOSPĚLÝ

DÍTĚ DO 15 LET

950 Kč

900 Kč

Kola: nejvhodnější trekingová a silniční.
Náročnost: střední s jedním prudkým stoupáním.
Délka trasy: cca 50 km.
Odjezdová místa: Písek – AN st. 1, ve 3.30 hod. nakládání kol, odjezd
ve 3.55 hod. Č. Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot, ve 4.45 hod. nakládání kol, 5.15 hod.odjezd Č. Krumlov – AN st. BUS STOP, v 5.40 hod.
nakládání kol, 5.55 hod. odjezd Kaplice – AN st. 15, v 6.15 hod. nakládání
kol, odjezd.
Cyklotrasa: Gosausee–Hallstatt–Bad Aussee–Gössl.
Předpokládaný návrat do Písku: do 22.00 hod.
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem, přepravu kol v přívěsu, průvodce, informační materiál, pojištění úrazu a léčebných výloh.

Nenáročná atraktivní cyklotrasa kolem třetího největšího německého jezera ledovcového původu je určená pro nejširší
cykloturistickou veřejnost. Trasa vede většinou po cyklostezkách s možností koupání v jezeře. Milovníci historických památek
mohou navštívit královský palác císaře Ludvíka II. na ostrově Herreninsel (kopie Versailles).

OKOLO BAVORSKÉHO MOŘE –
CHIEMSEE (S MOŽNOSTÍ KOUPÁNÍ)

19CA116

Termín:
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17. 8.
DOSPĚLÝ

DÍTĚ DO 15 LET

990 Kč

940 Kč

Kola: nejvhodnější trekingová.
Náročnost: lehká.
Délka trasy: cca 56 km.
Odjezdová místa: Písek – AN st. 1, ve 3.10 hod. nakládání kol, odjezd
ve 3.25 hod. Č. Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot, ve 4.15 hod. nakládání kol, 4.45 hod.odjezd Č. Krumlov – AN st. BUS STOP , v 5.10 hod.
nakládání kol, 5.25 hod. odjezd Kaplice – AN, st. č. 15, v 5.45 nakládání
kol, odjezd.
Cyklotrasa: Okruh kolem jezera CHIEMSEE.
Předpokládaný návrat do Písku: do 23.00 hod.
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem, přepravu kol v přívěsu, průvodce, informační materiál, pojištění úrazu a léčebných výloh.

www.cksaturn.cz
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 Rakousko

Název cyklotrasy je pojmenován po vynikajícím zdejším Veltlínském zeleném vínu s typickou kořeněnou vůní a pepřovitou
chutí, které budete mít možnost ochutnat v proslulých vinných sklípcích. K nejkrásnějším obcím s uličkami vinných sklípků
patří Falkenstein s nádherným výhledem na mohutnou hradní zříceninu. Další naší zastávkou na cyklotrase bude půvabné
vinařské městečko Poysdorf – bašta rakouské produkce sektu, nejvinařštější město Rakouska.

VELTLÍNSKÁ CYKLOTRASA

19CA114

Termín:

7. 9.
DOSPĚLÝ

DÍTĚ DO 15 LET

810 Kč

760 Kč

Kola: nejvhodnější trekingová.
Náročnost: střední.
Délka trasy: cca 73 km.
Odjezdová místa: Písek – AN st. 1, ve 4.00 hod. nakládání kol, odjezd ve 4.25 hod. Č. Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot, v 5.15 hod.
nakládání kol, 5.45 hod.odjezd Třeboň – čerpací stanice Shell, v 6.10 hod.
nakládání kol, odjezd.
Cyklotrasa: Laa an der Thaya–Falkenstein–Poysdorf–Laa an der Thaya.
Předpokládaný návrat do Písku: do 22.00 hod.
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem, přepravu kol v přívěsu, průvodce, informační materiál, pojištění úrazu a léčebných výloh.

Cyklotrasa oblastí vinic patří mezi nejkrásnější v Dolním Rakousku. Vede známou vinařskou oblastí mezi řekami Dunaj a Thaya.
Naše trasa začíná v dolnorakouském Kremsu, k zastávce nás určitě zláká zámek postavený v anglickém stylu Grafenegg
s krásným parkem, neméně zajímavé pro nás budou Kellergasse – dlouhé uličky vinných sklípků. Cestou můžeme ochutnat
v některé vinotéce zdejší kvalitní vína. Od nejstaršího větrného mlýna v Rakousku s nádhernými výhledy sjedeme
do vinařského města Retzu s největšími historickými vinařskými sklípky v zemi.

VINAŘSKÁ CYKLOTRASA
Z KREMSU DO RETZU –
S DEGUSTACÍ VÍNA

19CA115

Termín:

31. 8.
DOSPĚLÝ

DÍTĚ DO 15 LET

790 Kč

740 Kč

www.cksaturn.cz

Kola: nejvhodnější trekkingová.
Náročnost: středně těžká.
Délka trasy: cca 55 km.
Odjezdová místa: Písek – AN st. 1, ve 4.30 hod. nakládání kol, odjezd
ve 4.55 hod. Č. Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot, v 5.45 hod. nakládání kol, 6.30 hod.odjezd.
Trasa: Maissau–Niederschleinz (700 m dlouhá Kellergasse)–Pulkau–
Retz.
Předpokládaný návrat do Písku do 22.00 hod.
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem, přepravu kol v přívěsu, průvodce, informační materiál, pojištění úrazu a léčebných výloh.
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Itálie

Nově dokončená cyklostezka Alpe Adria je považována za jednu z nejkrásnějších a nejmalebnějších cyklostezek v Itálii. Vede
po bývalé železnici Pontebbana a provede vás z hraničního městečka Tarvisio, které leží v nadmořské výšce 900 m překrásným
kaňonem Val Canale, přes horské vesničky se spoustou tunelů a malebná benátská města Gemona, Udine a město Palmanova,
které je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Naše základna bude u moře v překrásném rybářském letovisku
Grado, odkud budeme podnikat cyklovýlety.

OD JULSKÝCH ALP K JADERSKÉMU MOŘI

Kola: nejvhodnější trekingová.
Náročnost: lehká
Délka tras: cca 200 km.
Odjezdová místa: Písek,
Č. Budějovice, Kaplice.
Ubytování: hotel*** v blízkosti
pláže – 2lůžkové pokoje s koupelnou a WC.
Stravování: polopenze: snídaně
a večeře.

PROGRAM:

1. den: odjezd ve večerních hodinách přes Rakousko do Itálie.
2. den: příjezd do italského
městečka Tarvisio – cyklovýlet
po bývalé železnici Pontebbana
do Venzone, cca 60 km. Přejezd
busem do Grado.
3. den: cyklovýlet z Grado přes
lagunu do městečka Aquileia (UNESCO) – Palmanova
(cca 45 km).

termín:
24. 5.–2. 6.
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CENA:

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem s přívěsem
na kola, 7x ubytování v hotelu
s polopenzí, komplexní pojištění,
informační materiál, průvodce,
zákonné pojištění CK.
Příplatky: 2 100 Kč za jednolůžkový pokoj.

4. den: relaxace u moře
5. den: cyklovýlet z překrásného
slovinského městečka Tolmin podél řeky Soča do Gorizie cca 55 km)
6. den: cyklovýlet podél pobřeží
7. den: relaxace u moře
8. den: dopoledne uvolnění pokojů, ve večerních hodinách odjezd
do ČR.
9. den: příjezd v ranních hodinách.

13 990 Kč/os. (2lůžkový pokoj v hotelu*** s polopenzí)

www.cksaturn.cz
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Kvalitní cyklostezky prosluněného Jižního Tyrolska jsou ideální pro aktivní dovolenou. Ubytováni budeme jižně od Bolzana
v městečku uprostřed jabloňových sadů v příjemném hotelu***. V krajině v okolí Bolzana a jižně od něj dominuje spolu se starobylými vinařskými vesničkami a vinicemi také dvě stě hradů, zámků a zřícenin. Na cyklotoulkách navštívíme lázeňské město
Merano a jeho kouzelné okolí, oblast Eppan s vůbec největší koncetrací hradů, nejteplejší jezero vhodné ke koupání v Alpách
Kalterer See, projedeme se po jihotyrolské vinné stezce (možnost degustace vína, návštěva moderní vinotéky v obci Tramín).
Cyklozájezd zakončíme u Gardského jezera – největšího italského jezera s křišťálově čistou vodou.

JIŽNÍ TYROLSKO
A GARDSKÉ JEZERO

ubytování
ve wellness
hotelu

Kola: trekingová nebo horská.
Náročnost: střední.
Délka tras: cca 195–235 km.
Odjezdová místa: Písek,
Č. Budějovice, Kaplice.
Vybavení hotelu: restaurace,
bar, nekuřácké pokoje, klimatizace, výtah, trezor, Wi-Fi zdarma.
Wellnes centrum – krytý bazén
(6.00–24.00 hod., venkovní malý

PROGRAM:

1. den: brzy ráno odjezd z ČR
do Jižního Tyrolska. Ubytování
v hotelu a krátký cyklovýlet do Bolzana (25 km).
2. den: cyklovýlet do lázeňského
města Merano. Délka cyklotrasy cca
60 km. Návrat do hotelu autobusem.
3. den: cyklovýlet po jihotyrolské
vinné stezce s návštěvou Eppanu,

termín:
3. 7.–7. 7.

19CA130

Cena zahrnuje: 3x ubytování v hote- dopravu zájezdovým autobusem,
lu*** s polopenzí a welness centrem, přepravu kol v přívěsu, průvodce,

www.cksaturn.cz

CENA:

bazén na hotelové střešní slunné
terase (do 22.00 hod.), vířivka,
finská sauna.
Ubytování: dvoulůžkové pokoje
(nebo 3lůžkové za stejnou cenu
na osobu) se sprchou, WC, TV.
Stravování: polopenze – snídaně
formou bohatého bufetu, večeře
servírovaná o 4 chodech.

překrásného jezera Kalterer See
a vinařské vesničky Tramínu. Délka
cyklotrasy cca 60 km.
4. den: ráno ukončení pobytu
v hotelu, cyklovýlet přes Trento
ke Gardskému jezeru, (cca 45 nebo
90 km). Večer odjezd domů.
5. den: příjezd do ČR v ranních
hodinách.

7 390 Kč/os. (2lůžkový pokoj v hotelu*** s polopenzí)

informační materiál, komplexní
pojištění a zákonné pojištění CK.

Příplatek: 1lůžkový pokoj 2 100 Kč.

107

Itálie

Cykloturistika – vícedenní zájezdy

Jižní Tyrolsko – Dolomity, nádherná údolí, 450 hradů, zámků a panských sídel, ovocná zahrada Itálie, výborné víno, mléko, špek, jedlé kaštany … V této autonomní oblasti Itálie, kde 70 % obyvatel hovoří německy, je pro cykloturisty připraveno celkem 600 km údolních cyklistických tras. To znamená, že zde najdou vhodnou trasu pohodoví cykloturisté, ale ideální
podmínky zde mají i náročnější příznivci jízdy na horských kolech. Při našem cyklozájezdu budeme mít základnu v rodinném a velmi příjemném hotelu*** na okraji kouzelného městečka Sterzing/Vipiteno a hlavním cílem budou 2 nádherná
údolí – Eisacktal a Pustertal. Se službami v rodinném hotelu jsou spokojeni i naši klienti při zimním lyžařském pobytu.
ubytování
ve wellness hotelu

JIŽNÍ TYROLSKO

Kola: trekingová nebo horská.
Náročnost: mírná až střední.
Délka tras: cca 180 km.
Odjezdová místa: Písek,
Č. Budějovice, Kaplice.
Vybavení: restaurace, jídelna, výtah, wellness centrum (whirpool,
infračervená kabina, solárium,
sauna, fitness – vše v ceně ubytování), tenisové kurty, minigolf,
kosmetika a masáže na objednání

PROGRAM:

1. den: brzy ráno odjezd z ČR
do Sterzingu. Ubytování v hotelu
a krátký cyklovýlet do okolí (35 km),
možnost výjezdu na Brenner
(34 km).
2. den: cyklovýlet údolím
Eisacktal. Nádherná klesající trasa
Sterzing–habsburská pevnost
Franzensfeste–starobylé město
biskupů Brixen–městečko umělců
Klausen–hlavní město Jižního
Tyrolska Bolzano. Délka cyklotrasy
cca 80 km (celkové klesání o 670 m).
Návrat do hotelu autobusem.

termín:
1. 8.–4. 8.
Cena zahrnuje: 3x ubytování
v hotelu*** s polopenzí, dopravu
zájezdovým autobusem, přepravu
108

19CA124
kol v přívěsu, průvodce, informační materiál, komplexní pojištění,
zákonné pojištění CK.

CENA:

za poplatek, vedle hotelu cykloservis.
Ubytování: dvoulůžkové pokoje
s možností 1 přistýlky, se sprchou/
WC, TV/SAT, balkonem, trezorem,
telefonem, fénem. Možnost internetového připojení.
Stravování: polopenze – snídaně
formou bufetu, večeře servírovaná
o 4 chodech. Výborná domácí
tyrolská a italská kuchyně.
3. den: cyklovýlet zeleným údolím
Pustertal. Středně náročná trasa
Sterzing–Mühlbach–Bruneck–Toblach–Toblacher See. Délka cyklotrasy cca 65 km. Návrat do hotelu
autobusem.
4. den: dopoledne ukončení pobytu v hotelu, krátká pěší turistika
dle počasí na vrchol Rosskopfu
(2 189 m – lanovka cca 12 EUR).
Odpoledne odjezd do ČR,
předpokládaný návrat do Písku
do 24.00 hod.

6 890 Kč/os. (2lůžkový pokoj v hotelu*** s polopenzí)

Fakultativní nabídka: lanovka
na Rosskopf cca 12 EUR.
Příplatek: 1lůžkový pokoj 1 800 Kč.

Sleva: 3lůžkový pokoj 500 Kč/osobu
pobyt.

www.cksaturn.cz

Cykloturistika – vícedenní zájezdy



Itálie

Druhý největší ostrov Středozemního moře je oblíbený nejen milovníky historie, přírody a koupání, ale pro svoji turistickou
nepřetíženost i cyklisty. Na kolech se seznámíte s pozůstatky četných civilizací, které se na ostrově vystřídaly, budete
obdivovat bohatství jeskyní a rozmanitost flóry i fauny. Samozřejmě si užijete i koupání, protože Sardinie je nejoblíbenější
pro své moře, které je až neskutečně průzračné, hrající celou škálou modré až zelené barvy. V neposlední řadě je zapotřebí
připomenout vynikající gastronomii a výborná sardská vína.

SARDINIE –
KARIBIK STŘEDOMOŘÍ

Kola: nejvhodnější trekingová
a horská.
Náročnost: mírná až středně těžká.
Délka tras: denní etapy 40–70 km.
Odjezdová místa: Praha, Tábor,
Blatná, Písek, Č. Budějovice,
Č. Krumlov, Kaplice.
Ubytování: hotel vzdálený cca
300 m od písečné pláže, 2lůžkové
klimatizované pokoje s koupelnou
a WC, telefonem, TV.
Stravování: polopenze.

PROGRAM:

1.den: odjezd v odpoledních hodinách přes Rakousko a Itálii.
2.den: ráno trajekt Livorno–Olbia,
odpoledne ubytování v hotelu
na severovýchodním pobřeží.
3.den: cyklovýlet na kouzelné
ostrovy La Maddalena a Caprera historické památky, národní park,
krásné pláže s bílým pískem (trajekt
cca 10 EUR).
4.den: cyklovýlet vnitrozemím
kolem nuragů (tajemné kamenné
kruhové stavby z velkých balvanů) .
5.den: cyklovýlet na Korsiku
do Bonifacio a podél nejjižnějšího

termín:
9. 9.–18. 9.
www.cksaturn.cz

19CA134

CENA:

Prakticky v každém dni je možné
zvolit aktivní náročnější program
nebo naopak odpočinkový
a relaxační.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem s přívěsem
na kola, 7x ubytování v hotelu***
s polopenzí, trajekt na Sardinii
a zpět, komplexní pojištění, informační materiál, průvodce, zákonné
pojištění CK.

výběžku Korsiky (cena za trajekt cca
48 EUR).
6.den: cyklovýlet ke skalním útvarům Capo d‘ Orso a Capo Ferro.
7.den: fakultativní výlet autobusem
do „Malé Barcelony“ Alghero spojený s návštěvou úchvatné Neptunovy
jeskyně (cena výletu na osobu 600 Kč
včetně vstupného do jeskyně)
8.den: cyklovýlet S. Teresa–
Capo Testa.
9.den: ráno trajektem do Livorna
a noční přejezd.
10.den: návrat do ČR v dopoledních hodinách.

16 490 Kč/os. (2lůžkový pokoj v hotelu s polopenzí)
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Chorvatsko

Vydejte se s námi poznat malebnou oblast severní Dalmácie, její překrásné ostrovy Murter, Ugljan, Pašman a Vir, národní
park Paklenica a další půvabná letoviska na pobřeží Jadranu. Kombinace aktivního odpočinku a koupání v překrásném
Jadranu je určitě ta nejlepší dovolená.

SEVERNÍ DALMÁCIE NA KOLE S KOUPÁNÍM V JADRANU

Kola: nejvhodnější trekingová.
Náročnost: středně těžká.
Délka tras: cca 190 km.
Odjezdová místa: Písek,
Č. Budějovice, Kaplice.
Ubytování: v bungalovech
v tradičním mediteránském stylu
v borovém háji, cca 200–300 m
od pláže, 2 a 3lůžkové pokoje se
sprchou a WC, TV, Wi-Fi internet.
Stravování: polopenze formou
bufetu.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem s přívěsem

PROGRAM:

1.–2. den: odjezd ve večerních
hodinách do Chorvatska, letovisko
Biograd na Moru, ubytování
ve stylových kamenných domcích
(bungalovech) v klidném mediteránském prostředí, koupání,
relaxace, prohlídka letoviska
Biograd na Moru.
3. den: cyklovýlet podél pobřeží
na ostrov Murter, cca 50 km.
4. den: cyklovýlet na ostrovy Ugljan a Pašman (busem do Zadaru
a trajektem na Ugljan), cca 40 km.
5. den: relaxace a koupání u moře,
fakultativní výlet do Národního

termín:
7. 6.–16. 6.
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na kola, 7x ubytování s polopenzí,
komplexní pojištění, informační
materiál, průvodce, zákonné
pojištění CK.
Cena nezahrnuje : trajekt na ostrov Ugljan a Pašman (cca 60 Kuna),
vstupné do NP Paklenica cca
60 Kuna, pobytovou taxu 1,3 EUR
na osobu/noc – platí se na místě,
fakultativní výlet do NP Krka s busem a vstupným 850 Kč.
Příplatky: 2 600 Kč za jednolůžkový pokoj.

parku Krka (850 Kč/osoba). Výlet se
uskuteční při min. počtu 25 osob.
6. den: cyklovýlet kolem Vranského jezera, cca 50 km.
7. den: výlet busem do Národního
parku Paklenica (pěší turistika).
8. den: cyklovýlet z Ninu na ostrov
Vir (cca 40–50 km).
9. den: dopoledne ukončení
ubytování, koupání a ve večerních
hodinách odjezd do ČR.
10.den: v ranních hodinách příjezd
do ČR.

CENA: 11 750 Kč/os. (2lůžkový pokoj v bungalovu s polopenzí)
www.cksaturn.cz

Černá Hora

Cykloturistika – vícedenní zájezdy

Černá Hora je malý hornatý stát ležící v jihovýchodní Evropě, který má neobyčejně krásnou přírodu a kulturní památky.
Na našem cykloputování se vypravíme do oblasti Černohorského pobřeží, které lemuje horský masív Lovčen, navštívíme
největší záliv Jaderského moře Boka Kotorska a středověké městečko Kotor. Naším cílem bude také národní park
Skadarské jezero a další půvabná letoviska na pobřeží Jadranu.

ČERNÁ HORA NA KOLE S KOUPÁNÍM V JADRANU

Kola: nejvhodnější trekingová.
Náročnost: středně těžká.
Délka tras: cca 200 km.
Odjezdová místa: Písek, Tábor,
Č. Budějovice, Č. Krumlov, Kaplice.
Ubytování: hotel u moře, 2lůžkové
pokoje s koupelnou a WC, TV.
Stravování: polopenze.

PROGRAM:

1.–2. den: odjezd v odpoledních
hodinách do Černé Hory na pobřeží Jaderského moře, ubytování
v hotelu, koupání, relaxace.
3. den: cyklovýlet kolem přírodního Kotorského zálivu, Perast –
možnost výletu loďkou na ostrůvek
s kostelem Panny Marie, Risan,
klášter Banja, prohlídka města
Kotor, cca 40 km.
4. den: cyklovýlet národním
parkem Lovčen – k mauzoleu
obroditele Petra Njegoše, sjezd
serpentiny s překrásnými výhledy
na Kotor, cca 55 km.

termín:
13. 9.–22. 9.
www.cksaturn.cz

19CA155

CENA:

Velmi úspěšný zájezd

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem s přívěsem
na kola, 7x ubytování s polopenzí,
komplexní pojištění, informační
materiál, průvodce, zákonné
pojištění CK.
Příplatky: 2 100 Kč za jednolůžkový pokoj.

5. den: cyklovýlet do bývalého
hlavního města černohorského
království Cetinje cca 65 km.
6. den: relaxace a koupání u moře.
7. den: cyklovýlet k národnímu parku
Skadarské jezero–Virpazar–vyhlídka
Pavlova Strana, plavba lodí po Skadarském jezeře do Virpazaru, cca 46 km.
8. den: krátký cyklovýlet podél
pobřeží do Stariho Baru.
9. den: dopoledne ukončení
ubytování, koupání a odpoledne
odjezd do ČR.
10.den: v dopoledních hodinách
příjezd do ČR.

12 900 Kč/os. (2lůžkový pokoj v hotelu s polopenzí)
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Slovinsko

Cykloturistika – vícedenní zájezdy

Slovinsko je velmi malebnou zemí, kterou většina z nás zná pouze jako tranzitní zemi při cestě k chorvatskému Jadranu.
Pojeďte se ale s námi přesvědčit, že ve skutečnosti se jedná o malou a krásnou zemi, ve které snad najdeme všechno: hory,
jezera, krásná města a vesničky s kostelíky, moře. Reklamní slogan hlásá „Slovinsko je malá země pro velkou dovolenou“
a my věříme, že to platí i pro cykloturistiku.

SLOVINSKO –
JULSKÉ ALPY A MOŘE

Kola: nejvhodnější trekingová.
Ubytování: hotel 2lůžkové pokoje
Náročnost: středně těžká.
s koupelnou a WC, TV.
Délka tras: cca 175 km.
Stravování: polopenze.
Odjezdová místa: Tábor,
Č. Budějovice, Č. Krumlov, Kaplice.

PROGRAM:

1. den: odjezd v časných ranních
hodinách přes Rakousko do Slovinska, ubytování v hotelu, krátký
cyklovýlet (cca 25 km).
2. den: cyklovýlet ke krásným
jezerům Bled a Bohinjskému jezeru
(cca 50 km).
3. den: cyklovýlet k prameni řeky
Soči a do Bovce (cca 50 km). Pro
zdatné možnost výjezdu z Kranjske
Gory přes sedlo Vršič (1 611 m).

termín:
17. 6.–23. 6.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem s přívěsem
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na kola, 5x ubytování s polopenzí,
komplexní pojištění, informační

CENA:

4. den: autobusem k majestátnímu
Predjamskému hradu a světoznámé jeskyni Postojna, ubytování
v hotelu u moře.
5. den: cyklovýlet podél pobřeží
(cca 50 km), koupání.
6. den: volný program, večer
odjezd do ČR.
7. den: ráno příjezd do ČR.

10 490 Kč/os. (2lůžkový pokoj v hotelu s polopenzí)

materiál, průvodce, zákonné pojištění CK.

Příplatky: 2 100 Kč za jednolůžkový
pokoj.

www.cksaturn.cz

Maďarsko

Cykloturistika – vícedenní zájezdy

Vydejte se s námi na pohodový cyklozájezd do maďarských termálních lázní Lenti, které se nacházejí v jihozápadní části
Maďarska v blízkosti slovinských a chorvatských hranic. V termálních lázních Lenti bude naše základna, uvítá vás zcela nový
komplex termálních lázní a Park energie Sv. Jiří, který činí tyto lázně ojedinělými v celé Evropě, neboť leží ve styčných bodech
blahodárných energetických linií, kde hosté, společným účinkem léčivé vody a místa s výjimečnou energií mohou lépe
odpočívat, nabíjet se a léčit. Lenti je skvělým výchozím místem pro návštěvu sousedních států.

TERMÁLNÍ LÁZNĚ LENTI A VINICE NA KOLE

Kola: nejvhodnější trekingová.
Náročnost: lehká až středně těžká.
Délka tras: cca 170 km.
Ubytování: v hotelu Balance
Lenti**** v 1 a 2lůžkových pokojích
s možností přistýlky, s klimatizací,
koupelna se sprchou, WC, fénem,
minibarem, safem, balkonem.
Stravování: bufetové snídaně
s čerstvými bioprodukty, odpolední nabídka dezertů, večeře s menu
o 5 chodech (čerstvé saláty, předkrmy, 2 druhy polévek, 3 hlavní jídla,
která zahrnují chutně připravené
maso, zdravou rybu, a vegetariánský chod, dezert, sýry).
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem s přívěsem

PROGRAM:

1. den: odjezd v ranních hodinách,
odpoledne příjezd do termálních
lázní Lenti, ubytování, koupání
a relaxace v lázních, večeře.
2. den: cyklovýlet do slovinských
lázní Lendava a do vinic Lendavských Goric s moderní rozhlednou
Stolp Vinarium, Bukovniško jezero –
Lenti, cca 55 km.
3. den: cyklovýlet přes chorvatské
vinice Sveti Martin, Sveti Urban

termín:
29. 5.–2. 6.
www.cksaturn.cz
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CENA:

na kola, 4x ubytování s polopenzí,
uvítací přípitek, neomezený vstup
do lázní včetně odjezdového dne,
vstup do Parku energie Svatého
Jiří, hotelové welness (4 druhy sauny), župan do lázní, Wi-Fi internet,
komplexní pojištění, informační
materiál, průvodce, zákonné
pojištění CK.
Cena nezahrnuje : pobytovou
taxu cca 1,5 EUR/noc/osoba nad
18 let – platba na místě.
Příplatky: 2 200 Kč za jednolůžkový pokoj.
Odjezdová místa: Písek,
Č. Budějovice, Kaplice.

do Varaždinu (cca 70 km), lze zkrátit. Návrat busem.
4. den: cyklovýlet národním parkem Malý Balaton se zakončením
v Keszthely u Balatonu, cca 50 km.
5. den: dopoledne závěrečné
koupání v lázních a v odpoledních
hodinách odjezd do ČR.

8 900 Kč/os. (2lůžkový pokoj – se vstupem do termálů)
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Rakousko

Cykloturistika – vícedenní zájezdy

Cyklostezka podél řeky Enže (Ennsradweg) nabízí fantastické přírodní scenérie. Projedete jedním z nejhlubších kaňonů Evropy
a národním parkem Gesäuse, navštívíte slavné sportovní středisko Schladming, vaší pozornosti neujde zámek Trautenfels
a nádherný benediktinský klášter Admont. Po cestě vás budou doprovázet horské masívy Dachsteinu a Nízkých Taur.

ENNŽSKÁ CYKLOSTEZKA

Velmi oblíbený cyklozájezd

Kola: trekingová nebo horská
Náročnost: středně těžká
Délka trasy: cca 160 km.
Odjezdová místa: Písek, Tábor,
Č. Budějovice, Č. Krumlov, Kaplice.

PROGRAM:

1. den: v ranních hodinách odjezd
z ČR do Flachau. Cyklovýlet po trase Flachau–Radstadt–Schladming.
Délka cyklotrasy cca 45 km. Ubytování v hotelu ***.
2. den: cyklovýlet Schladming–Pruggern–Irdning–Liezen–Admont.

termín:
12. 7.–14. 7.

19CA122

Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým průvodce, 2x ubytování v hotelu***
autobusem, přepravu kol v přívěsu, ve 2lůžkovém pokoji s polopenzí,
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CENA:
informační materiál, komplexní pojištění a zákonné pojištění CK.

Ubytování: 2x v hotelu*** ve 2lůžkovém pokoji s koupelnou, WC.
Stravování: snídaně a servírovaná
večeře.

Ubytování v hotelu ***. Délka
cyklotrasy cca 75 km.
3. den: Admont–národním parkem
Gesäuse–Hieflau–Altenmarkt.
Délka etapy cca 40 km.
Odjezd do ČR, předpokládaný
návrat do Písku do 22.00 hod.

5 190 Kč/os.
Příplatek: 1 300 Kč za 1lůžkový pokoj.

www.cksaturn.cz

 Rakousko

Cykloturistika – vícedenní zájezdy

Novinkou v naší letošní nabídce je Traisental-Radweg, který vede ze světově proslulého poutního městečka Mariazell
alpským podhůřím přes hlavní město Dolního Rakouska St. Pölten vinicemi až k Dunaji. Cyklostezka je vedena po historické
poutní cestě a překonává výškový rozdíl cca 700 m. Druhý den můžete spojit cykloputování s kulinářskými požitky,
tradičními hospůdkami a ochutnat výtečné víno.

POHODOVĚ OD ALP K DUNAJI

Kola: trekingová nebo silniční.
Náročnost: lehká.
Délka trasy: cca 115–135 km.
Odjezdová místa: Písek, Tábor,
Č. Budějovice, Č. Krumlov, Kaplice.

PROGRAM:

1. den: brzy ráno odjezd z ČR
do Mariazell. Cyklovýlet Mariazell–
Lilienfeld–Wilhemsburg–St. Pölten.
Převaha klesání, délka cyklotrasy
cca 65 km. Ubytování v hotelu,
večeře.

termín:
24. 8.–25. 8.

19CA177

Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým průvodce, 1x ubytování v hotelu ***
autobusem, přepravu kol v přívěsu, ve 2 lůžkovém pokoji s polopenzí,

www.cksaturn.cz

CENA:
informační materiál, komplexní
pojištění a zákonné pojištění CK.

Ubytování: 1x v hotelu*** ve 2lůžkovém pokoji s koupelnou, WC,
SAT-TV, fénem.
Stravování: v ceně zájezdu je polopenze – snídaně formou bufetu,
servírovaná večeře.
2. den: cyklovýlet St.Pölten–
Herzogenburg–Krems. Možnost vyjížďky na benediktinský
klášter Göttweig. Délka cyklotrasy
cca 40–55 km. Odjezd do ČR,
předpokládaný návrat do Písku
do 21.00 hod.

3 900 Kč/os.
Příplatek: 500 Kč za 1lůžkový pokoj.
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Německo

Cykloturistika – vícedenní zájezdy

Labská cyklostezka se řadí mezi nejoblíbenější v Německu. Proto náš cyklozájezd směřuje do její části v Sasku – země
s bohatou historií. Začínat budeme mezi pískovcovími masívy v NP Saské Švýcarsko, poznáme nádherná historická centra
měst se svou architekturou zahrnující všechna slohová období, navštívíme také pohádkový zámek Moritzburg a městečko
Míšeň, proslulé výrobou porcelánu. V okolí Drážďan, které bývají nazývány Florencií na Labi, upoutají naší pozornost vinice.
Na závěr se přesuneme údolím řeky Labe do Děčína, kde zakončíme naše cykloputování.

SASKO NA KOLE

Kola: trekingová.
Náročnost: lehká
Délka tras: cca 180 km.
Odjezdová místa: Praha,
Písek, Tábor, České Budějovice,
Český Krumlov.

PROGRAM:

1. den: ráno odjezd z ČR do Saska.
Ubytování v hotelu v okolí Drážďan,
krátký cyklovýlet podél Labe
do Míšně (cca 35 km.)
2. den: cyklovýlet po Labské stezce z NP Saské Švýcarsko do Drážďan (cca 65 km).
3. den: cyklovýlet po trase barokní
zámek Moritzburg–vinařská stezka–Drážďany (cca 50km).

termín:
15. 8.–18. 8.
Cena zahrnuje: 3x ubytování
v hotelu s polopenzí, dopravu
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zájezdovým autobusem, přepravu
kol v přívěsu, průvodce, informač-

CENA:

Ubytování: dvoulůžkové pokoje se
sprchou/WC, TV/SAT.
Stravování: polopenze.

4. den: ráno ukončení pobytu
v hotelu, odjezd busem na cyklotrasu podél Labe z Bad Schandau
do Děčína (cca 30 km). Odjezd
v odpoledních hodinách, předpokládaný návrat ve večerních
hodinách.

6 890 Kč/os. (2lůžkový pokoj v hotelu s polopenzí)

ní materiál, komplexní pojištění,
zákonné pojištění CK.

Příplatek: 1lůžkový pokoj 1 950 Kč.

www.cksaturn.cz

www.cksaturn.cz
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VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY
Smlouva o zájezdu se uzavírá mezi cestovní kanceláří SATURN s.r.o.
(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.
Předsmluvní informace – Formulář s právy zákazníka: (zájezd)
CK je povinna poskytnout zákazníkovi před tím, než učiní závaznou
objednávku, nebo před uzavřením smlouvy o zájezdu informace
na standardizovaném příslušném formuláři. Formulář musí obsahovat inforamci, zda se jedná o zájezd nebo spojené cestovní služby
a informaci o způsobu právní ochrany zákazníka.
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.
– C estovní kancelář může v katalogu nebo v poznámce cestovní
smlouvy stanovit zvláštní podmínky, které musí zákazník splňovat,
pro účast na konkrétním zájezdu.
– Z ákazník může oznámit, že se zájezdu či výletu místo něho zúčastní jiná osoba, která splňuje stejné podmínky jako zákazník. Za tuto
změnu rezervace, jako je změna osoby nebo změna nástupního
místa u jednodenního výletu, zaplatí zákazník 50 Kč/osoba,
u zájezdu za tuto změnu zaplatí zákazník 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. Změna závazku ze smlouvy (§ 2531 OZ)
Jednostranná změna:
CK má možnost jednostranně změnit závazek ze smlouvy, pokud si
toto právo vyhradí ve smlouvě a pokud jde o nepodstatnou změnu.
Údaje o změně musí být zákazníkovi oznámeny v textové podobě
jasným a srozumitelným způsobem.
Podstatná změna:
Podstatná změna musí být zákazníkovi oznámena společně
s předložením návrhu na změnu závazku jasným, srozumitelným,
zřetelným způsobem a bez zbytečného odkladu v textové podobě
a musí obsahovat:
• dopad navrhovaných změn na cenu zájezdu,
• lhůtu, v níž může zákazník odstoupit od smlouvy,
• d ůsledky pro zákazníka, neodstoupí-li včas od smlouvy, a o údaje
o případném náhradním zájezdu a jeho ceně.
3. Povinnosti cestovní kanceláře při uzavření smlouvy o zájezdu
–C
 estovní kancelář předkládá zákazníkovi tento návrh smlouvy
a po jeho vyplnění obdrží každá ze smluvních stran po jednom
exempláři se stejnou platností. Zákazník svým podpisem pod
touto cestovním smlouvou stvrzuje, že dále převzal katalog
cestovní kanceláře, který obsahuje bližší údaje o zájezdu a doklad
o pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb.
a seznámil se způsobem, jakým má uplatnit své nároky plynoucí
z porušení právní povinnosti cestovní kanceláře.
– C estovní 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:
– J e-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.
–N
 avrhne-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.
–C
 estovní 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:
– 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.
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– 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.
Zrušení zájezdu ze strany cestovní kanceláře
Cestovní kancelář SATURN může odstoupit od smlouvy, pokud
a) počet osob přihlášených na zájezd je nižší než nejnižší počet určený ve smlouvě a CK oznámila zákazníkovi zrušení zájezdu ve lhůtě
určené ve smlouvě, která nesmí být kratší než 20 dní před zahájením
zájezdu v případě cest trvajících déle než 6 dní, 7 dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících 2 až 6 dní, 48 hodin před
zahájením zájezdu v případě cest trvajících méně než 2 dny, nebo
b) mu v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti
a zrušení zájezdu oznámila zákazníkovi bez zbytečného odkladu
ještě před zahájením zájezdu (§ 2536 OZ).
Při odstoupení od smlouvy cestovní kancelář vrátí bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 14 dnů po ukončení závazku ze smlouvy,
veškeré platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho prospěch
za zájezd, v případech stanovených tímto zákonem pak snížené
o odstupné za předčasné ukončení závazku ze smlouvy (§ 2536 a).
Zrušení zájezdu ze strany zákazníka
Odstoupení od smlouvy o zájezdu ze strany zákazníka bez úhrady
odstupného.
Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy bez úhrady odstupného pokud:
• Cestovní kancelář podstatně změní některou z hlavních náležitostí
zájezdu (např. délka pobytu, umístění ubytování, způsob stravování)
(§ 2539 odst. 2 OZ)
• V místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí
nastanou nevyhnutelné a mimořádné okolnosti mající zásadní vliv
na poskytování služeb zahrnutých v zájezdu (nebo na přepravu) (§
2535 OZ)
– 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 povinen 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
–C
 estovní 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.
– C estovní 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.
– C estovní 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) t řetí 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.
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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. Pomoc v nesnázích (§ 2539, § 2541)
Ocitne-li se po zahájení zájezdu zákazník v nesnázích nebo nelze-li
v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností zajistit návrat
zákazníka v souladu se smlouvou, poskytne mu cestovní kancelář
neprodleně pomoc, zejména tím, že mu
a) s dělí údaje o zdravotních službách, místních úřadech a konzulární
pomoci,
b) je nápomocen se zprostředkováním na dálku a
c) pomůže najít náhradní cestovní řešení.
Zavinil-li si zákazník nesnáze sám, může pořadatel za svou pomoc
požadovat přiměřenou náhradu skutečně vynaložených nákladů.
Nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností zajistit návrat zákazníka v souladu se smlouvou, nese pořadatel náklady
na nezbytné ubytování, pokud možno v rovnocenné kategorii, a to
nejvýše za tři noci na jednoho zákazníka. Pokud jsou v právních
předpisech Evropské unie o právech cestujících vztahujících se
k příslušnému dopravnímu prostředku stanovena pro návrat delší období, uplatní se tato období. (§ 2539 odst. 2)
10. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)
Dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se zákazník, pokud nesouhlasí s odpovědí CK na jeho reklamaci, obrátil na Českou
obchodní inspekci a zahájil řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Kontaktní údaje:
Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR,
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz;
Web: adr.coi.cz kde najdete formulář pro zahájení šetření formou
mimosoudního sporu.
11. Pojištění
Ceny zahraničních zájezdů organizovaných Cestovní kanceláří
SATURN s.r.o. zahrnují povinné smluvní pojištění ve smyslu zákona
č. 159/1999 Sb.
U jednodenních zahraničních výletů je v ceně zahrnuto pojištění
léčebných výloh a úrazu a u zahraničních cykloturistických zájezdů
je v ceně zahrnuto komplexní cestovní pojištění, pokud není
uvedeno jinak.
12. 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.
13. Ochrana osobních údajů GDPR
Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne
27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
Cestovní kancelář má zákonné oprávnění za účelem uzavření
a plnění Smlouvy o zájezdu nebo jiných Smluv o poskytování služeb
cestovního ruchu zpracovávat osobní údaje zákazníka. Cestovní
kancelář shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje zákazníka /fyzické osoby/:
jméno, příjmení, titul, datum narození/rodné číslo, místo trvalého
pobytu, telefonní číslo, e-mail, číslo cestovního dokladu, evidence
plateb.
Pro účely plnění Smlouvy o zájezdu, případně jiné Smlouvy
o poskytování služeb cestovního ruchu je zákazník srozuměn, že
jeho osobní údaje budou v nezbytném rozsahu poskytnuty dalším
subdodavatelům služeb, které jsou součástí realizace zájezdu /
dopravci, ubytovací zařízení, průvodci, delegáti, pojišťovny…./
Zákazník jako subjekt údajů prohlašuje, že bude spolucestující
osoby či jejich zákonné zástupce, jimiž byl zplnomocněn k uzavření smlouvy, řádně a včas informovat o užití a zpracování jejich
osobních údajů cestovní kanceláří či jinými poskytovateli služeb
cestovního ruchu (dalšími zpracovateli)
Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů je zapotřebí pouze ke konkrétnímu, specifickému účelu, např. věrnostní program.
Cestovní kancelář je oprávněna obvyklé obchodně marketingové
nabídky svým zákazníkům zasílat bez tohoto souhlasu.
Podrobné „Informace o zpracování osobních údajů (GDPR) a poučení o právech zákazníka v souvislosti s ochranou osobních údajů“
jsou uvedeny na www.cksaturn.cz/ sekce pro klienty a partnery.
14. 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.
– Z ákazník je osobně zodpovědný za správnost jím uvedených
osobních údajů.
– Z ákazník je povinen zajistit si platné cestovní doklady včetně víz
a dalších náležitostí potřebných pro vycestování do konkrétní
destinace (např. lékařské potvrzení o vakcinaci aj.).
– Termín „katalog“ zahrnuje veškerý písemný nabídkový materiál
cestovní kanceláře, který byl klientovi prokazatelně předán.
– O dlišuje-li se vymezení zájezdu uvedené v katalogu od této
smlouvy – má vždy přednost cestovní smlouva.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí od 1. 7. 2018.
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Chorvatsko, Itálie, Španělsko, Maďarsko, Slovinsko,
Slovensko, Holandsko, Německo, Rakousko,
Černá Hora, Švýcarsko, Česká Republika

Kam vyrazit příště?
Vyberte si online z nabídky CK SATURN. Zarezervujte si dovolenou
nebo zájezd pohodlně ze svého počítače, telefonu či tabletu.

www.cksaturn.cz

Možnost nezávazného objednání
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Aktuální informace o dostupnosti a obsazení

www.cksaturn.cz

České Budějovice

www.facebook.com/saturnck

Karla IV. 416/14

e-mail: cksaturn@cksaturn.cz

tel.: 380 427 820, 602 188 290

www.cksaturn.cz

