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Úvod 

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.

–  sleva 7 %  
ze základní ceny při uhrazení 50% zálohy  
z celkové ceny zájezdu do 15. 2. 2017

–  sleva 5 %  
ze základní ceny při uhrazení 50% zálohy  
z celkové ceny zájezdu do 15. 3. 2017

–  sleva 300 Kč 
pro členy Klubu SATURN u pobytových  
a vybraných cykloturistických zájezdů  
označených piktogramem S.

Smluvním partnerem CK ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. pro cestovní pojištění je ČSOB Pojišťovna a.s. Komplexní cestovní 
pojištění obsahuje: pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění, připojištění odpovědnosti za škodu, zavazadel a připojištění storna 
zájezdu. Cena pojištění činí 27 Kč za osobu a pojistný den. Bližší informace Vám rádi sdělíme v cestovní kanceláři.

Využijte našich časových slev:

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.

Vážení a milí přátelé,
rádi bychom Vám poděkovali 
za přízeň a důvěru, kterou již 
několik let projevujete cestovní 
kanceláři SATURN a představili 
Vám nový katalog pobytových, 
poznávacích a cykloturistických 
zájezdů pro rok 2017.

Jsme velmi potěšeni, že každým 
rokem zaznamenáváme nárůst 
zákazníků. V loňském roce 
využilo služeb cestovní kance-
láře SATURN více než 12 tisíc 
zákazníků. Také nás velmi těší, že 
mnozí se k nám vracejí a vybírají 
si z naší nabídky opakovaně.

Po úspěšné sezóně v roce 2016 
je nabídka zájezdů v tomto ka-
talogu opět bohatší a rozšířená 
o ubytovací kapacity v některých 
oblíbených letoviscích. Najdete 
v něm řadu známých a žádaných 
míst v oblasti celého chorvatské-
ho pobřeží, dále známá letoviska 
v severní Itálii a ve Španělsku. 
Velmi žádané byly v loňském 
roce letecké zájezdy pro seniory, 
které jsme v našem katalogu 

rozšířili. V letošní nabídce jsou 
rovněž oblíbené krátkodobé 
pobyty v termálních lázních 
v Maďarsku s přímým odjezdem 
z jižních Čech a také relaxační 
víkendy v Bad Füssingu ve velmi 
kvalitním hotelu s polopenzí. 
Také velmi žádané cykloturistic-
ké zájezdy jsme rozšířili o cyklo-
zájezdy do Chorvatska, oblasti 
Makarské riviery. 

Cestovní kancelář SATURN je 
podnikatelským střediskem 
akciové společnosti ČSAD 
AUTOBUSY České Budějovice. 
Od roku 2003 je naším 
majitelem rakouská firma  
ÖBB – Postbus GmbH.

Dne 21. 5. 2003 jsme 
obdrželi koncesní listinu pod 
evidenčním číslem 3301101-
46935-00, vydanou Obecním 
živnostenským úřadem České 
Budějovice. Všechny zájezdy 
v tomto katalogu jsou pojištěny 
u Generali pojišťovny a.s. 
ve smyslu zákona 159/1999 Sb. 

pod obchodním názvem 
ČSAD AUTOBUSY České 
Budějovice a.s. Po celou 
dobu působení na trhu 
cestovního ruchu prokazuje 
cestovní kancelář SATURN svoji 
serióznost a stabilitu se silným 
ekonomickým zázemím dopravní 
společnosti ČSAD AUTOBUSY 
České Budějovice a.s. Díky 
této skutečnosti nabízíme svým 
zákazníkům nejen ověřenou 
kvalitu poskytovaných služeb, 
ale i naprostou finanční jistotu 
a spolehlivost vlastních autobusů 
na našich zájezdech.

Pokud Vás naše nabídka 
zaujme, dovolenou si můžete 
zarezervovat nejen ve čtyřech 
našich pobočkách a to v Českých 
Budějovicích, Českém Krumlově, 
Písku a Prachaticích, nebo 
u provizních prodejců, ale také 
po internetu na webových 
stránkách www.cksaturn.cz. 
Kromě příznivých cen Vám 
nabízíme i několik atraktivních 
slev za včasnou rezervaci.

Věříme, že Vás náš pečlivě 
připravovaný katalog na sezónu 
roku 2017 při Vašem výběru 
zaujme a strávíte příjemnou 
dovolenou s cestovní kanceláří 
ČSAD AUTOBUSY České 
Budějovice a.s.

Na setkání s Vámi se těší 
kolektiv pracovníků cestovní 
kanceláře SATURN
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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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Poreč Chorvatsko

Poloha: hotel se nachází na polo-
ostrově 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, kadeř-
nický salon, směnárna, parkoviště 
(1 EUR/den – platba na místě).

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 po-
kojů na mořskou stranu není vidět 
na moře (vzrostlé stromy). 
Stravování: polopenze, snídaně 
i večeře formou bohatého bufetu. 

Možnost dokoupení obědů za pří-
platek (viz tabulka).
Sport a zábava: vodní sporty, spor-
tovní hřiště pro míčové hry, tenisové 
kurty, zábavný park.
Pláž: přírodní oblázková, kamenitá, 
betonová plata 150 m od hotelu.
Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x po-
lopenzi formou bufetu, pobytovou 
taxu, služby delegáta, pojištění CK.

Fakultativní nabídka: doprava 
obousměrně 2 090 Kč, doprava 
jednosměrně 1 490 Kč, komplexní 
pojištění 270 Kč.
Odjezdová místa: Praha, Příbram, 
Tábor, Písek, Protivín, Vodňany, Čes-
ké Budějovice, Kaplice. Za příplatek 
200 Kč – Strakonice, Český Krumlov 
a za příplatek 300 Kč – Prachatice.

Odjezdová místa: Praha, Tábor, 
Písek, Strakonice, Prachatice, 
České Budějovice, Český Krumlov, 
Kaplice. 
Cena zahrnuje: 7x ubytování v 1/2 
pokojích s balkonem, 7x polopenzi 

formou bufetu, dopravu zájezdo-
vým autobusem, pobytovou taxu, 
služby delegáta, pojištění CK.
Fakultativní nabídka: komplexní 
pojištění 270 Kč.

NEPŘEHLÉDNĚTE:  Výhodná nabídka 
do hotelu Delfín** v termínech 16. 6.–25. 6. 
a 18. 8.–27. 8. – autobusová doprava v ceně!

HOTEL DELFÍN **

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 jed-
ním z nejlépe vybavených turistických středisek na Istrii.

HOTEL DELFÍN 3. 6.–24. 6. 24. 6.–1. 7. 
19. 8.–26. 8. 1. 7.–8. 7. 8. 7.–5. 8. 5. 8.–19. 8. 26. 8.–2. 9. 2. 9.–9. 9. 9. 9.–16. 9.

dospělý 7 490 8 490 8 890 9 490 8 890 7 890 6 490 6 090

dítě do 7 let s 1 dosp. 4 690 5 090 5 290 5 590 5 290 4 790 4 090 3 890

dítě 7–14 let s 1 dosp. 5 770 6 450 6 730 7 150 6 730 6 030 5 050 4 770

dítě do 12 let na přistýlce ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

dítě 12–14 let na přistýlce 4 690 5 090 5 290 5 590 5 290 4 790 4 090 3 890

dítě 14–18 let na přistýlce 5 810 6 730 7 050 7 530 7 050 6 250 5 150 4 870

mořská strana/os. a týden 250 250 250 250 450 250 250 250

příplatek za 1/1 s balkonem/týden 990 990 990 990 1 320 990 490 490

příplatek za obědy/os. a týden 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350

HOTEL DELFÍN 16. 6.–25. 6. 18. 8.–27. 8.

dospělý 9 460 10 360

dítě do 7 let na přistýlce 2 090 2 090

dítě 7–14 let na přistýlce 6 190 6 590

dítě 14–18 let na přistýlce 7 990 8 720

mořská strana/os. a týden 250 250

příplatek za 1/1 s balkonem/týden 990 990

příplatek za obědy/os. a týden 1 350 1 350
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Poreč Chorvatsko

HOTEL LAGUNA PARK ****

Poloha: v příjemném prostředí 
borového háje, cca 2 km severně od 
centra města Poreč, v části Špadiči.
Vybavení hotelu: restaurace, 
aperitiv bar, směnárna, prodej-
na suvenýrů, TV místnost, Wi-Fi 
ZDARMA, terasa, v blízkosti market, 
parkoviště za poplatek (cca 1 EUR/
den). Společenské prostory jsou 
klimatizované. 
Pokoje: klimatizované dvoulůžkové 
se sprchou a WC, SAT/TV, trezorem, 

minibarem, telefonem, fénem. 
Balkon je pouze v pokojích na 
parkovou stranu. Pokoje s možností 
přistýlky jsou bez balkonu.
Stravování: light all inclusive – 
snídaně, obědy a večeře formou 
bufetu včetně místních točených 
nápojů, 1x týdně tématická večeře, 
sekt ke snídani zdarma.
Sport a zábava: venkovní bazén 
se sladkou vodou, dětský bazén, 
tenisové kurty, minigolf, animace 

pro děti 4–12 let (od 29. 5. do 9. 9. –  
v rámci animačního programu 
dopolední občerstvení pro děti: 
dezert, sendvič nebo snack), hřiště 
pro míčové hry, dětské hřiště, vodní 
sporty.
Pláž: betonová plata, cca 50–100 m 
od hotelu, cesta na pláž vede přes 
místní komunikaci.
Odjezdová místa: Praha, Příbram, 
Tábor, Písek, Protivín, Vodňany, 
České Budějovice, Kaplice.  

Za příplatek 200 Kč – Strakonice, 
Český Krumlov a za příplatek 
300 Kč – Prachatice.
Cena zahrnuje: 7x ubytování se 
stravou light all inclusive, pobytovou 
taxu, služby delegáta, pojištění CK.
Fakultativní nabídka: doprava 
obousměrně 2 090 Kč, doprava 
jednosměrně 1 490 Kč, komplexní 
pojištění 270 Kč.

Sleva 1 400 Kč na dospělou osobu pro termíny 
3. 6.–12. 8. při uhrazení zájezdu do 15. 4. 2017!!!

ALL  
INCLUSIVE 

LIGHT

HOTEL LAGUNA PARK 27. 5.–3. 6. 3. 6.–10. 6. 10. 6.–17. 6. 17. 6.–24. 6. 24. 6.–1. 7. 1. 7.–22. 7.

dospělý 11 100 11 520 12 800 12 080 14 730 15 150

dítě do 12 let na přistýlce ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

dítě do 12 let s jedním dospělým 5 950 6 160 6 796 6 440 7 770 7 980

dítě 12–14 let na přistýlce 5 950 6 160 6 796 6 440 7 770 7 980

dítě 12–14 let s jedním dospělým 7 830 8 130 9 020 8 520 10 370 10 670

dítě 14–18 let na přistýlce 8 770 9 110 10 130 9 550 11 680 12 010

příplatek za balkon/os./týden 520 540 540 540 300 320

příplatek za stranu moře/os./týden 520 540 540 540 300 320

HOTEL LAGUNA PARK 22. 7.–12. 8. 12. 8.–19. 8. 19. 8.–26. 8. 26. 8.–2. 9. 2. 9.–9. 9. 9. 9.–16. 9.

dospělý 17 290 16 010 14 510 13 240 11 320 8 330

dítě do 12 let na přistýlce ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

dítě do 12 let s jedním dospělým 9 050 8 410 7 660 7 020 6 060 4 570

dítě 12-14 let na přistýlce 9 050 8 410 7 660 7 020 6 060 4 570

dítě 12-14 let s jedním dospělým 12 160 11 270 10 220 9 330 7 990 5 890

dítě 14-18 let na přistýlce 13 720 12 700 11 500 10 480 8 950 6 550

příplatek za balkon/os./týden 320 320 520 520 520 520

příplatek za stranu moře/os./týden 320 320 520 520 520 520
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Rabac Chorvatsko

Poloha: hotel je umístěný na polo-
ostrově Sv. Andrija, v borovém háji, 
cca 700 m od centra města Rabac.
Vybavení hotelu: restaurace, lobby 
bar s terasou, směnárna, trezor 
(za poplatek), TV místnost, taneční 
terasa, Wi-Fi na recepci a lobby 
baru ZDARMA, internetový koutek 
za poplatek, parkoviště, výtah.
Pokoje: klimatizované dvoulůžkové 
se sprchou a WC, SAT/TV, telefo-

nem, fénem, balkonem, některé 
s možností přistýlky.
Stravování: light all inclusive – sní-
daně, obědy a večeře formou bufe-
tu, k obědu a večeři jsou ZDARMA 
místní točené nápoje (víno, domácí 
pivo, voda a nealko nápoje). 
Sport a zábava: venkovní bazén 
s mořskou vodou, lehátka a slu-
nečníky ZDARMA (v omezeném 
množství), dětský bazén, masáže – 

za poplatek, v blízkosti – tenisové 
kurty, stolní tenis, minigolf, plážový 
volejbal, aerobic, půjčovna jízdních 
kol, prostor na uschování kol, dětské 
hřiště, animace pro děti 4–12 let 
(červen–září), sportovní animační 
program (červen–září), vodní sporty. 
Pláž: přírodní kamenitá, oblázková 
a betonová plata, cca 100 m.
Odjezdová místa: Praha, Příbram, 
Tábor, Písek, Protivín, Vodňany, Čes-

ké Budějovice, Kaplice. Za příplatek 
200 Kč – Strakonice, Český Krumlov 
a za příplatek 300 Kč – Prachatice.
Cena zahrnuje: 7x ubytování se 
stravou light all inclusive, pobytovou 
taxu, služby delegáta, pojištění CK.
Fakultativní nabídka: doprava 
obousměrně 2 090 Kč, doprava 
jednosměrně 1 490 Kč, komplexní 
pojištění 270 Kč, příplatek za 1/1 – 
50 % z ceny pro dospělého.

HOTEL ALLEGRO ***

Rybářské městečko, malý přístav a významné, velmi rušné a hojně navštěvované letovisko na jihovýchodním pobřeží Istrie. 
Rabac leží ve stejnojmenné zátoce, která vznikla zatopením dolního toku Rabackého potoka. Proti Rabacu je ostrov Cres. 
Ve městě se každoročně koná Rabacký festival elektronické hudby. Jsou zde menší oblázkové pláže se snadným přístupem 
do vody a průzračnou vodou.

Sleva 10 % z ceny ubytování –  
při uhrazení zájezdu do 31. 3. 2017

ALL  
INCLUSIVE 

LIGHT

HOTEL ALLEGRO 27. 5.–3. 6. 3. 6.–10. 6. 10. 6.–17. 6. 17. 6.–1. 7. 1. 7.–8. 7. 8. 7.–29. 7. 29. 7.–19. 8. 19. 8.–2. 9. 2. 9.–9. 9. 9. 9.–16. 9.

POKOj ½ 

dospělý 10 400 10 510 12 030 13 400 14 670 15 790 18 040 15 790 11 140 10 030

dítě do 2 let bez lůžka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

dítě 2–14 let s 1 dospělým 7 860 7 870 9 440 9 450 10 330 11 120 12 700 11 110 7 860 7 100

příplatek za stranu moře/os./týden 1 220 1 200 1 500 2 500 2 900 3 000 2 500 3 000 1 100 1 240

POKOj ½ + 1 s bALKONEm

dospělý 11 750 11 980 13 500 16 110 17 890 19 160 21 100 19 170 12 450 11 640

dospělý na přistýlce 9 610 9 620 11 510 11 520 12 740 13 680 15 740 13 680 9 610 8 790

dítě do 2 let bez lůžka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

dítě 2–14 let na přistýlce ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

dítě 2–14 let na lůžku s 1 dospělým 8 100 8 100 9 660 9 660 10 670 11 500 13 140 11 500 8 100 7 420

příplatek za stranu moře/os./týden 1 220 1 100 1 500 2 500 2 900 3 000 2 500 3 000 1 100 1 240



7www.cksaturn.cz

Medulin Chorvatsko

Poloha: hotel se nachází cca 
150 m od moře a 500 m od centra 
Medulinu.
Vybavení hotelu: restaurace, ape-
ritiv bar, TV místnost, plážový bar, 
obchod se suvenýry, velká terasa se 
2 venkovními bazény s mořskou vo-
dou, Wi-Fi připojení (lobby), výtah, 
parkoviště.
Pokoje: dvoulůžkové s možností 
přistýlky se sprchou a WC, SAT/
TV, telefonem, fénem, klimatizací, 

moderně vybavené. Pokoje na moř-
skou stranu jsou s balkonem, pokoje 
do parku s francouzským oknem.
Stravování: light all inclusive, 
snídaně, oběd a večeře formou 
bufetu, během jídla místní točené 
alkoholické a nealkoholické nápoje 
(ovocné šťávy, voda, červené a bílé 
víno, pivo), odpolední káva/čaj 
s koláčem/zmrzlinou.
Sport a zábava: animace pro děti 
a dospělé, vodní sporty, tenisové 

dvorce, 6 fotbalových hřišť, víceú-
čelové hřiště pro míčové hry, stolní 
tenis, lehkoatletická dráha.
Pláž: přírodní kamenitá, oblázková, 
částečně i písčitá 150 m od hotelu.
Odjezdová místa: Praha, Příbram, 
Tábor, Písek, Protivín, Vodňany, 
České Budějovice, Kaplice. 
Za příplatek 200 Kč – Strakonice, 
Český Krumlov a za příplatek 
300 Kč – Prachatice.

Cena zahrnuje: 7x ubytování se 
stravou light all inclusive, pobytovou 
taxu, služby delegáta, pojištění CK.
Fakultativní nabídka: doprava 
obousměrně 2 090 Kč, doprava 
jednosměrně 1 490 Kč, komplexní 
pojištění 270 Kč.

HOTEL HOLIDAY ***

Zemědělské a rybářské městečko 10 km jižně od Puly, kde žije asi 2000 obyvatel. Medulin je významným střediskem ces-
tovního ruchu. Leží v nejjižnější části Istrie při rozlehlém, velmi členitém a celkem mělkém Medulinském zálivu, dno zálivu je 
písečné. V okolním moři, zejména mezi Medulinem a Pomerem se loví langusty. Pro velmi dobré přírodní podmínky navště-
vují Medulin s oblibou rodiny s dětmi.

Sleva 10 % z ceny ubytování –  
při uhrazení zájezdu do 15. 3. 2017

HOTEL HOLIDAY 27. 5.–17. 6. 17. 6.–1. 7. 1. 7.–15. 7. 15. 7.–26. 8. 26. 8.–9. 9.

Pokoj ½ (+1) – strana park

dospělý 11 320 12 800 14 090 15 590 14 090

dospělý na přistýlce 8 520 9 620 10 600 11 720 10 600

dítě do 3 let bez lůžka se 2 dospělými ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

dítě 3–12 let na přistýlce se 2 dospělými 6 060 6 780 7 450 8 200 7 450

dítě do 12 let s 1 dospělým 7 990 9 020 9 930 10 970 9 930

příplatek za 1/1 pokoj 3 290 3 310 3 300 3 290 3 300

Pokoj ½ (+1) – strana moře

dospělý 12 160 13 660 14 930 16 430 14 930

dospělý na přistýlce 9 150 10 270 11 230 12 350 11 230

dítě do 3 let bez lůžka se 2 dospělými ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

dítě 3–12 let na přistýlce 6 480 7 230 7 870 8 620 7 870

dítě do 12 let s 1 dospělým 8 570 9 620 10 510 11 560 10 510

příplatek za 1/1 pokoj 3 310 3 310 3 310 3 310 3 310

ALL  
INCLUSIVE 

LIGHT
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Ostrov Krk – Baška Chorvatsko

Baška – jedno z nejkrásnějších a velmi oblíbených letovisek největšího ostrova Jadranu se nachází v malebné zátoce na již-
ním pobřeží ostrova Krk. Příjemné městečko Baška ožívá každý rok nebývalým množstvím návštěvníků, které láká nejen 
toto půvabné místo (bohaté historické a kulturní dědictví), nezapomenutelné pláže (patří k nejlepším na severním Jadranu), 
množství turistických tras, přes 2 500 slunečných hodin ročně, gastronomie a sportovní nabídka.

Poloha: nachází se 100 m od ob-
lázkové cca 2 km dlouhé pláže 
v romantické zátoce. Od centra 
městečka je vzdálen 5 min. 
Vybavení: hotel se skládá ze 3 částí. 
V hotelu je velká vstupní hala s re-
cepcí, 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 trezor, 
přípojka na internet a fén.
Stravování: polopenze – formou 
švédských stolů včetně neomeze-
né 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, Prachatice, 
České Budějovice, Český Krumlov 
a Kaplice.
Cena zahrnuje: 7x ubytování, 
7x polopenzi, pobytovou taxu, služ-
by delegáta a zákonné pojištění CK.
Cena nezahrnuje: příplatek za obě-
dy (formou bufetu) včetně nápojů 
2 600 Kč/osoba/týden. V případě, 
že si rodiče zakoupí obědy, mají 

děti do 7 let obědy ZDARMA. Děti 
7–12 let zaplatí 1 300 Kč/os./týden.
Fakultativní nabídka: doprava 
zájezdovým autobusem 2 200 Kč, 
komplexní pojištění 270 Kč/os. 
Na recepci možnost připlatit si 
lednici cca 3 EUR/den, parkování 
cca 2 EUR/den, dětská postýlka je 
pro děti do 2 let ZDARMA.

HOTEL CORINTHIA ***

1–2 děti do 15 let na přistýlce ZDARMA!
Neomezená konzumace nápojů k večeři!

ANIMAČNÍ 
PROGRAMY

HOTEL CORINTHIA 3. 6–17. 6 17. 6–24. 6.
2. 9–9. 9.

24. 6–1. 7.
26. 8–2. 9. 1. 7–26. 8 

dospělý v pokoji 1/2 na pevném lůžku * 10 680 11 480 12 080 13 280

dospělý v pokoji 1/3 na 1. nebo 2. lůžku 11 680 12 680 13 480 14 670

dospělý v pokoji 1/4  na 1. nebo 2. lůžku  12 880 13 870 14 670 15 870

dítě do 15 let na přistýlce na 3. nebo 4. lůžku ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

osoba nad 15 let na přistýlce v pokoji na 3. lůžku v pokoji 1/2 +1 9 280 10 080 10 720 11 680

* v pokoji lze ubytovat 1 dítě do 7 let bez lůžka se stravou ZDARMA
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Ostrov Krk – Baška Chorvatsko

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

APARTMÁN 1/2: ložnice se 2 lůžky, 
obývací pokoj s přistýlkou a  ku-
chyňský 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 EUR/osoba/pobyt (platí se 
na místě).

Fakultativní nabídka: doprava 
zájezdovým autobusem 2 200 Kč, 
komplexní pojištění vč. storna 
270 Kč/os. (viz. úvodní strana).
Odjezdová místa: Praha, Benešov, 
Tábor, Příbram, Strakonice, Písek, 
Plzeň, Blatná, Vodňany, Prachatice, 
České Budějovice, Český Krumlov 
a Kaplice.

SOUKROMÉ APARTMÁNY

ilustrační fotoilustrační foto

sOUKROmÉ APT bAŠKA 27. 5. – 24. 6. 
9. 9 – 16. 9.

24. 6. – 1. 7. 
2. 9. – 9. 9.

1. 7 – 15. 7. 
26. 8. – 2. 9. 15. 7 – 26. 8.

nájem za studio 1/2 8 270 9 470 11 260 13 060

nájem za apt 1/2 9 660 11 260 13 460 15 250

nájem za apt 1/4 14 340 16 330 19 920 22 910

nájem za apt 1/6 19 210 21 000 24 600 29 580

přistýlka 2 700 2 900 3 300 3 500

osoba bez lůžka 1 000 1 000 1 000 1 000
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Ostrov Krk – Omišalj Chorvatsko

Kvarnerská riviéra se táhne po východním pobřeží Istrie, kde je omývána vodami Rijeckého a Kvarnerského zálivu. Většina míst 
Kvarnerské riviéry jsou lázeňská střediska, voda v Omišaljském zálivu obsahuje minerály vhodné k léčbě pohybového ústrojí a má 
příznivé účinky i při léčbě různých alergií a ekzémů. Ostrov Krk je největším ostrovem v Jaderském moři a s pevninou je spojen 
mostem. Letovisko Omišalj s pěkným přístavem se nachází na severním pobřeží cca 7 km od tohoto mostu v závěru Omišaljské 
zátoky. Díky autobusové zastávce přímo v Omišalji je možné podnikat výlety po celém ostrově Krk a objevovat tak jeho krásy.

Poloha: nachází se cca 500 m 
od centra letoviska Omišalj, které 
je protkané úzkými kamennými 
uličkami a pyšní se mnohými kultur-
ně-historickými památkami – např. 
románský kostel, na náměstí se 
pořádají koncerty a různé kulturní 
akce, z vyhlídky je krásný výhled 
na Omišaljský záliv, návštěvu města 
je možné si zpříjemnit poseze-
ním v některé z místních kaváren 
a restaurací, nechybí zde ani banka, 
směnárna, lékárna, pekařství a další 
obchody jak se základním sortimen-
tem, tak se suvenýry.

Vybavení: recepce, restaurace, 
bar, disco club, kadeřnictví, masážní 
salon, obchod se suvenýry, parkoviště 
a Wi-Fi na recepci hotelu zdarma, vý-
tah, terasa vhodná pro cvičení a tanec.
Pláž: vzdálená pouhých 100 m, 
nachází se zde travnaté plochy 
na slunění, oblázková a betonová 
pláž, místy je pláž písčitá, která 
společně s pozvolným vstupem 
do moře zajišťuje vhodné podmínky 
pro koupání dětí a neplavců, přímo 
na pláži jsou k dispozici sprchy.
Pokoje: standardně zařízené dvou-
lůžkové pokoje s možností přistýlky 

formou pevného lůžka mají vlastní 
sociální zařízení a balkon (díky 
výtahu jsou vhodné i pro vozíčkáře – 
bližší info v CK).
Stravování: polopenze – snída-
ně a večeře formou bohatých 
švédských stolů (nápoje k snídani 
zdarma).
Sport a zábava: tenisové kurty, 
stolní tenis, hřiště pro míčové hry, 
minigolf, na pláži je dětské hřiště 
s prolézačkami.
Nástupní místa: Praha, Plzeň, 
Benešov, Tábor, Příbram, 
Strakonice, Písek, Blatná, Vodňany, 

České Budějovice, Český Krumlov, 
Prachatice a Kaplice
Cena zahrnuje: 7x ubytování, 
7x polopenzi, služby delegáta, 
zákonné pojištění CK, pobytovou 
taxu pro osoby starší 12 let.
Fakultativní nabídka: doprava 
autobusem 2 090 Kč/osoba, kom-
plexní cestovní pojištění 27 Kč/os./ 
den, plná penze 1 530 Kč/osoba, 
1/1 pokoj za příplatek ve výši 30 %.

DEPANDANCE MARINA A PRIMORKA **

DEP. mARINA/PRImORKA** 10. 6.–17. 6. 
2. 9.–9. 9. 17. 6.–24. 6. 24. 6.–1. 7. 1. 7.–8. 7. 8. 7.–26. 8. 26. 8.–2. 9.

1. a 2. dospělá osoba 4 390 4 490 4 990 5 990 5 790 5 490

1. dítě do 6,99 let bez lůžka ZDARMA

1. dítě do 13,99 let na přistýlce 2 290 2 390 2 590 3 190 3 090 2 790

1. a 2. dítě do 13,99 let na pev. lůžku 3 090 3 190 3 490 4 190 4 090 3 890

1. dítě do 13,99 let s 1 dospělou os. 3 090 3 190 3 490 4 190 4 090 3 890

3. dospělá osoba na přistýlce 3 990 4 090 4 490 5 390 5 290 4 990
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Crikvenica Chorvatsko

Město a tradiční oblíbené letovisko leží cca 37 km jihovýchodně od Rijeky, při ústí potoka Dubračina, jehož nánosy písku 
vytvořily věhlasnou starou crikvenickou pláž. Název města Crikvenica pochází z chorvatského crkva = kostel, podle zdejšího 
klášterního kostela pavlánů. Tento klášter s kostelem zde postavil v 15. století místokrál Nikola Frankopan. Klášter ve městě 
dodnes stojí, ale slouží jako hotel.

Poloha: hotel se nachází v bezpro-
střední blízkosti pláže, zhruba 500 m 
od centra města, kam se dostanete 
příjemnou procházkou po prome-
nádě.
Vybavení: klimatizovaná restaura-
ce, terasa, aperitiv bar, snack bar 
na pláži, lobby bar, recepce, výtah, 
trezor na recepci za poplatek, par-
kování za poplatek 10 EUR/den.

Pokoje: dvoulůžkové se sprchou 
a WC, telefonem, SAT/TV a bal-
konem. Všechny pokoje směrem 
na moře jsou s možností 1 při-
stýlky. Jednolůžkový pokoj je bez 
balkonu. 
Stravování: polopenze, snídaně 
a večeře formou bufetu. 
Sport a zábava: venkovní bazén 
se sladkou vodou, vnitřní bazén se 

sladkou vodou (v červenci a srpnu 
uzavřen), vodní sporty.
Pláž: přímo před hotelem, oblázková 
nebo betonová plata. Písčitá pláž 
s tobogánem je vzdálena cca 5 minut.
Nástupní místa: Praha, Plzeň, 
Benešov, Tábor, Příbram, 
Strakonice, Písek, Blatná, Vodňany, 
České Budějovice, Český Krumlov, 
Prachatice a Kaplice.

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 
7x polopenzi, pobytovou taxu, 
služby delegáta, pojištění CK.
Fakultativní nabídka: doprava kli-
matizovaným autobusem 2 090 Kč, 
komplexní pojištění 270 Kč/os.

HOTEL MEDITERAN ***

Sleva 10 % z ceny ubytování –  
při uhrazení celého zájezdu do 31. 3. 2017!

HOTEL mEDITERAN 27. 5.–3. 6.
16. 9.–23. 9.

3. 6.–1. 7.
2. 9.–16. 9. 1. 7.–2. 9.

POKOj 1/2 – sTRANA PARK

dospělý 9 680 10 080 12 280

dítě do 3 let (bez lůžka) ZDARMA ZDARMA ZDARMA

dítě do 11 let s 1 dospělým 6 300 6 500 7 590

příplatek za 1/1 pokoj 890 1 100 1 100

POKOj 1/2(+1) – sTRANA mOřE

dospělý 11 680 12 080 14 270

dospělý na přistýlce 10 440 10 800 12 780

dítě do 3 let (bez lůžka) ZDARMA ZDARMA ZDARMA

dítě do 11 let s 1 dospělým 6 850 7 050 8 150

dítě 3–6 let na přistýlce ZDARMA ZDARMA ZDARMA

dítě 6–12 let na přistýlce 6 850 7 050 8 150

dítě 12–16 let na přistýlce 8 620 8 900 10 430
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Novi Vinodolski Chorvatsko

Oblíbené přímořské letovisko je umístěno uprostřed Kvarnerského zálivu a Kvarnerské riviéry na úbočí Malé Kapele, naproti 
ostrovu Krk, cca 50 km jižně od Rijeky. Letovisko nabízí 22 km mořského pobřeží, pláží a promenád s obchody, kavárnami, 
restauracemi, muzeem, kulturními památníky a další nabídkou služeb. Široká je i nabídka denní i večerní zábavy a sportovního 
vyžití. Díky upraveným plážím a průzračně čistému moři bylo vyznamenáno – tzv. Modrou vlajkou.

Poloha: oblíbený hotel se nachází 
cca 200 m od centra letoviska, skládá 
se ze staré a nové části, stará část je 
umístěna v udržovaném parku.
Pláž: hotel leží přímo na břehu moře, 
pláže jsou betonové, oblázkové 
a částečně i písečné, lehátka a slu-
nečníky lze zapůjčit za poplatek.
Vybavení: restaurace, aperitiv – bar, 
venkovní a vnitřní bazén s mořskou 
vodou (otevřen před a po sezoně), 
restaurace a bar na pláži, dětský 
koutek a brouzdaliště, v hlavní sezoně 
animační program pro děti a dospě-
lé, kongresový sál, parkování zdarma.
Za poplatek: Wi-Fi na recepci, 
finská sauna, masáže, tenisové kur-
ty, multifunkční hřiště na volejbal, 
fotbal či basketbal, minigolf, stolní 
tenis, vodní sporty, sprcha na pláži.

Ubytování:
Pokoje v původní části hotelu: 
standardně zařízené dvoulůžkové 
pokoje s možností 1 přistýlky formou 
rozkládacího nebo pevného lůžka (zde 
je možné ubytovat i 2. dítě do 6 let bez 
nároku na lůžko) mají výhled na moře, 
vlastní sociální zařízení, balkon s po-
sezením a SAT/TV (v roce 2016 byla 
mimo jiné dostupná i stanice ČT 24).
Pokoje v nové části hotelu: stan-
dardně zařízené pokoje pro 2, 3 nebo 
4 osoby, dvoulůžkové pokoje se 
2 přistýlkami formou palandy, dvou-
lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky 
formou rozkládacího nebo pevného 
lůžka (zde je možné ubytovat i 2. dítě 
do 6 let bez nároku na lůžko) mají 
většinou výhled na moře, mohou ale 
být situovány i na odvrácenou stranu 

od moře, všechny pokoje mají vlastní 
sociální zařízení, balkon s posezením 
a SAT/TV (v roce 2016 byla mimo jiné 
dostupná i stanice ČT 24).
Stravování: polopenze formou 
bohatých švédských stolů, k snídani 
jsou nabízeny teplé i studené nápoje, 
možnost dokoupení nápojů k večeři 
za 2,5 EUR/osoba a den (děti do 6 let 
mají nápoje zdarma), k večeři je vždy 
výběr z cca 4 hlavních jídel a čtyř příloh.
Cena zahrnuje: 7x ubytování s polo-
penzí, služby delegáta v místě pobytu, 
pojištění CK proti úpadku, pobytovou 
taxu pro osoby starší 12 let. 
Fakultativní příplatky k pokojům: 
doprava autobusem 2 090 Kč/osoba, 
1/1 pokoj příplatek ve výši 50%, 1/4 
pokoj za příplatek 990 Kč pokoj/týden, 
plná penze 990 Kč/osoba, zapůjčení 
lednice 600 Kč/týden, výhled na moře 
690 Kč/pokoj/týden, komplexní 
cestovní pojištění 270 Kč/os.
Depandance hotelu Lišanj **
Poloha: částečně rekonstruovaná 
depandance se nachází ve vzdále-
nosti cca 20 m od hotelu Lišanj.
Pláž: 20 m, oddělená pouze nefrek-
ventovanou cestou, přes parčík 
s terasou Vrtić projdete přímo 
na pobřežní promenádu.
Vybavení: hosté mohou využívat 
veškeré vybavení u hotelu Lišanj, par-
kování zdarma, bazén u hotelu, výtah.

Ubytování: standardně zařízené 
dvoulůžkové pokoje s možností 1 při-
stýlky (možnost ubytování i 2. dítěte 
do 6 let bez nároku na lůžko) nebo 
tzv. rodinné pokoje se 2 přistýlkami 
formou palandy, které jsou tvořeny 
2 samostatnými místnostmi, mají 
vlastní sociální zařízení a každá míst-
nost menší balkon, některé pokoje 
mají francouzské okno, pokoje ve 3. 
a 4. patře jsou s bočním nebo čás-
tečným výhledem na moře.
Strava: polopenze formou boha-
tých švédských stolů v restauraci 
hotelu Lišanj, možnost dokoupení 
nápojů k večeři za 2,5 EUR/osoba 
a den (platba na místě).
Cena zahrnuje: 7x ubytování s polo-
penzí, služby delegáta v místě pobytu, 
pojištění CK proti úpadku, pobytovou 
taxu pro osoby starší 12 let.
Fakultativní příplatky k depan-
danci: doprava autobusem 2 090 Kč/
osoba, 1/1 pokoj příplatek ve výši 
50 %, 1/4 pokoj za příplatek 990 Kč/
pokoj/týden, plná penze 990 Kč/oso-
ba, zapůjčení lednice 600 Kč/týden, 
příplatek za pokoj ve 3. nebo 4. patře 
590 Kč/pokoj/týden, komplexní 
cestovní pojištění 270 Kč/os.
Nástupní místa: Praha, Plzeň, Bene-
šov, Tábor, Příbram, Strakonice, Písek, 
Blatná, Vodňany, České Budějovice, 
Český Krumlov, Prachatice a Kaplice.

HOTEL LIŠANJ **+ A DEPANDANCE ** HOTELU LIŠANJ Starší hotel  
pro nenáročné klienty

DEPANDANCE LIŠANj** 10. 6.–17. 6. 17. 6.–24. 6. 24. 6.–1. 7. 1. 7.–8. 7. 8. 7.–26. 8. 26. 8.–2. 9. 2. 9.–9. 9.

1. a 2. dospělá osoba 4 990 5 490 6 690 7 290 6 990 6 690 4990

1. a 2. dítě do 5,99 let na přistýlce/bez lůžka* ZDARMA

1. dítě do 11,99 let na přistýlce ZDARMA

2. dítě do 11,99 let na přistýlce 2 190 2 790 3 390 3 690 3 590 3 390 2190

1. a 2. dítě do 17,99 let na přistýlce 3 890 4 290 4 690 5 190 4 990 4 690 3890

3. a 4. dospělá osoba na přistýlce 4 590 5 390 5 990 6 690 6 490 5 990 4590

*platí pouze v případě, že obě děti jsou mladší 6 let, pokud je jedno z dětí starší (a zároveň je do 12 let), je nutné počítat 1. dítě do 11,99 let na přistýlce zdarma a 2. dítě do 11,99 let na přistýlce dle ceníku.

HOTEL LIŠANj**+ NOvá čásT 10. 6.–17. 6. 17. 6.–24. 6. 24. 6.–1. 7. 1. 7.–8. 7. 8. 7.–26. 8. 26. 8.–2. 9. 2. 9.–9. 9.

1. a 2. dospělá osoba 6 490 6 990 7 490 8 390 8 190 7 490 6490

1. a 2. dítě do 5,99 let na přistýlce/bez lůžka* ZDARMA

1. dítě do 11,99 let na přistýlce ZDARMA

2. dítě do 11,99 let na přistýlce 3 390 3 490 3 790 4 190 4 090 3 790 3390

1. a 2. dítě do 17,99 let na přistýlce 4 690 4 990 5 290 5 890 5 690 5 290 4690

3. a 4. dospělá osoba na přistýlce 6 090 6 390 6 790 7 490 7 390 6 790 6090

*platí pouze v případě, že obě děti jsou mladší 6 let, pokud je jedno z dětí starší (a zároveň je do 12 let), je nutné počítat 1. dítě do 11,99 let na přistýlce zdarma a 2. dítě do 11,99 let na přistýlce dle ceníku.

HOTEL LIŠANj**+ PůvODNÍ čásT 10. 6.–17. 6. 17. 6.–24. 6. 24. 6.–1. 7. 1. 7.–8. 7. 8. 7.–26. 8. 26. 8.–2. 9. 2. 9.–9. 9.

1. a 2. dospělá osoba 5 990 6 690 7 290 8 190 7 990 7 290 5990

1. a 2. dítě do 5,99 let na přistýlce/bez lůžka* ZDARMA

1. dítě do 11,99 let na přistýlce ZDARMA

2. dítě do 11,99 let na přistýlce 3 190 3 490 3 790 4 190 4 090 3 790 3190

1. a 2. dítě do 17,99 let na přistýlce 4 190 4 690 5 190 5 790 5 590 5 190 4190

3. a 4. dospělá osoba na přistýlce 5 490 6 390 6 790 7 490 7 290 6 790 5490

*platí pouze v případě, že obě děti jsou mladší 6 let, pokud je jedno z dětí starší (a zároveň je do 12 let), je nutné počítat 1. dítě do 11,99 let na přistýlce zdarma a 2. dítě do 11,99 let na přistýlce dle ceníku.
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Petrčane Chorvatsko

HOTEL PINIJA ****

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 městeč-
ko Nin. Návštěvníky láká zdejší zachovalou přírodou, průzračným mořem s krásnými a čistými plážemi, ale také kvalitními 
službami a množstvím různých forem zábavy a společenského i kulturního vyžití.

Poloha: v malebném městečku 
Petrčane, uprostřed voňavých boro-
vicových lesů, v klidném prostředí, 
12 km od Zadaru.
Vybavení: recepce se směnárnou, 
klimatizovaná hotelová hala s poseze-
ním, 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 (19 m2): 
klimatizované dvoulůžkové pokoje 
s možností 1 přistýlky, s koupelnou 
a WC, telefonem, ledničkou, fénem, 
SAT/TV a trezorem.
1/2+2 bez balkonu Classic (25 m2): 
klimatizované dvoulůžkové pokoje 

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

a balkonem na mořskou stranu.
1/1 bez balkonu Classic nebo 
s balkonem Premium: klimatizo-
vané pokoje, s koupelnou a WC, 
telefonem, ledničkou, fénem, 
SAT/TV, trezorem, bez balkonu 
nebo s balkonem. 
Stravování: polopenze, snídaně 
a večeře formou bufetu.
Sport a zábava: vnitřní a venkovní ba-
zén se sladkou vodou (venkovní bazén 
je v provozu cca od 15. 5. do 15. 10.), 
dětský bazén, beauty centrum – fit-
ness, sauna, masáže, solárium, teniso-
vé kurty, stolní tenis, plážový volejbal, 
minigolf, animace (od 17. 6. do 2. 9.), 
dětský koutek, půjčovna kol.
Pláž: oblázková, kamenitá, betono-
vá plata 50–100 m od hotelu.

Odjezdová místa: Praha, Příbram, 
Tábor, Strakonice, Písek, Prachatice, 
České Budějovice, Český Krumlov, 
Kaplice.
Cena zahrnuje: 7x ubytování, 
7x polopenzi, pobytovou taxu, 
pojištění CK.
Fakultativní nabídka: doprava kli-
matizovaným autobusem obousměr-
ná 2 300 Kč, vícetýdenní 2 900 Kč, 
jednosměrná 1 650 Kč, komplexní po-
jištění 270 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!

HOTEL PINIjA 27. 5.–3. 6. 
9. 9.–23. 9.

3. 6.–17. 6. 
26. 8.–9. 9.

17. 6.–8. 7. 
19. 8.–26. 8. 8. 7.–19. 8.

Pokoj 1/2(+1) bez balkonu Classic

dospělý 10 980 11 980 12 980 15 170

dospělý na přistýlce 8 770 9 560 10 360 12 120

dítě do 4 let na přistýlce ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

dítě 4–12 let na přistýlce ZDARMA 6 290 6 790 7 890

dítě 3–12 let s 1 dospělým 7 990 8 760 9 450 10 990

Pokoj 1/2+2 bez balkonu Classic    

dospělý 11 180 12 180 13 270 15 570

1. dítě do 4 let na přistýlce ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

1. dítě 4–12 let na přistýlce ZDARMA 6 390 6 940 8 090

2. dítě do 12 let na přistýlce 5 890 6 390 6 940 8 090

Pokoj 1/2(+1) balkon Premium

dospělý 11 380 12 480 13 670 16 170

dospělý na přistýlce 9 080 9 960 10 920 12 970

dítě do 4 let na přistýlce ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

dítě 4–12 let na přistýlce ZDARMA 6 540 7 140 8 440

dítě 3–12 let s 1 dospělým 8 290 8 990 9 940 11 690

Pokoj 1/2(+1) balkon mořská strana Premium    

dospělý 12 280 13 280 14 670 17 160

dospělý na přistýlce 9 800 10 600 11 720 13 710

dítě do 4 let na přistýlce ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

dítě 4–12 let na přistýlce ZDARMA 6 940 7 640 8 880

dítě 3–12 let s 1 dospělým 8 960 9 660 10 630 13 280

Pokoj 1/2+2 balkon mořská strana Premium    

dospělý 12 480 13 470 15 070 17 470

1. dítě do 4 let na přistýlce ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

1. dítě 4–12 let na přistýlce ZDARMA 7 040 7 840 9 030

2. dítě do 12 let na přistýlce 6 540 7 040 7 840 9 030

Pokoj 1/1 bez balkonu Classic 13 280 16 870 18 660 21 350

Pokoj 1/1 s balkonem Premium 13 870 17 460 19 460 22 050

Super nabídka: při zakoupení ubytování  
s dopravou autobusem sleva na osobu 300 Kč 
v termínech 10. 6.–23. 9. 2017!
Sleva 1 300 Kč na dospělou osobu a 650 Kč 
na dítě v termínech 27. 5.–10. 6. a 9. 9.–23. 9.!
Sleva 15 % při uhrazení zájezdu do 31. 1. 2017.
Sleva 10 % při uhrazení zájezdu do 28. 4. 2017.
Slevy nelze sčítat.
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Sv. Filip i Jakov Chorvatsko

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, tele-
fonem, SAT/TV a balkonem.
Hotelové studio A2: dvoulůžková 
ložnice s možností přistýlky, koupelna, 
WC, malá kuchyňka, balkon. Studia se 
nachází přímo v budově 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 osvět-

lením (využití je zdarma, vybavení 
lze zapůjčit za poplatek). Na pláži 
možnost vodních sportů.
Pláž: oblázková, 100 m od ho-
telu. Možnost zapůjčení lehátek 
a slunečníků. K hotelové pláži patří 
i plážová restaurace. 
Nástupní místa: Praha, Příbram, 
Tábor, Strakonice, Písek, Pracha-
tice, České Budějovice, Český 
Krumlov, Kaplice. 
Cena zahrnuje:  
7x ubytování, 7x polopenzi, 
pobytovou taxu, služby delegáta, 
pojištění CK.
Fakultativní nabídka: dopra-
va klimatizovaným autobusem 
obousměrná 2 300 Kč,  vícetýdenní 
2 900 Kč, jednosměrná 1 650 Kč, 
komplexní pojištění 270 Kč/os.

Poloha: apartmány se nacházejí 
v rekreačním areálu „Croatia“, 
100 m od pláže a cca 300 m od cen-
tra městečka Sv. Filip i Jakov.
Apartmány:  všechny apartmány 
mají klimatizaci, SAT/TV, trezor 
a Wi-Fi připojení.
B3: dvoulůžková ložnice, obývací po-
koj s jedním lůžkem, koupelna, WC, 
kuchyně, terasa nebo balkon (velikost 
27,5 m²). Apartmány jsou umístěny 
v přízemí nebo v 1. patře.
C4: dvoulůžková ložnice, obývací po-
koj se dvěma lůžky (rozkládací gauč), 
koupelna, WC, kuchyně, terasa nebo 
balkon (velikost 39 m²). Apartmány 
jsou umístěny v apartmánové budo-
vě 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, ku-
chyně, terasa nebo balkon (velikost 
35,5 m²). Apartmány jsou umístěny 
v přízemí nebo v 1. patře.
E6: jednopodlažní: dvě dvoulůž-
kové ložnice, obývací pokoj se dvě-
ma lůžky, koupelna, WC, kuchyně, 
balkon (velikost 47 m²).

Mezonetové: v 1. patře se nachází 
kuchyně, obývací pokoj s rozkláda-
cím lůžkem pro 2 osoby a balkon, 
ve 2. patře jsou dvě dvoulůžkové lož-
nice, koupelna, WC a střešní terasa 
(velikost 70 m²). Možnost 1 přistýlky.
Stravování: vlastní, možnost do-
koupení snídaní a večeří v restau-
raci 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: dopra-
va klimatizovaným autobusem 
obousměrná 2 300 Kč,  vícetýdenní 
2 900 Kč, jednosměrná 1 650 Kč, 
komplexní pojištění 270 Kč/os. 
Příplatek za večeře 2 200 Kč/os./
týden, 1 100 Kč za dítě do 7 let/
týden, příplatek za snídaně 
1 300 Kč/os./týden, 650 Kč za dítě 
do 7 let/týden.

HOTEL ALBA *** APARTMÁNY CROATIA ***

Super nabídka: při zakoupení ubytování  
s dopravou autobusem sleva na osobu 300 Kč 
v termínech 10. 6.–23. 9. 2017!

Super nabídka: při zakoupení ubytování  
s dopravou autobusem sleva na osobu 300 Kč 
v termínech 10. 6.–23. 9. 2017!

Sleva 10 % z ceny ubytování –  
při uhrazení celého zájezdu do 31. 3. 2017!

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 výcho-
zím místem pro výlety do národního parku Kornati nebo k vodopádům na řece Krka.

SLEVA Z CENY UBYTOVÁNÍ:
16. 9.–23. 9. 1 200 Kč/dosp.os. 
27. 5.–17. 6. a 9. 9.–16. 9. 600 Kč/dosp.os.

SLEVA Z CENY UBYTOVÁNÍ:
27. 5.–10. 6. a 9. 9.–23. 9. sleva 7=5! 
10. 6.–24. 6. a 26. 8.–9. 9. sleva 7=6!

Sleva 200 Kč na děti do 12 let v apartmánu.

HOTEL ALbA 27. 5.–10. 6. 
16. 9.–23. 9.

10. 6.–24. 6. 
9. 9.–16. 9.

24. 6.–1. 7. 
26. 8.–9. 9.

1. 7.–22. 7. 
19. 8.–26. 8. 22. 7.–19. 8.

dospělý  
v 1/2 pokoji

6 090 7 090 7 890 9 680 10 080

dospělý 
na přistýlce

4 860 5 650 6 290 7 730 8 050

dítě do 7 let 
na přistýlce 

ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

dítě 7–12 let 
na přistýlce 

ZDARMA ZDARMA 4 250 5 140 5 340

dítě do 12 let 
s 1 dosp. 

4 180 4 880 5 440 6 700 6 980

příplatek za moř-
skou stranu/os. 
a týden

420 420 420 420 420

příplatek 
za 1/1 pokoj

900 1 100 3 100 3 900 4 100

Hotelové studio A2, strana moře

dospělý 6 690 7 690 8 490 10 280 10 680

dospělý 
na přistýlce

5 330 6 130 6 770 8 210 8 530

dítě do 7 let 
na přistýlce

ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

dítě 7–12 let 
na přistýlce

ZDARMA ZDARMA 4 550 5 440 5 640

dítě do 12 let 
s 1 dosp.

4 600 5 300 5 860 7 120 7 400

APARTmáNY 
CROATIA

27. 5.–10. 6.
9. 9.–23. 9.

10. 6.–24. 6.
2. 9.–9. 9.

24. 6.–1. 7.
26. 8.–2. 9.

1. 7.–22. 7.
19. 8.–26. 8. 22. 7.–19. 8.

apartmán B3 7 200 9 110 11 500 15 090 16 890

apartmán C4 8 450 10 350 13 140 16 330 18 330

apartmán D5 10 790 13 080 16 270 20 060 22 060

apartmán E6 12 520 14 620 18 410 22 200 24 200

přistýlka v E6 2 300 2 300 2 700 3 100 3 100
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Sv. Filip i Jakov Chorvatsko

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 klima-
tizace zdarma, směnárna a ob-
chody 300 m, parkování u domu 
bezplatně.
Pláž: 120 m od hotelu je míst-
ní upravená pláž s pozvolným 
vstupem do moře, na pláži bar, re-
staurace, dětské hřiště, slunečníky 
a lehátka za poplatek.
Ubytování: zrekonstruované dvou-
lůžkové pokoje s možností 1 přistýl-
ky, všechny mají balkon, koupelnu, 
ledničku nebo miniledničku 
na pokoji, Wi-Fi a SAT/TV zdarma, 
výměna ručníků 2 x za týdenní 
pobyt, závěrečný úklid v ceně. 
Stravování: snídaně formou bufe-
tu, večeře výběr ze 3 menu (každý 
večer jedno z menu je ryba).

Nástup do 24. 6. a od 9. 9. 2017 
každý den dle obsazenosti, 
od 24. 6.–9. 9. 2017 pouze SO–SO.
Ubytování od 14.00 hod, 
poslední den pobytu uvolnění 
APT do 10 hodin.
Cena zahrnuje: 7x ubytování s po-
lopenzí, spotřebu vody a elektřiny, 
povlečení, ručníky, používání led-
ničky, Wi-Fi, klimatizace, závěrečný 
úklid, pobytovou taxu.
Fakultativní nabídka: dopra-
va klimatizovaným autobusem 
obousměrná 2 300 Kč, vícetýdenní 
2 900 Kč, jednosměrná 1 650 Kč, 
komplexní pojištění 270 Kč/os., 
pobyt kratší než 3 noci: + 20 %, 
1/1 pokoj + 40%.
Nástupní místa: Praha, Příbram, 
Tábor, Strakonice, Písek, 
Prachatice, České Budějovice, 
Český Krumlov a Kaplice.

Poloha: oblíbené APT v letovis-
ku 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, parko-
vání 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 led-
ničky, koupelna se sprchou a WC, 
povlečení v ceně, výměna ručníků 
2x za týdenní pobyt, závěrečný 
úklid v ceně.
Stravování: vlastní, možnost do-
koupení snídaní a večeří v restau-
raci, která je od domu 10 m a patří 
majiteli APT, snídaně formou bufe-
tu, večeře výběr ze 3 menu (každý 
večer jedno z menu je ryba).
Pláž: 120 m od hotelu je míst-
ní upravená pláž s pozvolným 
vstupem do moře, na pláži bar, re-
staurace, dětské hřiště, slunečníky 
a lehátka za poplatek.

Nástup do 24. 6. a od 9. 9. 2017 
každý den dle obsazenosti, 
od 24. 6.–9. 9.2017 pouze SO–SO.
Ubytování od 14.00 hod, po-
slední den pobytu uvolnění APT 
do 10 hodin.
Cena zahrnuje: nájem APT 
na 7 nocí, spotřebu vody a elektřiny, 
povlečení, ručníky, Wi-Fi a klimatiza-
ce zdarma, SAT TV, závěrečný úklid. 
Fakultativní nabídka: doprava 
klimatizovaným autobusem, 
obousměrná 2 300 Kč, vícetýdenní 
2 900 Kč, jednosměrná 1 650 Kč, 
komplexní pojištění 270 Kč/os. 
Pobyt kratší než 3 noci (na dotaz): 
+ 20 %, 7x snídaně. + 980 Kč, 
7x večeře: + 1575 Kč, děti do 7 let 
mají na stravování slevu 50 %. 
Povinný poplatek na místě: poby-
tová taxa: dosp. osoba od 18 let: 
52 kuna/7nocí, dítě 12–17,99 let: 
21 kuna/7 nocí.
Nástupní místa: Praha, Příbram, 
Tábor, Strakonice, Písek, 
Prachatice, České Budějovice, 
Český Krumlov a Kaplice.

PIKOLO PENSION

PIKOLO APARTMÁNY **+

SPECIÁLNÍ NABÍDKA 7=6  
v termínu do 17. 6. (odjezd) a od 2. 9. (příjezd)
AKCE:  
2 dospělí + 2 děti do 7 let na společném  
3. lůžku: 1.dítě zdarma, 2. dítě sleva 50 %

Super nabídka: při zakoupení ubytování  
s dopravou autobusem sleva na osobu 300 Kč 
v termínech 10. 6.–23. 9. 2017!

PENsION PIKOLO 10. 6.–17. 6. 17. 6.–24. 6. 24. 6.–1. 7. 1. 7.–2. 9. 2. 9.–9. 9 9. 9.–23. 9.

dosp. v 1/2 4 990 5 490 6 690 6 990 6 690 4 990

dítě do 14 let na lůžku 3 600 3 900 4 760 4 990 4 760 3 600

dítě do 7 let na přist. ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

dítě 7–14 letna přist. 2 650 2 800 3 500 3 600 3 500 2 650

dosp. osoba na přistýlce 4 300 4 800 5 900 6 290 5 900 4 300

APARTmáNY PIKOLO 10. 6.–17. 6. 17. 6.–24. 6. 24. 6.–1. 7. 1. 7.–2. 9. 2. 9.–9. 9 9. 9.–23. 9.

Apt ¼ 8 800 10 700 11 800 12 800 11 800 8 800

přistýlka 1 200 1 200 1 400 1 600 1 400 1 200
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Biograd na Moru Chorvatsko

Poloha: hotel se nachází v borovi-
covém háji, v klidném místě zvaném 
Dražica. Od centra města je vzdálen 
cca 15 minut chůze, promenádou 
podél moře.
Vybavení: recepce, směnárna, 
aperitiv bar, restaurace s terasou, 
dva venkovní bazény se sladkou 
vodou, terasou s lehátky a barem all 
inclusive. Dále hotel disponuje vyhří-
vaným vnitřním bazénem se sladkou 
vodou, který je od 15. 6 do 15. 9. 
uzavřen. Před hotelem je oplocené, 
nehlídané parkoviště, za poplatek.
Pokoje: 1–3 lůžkové klimatizované 
pokoje s balkonem a s možností 
přistýlky, ve formě rozkládacího 
gauče – tato přistýlka je vhodná pro 

klienty do výšky 150 cm, koupelna 
se sprchou či vanou, WC a fén, SAT/
TV, telefon. 
Stravování: all inclusive – snída-
ně, obědy, večeře formou bufetu 
včetně nápojů k jídlu v restauraci 
(perlivé a neperlivé nealkoholické 
nápoje, džusy, voda, pivo, víno 
a místní alkoholické nápoje), od-
polední snack od 15–16 hod. (káva, 
čaj, sušenky, 3x týdně zmrzlina 
pro děti 16.00–17.00 hod.), během 
dne od 10.00 do 23.00 hodin jsou 
na baru u venkovního bazénu podá-
ny nealkoholické a místní alkoholic-
ké nápoje v plastových kelímcích. 
Sport a zábava: za poplatek je mož-
né v areálu hotelu využít internetový 

koutek s PC, dětskou postýlku, saunu, 
fittness, masáže, pronájem kol a lodí, 
potápění a další vodní sporty. V blíz-
kosti hotelu je dětské a víceúčelové 
hřiště, stolní tenis, minigolf, plážový 
volejbal a asi 150 m od hotelu je teni-
sové centrum. V sezoně hotel pořádá 
pro děti do 14 let a dospělé animační 
programy, kromě soboty a 1x týdně 
můžete navštívit dalmatinský večer.
Pláž: vzdálenost písčito-oblázkové 
pláže Soline je cca 350 m.
Nástupní místa: Praha, Příbram, 
Tábor, Strakonice, Písek, Prachatice, 
České Budějovice, Český Krumlov 
a Kaplice.
Cena zahrnuje: 7x ubytování, 
7x stravu all inclusive včetně nápojů, 

ručníky, závěrečný úklid, jednu 
hodinu denně Wi-Fi zdarma v hale 
hotelu u recepce, pobytovou taxu, 
služby českého delegáta v místě 
po celou dobu pobytu, pojištění CK 
proti úpadku.
Fakultativní nabídka: doprava kli-
matizovaným autobusem 2 300 Kč, 
vícetýdenní 2 900 Kč, jednosměr-
ná 1 650 Kč, komplexní pojištění 
270 Kč/os. (viz. úvodní str.).
Na vyžádání: dětská postýlka (cca 
5 EUR/den), trezor (cca 3 EUR/den), 
lednička na pokoj (cca 5 EUR/den). 
Možnost zakoupení večeře v den 
odjezdu, na vyžádání (cena cca 
10 EUR/jídlo/osoba)

Biograd na Moru je známé a oblíbené prázdninové letovisko, které leží 28 km jižně od Zadaru. Promenáda lemující pobřeží, 
nabízí překrásný výhled, na Pašmanský kanál a stejnojmenný ostrov. V blízkém okolí, se nacházejí tři národní parky – Paklenica, 
Kornati a Krka. Kromě nádherných pláží, zde můžete využít i bohatou nabídku kulturních akcí a sportovně-rekreačních aktivit.

HOTEL ADRIA *** Hotel pro všechny  
věkové kategorie !

SLEVA:  
dítě do 7 let na 4. lůžku ZDARMA

Super nabídka: při zakoupení ubytování  
s dopravou autobusem sleva na osobu 300 Kč 
v termínech 10. 6.–23. 9. 2017!

TERmÍNY 1. A 2. LůŽKO DÍTĚ DO 7 LET 
NA 4. LůŽKU

DÍTĚ DO 12 LET 
NA 3. LůŽKU

DÍTĚ 7–12 LET 
NA 4. LůŽKU

DÍTĚ 12–18 LET 
NA 4. LůŽKU

DOsP. Os. 
NA 3. LůŽKU

3. 6–10. 6 7 990 ZDARMA ZDARMA 4 990 6 990 7 990

10. 6–17. 6. 8 890 ZDARMA ZDARMA 4 990 6 990 8 790

17. 6–24. 6. 9 990 ZDARMA ZDARMA 4 990 6 990 9 990

24. 6–1. 7. 11 990 ZDARMA ZDARMA 4 990 6 990 9 990

1. 7–8. 7. 13 990 ZDARMA ZDARMA 6 990 7 990 10 990

8. 7–15. 7. 13 990 ZDARMA ZDARMA 6 990 7 990 10 990

15. 7–22. 7. 14 990 ZDARMA ZDARMA 6 990 8 990 10 990

22. 7–29. 7. 14 990 ZDARMA ZDARMA 6 990 8 990 10 990

29. 7–5. 8. 14 990 ZDARMA ZDARMA 6 990 8 990 10 990

5. 8–12. 8. 14 990 ZDARMA ZDARMA 6 990 8 990 10 990

12. 8–19. 8. 14 990 ZDARMA ZDARMA 6 990 8 990 10 990

19. 8–26. 8. 13 990 ZDARMA ZDARMA 5 990 7 990 10 990

26. 8–2. 9. 11 990 ZDARMA ZDARMA 4 990 6 990 9 990

2. 9–9. 9. 9 990 ZDARMA ZDARMA 4 990 6 990 9 990

9. 9–16. 9. 8 990 ZDARMA ZDARMA 4 990 6 990 7 990

* jednolůžkový pokoj za příplatek 90 % z ceny dospělé osoby
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Primošten Chorvatsko

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.

Poloha: na zalesněném poloost-
růvku Raduča, cca 300 m od centra 
Primoštenu. Hotel se skládá z ně-
kolika propojených budov.
Vybavení: restaurace, plážová re-
staurace, Wi-Fi na recepci a v ape-
ritiv baru ZDARMA, kongresový sál, 
směnárna, výtah, trezor na recep-
ci – za poplatek 3 EUR/den, pro-
dejna suvenýrů, terasa, parkování 
za poplatek 4 EUR/den.
Pokoje: klimatizované dvoulůžkové 
pokoje typu COMFORT, s kou-

pelnou, WC, telefonem, fénem, 
SAT/TV, s balkonem nebo terasou. 
Možnost jedné přistýlky. Rodin-
né pokoje typu COMFORT – 2 
dvoulůžkové ložnice se společným 
vchodem a společnou koupel-
nou. Možnost objednání ledničky 
za poplatek 5 EUR/den (na zpětné 
potvrzení). Klimatizace na pokojích 
je v provozu pouze v 7. a 8. měsíci, 
všechny pokoje mají stropní 
ventilátor.

Stravování: polopenze – snídaně 
a večeře formou bufetu. Možnost 
připlacení obědů – 2 200 Kč/os./
týden.
Sport a zábava: venkovní bazén 
s vyhřívanou mořskou vodou s uza-
víratelnou kupolí, dětský bazén, 
tenisové kurty, minigolf, hřiště pro 
míčové hry, dětské hřiště, animace, 
vodní sporty, wellness centrum – 
masáže, aerobic, sauna, fitness.
Pláž: oblázková, cca 30–50 m 
od ubytování. 

Nástupní místa: Praha, Příbram, 
Písek, Prachatice, Tábor, 
Strakonice, České Budějovice, 
Český Krumlov, 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 270 Kč/os.

HOTEL ZORA *** 

Super nabídka: při zakoupení ubytování  
s dopravou autobusem sleva na osobu 300 Kč 
v termínech 10. 6.–23. 9. 2017!

HOTEL ZORA 27. 5.–10. 6.
16. 9.–23. 9.

10. 6.–1. 7.
2. 9.–16. 9. 1. 7.–2. 9.

Pokoj 1/2(+1) 

dospělý 10 790 12 990 15 590

dospělý na přistýlce 9 390 11 290 13 690

dítě do 7 let na přistýlce ZDARMA ZDARMA ZDARMA

dítě 7–12 let na přistýlce 3 090 3 090 3 090

dítě do 12 let s 1 dospělým 7 790 9 390 11 090

příplatek za 1/1 pokoj 3 700 4 500 5 400

Pokoj 1/2+2 

dospělý 14 190 17 190 20 560

dítě do 7 let se 2 dosp. ZDARMA ZDARMA ZDARMA

dítě 7–12 let se 2 dosp. 3 090 3 090 3 090
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Primošten Chorvatsko

Poloha: ve vilové klidné části Pri-
moštenu, 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, mož-
nost jedné přistýlky.

A1/6: tři dvoulůžkové ložnice, kuchy-
ně, 1 nebo 2 koupelny, WC, některé 
s balkonem nebo s terasou, možnost 
jedné přistýlky.
Pokoje: dvoulůžkové pokoje, s kou-
pelnou, WC, některé s balkonem 
nebo terasou. Možnost jedné 
přistýlky.
Stravování: u apartmánů vlastní, 
u pokojů polopenze – snídaně kon-
tinentální, 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 uby-
tování. 
Nástupní místa: Praha, Příbram, 
Písek, Prachatice, Tábor, Strakonice, 
České Budějovice, Český Krumlov, 
Kaplice.
Cena zahrnuje: 7x ubytování, u po-
kojů 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 270 Kč/os. 
Snídaně 1 100 Kč/os./týden, večeře 
2 400 Kč/os./týden.
Povinný příplatek: Na místě 
se platí v agentuře RADUČA 
jednorázový registrační poplatek 
1,50 EUR za osobu a týden.

SOUKROMÉ APARTMÁNY A POKOJE S POLOPENZÍ

Sleva 200 Kč na dítě do 12 let v apartmánu.

ilustrační foto

Super nabídka: při zakoupení ubytování  
s dopravou autobusem sleva na osobu 300 Kč 
v termínech 10. 6.–23. 9. 2017!

ilustrační foto

sOUKROmÉ APARTmáNY 
PRImOŠTEN

27. 5.–17. 6.
2. 9.– 23. 9. 17. 6.–24. 6. 24. 6.–1. 7.

26. 8.–2. 9. 1. 7.–15. 7. 15. 7.–26. 8.

nájem za apartmán 1/2 7 670 8 670 9 660 10 460 10 860

nájem za apartmán 1/4 12 540 13 540 14 930 16 130 16 530

nájem za apartmán 1/6 16 220 17 410 19 610 20 600 22 200

dítě do 2 let bez lůžka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

přistýlka 2 500 2 700 2 900 3 300 3 700

sOUKROmÉ POKOjE s POLOPENZÍ 
PRImOŠTEN

27.5.-17.6.
2.9.- 23.9.

17.6.-24.6. 24.6.-1.7.
26.8.-2.9.

1.7.-15.7. 15.7.-26.8.

dospělý 5 590 5 990 6 990 7 390 8 390

dítě do 2 let bez lůžka a bez stravy ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
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Donji Seget – Trogir Chorvatsko

Donji Seget se nachází cca 4 km západně od Trogiru. Svou novou výstavbou vlastně již navazuje na předměstí Trogiru a po-
kračuje dále k západu do letoviska Seget-Vranjica (cca 2 km). Zátoka je do značné míry uzavřena ostrovem Čiovo. Starobylé 
město, přístav a turistické letovisko Trogir leží 27 km západně od Splitu při Jadranské magistrále. Od roku 1997 je Trogir 
zapsán do listiny světového kulturního dědictví UNESCO.

Poloha: nachází se v borovém háji 
cca 3 km od historické části Trogiru. 
Hotel se skládá z hlavní hotelové 
budovy, čtyř třípatrových a jednoho 
dvoupatrového pavilonu.
Vybavení: restaurace s terasou s vý-
hledem na moře, pizzerie, aperitiv bar, 
TV místnost, Wi-Fi připojení na recepci 
ZDARMA, trezor na recepci, konferenč-
ní místnost, parkoviště (za poplatek cca 
3,5 EUR/den – platí se na místě).

Pokoje: klimatizované dvoulůžkové 
pokoje s možností 1 přistýlky, se 
sprchou a WC, fénem, telefonem, 
SAT/TV a balkonem nebo terasou. 
Pokoje jsou umístěné v pavilonech 
směrem na moře. 
Stravování: polopenze, snídaně 
a večeře formou bufetu + salátový 
bufet při večeři.
Sport a zábava: venkovní bazén 
se sladkou vodou, dětský bazén, 

lehátka a slunečníky u bazénu 
ZDARMA v omezeném množství, 
vodní sporty.
Pláž: betonová plata cca 30 m 
od hotelu, přírodní oblázková pláž 
cca 300 m od hotelu.
Nástupní místa: Praha, Příbram, 
Tábor, Strakonice, Písek, Prachatice, 
České Budějovice, Český Krumlov, 
Kaplice.

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 
7x polopenzi, pobytovou taxu, 
služby delegáta, pojištění CK.
Fakultativní nabídka: doprava kli-
matizovaným autobusem 2 500 Kč, 
jednosměrná doprava 1 850 Kč, 
vícetýdenní doprava 3 300 Kč, kom-
plexní pojištění 270 Kč/os.

HOTEL A PAVILONY HOTELU JADRAN *** 

Super nabídka: při zakoupení ubytování  
s dopravou autobusem sleva na osobu 300 Kč 
v termínech 10. 6.–23. 9. 2017!

Sleva 15% z ceny ubytování 
při uhrazení zálohy 50 % do 31. 1. 2017 !!!
Sleva 10% z ceny ubytování 
při uhrazení zálohy 50% do 31. 3. 2017 !!!
Slevy nelze sčítat.

Sleva 900 Kč na dospělou osobu a 500 Kč na dítě 
v termínech 27. 5.–10. 6. a 16. 9.–23. 9.!

PAvILONY HOTELU jADRAN 27. 5.–10. 6. 
16. 9.–23. 9.

10. 6.–24. 6. 
2. 9.–16. 9.

24. 6.–15. 7. 
26. 8.–2. 9. 15. 7.–26. 8.

Pokoj 1/2 – přízemí

dospělý 8 330 10 320 11 120 13 320

dítě do 2 let (bez lůžka a stravy) ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

dítě 2–8 let s 1 dospělým 5 530 6 730 8 130 9 660

dítě 8–13 let s 1 dospělým 6 170 7 570 9 040 10 800

příplatek za 1/1 pokoj 890 1 540 2 640 2 860

Pokoj 1/2(+1) – patro 

dospělý 8 730 10 720 11 520 13 720

dospělý na přistýlce 6 970 8 570 9 200 10 960

dítě do 2 let (bez lůžka a stravy) ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

dítě 2–8 let s 1 dospělým 5 780 6 970 8 400 9 940

dítě 8–13 let s 1 dospělým 6 450 7 850 9 360 11 120

dítě 2–8 let na přistýlce ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

dítě 8–13 let na přistýlce 3 970 4 770 6 040 7 140
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Turistický komplex Resnik je 
posazen do krásného lesoparku 
cca 4 km jižně od města Trogir  
a jeden km od letiště ve Splitu. 
Skládá se z hlavní budovy, hotelo-
vých pavilonů a bungalovů. Kom-
plex má krásnou oblázkovou pláž 
s pozvolným vstupem do moře, 
která je ideální pro děti a ne-
plavce. Na plážích jsou sprchy, 
lehátka a slunečníky za poplatek. 
V této sezoně máme k dispozici 
v resortu Resnik všechny mož-
nosti ubytování. Jednak hotelové 
pokoje, které jsou vkusně zařízeny 
a dále všechny druhy bungalovů 
bílé, růžové a žluté – suity. V hlav-
ní budově je nově zrekonstruova-
ná recepce, s možností připo-
jení Wi-Fi zdarma bez garance 
kvality signálu, směnárna, trezor 
za poplatek, kafé bar, restaurace 
s terasou s překrásným výhledem 
na moře, TV místnost, aperitiv 
bar. Dále v areálu najdete plážový 
bar, jehož produkty nejsou zahr-
nuty v ceně all inclusive. V sou-
sedství areálu je pět tenisových 
kurtů, stolní tenis, basketbal, 
házená za poplatek, dětské 
animace od 18. 6.–31. 8. Dopo-
ručujeme pro rodiny s malými 
dětmi, které nečekají komfort, ale 
hezké a klidné prostředí s příjem-
nou oblázkovou pláží s hrubým 
pískem a pozvolným vstupem 
do moře.

Ubytování:  
bílé bungalovy – jedna místnost 
se čtyřmi pevnými lůžky s vlast-
ním sociálním zařízením (sprcha 
+ WC), terasa, jedno parkovací 
místo přímo u bungalovu. Rozměr 
bungalovů je 24 m2 a jejich umís-
tění je nejblíže k moři. 
růžové bungalovy – jedna 
místnost se čtyřmi pevnými lůžky 
s vlastním sociálním zařízením 
(sprcha + WC), TV/SAT, terasa, 
jedno parkovací místo přímo 
u bungalovu. Rozměr bungalovů 
je 24 m2. 
žluté bungalovy suite – dvě 
dvoulůžkové ložnice, denní 
místnost s kuchyňským koutem 
a lednicí, vlastní sociální zařízení 
(sprcha + WC), terasa, jedno 
parkovací místo přímo u bungalo-
vu. Možnost vyžádání klimatizace 
za poplatek. Rozměr bungalovů 
28 m2. 
Všechny typy bungalovů musí 
být obsazeny minimálně dvěmi 
plně platícími osobami. 
Pavilony – dvoulůžkový pokoj 
s možností jedné přistýlky s vlast-
ním sociálním zařízením (sprcha + 
WC), SAT/TV, telefonem a balko-
nem. Možnost klimatizace na vyžá-
dání – omezený počet pokojů.
Stravování:  
All inclusive chorvatského sty-
lu – snídaně, obědy, večeře – me-
zinárodní bufet, v areálu hlavní re-
staurace od 10.00 do 22.00 hod. 

je k dispozici točené pivo, víno 
a nealkoholické nápoje mimo 
kávy, odpolední zmrzlina pro 
děti od 16–17 hod. každý den 
mimo soboty. Služby all inclusive 
začínají v den nástupu od 14 hod. 
a končí v den odjezdu v 10 hod.
Cena zahrnuje: 7x ubytování 
v bungalovu nebo v pavilonu, 
stravování all inclusive, denní 
a závěrečný úklid, ložní a koupel-
nové prádlo, pobytovou taxu, 
spotřebu vody a el.energie, česky 
mluvícího delegáta v místě poby-
tu, pojištění CK proti úpadku

Fakultativní nabídka: Dopra-
va klimatizovaným autobusem 
2 500 Kč, jednosměrná doprava 
1 850 Kč, vícetýdenní doprava 
3 300 Kč, komplexní pojištění 
270 Kč.
Odjezdová místa: Praha, 
Příbram, Tábor, Strakonice, Písek, 
Prachatice, České Budějovice, 
Český Krumlov a Kaplice.
Příplatky: příplatek za klimatizaci 
ve žlutém bungalovu a pavi-
lonu 980 Kč/pobyt, příplatek 
za 1/1 pouze pokoj v pavilonu 
1 900 Kč/pobyt.

BUNGALOVY RESNIK **/*** All inclusive

Děti do 6 let na 3. a 4. lůžku zdarma!

Děti 6–10 let na 3. a 4. lůžku 50% sleva!

Děti 10–15 let na 3. a 4. lůžku 30% sleva!

Dospělá osoba od 15 let na přistýlce sleva 20 %!

Kaštěla je oblast ve střední Dalmácii nacházející se mezi starobylými městy Trogirem a Splitem. Jedná se celkem o sedm 
pobřežních tvrzí (chorvatsky Kaštěl), které byly vybudovány v období válek s Turky.  K příjemnému prožití dovolené v Kaš-
těle přispívá půvabná rozmanitost místní krajiny. Na jedné straně se tyčí 779 metrů vysoký masiv Kozjak s příkrými skalními 
stěnami, na straně druhé je blankytně modré moře s ostrovy všech velikostí, hojností slunce a příznivým podnebím.

Kaštela Chorvatsko

Super nabídka: při zakoupení ubytování  
s dopravou autobusem sleva na osobu 300 Kč 
v termínech 10. 6.–23. 9. 2017!

TERmÍN 
PObYTU

bUNGALOv bÍLý 
1. A 2. LůŽKO

bUNGALOv 
RůŽOvý 

1. A 2. LůŽKO

bUNGALOv 
ŽLUTý sUITE 

 1. A 2. LůŽKO

PAvILON 
POKOj 

 1. A 2. LůŽKO

10. 6.–17. 6. 6 990 7 590 7 990 7 790

17. 6.–24. 6. 6 990 7 990 8 890 8 390

24. 6.–01. 7. 7 990  8 590 9 890  9 390

1. 7.–8. 7. 9 690  10 690 11 990  10 990

8. 7.–15. 7. 9 690  10 690 11 990  10 990

15. 7.–22. 7. 9 690  10 690 11 990  10 990

22. 7.–29. 7. 9 690  10 690 11 990  10 990

29. 7.–5. 8. 9 690  10 690 11 990  10 990

5. 8.–12. 8. 9 690  10 690 11 990  10 990

12. 8.–19. 8. 9 690  10 690 11 990  10 990

19. 8.–26. 8. 9 690  10 690 11 990  10 990

26. 8.–2. 9. 8 190 9 190 10 490 9 790

2. 9.–9. 9. 6 990 7 990 8 990 8 290

9. 9.–16. 9. 6 990 7 590 7 990 7 790
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Baško Polje Chorvatsko

Letovisko Baško Polje se nachází v severozápadní části Makarské riviéry, 2 km od velkého populárního letoviska Baška Voda 
a 8 km od Makarské. Je rozloženo v hustém borovém lese přímo na mořském pobřeží. Toto středisko vyniká krásnými pláže-
mi z drobných oblázků, bohatstvím okolních borových lesů a jedinečnou přírodní scenérií, které dominuje vápencový hřeben 
pohoří Biokovo. S Baškou Vodou je Baško Polje spojeno přímořskou promenádou.

Poloha: v piniovém háji pod hor-
ským masivem Biokovo.
Vybavení: restaurace, kavárna, 
market, trezor, TV místnost, sál pro 
semináře, směnárna, parkoviště.
Pokoje: jednoduše zařízené dvou-
lůžkové pokoje se sprchou a WC, 
balkonem, s možností přistýlky/
třetího lůžka. V depandancích 
jsou všechny pokoje orientované 
na mořskou stranu.
Stravování: polopenze, snídaně 
a večeře formou bufetu v hotelové 

restauraci, k večeřím ZDARMA 
1x nápoj.
Sport a zábava: hřiště pro 
petanque, půjčovna jízdních kol, 
několik hřišť pro míčové hry.
Pláž: rozlehlá oblázková cca 70 m 
od ubytování, vhodná pro děti, 
nabízející vynikající podmínky pro 
koupání.
Poznámka: pokoje jsou vybaveny 
starším nábytkem – vhodné pro méně 
náročnou klientelu. Ideální výchozí 
místo pro výlety do okolí a projížďky 

na kole podél moře. V rámci NEPTUN 
KLUBU v období 17. 6.–9. 9. – bohatý 
animační program pro děti a do-
spělé. Část programu probíhá v cca 
20 minut chůze vzdálených Rodinných 
bungalovech Baška Voda.
Nástupní místa: Praha, Příbram, 
Tábor, Strakonice, Písek, Prachatice, 
České Budějovice, Český Krumlov, 
Kaplice.
Cena zahrnuje: 7x ubytování, 
7x polopenzi, služby delegáta, 
zákonné pojištění CK.

Cena nezahrnuje: pobytovou 
taxu – cca 1,2 EUR/den za dospělou 
osobu a 0,6 EUR/den za dítě 12–18 
let, přihlašovací poplatek – cca 
1,5 EUR/pobyt za každou osobu. 
Uvedené poplatky se platí na místě.
Fakultativní nabídka: doprava kli-
matizovaným autobusem 2 500 Kč, 
jednosměrná doprava 1 850 Kč, 
vícetýdenní doprava 3 300 Kč,  
komplexní pojištění 270 Kč/os.

HOTEL A DEPANDANCE HOTELU ALEM **

Sleva 10% z ceny ubytování 
při uhrazení zálohy 50% do 31. 1. 2017 !!!

VE 
SPOLUPRÁCI  

S CK 
VÍTKOVICE 

TOURS

HOTEL A DEPANDANCE ALEm 9. 9.–16. 9. 17. 6.–24. 6.
2. 9.–9. 9.

24. 6.–1. 7.
26. 8.–2. 9. 1. 7.–26. 8.

Depandance ALEM – HR-89D

1/2+1 SWCBM 4 990 5 490 5 990 6 990

Hotel ALEM – HR-89A

1/2 SWCB 4 990 5 490 5 990 6 990

1/2+1 SWCB 4 990 5 490 5 990 6 990

1/2+1 SWCBM 5 190 5 690 6 190 7 190

(S=sprcha, WC, B=balkon, M=strana moře)

Slevy: dítě do 12 let na třetím lůžku/přistýlce – ZDARMA, osoba nad 12 let na třetím lůžku/přistýlce – sleva 20 %, druhé dítě do 12 let bez lůžka s polo-
penzí – v období do 1. 7. a od 19. 8. – ZDARMA, v období 1. 7.–19. 8. – sleva 50 %.
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Baška Voda Chorvatsko

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 ser-
vírovaná s výběrem ze 2 jídel, salát 
dezert + 1 nápoj v ceně (sklenička 
vína, piva nebo džusu).
Typy apartmánů:
Studio 1/2 a 1/2+1: jedna místnost 
se 2–3 lůžky, vybavená kuchyňka, 
koupelna a WC.
Apartmán A1/2: dvoulůžková lož-
nice, vybavená kuchyňka, koupelna 
a WC.
Apartmán A1/3: dvoulůžková lož-
nice, přistýlka, vybavená kuchyňka, 
koupelna a WC.
Apartmán A1/2+2: dvoulůžko-
vá ložnice, 2 přistýlky, vybavená 
kuchyňka, koupelna a WC.
Apartmán A1/4: 2 dvoulůžkové 
pokoje, vybavená kuchyňka, kou-
pelna a WC.

Apartmán A1/5: 2 dvoulůžkové 
pokoje, přistýlka, vybavená kuchyň-
ka, koupelna a WC.
Apartmán A1/6: 2 třílůžkové po-
koje, vybavená kuchyňka, koupelna 
a WC.
Sport a zábava: tenis, stolní tenis, 
minigolf, vodní sporty.
Pláž: oblázková, 100–600 m od 
ubytování.
Odjezdová místa: Praha, 
Příbram, Tábor, Strakonice, Písek, 
Prachatice, České Budějovice, 
Český Krumlov, Kaplice.
Cena zahrnuje: 7x ubytování, 
7x polopenzi (u pokojů), služby  
delegáta, pobytovou taxu, pojiš-
tění CK.
Fakultativní nabídka: doprava kli-
matizovaným autobusem 2 500 Kč, 
jednosměrná doprava 1 850 Kč, 
vícetýdenní doprava 3 300 Kč, 
komplexní pojištění 270 Kč/os. 
Příplatek za večeře 1 960 Kč/os./tý-
den, příplatek za snídaně 1 320 Kč/
os./týden.

SOUKROMÉ APARTMÁNY  
A POKOJE S POLOPENZÍ –  
NO NAME

ilustrační foto ilustrační foto

Super nabídka: při zakoupení ubytování  
s dopravou autobusem sleva na osobu 300 Kč 
v termínech 10. 6.–23. 9. 2017!

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.

sOUKROmÉ POKOjE  
bAŠKA vODA

27. 5.–3. 6. 
16. 9.–23. 9.

3. 6.–24. 6. 
2. 9.–16. 9.

24. 6.–8. 7. 
19. 8.–2. 9. 8. 7.–19. 8.

dospělý 4 630 5 170 5 710 5 990

dospělý na přistýlce 4 210 4 700 5 180 5 500

1 dítě do 3 let bez lůžka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

dítě 3–12 let s 1 dospělým 3 990 4 400 4 850 5 140

dítě 3–12 let na přistýlce 3 580 3 970 4 380 4 650

sOUKROmÉ APARTmáNY 
bAŠKA vODA

27. 5.–3. 6. 
16. 9.–23. 9.

3. 6.–24. 6. 
2. 9.–16. 9.

24. 6.–8. 7. 
19. 8.–2. 9. 8. 7.–19. 8.

nájem za studio 1/2 5 630 6 710 7 430 8 510

nájem za studio 1/2+1 7 350 8 610 9 500 10 580

nájem za apartmán 1/2 6 710 7 790 8 500 9 580

nájem za apartmán 1/3 8 430 9 680 10 580 11 660

nájem za apartmán 1/2+2 10 150 11 580 12 660 13 740

nájem za apartmán 1/4 10 860 12 300 13 740 15 530

nájem za apartmán 1/5 12 680 14 300 15 910 17 350

nájem za apartmán 1/6 15 420 17 570 19 730 21 700

1 dítě do 3 let bez lůžka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
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Baška Voda Chorvatsko

RODINNÉ BUNGALOVY

Poloha: patrové bungalovy umístěné 
v příjemné zeleni s ideální polohou, 
cca 500 m od centra Bašky Vody, 
v turistickém komplexu Uranija.
Vybavení: klimatizovaná restaura-
ce, směnárna, trezor, TV místnost, 
snack bar, prostor pro semináře, 
v období od 17. 6. do 9. 9. animační 
program NEPTUN KLUBU, terasa 
(3x týdně živá hudba), Wi-Fi na re-
cepci ZDARMA.
Ubytování: dvou a třílůžkové po-
koje se sprchou a WC, TV s českým 
programem, balkonem nebo tera-

sou. Pokoje označené KL mají navíc 
klimatizaci a ledničku. V každém 
bungalovu jsou umístěny celkem 
čtyři pokoje stejného typu, každý se 
zcela samostatným vstupem.
Stravování: formou ALL INCLUSIVE 
Light – plná penze formou bufetu, 
neomezená konzumace místních 
točených nápojů (pivo, víno, voda, 
džus) v době podávání oběda a ve-
čeře, welcome drink při příjezdu. 
Sport a zábava: v blízkosti tenisové 
kurty, hřiště pro míčové hry, mini-
golf, vodní sporty.

Pláž: oblázková, cca 50–100 m, 
vhodná pro děti.
Poznámka: služba ALL INCLUSIVE 
Light dále zahrnuje možnost využívá-
ní minigolfu a tenisového kurtu u ho-
telu Horizont (v čase 12.00–14.00) – 
nutno předem rezervovat na recepci. 
Parkování za poplatek – cca 30 HRK/
den. Pokoje 1/3 SWCB jsou před-
nostně obsazovány 3 osobami.
Odjezdová místa: Praha, Příbram, 
Tábor, Strakonice, Písek, Prachatice, 
České Budějovice, Český Krumlov, 
Kaplice.

Cena zahrnuje: 7x ubytování se 
stravou all inclusive light, služby 
delegáta, pobytovou taxu, zákonné 
pojištění CK.
Fakultativní nabídka: doprava kli-
matizovaným autobusem 2 500 Kč, 
jednosměrná doprava 1 850 Kč, 
vícetýdenní doprava 3 300 Kč,  
komplexní pojištění 270 Kč/os.

Sleva 10% z ceny ubytování 
při uhrazení zálohy 50% do 31. 1. 2017 !!!

ALL  
INCLUSIVE 

LIGHT

VE 
SPOLUPRÁCI  

S CK 
VÍTKOVICE 

TOURS

RODINNÉ bUNGALOvY 
HR-054U 3. 6.–17. 6.

9. 9.–23. 9.
17. 6.–24. 6.
2. 9.–9. 9.

24. 6.–1. 7.
26. 8.–2. 9.

1. 7.–15. 7.
19. 8.–26. 8 15. 7.–19. 8.

POKOj PřI POčTU OsOb

1/2 SWCB 2 6 990 7 990 8 990 9 990 10 490

1/3 SWCB 2 6 990 7 990 8 990 10 990 11 490

1/2 SWCB-KL 2 7 490 8 490 9 990 11 490 11 990

1/3 SWCB-KL 2 7 490 8 490 9 990 12 490 12 990

(S=sprcha, WC, B=balkon, M=strana moře, KL=klimatizace a lednička)

Slevy pro pokoj 1/3: dítě do 12 let na 3. lůžku – ZDARMA, dítě do 7 let bez lůžka – ZDARMA, dítě 12–18 let na 3. lůžku – sleva 50 %, osoby nad 18 let 
na 3. lůžku – sleva 10 %, dítě do 12 let na 2. lůžku – sleva 20 %, dítě 12–18 let na 2. lůžku – sleva 10 %.
Slevy pro pokoj 1/2: dítě do 7 let bez lůžka – ZDARMA, dítě do 12 let na 2. lůžku – sleva 20 %, dítě 12–18 let na 2. lůžku – sleva 10 %.
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Makarska Chorvatsko

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, ka-
várna, TV místnost, taneční terasa, 
obchod se suvenýry, aperitiv bar.
Pokoje: dvoulůžkové se sprchou 
a WC, telefonem, ledničkou a bal-

konem. Některé pokoje jsou s mož-
ností 1 přistýlky, ale nemají balkon. 
Z pokojů není výhled na moře. 
Každý pokoj je vybaven ventiláto-
rem 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 minerál-
ní vody).

Sport a zábava: tenisové kurty, 
hřiště na volejbal, stolní tenis, mi-
nigolf, dětské hřiště, vodní sporty. 
V hlavní sezoně každý den animační 
sportovní program, 1x týdně dalma-
tinská večeře v restauraci a 3x týdně 
živá hudba na taneční terase.
Pláž: oblázková, přímo před hote-
lem 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, pobytovou taxu, 
služby delegáta, pojištění CK.
Příplatky: doprava klimatizovaným 
autobusem 2 500,  cena za jedno-
směrnou dopravu 1 850 Kč,  
vícetýdenní 3 300 Kč,  komplexní 
pojištění 270 Kč (viz úvodní strana).

HOTEL RIVIJERA ** Velmi příjemný a oblíbený hotel

Na každém pokoji zdarma Wi-Fi
Dítě do 12 let ZDARMA! 
1 nápoj při večeři zdarma!

Speciální akce:
– klienti, kteří mají v termínu pobytu narozeni-
ny, 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. 

HOTEL RIvIjERA 27. 5.–3. 6. 3. 6.–10. 6. 
9. 9.–23. 9.

 10. 6.–24. 6. 
19. 8.–9. 9.

24. 6.–8. 7. 
12. 8.–19. 8. 8. 7.–12. 8.

dospělý 7 520 7 690 8 290 8 590 9 290

dosp.na přistýlce 6 400 6 550 6 690 6 900 7 590

dítě do 12 let na přistýlce ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

dítě do 3 let bez lůžka ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

dítě 3–12 let s 1 dosp. 5 190 5 300 5 600 6 150 6 450

příplatek za 1/1 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900

Město Makarska je nejznámější letovisko v Dalmácii, 62 km jihovýchodně od Splitu. Je to velmi rušné středisko stejnojmenné 
riviéry, která se v délce 60 km rozkládá od Brely po Gradac. Město Makarska je také jedním z nejatraktivnějších turistických 
středisek chorvatského pobřeží, zvláště oblíbeným českými turisty, což mimo jiné způsobuje nádherná 1,5 km dlouhá pláž 
v borovicovém lese a množství písčitých zátok. Podél celého pobřeží se táhne překrásné vápencové pohoří Biokovo. Makar-
ska je ideálním místem pro jednodenní výlety do Splitu, Dubrovníku, Medugorje nebo lodí na ostrovy Brač, Hvar a Korčula.

Super nabídka: při zakoupení ubytování  
s dopravou autobusem sleva na osobu 300 Kč 
v termínech 10. 6.–23. 9. 2017!



25www.cksaturn.cz

Makarska Chorvatsko

HOTEL BIOKOVKA ***

Sleva 10 % z ceny ubytování –  
při uhrazení zájezdu do 31. 3. 2017

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 moř-
skou vodou, kadeřník, obchod se 
suvenýry, léčebně rehabilitační kúry 
(léčba kloubních a nervových one-
mocnění, poruchy krevního oběhu, 

onemocnění dýchacích cest, atd.), 
zdravotnické, rehabilitační a spole-
čenské místnosti jsou klimatizované. 
Pokoje: klimatizované dvoulůžko-
vé 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). Renovo-

vané pokoje jsou vybaveny novějším 
nábytkem.
Stravování: polopenze, snídaně 
a večeře formou bufetu. Možnost 
dokoupení obědů za příplatek – 
1 650 Kč/osoba/týden. 
Sport a zábava: fitness, sauna, 
vodní sporty, taneční terasa.
Pláž: oblázková, přímo před hotelem.
Nástupní místa: Praha, Příbram, 
Tábor, Strakonice, Písek, Prachatice, 

České Budějovice, Český Krumlov, 
Kaplice.
Cena zahrnuje: 7x ubytování, 
7x polopenzi, pobytovou taxu, 
služby delegáta, pojištění CK.
Fakultativní nabídka: doprava kli-
matizovaným autobusem 2 500 Kč, 
jednosměrná doprava 1 850 Kč, 
vícetýdenní doprava 3 300 Kč,  
komplexní pojištění 270 Kč/os.

Super nabídka: při zakoupení ubytování  
s dopravou autobusem sleva na osobu 300 Kč 
v termínech 10. 6.–23. 9. 2017!

HOTEL bIOKOvKA 27. 5.–17. 6.
16. 9.–23. 9.

17. 6.–8. 7.
19. 8.–16. 9. 8. 7.–19. 8.

Nerenovovaný pokoj 1/2(+1)

dospělý 7 890 9 780 11 080

dospělý na přistýlce 6 290 7 810 8 850

dítě do 2 let ZDARMA ZDARMA ZDARMA

1. dítě do 7 let bez lůžka nebo na přistýlce ZDARMA ZDARMA ZDARMA

2. dítě do 7 let bez lůžka nebo na přistýlce 4 250 5 190 5 840

dítě do 7 let s 1 dospělým 5 890 7 220 8 130

dítě 7–14 let na přistýlce 4 450 5 390 6 040

dítě 7–14 let s 1 dospělým 6 690 8 200 9 250

příplatek za mořskou stranu/os./týden 550 650 1 100

Renovovaný pokoj 1/2(+1)

dospělý 8 570 10 680 12 280

dospělý na přistýlce 6 830 8 530 9 800

dítě do 2 let ZDARMA ZDARMA ZDARMA

1. dítě do 7 let bez lůžka nebo na přistýlce ZDARMA ZDARMA ZDARMA

2. dítě do 7 let bez lůžka nebo na přistýlce 4 590 5 640 6 440

dítě do 7 let s 1 dospělým 5 340 7 850 8 970

dítě 7–14 let na přistýlce 4 790 5 840 6 640

dítě 7–14 let s 1 dospělým 7 230 8 930 10 200

příplatek za mořskou stranu/os./týden 650 850 1 300

příplatek za 1/1 pokoj (oba typy) 2 200 3 000 3 390
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Makarska Chorvatsko

SOUKROMÉ APARTMÁNY A POKOJE 
S POLOPENZÍ – NO NAME 

Poloha: v centru města, maximálně 
500 m od pláže.
Pokoje: dvoulůžkové s možností 
přistýlky, se sprchou a WC.
Stravování: u apartmánů vlastní, 
u pokojů polopenze – snídaně 
kontinentální, večeře servírovaná 
s výběrem ze tří menu.

Typy apartmánů:
Studio 1/2: jedna místnost se 
2 lůžky a kuchyňkou, sprcha a WC, 
balkon nebo terasa.

Apartmán A1/2: kuchyňka s jídel-
nou, dvoulůžkový pokoj, sprcha 
a WC, balkon nebo terasa.
Apartmán A1/3: kuchyňka s jídel-
nou, dvoulůžkový pokoj, 1 přistýlka, 
sprcha a WC, balkon nebo terasa.
Apartmán A1/4: kuchyňka s jídel-
nou, 2 dvoulůžkové pokoje, sprcha 
a WC, balkon nebo terasa.
Apartmán A1/5: kuchyňka 
s jídelnou, 2 dvoulůžkové pokoje, 
1 přistýlka, sprcha a WC, balkon 
nebo terasa.

Apartmán A1/6: kuchyňka s jídel-
nou, 3 dvoulůžkové pokoje, sprcha 
a WC, balkon nebo terasa.
Sport a zábava: vodní sporty, 
ostatní sporty ve sportovním 
centru.
Pláž: oblázková, max. 500 m 
od ubytování.
Odjezdová místa: Praha, Příbram, 
Tábor, Strakonice, Písek, Prachatice, 
České Budějovice, Český Krumlov, 
Kaplice.

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 
7x polopenzi (u pokojů), služby dele-
gáta, pobytovou taxu, pojištění CK.
Fakultativní nabídka: doprava kli-
matizovaným autobusem 2 500 Kč, 
jednosměrná doprava 1 850 Kč, 
vícetýdenní doprava 3 300 Kč, kom-
plexní pojištění 270 Kč/os.

Sleva 200 Kč na dítě do 12 let v apartmánu.

Super nabídka: při zakoupení ubytování  
s dopravou autobusem sleva na osobu 300 Kč 
v termínech 10. 6.–23. 9. 2017!

sOUKROmÉ POKOjE 
mAKARsKA

27. 5.–3. 6. 
16. 9.–23. 9.

3. 6.–17. 6. 
9. 9.–16. 9.

17. 6.–1. 7. 
2. 9.–9. 9.

1. 7.–15. 7. 
19. 8.–2. 9. 15. 7.–19. 8.

dospělý 6 990 7 190 7 390 7 990 8 190

dítě do 10 let na přistýlce 6 540 6 740 6 940 7 540 7 740

sOUKROmÉ APARTmáNY 
mAKARsKA

27. 5.–3. 6. 
16. 9.–23. 9.

3. 6.–17. 6. 
9. 9.–16. 9.

17. 6.–1. 7. 
2. 9.–9. 9.

1. 7.–15. 7. 
19. 8.–2. 9. 15. 7.–19. 8.

nájem za studio 1/2 8 070 9 660 10 060 10 660 12 060

nájem za apartmán 1/2 8 470 9 860 10 660 11 660 13 060

nájem za apartmán 1/3 11 500 12 500 13 500 14 490 15 890

nájem za apartmán 1/4 14 340 15 730 16 730 18 720 20 720

nájem za apartmán 1/5 16 270 17 870 19 660 21 660 23 650

nájem za apartmán 1/6 19 800 21 800 23 800 26 800 28 780

ilustrační foto
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Podgora Chorvatsko

HOTEL AURORA *** velmi kvalitní 
a oblíbený hotel

Poloha: hotel se nachází v blízkosti 
promenády u oblázkové pláže 
ve vzdálenosti cca 200 m od centra 
letoviska.
Vybavení: recepce, směnárna, 
restaurace, kavárna, TV místnost, ape-
ritiv bar s terasou a venkovním sladko-
vodním bazénem, výtah. K dispozici je 
rovněž výtah od bazénu na pláž. Wi-Fi 
na recepci. Parkování u hotelu za po-
platek 9 EUR/den (omezený prostor, 

nelze rezervovat), na parkovišti hotelu 
Medora Auri 6 EUR/den (cca 150 m 
od hotelu Aurora).
Pokoje: dvoulůžkové klimatizované 
s koupelnou, WC, SAT/TV a bal-
konem. Pokoje jsou orientovány 
na pohoří Biokovo, nebo na stranu 
moře (za příplatek). Přistýlka je mož-
ná pouze u pokojů na stranu moře.
Stravování: polopenze, snídaně 
i večeře formou bufetu – velmi 

chutná kuchyně, saláty a dezerty 
rovněž formou bufetu, 1x týdně ve-
čeře ve stylu dalmatských specialit 
s živou hudbou.
Pláž: oblázková s pozvolným vstu-
pem, přímo před hotelem.
Odjezdová místa: Praha, Příbram, 
Strakonice, Tábor, Písek, Prachatice, 
České Budějovice, Český Krumlov, 
Kaplice.

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 
7x polopenzi, služby delegáta, 
pobytovou taxu, pojištění CK.
Fakultativní nabídka: doprava kli-
matizovaným autobusem 2 500 Kč, 
jednosměrná doprava 1 850 Kč, 
vícetýdenní doprava 3 300 Kč, 
komplexní pojištění 270 Kč.

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 prome-
náda řadí Podgoru k nejhezčím místům Jadranu.

Super nabídka: při zakoupení ubytování  
s dopravou autobusem sleva na osobu 300 Kč 
v termínech 10. 6.–23. 9. 2017!

HOTEL AURORA 27. 5.–3. 6. 3. 6.–10. 6. 
9. 9.–23. 9.

10. 6.–24. 6. 
19. 8.–9. 9.

24. 6.–8. 7. 
12. 8.–19. 8. 8. 7.–12. 8.

dospělý 7 550 7 990 8 990 9 690 9 990

dosp. na přistýlce 6 590 6 990 7 990 8 690 8 990

dítě do 6 let na přistýlce ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

dítě 6–12 let na přistýlce 4 000 4 550 4 950 5 690 5 990

dítě 12–16 let na přistýlce 5 450 6 050 6 990 7 350 7 650

přípl. za 1/1 2 850 2 850 2 850 2 850 2 850

přípl. za moř. stranu os./týden 200 400 400 400 400
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Super nabídka: při zakoupení ubytování  
s dopravou autobusem sleva na osobu 300 Kč 
v termínech 10. 6.–23. 9. 2017!

Podgora Chorvatsko

Poloha: v centru letoviska přímo 
na promenádě a v těsné blízkosti 
pláže.
Vybavení: recepce, restaurace, 
kavárna, místnost s TV, aperitiv bar, 
kavárna s terasou, obchod se suve-
nýry. Parkování za poplatek 5 EUR/
den – platí se v recepci hotelu.

Pokoje: dvoulůžkové s možností 
1 přistýlky, s koupelnou, WC, tele-
fonem, SAT/TV a balkonem nebo 
lodžií. Pokoje na mořskou stranu 
za příplatek a jen na vyžádání.
Stravování: polopenze, snídaně 
i večeře formou bufetu – velmi 
chutná kuchyně.

Sport a zábava: půjčovna kol, 
šlapadel, vodních skútrů.
Pláž: oblázková s pozvolným vstu-
pem, přímo před hotelem.
Odjezdová místa: Praha, Příbram, 
Strakonice, Tábor, Písek, Prachatice, 
České Budějovice, Český Krumlov, 
Kaplice.

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 
7x polopenzi, služby delegáta, 
pobytovou taxu, pojištění CK.
Fakultativní nabídka: doprava kli-
matizovaným autobusem 2 500 Kč, 
jednosměrná doprava 1 850 Kč, 
vícetýdenní doprava 3 300 Kč, kom-
plexní pojištění 270 Kč (viz úvodní 
strana).

HOTEL PODGORKA *** oblíbený  
hotel u pláže

HOTEL PODGORKA 27. 5.–3. 6. 3. 6.–10. 6. 
9. 9.–23. 9.

10. 6.–24. 6. 
19. 8.–9. 9.

24. 6.–8. 7. 
12. 8.–19. 8. 8. 7.–12. 8.

dospělý 7 520 7 520 7 890 8 290 8 990

dospělý na přistýlce 6 400 6 400 6 690 7 200 7 390

dítě do 10 let na přistýlce ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

dítě 10–14 let na přistýlce 3 900 3 900 4 200 4 400 4 500

příplatek za 1/1 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750

přípl.za moř.stranu/os./týden 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

přípl.za obědy os./týden 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800
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Podgora Chorvatsko

Poloha: v centru města, vzdálené 
150–300 m od pláže.
Typy apartmánů:
Apartmán A1/2: kuchyňka s jídel-
nou, dvoulůžkový pokoj, koupelna 
s WC, balkon.
Apartmán A1/3: kuchyňka s jídelnou, 
dvoulůžkový pokoj, obývací pokoj 
s 1 lůžkem, koupelna s WC, balkon.
Apartmán A1/2+2: kuchyňka 
s jídelnou, dvoulůžkový pokoj, 
obývací pokoj s 2 lůžky, koupelna 
s WC, balkon.

Apartmán A1/4: kuchyňka s jídel-
nou, 2 dvoulůžkové pokoje, obývací 
pokoj, koupelna s WC, balkon.
Apartmán A1/5: kuchyňka s jídel-
nou, 2 dvoulůžkové pokoje, obývací 
pokoj s 1 lůžkem, koupelna s WC, 
balkon.
Apartmán A1/6: kuchyňka s jídel-
nou, 3 dvoulůžkové pokoje, obývací 
pokoj, koupelna s WC, balkon.
Pokoje: dvoulůžkové s možností 
1 přistýlky, se sprchou a WC.

Stravování: u apartmánů vlastní, 
u pokojů polopenze – snídaně 
kontinentální, večeře s výběrem 
ze 3 jídel. Polopenze zajištěna 
ve smluvních restauracích agentury 
Punta tours.
Sport a zábava: půjčovna kol, 
šlapadel, vodních skútrů.
Pláž: oblázková, 150–300 m od uby-
tování.

Odjezdová místa: Praha, Příbram, 
Tábor, Strakonice, Písek, Prachatice, 
České Budějovice, Český Krumlov, 
Kaplice.
Cena zahrnuje: 7x ubytování, 
7x polopenzi (u pokojů), pobytovou 
taxu, služby delegáta, pojištění CK.
Fakultativní nabídka: doprava kli-
matizovaným autobusem 2 500 Kč, 
jednosměrná doprava 1 850 Kč, 
vícetýdenní doprava 3 300 Kč, kom-
plexní pojištění 270 Kč/os. Příplatek 
za večeře 2 450 Kč/os./týden.

SOUKROMÉ APARTMÁNY   
A POKOJE S POLOPENZÍ – NO NAME

Sleva 200 Kč na dítě do 12 let v apartmánu.

Super nabídka: při zakoupení ubytování  
s dopravou autobusem sleva na osobu 300 Kč 
v termínech 10. 6.–23. 9. 2017!

sOUKROmÉ POKOjE PODGORA 9. 9.–23. 9. 27. 5.–10. 6.
2. 9.–9. 9.

10. 6.–24. 6.
26. 8.–2. 9.

24. 6.–15. 7.
19. 8.–26. 8. 15. 7.–19. 8.

dospělý 5 910 6 270 6 630 7 350 7 710

dospělý na přistýlce 5 500 6 700 6 100 6 700 7 100

dítě do 10 let 4 740 5 040 5 340 6 000 6 300

příplatek za 1/1 pokoj  800 900 1 000 1 100 1 200

sOUKROmÉ APARTmáNY 
PODGORA 9. 9.–23. 9. 27. 5.–10. 6.

2. 9.–9. 9.
10. 6.–24. 6.
26. 8.–2. 9.

24. 6.–15. 7.
19. 8.–26. 8. 15. 7.–19. 8.

nájem za apartmán 1/2 7 500 8 370 9 270 10 160 11 960

nájem za apartmán 1/3 10 100 11 000 11 900 12 800 14 600

nájem za apartmán 1/2+2 11 840 12 740 13 830 15 610 18 200

nájem za apartmán 1/4 12 740 13 640 14 540 16 330 19 100

nájem za apartmán 1/5 14 580 15 480 17 300 19 100 21 800

nájem za apartmán 1/6 17 510 18 410 20 220 22 000 25 600

ilustrační foto
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Podgora – Čaklje Chorvatsko

Čaklje je malebné letovisko s několika restauracemi, které je vhodné zejména pro rodiny s malými dětmi a pro ty, kteří nevy-
hledávají noční ruch velkého letoviska. Čaklje je součástí Podgory.

Poloha: vila s příjemnou domácí 
atmosférou se nachází v klidné části 
letoviska Čaklje, v těsné blízkosti 
Podgory (cca 1,6 km od centra 
Podgory).
Typy apartmánů: 
Šank S 3: studio se 3 lůžky.
Zlatni A 2+2: dvoulůžková ložnice, 
2 přistýlky.
Mate A 5+2: dvoulůžková a třílůž-
ková ložnice, 2 přistýlky, 2 koupelny.

Zeleni A 5+1: dvoulůžková ložnice, 
třílůžková ložnice s přistýlkou, 2x WC.
Ivan A 4+1: 2 dvoulůžkové ložnice, 
1 přistýlka.
Rozika S 2+2: studio, dvoulůžková 
postel, rozkládací gauč pro 2 osoby.
Tirkiz A 3+2: třílůžková ložnice, 
2 přistýlky.
Vybavení apartmánů: všechny 
apartmány jsou vybaveny kuchyň-
kou s jídelním koutem, koupelnou 
s WC, SAT/TV, klimatizací, balko-

nem nebo terasou a Wi-Fi připo-
jením. Parkování před objektem. 
Společné posezení s grilem.
Stravování: vlastní.
Sport a zábava: vodní sporty.
Pláž: oblázková, cca 200 m od uby-
tování.
Odjezdová místa: Praha, Příbram, 
Tábor, Strakonice, Písek, Prachatice, 
České Budějovice, Český Krumlov, 
Kaplice.

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 
pobytovou taxu, služby delegáta, 
pojištění CK.
Fakultativní nabídka: doprava kli-
matizovaným autobusem 2 500 Kč, 
jednosměrná doprava 1 850 Kč, 
vícetýdenní doprava 3 300 Kč, kom-
plexní pojištění 270 Kč/os. 
Sleva: 200 Kč na dítě do 12 let 
v apartmánu, 1 000 Kč za neobsaze-
nou přistýlku.

APARTMÁNY LENDIČ 

Super nabídka: při zakoupení ubytování  
s dopravou autobusem sleva na osobu 300 Kč 
v termínech 10. 6.–23. 9. 2017!

APARTmáNY LENDIč 
PODGORA

27. 5.–3. 6.
16. 9.–23. 9.

3. 6.–17. 6.
9. 9.–16. 9.

17. 6.–1. 7.
2. 9.–9. 9.

1. 7.–15. 7.
19. 8.–2. 9. 15. 7.–19. 8.

Šank – S 3 9 900 10 900 11 900 13 900 16 890

Zlatni – A 2+2 12 740 13 740 15 330 17 330 19 320

Mate – A 5+2 19 860 22 060 24 060 28 040 30 040

Zeleni – A 5+1 17 870 19 860 21 860 24 850 27 840

Ivan – A 4+1 15 930 16 930 19 520 21 920 25 900

Rozika – S 2+2 12 740 13 740 14 730 16 730 18 720

tirkiz – A 3+2 15 290 16 590 18 520 19 520 20 920
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Lido di Jesolo Itálie

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, bazén pro 
dospělé s masážními tryskami i dět-
ský bazén přímo u pláže (lehátko 
a slunečník u bazénu za poplatek 
8 EUR/den – platí se na místě), gará-
že za příplatek cca 8 EUR/den – pla-
tí 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 po-
lopenzí, 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 12 let/noc.
Fakultativní nabídka: doprava 
1 990 Kč, komplexní pojištění 
270 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha, Tábor, 
Příbram, Strakonice, Písek, 
Prachatice, České Budějovice, 
Český Krumlov, Kaplice.

Poloha: ve východní části Lido di 
Jesola, v klidné části, přímo u pláže.
Vybavení: restaurace, bar, jídelna, 
sauna, výtah, bazén (lehátka 
u bazénu zdarma), parkoviště, Wi-Fi 
připojení zdarma.
Pokoje: dvoulůžkové s možností 
2 přistýlek, se sprchou a WC, 
telefonem, TV se satelitem, fén, 
klimatizace, lednička, balkon, rádio, 
trezor.
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, 
v hotelu gymnastika, hydromasáže.

Pláž: písečná, přímo u hotelu.
Cena zahrnuje: 7x ubytování s po-
lopenzí, 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 12 let/noc.
Fakultativní nabídka: doprava 
1 990 Kč, komplexní pojištění 
270 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha, Tábor, 
Příbram, Strakonice, Písek, 
Prachatice, České Budějovice, 
Český Krumlov, Kaplice.

HOTEL LE SOLEIL **** PARK HOTEL CELLINI ****

Sleva 5 % z ceny ubytování –  
při uhrazení zájezdu do 31. 3. 2017

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 27. 5.–24. 6.
2. 9.–9. 9.

24. 6.–8. 7.
26. 8.–2. 9.

8. 7.–29. 7.
19. 8.–26. 8. 29. 7.–19. 8. 9. 9.–16. 9.

dospělý 15 270 16 960 18 560 19 660 12 080

dospělý 
na přistýlce

12 830 14 270 15 630 16 560 10 120

dítě do 2 let bez 
lůžka a stravy

ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

dítě do 8 let  
na přistýlce

8 030 8 880 9 680 10 230 6 440

dítě 8–13 let  
na přistýlce

11 420 12 700 13 890 14 720 9 030

příplatek za 
obědy/týden

3 540 3 540 3 540 3 540 3 540

příplatek za 1/1 7 300 7 300 7 300 7 300 7 300

příplatek strana 
moře, boční 
výhled os./pobyt

2 880 2 880 2 880 2 880 2 880

PARK HOTEL CELLINI 27. 5.–10. 6.
9. 9.–16. 9.

10. 6.–24. 6.
2. 9.–9. 9.

24. 6.–5. 8.
19. 8.–2. 9. 5. 8.–19. 8.

dospělý 14 070 15 870 17 860 19 660

dospělý na přistýlce 11 200 12 630 14 230 15 660

dítě do 3 let bez lůžka a stravy ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

dítě 3–7 let na přistýlce 7 430 8 330 9 330 10 230

dítě 7–15 let na přistýlce 9 910 11 170 12 560 13 820

příplatek za 1/1 8 190 8 190 8 190 8 190

příplatek strana moře pokoj/týden 4 430 4 430 4 430 4 430

příplatek obědy/týden 2 220 2 220 2 220 2 220
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Poloha: v centrální části Lido di 
Jesola, u Piazza Mazzini, 100 m 
od pláže.
Vybavení: restaurace, terasa, 
jídelna, výtah, bazén, parkoviště 
(omezený počet míst), Wi-Fi připo-
jení. Velmi elegantní hotel.
Pokoje: dvoulůžkové s možností 
1 přistýlky, se sprchou a WC, TV 
se satelitem, fén, klimatizace, led-
nička, trezor. Za příplatek možnost 
vyžádat pokoj De Luxe s balkonem.
Stravování: polopenze, snídaně 
i večeře formou bufetu.
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 po-
lopenzí, 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 12 let/noc.
Fakultativní nabídka: doprava 
1 990 Kč, komplexní pojištění 
270 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha, Tábor, 
Příbram, Strakonice, Písek, 
Prachatice, České Budějovice, 
Český Krumlov, Kaplice.

Poloha: v centrální části Lido di 
Jesola, v blízkosti nákupní třídy, 
50 m od pláže.
Vybavení: restaurace, bar 
s terasou, výtah, bazén, whirpool 
(za poplatek 3 EUR), diskotéka, 
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, klimati-
zace, trezor (za poplatek 1,50 EUR/
den – platí se na místě), balkon.
Stravování: polopenze, snídaně 
formou bufetu, večeře servírovaná 
se salátovým bufetem.
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 po-
lopenzí, 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 12 let/noc.
Fakultativní nabídka: doprava 
1 990 Kč, komplexní pojištění 
270 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha, Tábor, 
Příbram, Strakonice, Písek, 
Prachatice, České Budějovice, 
Český Krumlov, Kaplice.

Sleva 10 % z ceny ubytování –  
při uhrazení zájezdu do 31. 3. 2017

HOTEL EDEN **** HOTEL BRIONI MARE **** 

HOTEL EDEN 27. 5.–1. 7. 
2. 9.–9. 9.

1. 7.–5. 8. 
19. 8.–2. 9. 5. 8.–19. 8.

dospělý 11 380 13 570 14 970

přistýlka 8 680 11 480 11 670

dítě do 2 let  
bez lůžka a stravy

ZDARMA ZDARMA ZDARMA

příplatek za 1/1 4 430 5 540 5 200

příplatek za pokoj De Luxe 
s balkonem os./pobyt

2 660 5 540 5 540

HOTEL 
bRIONI mARE

27. 5.–10. 6. 
9. 9.–16. 9. 10. 6.–1. 7. 1. 7.–22. 7.

2. 9.–9. 9.
22. 7.–5. 8.
19. 8.–2. 9. 5. 8.–19. 8.

dospělý 12 070 14 270 15 270 16 460 18 460

dospělý na 
přistýlce

10 640 12 610 13 510 14 590 16 380

dítě do 3 let 
dětská postýlka 
s polopenzí

2 300 2 790 3 010 3 320 3 720

dítě 3–6 let  
na přistýlce

6 440 7 530 8 030 8 630 9 630

dítě 6–12 let  
na přistýlce

8 510 10 050 10 750 11 580 12 980

příplatek za 1/1 7 090 7 090 7 090 7 090 7 090

příplatek obědy/
týden

3 770 3 770 3 770 3 770 3 770
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Poloha: v centru Lido di Jesola, 
v blízkosti nákupní třídy, 200 m 
od pláže.
Vybavení: hotel rekonstruován 
v roce 2009, klimatizovaná restaura-
ce, bar, vlastní parkoviště (omezený 
počet parkovacích míst), výtah, 
společenská místnost, bazén, Wi-Fi 
připojení na recepci a v hale zdar-
ma. Půjčování kol zdarma.

Pokoje: dvoulůžkové s možností 
2 přistýlek, se sprchou a WC, bal-
konem, klimatizací (za příplatek viz 
tabulka), trezorem, TV se satelitem.
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, 200 m od hotelu.
Cena zahrnuje: 7x ubytování 
s polopenzí, služby delegáta, plá-
žový servis – 2 lehátka a 1 slunečník 
na pláži/pokoj, povinné pojištění CK.
Cena nezahrnuje: turistickou taxu 
splatnou na místě 1 EUR/osoba nad 
12 let/noc.

Fakultativní nabídka: doprava 
1 990 Kč, komplexní pojištění 
270 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha, Tábor, 
Příbram, Strakonice, Písek, 
Prachatice, České Budějovice, 
Český Krumlov, Kaplice.

HOTEL MIAMI *** Oblíbený hotel!

Sleva 5 % z ceny ubytování –  
při uhrazení zájezdu do 31. 3. 2017

HOTEL mIAmI 27. 5.–10. 6.
2. 9.–9. 9.

10. 6.–1. 7.
26. 8.–2. 9.

1. 7.–29. 7.
19. 8.–26. 8. 29. 7.–19. 8. 9. 9.–16. 9.

dospělý 10 480 11 580 12 870 14 170 8 180

dospělý na přistýlce 8 760 9 690 10 800 11 900 6 810

dítě do 2 let bez lůžka a stravy ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

dítě 2–13 let na přistýlce 5 640 6 190 6 840 7 480 4 490

příplatek za klimatizaci/pokoj 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550

příplatek za 1/1 2 660 2 660 2 660 2 660 2 660
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Sleva 5 % z ceny ubytování –  
při uhrazení zájezdu do 31. 3. 2017

Poloha: v západní části Lido di Je-
sola, přímo na nákupní třídě, 100 m 
od pláže. 
Vybavení: restaurace s terasou, 
jídelna s klimatizací, výtah, TV 
místnost, venkovní bazén, vlastní 
parkoviště (omezený počet parko-
vacích míst). 
Pokoje: dvoulůžkové s možností 
dvou přistýlek, se sprchou a WC, TV 

se satelitem, trezorem, telefonem, 
balkony pouze ve dvoulůžkových 
pokojích, klimatizace za příplatek 
na vyžádání (viz tabulka).
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-

téka, večerní procházky po pěší 
zóně, množství obchodů, kaváren, 
pizzerií.
Pláž: písečná, 100 m od hotelu.
Cena zahrnuje: 7x ubytování 
s polopenzí, služby delegáta, plá-
žový servis – 2 lehátka a 1 slunečník 
na pláži/pokoj, povinné pojištění CK.

Cena nezahrnuje: turistickou taxu 
splatnou na místě 1 EUR/osoba nad 
12 let/noc.
Fakultativní nabídka: doprava 
1 990 Kč, komplexní pojištění 
270 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha, Tábor, 
Příbram, Strakonice, Písek, 
Prachatice, České Budějovice, 
Český Krumlov, Kaplice.

HOTEL BOLIVAR *** Oblíbený hotel!

HOTEL bOLIvAR 27. 5.–10. 6.
2. 9.–9. 9.

10. 6.–1. 7.
26. 8.–2. 9.

1. 7.–29. 7.
19. 8.–26. 8. 29. 7.–19. 8. 9. 9.–16. 9.

dospělý 9 880 10 580 11 970 13 270 7 390

dospělý na přistýlce 8 650 9 250 10 030 11 140 6 130

dítě do 2 let bez lůžka a stravy ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

dítě do 13 let na přistýlce 5 340 5 690 6 390 7 040 4 090

příplatek 1/1 (bez balkonu) 1 770 1 770 1 770 1 770 1 770

klimatizace pokoj/pobyt 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550
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Poloha: v centrální části Lido di Je-
sola, v blízkosti nákupní třídy, mezi 
Piazza Marina a Piazza Nember, 
50 m od pláže. 
Vybavení: restaurace, výtah, vlastní 
parkoviště (omezený počet parko-
vacích míst), bazén, Wi-Fi připojení 
v hale zdarma, půjčování kol pro 
hosty hotelu zdarma.

Pokoje: dvoulůžkové s možností 
dvou přistýlek, se sprchou a WC, TV, 
balkon, klimatizace v ceně (pouze 
v období 10. 6.–9. 9., mimo toto ob-
dobí za příplatek 1 600 Kč/týden).
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-
téka, večerní procházky po pěší 
zóně, množství obchodů, kaváren, 
pizzerií.
Pláž: písečná, 50 m od hotelu.
Cena zahrnuje: 7x ubytování 
s polopenzí, služby delegáta, plá-
žový servis – 2 lehátka a 1 slunečník 
na pláži/pokoj, povinné pojištění CK.

Cena nezahrnuje: turistickou taxu 
splatnou na místě 1 EUR/osoba nad 
12 let/noc.
Fakultativní nabídka: doprava 
1 990 Kč, komplexní pojištění 
270 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha, Tábor, 
Příbram, Strakonice, Písek, 
Prachatice, České Budějovice, 
Český Krumlov, Kaplice.

HOTEL OCEANIC *** Oblíbený hotel!

HOTEL OCEANIC 27. 5.–10. 6.
2. 9.–9. 9.

10. 6.–24. 6.
26. 8.–2. 9.

24. 6.–29. 7.
19. 8.–26. 8. 29. 7.–5. 8. 5. 8.–19. 8. 9. 9.–16. 9.

dospělý 8 380 9 680 11 480 12 070 13 470 6 690

dospělý na přistýlce 6 650 7 680 9 120 9 600 10 720 5 290

dítě do 2 let bez lůžka a stravy ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

dítě 2–14 let na přistýlce 4 590 5 240 6 140 6 440 7 140 3 740

příplatek za 1/1 2 660 2 660 2 660 2 660 2 660 2 660

příplatek za obědy os./týden 2 220 2 220 2 220 2 220 2 220 2 220
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Poloha: ve východní klidnější části 
Lido di Jesola, 30 m od pláže. 
Vybavení: bar s dlouhou terasou, 
klimatizovaná restaurace, výtah, 
bazén, parkoviště (omezený počet 
míst). Wi-Fi připojení v hale zdarma. 
Pokoje: dvoulůžkové s možností 
dvou přistýlek, se sprchou a WC, 
balkonem, TV se satelitem, 
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, disko-
téka, večerní procházky po pěší 

zóně, množství obchodů, kaváren, 
pizzerií.
Pláž: písečná, 30 m před hotelem.
Cena zahrnuje: 7x ubytování 
s polopenzí, služby delegáta, plá-
žový servis – 2 lehátka a 1 slunečník 
na pláži/pokoj, povinné pojištění CK.
Cena nezahrnuje: turistickou taxu 
splatnou na místě 1 EUR/osoba 
nad 12 let/noc.
Fakultativní nabídka: doprava 
1 990 Kč, komplexní pojištění 
270 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha, Tábor, 
Příbram, Strakonice, Písek, 
Prachatice, České Budějovice, 
Český Krumlov, Kaplice.

HOTEL KENNEDY ***

Poloha: ve východní části Lido di 
Jesola, 100 m od pláže. 
Vybavení: televizní místnost, 
klimatizovaná restaurace, bar s te-
rasou, internetové připojení, bazén, 
privátní parkoviště, Wi-Fi připojení 
zdarma, půjčování kol zdarma.
Pokoje: dvoulůžkové s možností 
dvou přistýlek, se sprchou a WC, 
balkonem, TV se satelitem, telefo-
nem, trezorem, klimatizací v ceně 
(od června do srpna).
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.
Pláž: písečná, 100 m od hotelu.
Cena zahrnuje: 7x ubytování 
s polopenzí, služby delegáta, plá-
žový servis – 2 lehátka a 1 slunečník 
na pláži/pokoj, povinné pojištění CK.
Cena nezahrnuje: turistickou taxu 
splatnou na místě 1 EUR/osoba 
nad 12 let/noc.
Fakultativní nabídka: doprava 
1 990 Kč, komplexní pojištění 
270 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha, Tábor, 
Příbram, Strakonice, Písek, 
Prachatice, České Budějovice, 
Český Krumlov, Kaplice.

Sleva 5 % z ceny ubytování –  
při uhrazení zájezdu do 31. 3. 2017

HOTEL JADRAN ***

HOTEL jADRAN 27. 5.–1. 7.
26. 8.–9. 9.

1. 7.–5. 8.
19. 8.–26. 8. 5. 8.–19. 8.

dospělý 10 780 12 470 14 270

dospělý na přistýlce 9 020 10 460 11 980

dítě do 12 let na přistýlce 5 790 6 640 7 530

dítě do 2 let  
bez lůžka a bez stravy

ZDARMA ZDARMA ZDARMA

příplatek 1/1 2 450 2 450 2 450

příplatek obědy/
os./týden

2 220 2 220 2 220

SPECIÁLNÍ NABÍDKA 7=6  
v období 27. 5.–17. 6. (slevy nelze sčítat)

Sleva 5 % z ceny ubytování –  
při uhrazení zájezdu do 31. 3. 2017

HOTEL KENNEDY 27. 5.–17. 6.
9. 9.–16. 9.

17. 6.–8. 7.
2. 9.–9. 9.

8. 7.–5. 8.
19. 8.–2. 9. 5. 8.–19. 8.

dospělý 9 680 11 680 13 670 16 460

dospělý na přistýlce 8 480 10 280 12 070 14 590

dítě do 12 let  
na přistýlce

5 240 6 240 7 240 8 630

dítě do 2 let  
bez lůžka a stravy

ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

příplatek za 1/1 4 430 5 540 6 640 8 190
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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, 
některé s balkonem, TV se sateli-
tem, 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, diskotéka, 
večerní procházky po pěší zóně, 
množství obchodů, kaváren, pizzerií. 
Pláž: písečná, 300 m od hotelu.
Cena zahrnuje: 7x ubytování 
s polopenzí, služby delegáta, plá-
žový servis – 2 lehátka a 1 slunečník 
na pláži/pokoj, povinné pojištění CK.
Cena nezahrnuje: turistickou taxu 
splatnou na místě 1 EUR/osoba 
nad 12 let/noc.
Fakultativní nabídka: doprava 
1 990 Kč, komplexní pojištění 
270 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha, Tábor, 
Příbram, Strakonice, Písek, 
Prachatice, České Budějovice, 
Český Krumlov, Kaplice.

HOTEL EDDY ***

Lido di Jesolo Itálie

Poloha: ve východní klidnější části 
Lido di Jesola, 100 m od pláže.
Vybavení: jídelna, bar s terasou, 
pizzerie, výtah, vlastní parkoviště, 
bazén na střeše hotelu s jacuz-
zi, půjčovna kol (za poplatek 
1,50 EUR), Wi-Fi připojení (za po-
platek 5 EUR/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.
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 po-
lopenzí, pobytovou taxu, služby 
delegáta, plážový servis – 2 lehátka 
a 1 slunečník na pláži/pokoj, povin-
né pojištění CK.
Cena nezahrnuje: turistickou taxu 
splatnou na místě 1 EUR/osoba 
nad 12 let/noc.
Fakultativní nabídka: doprava 
1 990 Kč, komplexní pojištění 
270 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha, Tábor, 
Příbram, Strakonice, Písek, 
Prachatice, České Budějovice, 
Český Krumlov, Kaplice.

HOTEL CHRISTIAN ***

HOTEL EDDY 1. 7.–29. 7. 
19. 8.–2. 9. 29. 7.–5. 8. 5. 8.–19. 8.

 dospělý 11 480 11 780 13 070

dospělý na přistýlce 9 610 9 860 10 970

dítě do 13 let na přistýlce 6 140 6 290 6 940

dítě do 2 let bez lůžka a stravy ZDARMA ZDARMA ZDARMA

příplatek 1/1 2 660 2 660 2 660

HOTEL  
CHRIsTIAN

27. 5.–10. 6. 
9. 9.–16. 9. 10. 6.–1. 7. 1. 7.–22. 7.

2. 9.–9. 9.
22. 7.–5. 8.
19. 8.–2. 9. 5. 8.–19. 8.

dospělý 8 880 10 680 11 880 12 870 14 670

dospělý na 
přistýlce

7 760 9 380 10 460 11 360 12 970

dítě do 3 let 
dětská postýlka 
s polopenzí

1 590 1 990 2 260 2 480 2 880

dítě 3–6 let 
na přistýlce

4 840 5 740 6 340 6 840 7 730

dítě 6–12 let 
na přistýlce

6 280 7 530 8 370 9 070 10 330

příplatek za 1/1 5 540 5 540 5 540 5 540 5 540

příplatek  
obědy/týden

3 770 3 770 3 770 3 770 3 770
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Lido di Jesolo Itálie

Poloha: ve východní klidnější části 
Lido di Jesola, 50 m od pláže.
Vybavení: jídelna, 2 restaurace, 
výtah, vlastní parkoviště, solárium, 
hydromasáže (vše za poplatek), 
půjčování kol (zdarma pro hosty 
hotelu), bazén.
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. 
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, povin-
né pojištění CK.
Cena nezahrnuje: turistickou taxu 
splatnou na místě 1 EUR/osoba 
nad 12 let/noc.

Fakultativní nabídka: doprava 
1 990 Kč, komplexní pojištění 
270 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha, Tábor, 
Příbram, Strakonice, Písek, 
Prachatice, České Budějovice, 
Český Krumlov, Kaplice.

HOTEL TROPICAL *** 

HOTEL TROPICAL 27. 5.–17. 6. 
2. 9.–9. 9. 17. 6.–1. 7. 1. 7.–5. 8.

19. 8.–2. 9. 5. 8.–19. 8. 9. 9.–16. 9.

dospělý 11 870 12 270 13 470 14 570 10 480

dospělý na přistýlce 9 950 10 290 11 300 12 240 8 760

dítě do 2 let bez lůžka a stravy ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

dítě do 12 let na přistýlce 6 340 6 540 7 140 7 680 5 640

dítě 12–15 let na přistýlce 8 370 8 650 9 490 10 260 7 390

příplatek za 1/1 5 650 5 870 6 530 7 140 4 870
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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), půjčování 
kol pro hotelové hosty zdarma, 
Wi-Fi připojení ve společných 
prostorách 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 zóně, 
množství obchodů, kaváren, pizzerií.
Pláž: písečná, 150 m od hotelu.
Cena zahrnuje: 7x ubytování 
s polopenzí, služby delegáta, plá-
žový servis – 2 lehátka a 1 slunečník 
na pláži/pokoj, povinné pojištění CK.
Cena nezahrnuje: turistickou taxu 
splatnou na místě 1 EUR/osoba 
nad 12 let/noc.
Fakultativní nabídka: doprava 
1 990 Kč, komplexní pojištění 
270 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha, Tábor, 
Příbram, Strakonice, Písek, 
Prachatice,České Budějovice, 
Český Krumlov, Kaplice.

HOTEL ROBY ***

Lido di Jesolo Itálie

Poloha: v centru Lido di Jesola, 
na nákupní třídě Via Bafile, 100 m 
od pláže.
Vybavení: bar s terasou, vlastní 
parkoviště, výtah, půjčovna kol (půj-
čování kol pro hosty hotelu zdarma). 
Wi-Fi připojení v hale zdarma. 
Pokoje: dvoulůžkové s možností 
2 přistýlek, se sprchou a WC, telefon, 
TV se satelitem, trezorem, klimati-
zace 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).

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, plá-
žový servis – 2 lehátka a 1 slunečník 
na pláži/pokoj, povinné pojištění CK.
Cena nezahrnuje: turistickou taxu 
splatnou na místě 1 EUR/osoba 
nad 12 let/noc.
Fakultativní nabídka: doprava 
1 990 Kč, komplexní pojištění 
270 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha, Tábor, 
Příbram, Strakonice, Písek, 
Prachatice, České Budějovice, 
Český Krumlov, Kaplice.

HOTEL MADISON *** 

HOTEL RObY 27. 5.–1. 7. 
26. 8.–16. 9.

1. 7.–5. 8. 
19. 8.–26. 8. 5. 8.–19. 8.

dospělý 10 080 11 180 12 770

dospělý na přistýlce 7 990 8 880 10 160

dítě do 2 let dětská 
postýlka bez stravy

2 220 2 220 2 220

dítě do 14 let na přistýlce 5 440 5 990 6 790

příplatek 1/1 2 440 2 440 2 440

příplatek obědy/os./týden 2 440 2 440 2 440

HOTEL mADIsON 27. 5.–1. 7.
2. 9.–9. 9.

1. 7.–5. 8.
19. 8.–2. 9. 5. 8.–19. 8. 9. 9.–16. 9.

dospělý 10 080 12 270 14 270 8 380

dospělý na přistýlce 8 840 10 820 12 610 7 320

dítě do 3 let  
bez lůžka a stravy

ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

dítě 3–12 let na přistýlce 5 440 6 540 7 540 4 590

příplatek za 1/1 2 440 2 440 2 440 2 440

příplatek za klimatizaci 
pokoj/týden

9 300 9 300 9 300 9 300

příplatek balkon/pokoj/
týden

2 440 2 440 2 440 2 440

příplatek obědy os./týden 2 880 2 880 2 880 2 880

SPECIÁLNÍ NABÍDKA 7=6  
v období 9. 9.–16. 9. (slevy nelze sčítat)

Sleva 5 % z ceny ubytování –  
při uhrazení zájezdu do 31. 3. 2017
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Poloha: na západním okraji Lido di 
Jesola, 100 m od pláže.
Vybavení: bar, restaurace, výtah, 
vlastní parkoviště (omezený počet 
parkovacích míst), bazén. 
Pokoje: dvoulůžkové s možností 
dvou přistýlek, se sprchou a WC, 
TV se satelitem, trezorem, telefo-
nem, 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, plá-
žový servis – 2 lehátka a 1 slunečník 
na pláži/pokoj, povinné pojištění CK.
Cena nezahrnuje: turistickou taxu 
splatnou na místě 1 EUR/osoba 
nad 12 let/noc.
Fakultativní nabídka: doprava 
1 990 Kč, komplexní pojištění 
270 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha, Tábor, 
Příbram, Strakonice, Písek, 
Prachatice, České Budějovice, 
Český Krumlov, Kaplice.

HOTEL PRESIDENT ***

Lido di Jesolo Itálie

Poloha: v centrální části Lido di 
Jesola, blízko Piazza Mazzini, 150 m 
od pláže. 
Vybavení: restaurace, bazén, 
vlastní parkoviště. Půjčování kol 
pro hosty hotelu zdarma. Wi-Fi 
připojení v hale zdarma.
Pokoje: dvoulůžkové s možností 
dvou přistýlek, se sprchou a WC, 
TV se satelitem, trezorem, telefo-
nem, balkon, klimatizace v ceně.
Stravování: polopenze, snídaně 
formou bufetu, večeře servírova-
ná. 1 nápoj k večeři v ceně ( bílé 
nebo červené víno a minerálka – 
od 17. 6.).
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, 150 m od hotelu.
Cena zahrnuje: 7x ubytování 
s polopenzí, služby delegáta, plá-
žový servis – 2 lehátka a 1 slunečník 
na pláži/pokoj, povinné pojištění CK.
Cena nezahrnuje: turistickou taxu 
splatnou na místě 1 EUR/osoba 
nad 12 let/noc.
Fakultativní nabídka: doprava 
1 990 Kč, komplexní pojištění 
270 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha, Tábor, 
Příbram, Strakonice, Písek, 
Prachatice, České Budějovice, 
Český Krumlov, Kaplice.

HOTEL PORTOFINO ***

SPECIÁLNÍ NABÍDKA 7=6  
v období 27. 5.–24. 6. a 9. 9.–16. 9.

HOTEL PORTOFINO 27. 5.–1. 7.
26. 8.–2. 9.

1. 7.–5. 8.
19. 8.–26. 8. 5. 8.–19. 8. 2. 9.–16. 9.

dospělý 10 780 11 880 14 070 9 480

dospělý na přistýlce 8 560 9 440 11 200 7 520

dítě do 2 let  
bez lůžka a stravy 

ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

dítě 2–6 let na přistýlce 5 790 6 340 7 430 5 140

dítě 6–13 let na přistýlce 7 600 8 370 9 910 6 750

příplatek 1/1 2 660 2 660 2 660 2 660

příplatek obědy/os./týden 2 660 2 660 2 660 2 660

HOTEL PREsIDENT 27. 5.–3. 6.
9. 9.–16. 9.

3. 6.–8. 7.
26. 8.–9. 9.

8. 7.–5. 8.
19. 8.–26. 8. 5. 8.–19. 8.

dospělý 8 480 9 280 10 680 12 670

dospělý na přistýlce 6 730 7 370 8 480 10 080

dítě do 2 let  
bez lůžka a stravy

ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

dítě 2–14 let na přistýlce 4 640 5 040 5 740 6 740

příplatek 1/1 1 990 1 990 1 990 1 990

příplatek obědy/os./týden 1 990 1 990 1 990 1 990
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Poloha: oblíbený čtyřpatrový hotel 
s rodinnou atmosférou se nachází 
v centrální zóně letoviska u náměstí 
Piazza Marina, cca 300 m od aqua-
parku 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 mno-
ho různých zábavných představení.
Vybavení: recepce, restaurace 
vyhlášená bohatou benátskou 
kulinářskou tradicí, bar, příjemné 
venkovní posezení s možností ob-
čerstvení, místnost s TV/SAT, výtah, 
parkoviště, zdarma půjčovna kol, 
Wi-Fi, hrací koutek pro děti na tera-
se před hotelem, zvýhodněné ceny 
taxi služby mimo Jesolo.
Pokoje: vkusně zařízené dvoulůž-
kové pokoje s možností až 2 při-
stýlek mají vlastní sociální zařízení, 
klimatizaci, SAT/TV (včetně ČT 24), 
telefon, trezor, fén, a většina menší 
balkon (na vyžádání a za příplatek).
Stravování: polopenze – snídaně 

a večeře formou bufetu (3. 6.-9. 9., 
v mimosezoně večeře výběrem 
z menu + salátový bufet), 3 první 
a 3 druhé chody (výběr z masa, ryb, 
pizzy, salátový bufet), stravování 
i pro vegetariány, dezerty (ovoce, 
koláč, zmrzlina), možnost dokoupe-
ní plné penze také formou bufetu 
(pouze v hlavní sezóně 3. 6.-9. 9.).
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, povinné pojištění CK.
Fakultativní nabídka: doprava 
1 990 Kč, komplexní pojištění 270 Kč/
os. Plná penze 2 290 Kč/osoba.
Odjezdová místa: Praha, Tábor, 
Příbram, Strakonice, Písek, 
Prachatice, České Budějovice, 
Český Krumlov, Kaplice.

HOTEL VERDI ***

Lido di Jesolo Itálie

Poloha: oblíbený rodinný hotel/
apartmánový dům se nachází v zá-
padní části Jesola a je vhodný pro 
všechny věkové kategorie, je vy-
hledávaný nejen rodinami s malými 
dětmi, ale i mladšími či staršími 
páry a skupinami, cca 800 m od ho-
telu se nachází aquapark Aqualan-
dia – jeden z největších vodních 
parků ve střední Evropě. 
Vybavení: recepce, restaurace, 
venkovní terasa s barem, výtah, par-
koviště, Wi-Fi zdarma. NOVINKA 
2017: od sezony 2017 klienty 
potěší nově vybudovaný bazén.
Pokoje a apartmány: hotel nabízí 
2 typy ubytování – hotelové pokoje 
s polopenzí nebo apartmány pro 
4–6 osob bez stravy.
Hotel: dvoulůžkové pokoje s mož-
ností až 2 přistýlek mají vlastní 
sociální zařízení, telefon, balkon, 
SAT/TV, trezor, klimatizaci.
Apartmány: pro 4–6 osob, mají 
vždy trezor, SAT/TV, telefon 
a balkon, možnost klimatizace 
(na vyžádání a za příplatek).
Apt typ B – pro 4 os.: 1x ložnice 
pro 4 os., kuchyně s jídelnou, kou-
pelna, sociální zařízení, balkon. 
Apt typ C – pro 6 os.: 1x ložnice 
pro 4 os, 1x ložnice pro 2 os., ku-
chyně s jídelnou, koupelna, sociální 
zařízení, balkon.
Stravování: u apartmánu vlastní 
(možnost dokoupení polopenze), 
hotel – snídaně bufet, večeře 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, 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, povleče-
ní, plážový servis – 2 lehátka a 1 slu-
nečník 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 – poby-
tová taxa 1 EUR/noc/osoba nad 
12 let, apartmány – pobytová taxa 
0,60 EUR/noc/osoba nad 12 let.
Fakultativní nabídka: doprava 
1 990 Kč, komplexní pojiště-
ní 270 Kč/os. Dětská postýlka 
2 190 Kč/týden, přistýlka v apartmá-
nu (na vyžádání) 1 890 Kč/týden, 
klimatizace (na vyžádání, 1 890 Kč/
apt B/týden, 2 390 Kč/apt C/týden); 
strava u apartmánů: dospělý/tý-
den: polopenze 5 590 Kč, snídaně 
1 990 Kč, večeře 3 990Kč, 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, 
Příbram, Strakonice, Písek, 
Prachatice, České Budějovice, 
Český Krumlov, Kaplice.

HOTEL ALLA ROTONDA *** 

AKCE RODINA:  
pokud cestují 2 dospělí a 2 děti do 15 let –  

platí cenu jako 3 dospělí
vERDI*** 27. 5.–3. 6. 

9. 9.–16. 9. 3. 6.–17. 6. 17. 6.–1. 7. 
2. 9.–9. 9.

1. 7.–5. 8. 
26. 8.–2. 9. 5. 8.–26. 8.

1. a 2. 
dospělá osoba 

7 390 7 790 8 990 10 590 13 790

1. a 2. dítě do 5 let 
na přistýlce

ZDARMA

1. a 2. dítě 5–11 let 
na přistýlce

3 695 3 895 4 495 5 295 6 895

3. a 4. osoba nad 
11 let na přistýlce

6 690 6 990 8 190 9 490 12 390

příplatek za 
balkon/osoba

890 790 890 890 1 290

příplatek za 
1/1 pokoj

1 790

ALLA ROTONDA*** 27. 5.–10. 6. 
9. 9.–30. 9.

10. 6.–1. 7. 
2. 9.–9. 9.

1. 7.–5. 8. 
26. 8.–2. 9. 5. 8.–26. 8.

1. a 2. dospělá osoba 7 390 9 790 10 890 12 390

1. dítě do 3 let bez lůžka ZDARMA

1. a 2. dítě 3–12 let na přistýlce 3 690 4 790 5 390 6 190

3. a 4. dospělá os. na přistýlce 5 990 7 790 8 790 9 990

příplatek za 1/1 pokoj 2 890

ALLA ROTONDA 
APARTmáNY

27. 5.–10. 6. 
9. 9.–30. 9.

10. 6.–1. 7. 
2. 9.–9. 9.

1. 7.–5. 8. 
26. 8.–2. 9. 5. 8.–26. 8.

B (4) 13 490 16 990 19 490 21 990

C (6) 16 990 20 990 22 990 25 990
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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. Jedná se o starší hotel od-
povídající spíše ** v blízkosti pláže.
Pokoje: dvoulůžkové s možností 
dvou přistýlek, se sprchou a WC, 

balkonem, TV se satelitem, trezo-
rem, telefonem, klimatizací v ceně. 
Stravování: polopenze, snídaně 
formou bufetu, večeře servírovaná 
(výběr z menu a salátový bufet). 
Sport a zábava: vodní sporty, výlety 
na člunech, svět tobogánů a skluza-
vek 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, povin-
né pojištění CK.
Cena nezahrnuje: turistickou taxu 
splatnou na místě 1 EUR/osoba nad 
12 let/noc.

Fakultativní nabídka: doprava 
1 990 Kč, komplexní pojištění 
270 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha, Tábor, 
Příbram, Strakonice, Písek, 
Prachatice, České Budějovice, 
Český Krumlov, Kaplice.

HOTEL SORRENTO *** 

Dítě do 13 let na přistýlce ZDARMA!Sleva 5 % při uhrazení zájezdu do 30. 4. 2017

HOTEL sORRENTO 27. 6.–10. 6.
2. 9.–9. 9.

10. 6.–1. 7.
26. 8.–2. 9. 1. 7.–5. 8. 5. 8.–26. 8. 9. 9.–16. 9.

dospělý 8 480 9 880 11 480 12 070 7 690

dospělý na přistýlce 6 390 7 430 8 630 9 080 5 790

1.dítě do 13 let na přistýlce ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

2.dítě do 13 let na přistýlce 4 640 5 340 6 140 6 440 4 240

příplatek za 1/1 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440



44 www.cksaturn.cz

Lido di Jesolo Itálie

Poloha: jednodušší hotel s možností 
ubytování i apartmánového typu je 
situovaný v klidném prostředí ve vý-
chodní části Jesola mezi náměstím 
Piazza Milano a Piazza Torino, díky 
výhodným dětským cenám (1. dítě 
do 8 let zcela zdarma) a umístění ho-
telu v poklidném prostředí nedaleko 
pláže je hotel oblíbený především 
u rodin s malými dětmi, výhodou 
apartmánového ubytování je mimo 
jiné plně vybavená kuchyně s lednicí 
a oddělená ložnice.
Pláž: soukromá pláž je vzdálená 
300 m od hotelu, plážový servis 
k dispozici (slunečník + 2 lehátka).
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: hotel nabízí 2 typy 
ubytování – hotelové pokoje s polo-
penzí nebo apartmány pro 4 osoby 
bez stravy.
Hotel: dvoulůžkové pokoje 
s možností až 2 přistýlek mají vlastní 
sociální zařízení, telefon, SAT/TV, 
trezor a menší balkon.
Apartmány: útulné aparmány pro 
4–8 osob, klienti mají možnost 
využívat veškeré vybavení hotelu 
včetně bazénu.
Apt typ B – pro 4 os.: ložnice 
s dvoulůžkem a palandou, kuchyně, 
mikrovlnná trouba, vlastní sociální 
zařízení, trezor, SAT/TV, 2 balkony.
Apt typ C – pro 8 os.: v přízemí, 
2x ložnice s dvoulůžkem a palan-

dou, obývací pokoj s kuchyňským 
koutem a rozkládacím gaučem pro 
1 osobu, vlastní sociální zařízení, 
trezor, SAT/TV, mikrovlnná trouba, 
3 balkony.
Strava: u apartmánu vlastní (mož-
nost dokoupení polopenze), hotel – 
polopenze (rozšířená kontinentální 
snídaně, večeře formou menu; 
k večeři voda zdarma).
Cena zahrnuje: 
hotel: 7x ubytování, 7x polopenzi, 
plážový servis, služby delegáta, 
zákonné pojištění CK.
apartmán: 7x ubytování, ložní prá-
dlo, plážový servis, služby delegáta, 
zákonné pojištění CK.
Fakultativní příplatky: doprava 
autobusem 1 990 Kč, komplexní 
pojištění 270 Kč/os., plná penze 

u hotelu 3 390 Kč/dospělý, 2 290Kč/
dítě do 8 let, klimatizace 1 090 Kč/
pokoj/týden, polopenze u apartmá-
nu 4 890 Kč/osoba.
Služby placené na místě pobytu: 
povinné: hotel – pobytová taxa 
1 EUR/noc/osoba nad 12 let, platí se 
max. 7 nocí, apartmány: pobytová 
taxa 0,60 EUR/noc/osoba nad 12 let, 
platí se max. 7 nocí, vratná kauce 
50 EUR + 10 EUR za ovladač na TV 
a klíče od trezoru, závěrečný úklid 
vlastní; fakultativní: klimatizace 
u apartmánů: 5 EUR/den, malý 
pejsek zdarma.
Odjezdová místa: Praha, Tábor, 
Příbram, Strakonice, Písek, 
Prachatice, České Budějovice, 
Český Krumlov, Kaplice.

HOTEL A APARTMÁNY VIANELLO **+ 

Dítě do 8 let ZDARMA!

vIANELLO**+ 27. 5.–24. 6. 24. 6.–5. 8. 5. 8.–19. 8. 19. 8.–2. 9. 2. 9.–16. 9. 16. 9.–30. 9.

1. a 2. dospělá osoba 8 490 10 190 11 990 9 990 8 690 6 990

1. dítě do 8 let na přistýlce ZDARMA

2. dítě do 8 let na přistýlce 4 290 5 090 5 990 4 990 4 390 3 490

1. a 2. dítě 8–12 let na přistýlce 4 290 5 090 5 990 4 990 4 390 3 490

3. a 4. osoba nad 12 let na přistýlce 7 190 8 690 10 190 8 590 7 390 5 990

příplatek za 1/1 pokoj 1 790

vIANELLO 
APARTmáNY 27. 5.–3. 6. 3. 6.–10. 6. 10. 6.–17. 6. 

2. 9.–9. 9.
17. 6–24. 6. 
26. 8.–2. 9. 24. 6.–1. 7. 1. 7.–29. 7. 

19. 8.–26. 8. 29. 7.–19. 8. 9. 9.–16. 9.

B (4) 5 990 6 990 9 990 11 990 14 990 16 990 17 990 6 990

C (8) 7 990 8 990 11 990 14 990 17 990 21 990 23 990 9 990
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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, parkoviš-
tě. Wi-Fi připojení v hale zdarma. Půj-
čování kol pro hosty hotelu 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 
procházky po pěší zóně, množství 
obchodů, kaváren, pizzerií.
Pláž: písečná, 250 m od hotelu.

Cena zahrnuje: 7x ubytování 
s polopenzí, služby delegáta, plá-
žový servis – 2 lehátka a 1 slunečník 
na pláži/pokoj, povinné pojištění CK.
Cena nezahrnuje: turistickou taxu 
splatnou na místě 0,60 EUR/osoba 
nad 12 let/noc.
Fakultativní nabídka: doprava 
1 990 Kč, komplexní pojištění 
270 Kč/os.

Odjezdová místa: Praha, Tábor, 
Příbram, Strakonice, Písek, 
Prachatice, České Budějovice, 
Český Krumlov, Kaplice.

HOTEL EDERA ** Příjemný rodinný hotel – výhodná cena!

HOTEL EDERA 27. 5.–17. 6.
26. 8.–2. 9.

17. 6.–22. 7.
19. 8.–26. 8. 22. 7.–5. 8. 5. 8.–19. 8. 2. 9.–16. 9.

dospělý 6 890 9 480 9 680 11 580 6 290

dospělý na přistýlce 5 450 7 520 7 680 9 200 4 970

dítě do 3 let bez lůžka a stravy ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

dítě 3–14 let na přistýlce 3 840 5 140 5 240 6 190 3 540

příplatek 1/1 2 880 2 880 2 880 2 880 2 880

příplatek balkon osoba/týden 660 660 660 660 660

příplatek obědy/os./týden 1 110 1 110 1 110 1 110 1 110
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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), příjemná zahrada, 
bazén s oddělenou částí pro děti.
Typy apartmánů: 
TYP2 pro 2–4 osoby: dvoulůžková 
ložnice, obytná část s kuchyňským 
koutem a rozkládacím gaučem pro 

2 osoby, koupelna s WC. TYP2 se 
nachází v přízemí s malou předza-
hrádkou, TV. 
TYP3 pro 3–6 osob: dvoupod-
lažní 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.

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

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 oso-
by, koupelna s WC, balkon. 

Všechny typy apartmánů 
De Conti mají trezor, TV  
a stropní ventilátor v ložnici.

LA POSTA DE CONTI

Lido di Jesolo – apartmány Itálie

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, plážo-
vý servis 2 lehátka a 1 slunečník 
na pláži/apartmán (od 1. 6. do 15. 9.). 

Povinné pojištění CK.
Cena nezahrnuje: povlečení, ruční-
ky, vratnou kauci 200 EUR/apartmán 
(platí se na místě při příjezdu) a tu-
ristickou taxu cca 0,60 EUR/osoba 
nad 12 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 mís-
tě v hotovosti). Klienti se mohou 
k apartmánům dopravit i místní do-
pravou. Jezdí ve dvacetiminutových 
intervalech. Cena místního busu: 
1,30 EUR/os. a 1,30 EUR/zavazadlo.

Fakultativní nabídka: doprava 
1 990 Kč, komplexní pojištění 
270 Kč/osoba.
Odjezdová místa: Praha, Tábor, 
Příbram, Strakonice, Písek, 
Prachatice, České Budějovice, 
Český Krumlov, Kaplice.

NáZEv A TYP APARTmáNU 27. 5.–3. 6.
2. 9.–16. 9.

3. 6.–17. 6.
26. 8.–2. 9.

17. 6.–8. 7.
19. 8.–26. 8. 8. 7.–12. 8. 12. 8.–19. 8.

La posta tYp2 9 230 11 230 16 360 19 780 21 490

La posta tYp3 11 910 15 190 19 990 22 880 25 990

De Conti tYp2 (gauč) 8 660 10 370 13 790 15 790 18 640

De Conti tYp2 (pevná lůžka) 8 660 9 520 13 220 14 650 17 920

De Conti tYp3 11 200 12 620 18 040 20 890 24 590
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Poloha: v západní části Lido di 
Jesola, nedaleko Piazza Torino, 
přímo u pláže.
Pláž: písečná, přímo u apartmánů.
Vybavení: vlastní parkoviště (1 par-
kovací místo na apartmán).

Typy apartmánů: 
TYP3 pro 5 osob: třílůžková ložni-
ce (1x manželské lůžko+ 1x pev-
né lůžko), dvoulůžková ložnice 
(2x jednolůžková postel), kuchyň 
s obytnou částí, koupelna s WC, 
balkon.

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

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

Lido di Jesolo – apartmány Itálie

ROMEO IL PANFILO – 1. LINIE S BAZÉNEM

NáZEv A TYP APARTmáNU 27. 5.–3. 6.
2. 9.–16. 9.

3. 6.–17. 6.
26. 8.–2. 9.

17. 6.–8. 7.
19. 8.–26. 8. 8. 7.–12. 8. 12. 8.–19. 8.

Romeo tYp3 9 690 10 540 16 240 19 090 23 170

Il panfilo tYp3 13 480 16 330 21 740 28 300 30 290

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, plážo-
vý servis 2 lehátka a 1 slunečník 
na pláži/apartmán (od 1.6. do 15.9.). 

Povinné pojištění CK.
Cena nezahrnuje: povlečení, ruční-
ky, vratnou kauci 200 EUR/apartmán 
(platí se na místě při příjezdu) a turis-
tickou taxu cca 0,60 EUR/osoba nad 
12 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 do-
pravou. Jezdí ve dvacetiminutových 
intervalech. Cena místního busu: 
1,30 EUR/os. a 1,30 EUR/zavazadlo.

Fakultativní nabídka: doprava 
1 990 Kč, komplexní pojištění 
270 Kč/osoba.
Odjezdová místa: Praha, Tábor, 
Příbram, Strakonice, Písek, 
Prachatice, České Budějovice, 
Český Krumlov, Kaplice.
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Poloha: v západní klidnější části 
Lido di Jesola, na Piazza Torino.
Pláž: písečná, 100 m od apartmánů.
Vybavení: parkoviště (1 parkovací 
místo na apartmán), bazén s oddě-
lenou částí pro děti, Wi-Fi připojení 
zdarma, v každém apartmánu 
k dispozici trezor a pračka.

Typy apartmánů: 
TYP B pro 5 osob: třílůžková 
ložnice, kuchyň s obývací částí 
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, 
koupelna s WC, balkon, TV.
TYP A pro 6 osob: dvě dvoulůžko-
vé ložnice, kuchyň s obývací částí 
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, 
koupelna s WC, balkon, TV.

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 1 140 Kč/
týden).

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

RESIDENCE ACAPULCO CONDOMINIO RUBINO

Lido di Jesolo – apartmány Itálie

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, plážo-
vý servis 2 lehátka a 1 slunečník 
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: Rubino 
cca 0,60 EUR/osoba nad 12 let/noc, 
Acapulco cca 1,50 EUR/osoba nad 
12 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 do-
pravou. Jezdí ve dvacetiminutových 

intervalech. Cena místního busu: 
1,30 EUR/os. a 1,30 EUR/zavazadlo.
Fakultativní nabídka: doprava 
1 990 Kč, komplexní pojištění 
270 Kč/osoba.
Odjezdová místa: Praha, Tábor, 
Příbram, Strakonice, Písek, 
Prachatice, České Budějovice, 
Český Krumlov, Kaplice.

REsIDENCE ACAPULCO 27. 5.–10. 6.
2. 9.–16. 9.

10. 6.–17. 6.
26. 8.–2. 9.

17. 6.–29. 7.
19. 8.–26. 8. 29. 7.–19. 8.

tYp B 14 820 22 510 25 080 30 060

tYp A 18 320 26 020 28 580 33 710

COND. RUbINO 27. 5.–3. 6. 
5. 8.–19. 8.

3. 6.–10. 6. 
2. 9.–9. 9.

10. 6.–17. 6. 
26. 8.–2. 9. 17. 6.–1. 7. 1. 7.–8. 7. 8. 7.–22. 7. 

19. 8.–26. 8. 22. 7.–5. 8. 5. 8.–19. 8.

tYp2 11 510 13 220 14 930 18 350 20 060 23 480 25 190 26 900
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Poloha: v západní části Lido di 
Jesola, 5 min. od Piazza Milano.
Pláž: písečná, 100 m od apartmánů.
Vybavení: vlastní parkoviště 
(vždy jedno parkovací místo 
na 1 apartmán), výtah, bazén, 
klimatizace (za poplatek 1 140 Kč/
týden). Wi-Fi připojení za poplatek 
20 EUR/týden.

Typy apartmánů: 
TYP2 pro 2–4 osoby: dvoulůžková 
ložnice, obytná část s kuchyňským 
koutem a rozkládacím gaučem pro 
2 osoby, koupelna s WC. 
TYP3 pro 5–6 osob: dvě dvou-
lůžkové ložnice, obytná část s ku-
chyňským koutem a rozkládacím 
gaučem pro 1–2 osoby, koupelna 
s WC.

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), výtah, bazén s od-
dělenou 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.

CONDOMINIO BALI CONDOMINIO TORINO

Lido di Jesolo – apartmány Itálie

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, plážo-
vý servis 2 lehátka a 1 slunečník 
na pláži/apartmán (od 1.6. do 15.9.). 

Povinné pojištění CK.
Cena nezahrnuje: povlečení, ruční-
ky, vratnou kauci 200 EUR/apartmán 
(platí se na místě při příjezdu) a turis-
tickou taxu cca 0,60 EUR/osoba nad 
12 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 mís-
tě v hotovosti). Klienti se mohou 
k apartmánům dopravit i místní do-
pravou. Jezdí ve dvacetiminutových 
intervalech. Cena místního busu: 
1,30 EUR/os. a 1,30 EUR/zavazadlo.

Fakultativní nabídka: doprava 
1 990 Kč, komplexní pojištění 
270 Kč/osoba.
Odjezdová místa: Praha, Tábor, 
Příbram, Strakonice, Písek, 
Prachatice, České Budějovice, 
Český Krumlov, Kaplice.

NáZEv A TYP 
APARTmáNU

27. 5.–3. 6. 
9. 9.–16. 9.

3. 6.–10. 6. 
2. 9.–9. 9.

10. 6.–17. 6. 
26. 8.–2. 9. 17. 6.–1. 7. 1. 7.–8. 7. 8. 7.–22. 7. 

19. 8.–26. 8. 22. 7.–5. 8. 5. 8.–19. 8.

Bali tYp2 11 510 14 930 16 320 18 350 21 770 25 190 26 900 28 610

Bali tYp3 18 320 21 740 23 450 26 870 28 580 32 000 33 140 34 570

torino tYp1 8 520 9 950 11 370 12 510 15 930 19 100 20 500 23 910

torino tYp2 11 510 12 940 14 360 15 790 18 920 22 060 23 480 26 900
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Bibione – Lido del Sole Itálie

Bibione se nachází na pobřeží Jaderského moře 80 km severně od Benátek při ústí řeky Tagliamento. Patří mezi nejmladší a nejmo-
dernější letoviska v této oblasti. Svými rozsáhlými písčitými plážemi s pozvolným sestupem do moře se stává ideálním místem pro re-
kreaci rodin s malými dětmi. Bibione je místo, kde jsou jak rušné třídy s množstvím obchodů, tak tiché a klidné uličky v zeleni. Nabízí 
velké sportovní vyžití (tenis, minigolf, jízdy na koních, půjčovny kol, windsurfing, vodní skútry, šlapací loďky, paragliding). Je ve velmi 
výhodné poloze, která umožňuje hvězdicovité výlety do okolí. V blízkém Lignanu je Aquasplash - vodní park, ZOO a golfové hřiště. 
Nejnavštěvovanějšími místy v okolí Bibione jsou Benátky, Terst, Aquilea, Padova, Verona, Palmanova, projížďka lodí po lagunách.

Poloha: v klidné části Bibione Lido 
del Sole (prostřední část Bibione), 
v piniovém háji, 200 m od pláže.
Vybavení: restaurace, bar, vlastní 
parkoviště ,výtah, společenská míst-
nost, Wi-Fi připojení zdarma, bazén 
se sluneční terasou, dětské hřiště, půj-
čovna kol pro hosty hotelu zdarma.
Pokoje: dvoulůžkové s možností 
1 přistýlky (rozkládací lůžko, možné 

pouze do 12 let), se sprchou a WC, 
telefonem, trezorem, TV se sateli-
tem, fén, klimatizace, s balkonem.
Stravování: polopenze, snídaně 
i večeře formou bufetu.
Sport a zábava: vodní sporty, výlety 
na člunech, nedaleko hotelu jsou 
k dispozici tenisové kurty, hřiště 
na plážový volejbal, cyklistické stezky.

Pláž: písečná, 200 m hotelu.
Cena zahrnuje: 7x ubytování s po-
lopenzí, plážový servis – 2 lehátka 
a 1 slunečník na pláži/pokoj, služby 
delegáta, povinné pojištění CK.
Cena nezahrnuje: turistickou taxu 
splatnou na místě cca 1,50 EUR/
osoba/noc (děti do 2 let taxu 
neplatí). 

Fakultativní nabídka: doprava 
1 950 Kč, komplexní pojištění 
270 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha, Tábor, 
Příbram, Strakonice, Písek, 
Prachatice, České Budějovice, 
Český Krumlov, Kaplice.

HOTEL ALEMAGNA **** Pro náročné.  Děti do 7 let zdarma

HOTEL ALEmAGNA 27. 5.–10. 6. 
2. 9.–9. 9.

10. 6.–1. 7.
26. 8.–2. 9.

1. 7.–5. 8.
19. 8.–26. 8. 5. 8.–19. 8. 9. 9.–16. 9.

dospělý 15 370 16 460 17 160 18 760 13 170

dítě do 7 let na přistýlce ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

dítě 7–12 let na přistýlce 8 080 8 630 8 980 9 780 6 990
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Bibione – Lido del Sole Itálie

Poloha: v klidné části Bibione Lido 
del Sole (prostřední část Bibione), 
50 m od pláže.
Vybavení: velmi příjemný a kva-
litní rodinný hotel s přátelskou 
atmosférou, restaurace, bar, vlastní 
parkoviště (parkovné 10 EUR/den), 
výtah, herna pro děti, Wi-Fi připoje-
ní zdarma, půjčovna kol.

Pokoje: dvoulůžkové s možností 2 
přistýlek (palanda), se sprchou a WC, 
telefonem, TV se satelitem, fén, kli-
matizace, s balkonem a minibarem.
Stravování: polopenze, snídaně 
formou bufetu, večeře servírované 
(výběr z menu + salátový bufet).
Sport a zábava: vodní sporty, výle-
ty na člunech, cyklistické stezky.

Pláž: písečná, 50 m hotelu.
Cena zahrnuje: 7x ubytování s po-
lopenzí, plážový servis – 2 lehátka 
a 1 slunečník na pláži/pokoj, služby 
delegáta, povinné pojištění CK.
Cena nezahrnuje: turistickou taxu 
splatnou na místě 1 EUR/osoba/noc 
(děti do 2 let taxu neplatí). 

Fakultativní nabídka: doprava 
1 950 Kč, komplexní pojištění 
270 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha, Tábor, 
Příbram, Strakonice, Písek, 
Prachatice, České Budějovice, 
Český Krumlov, Kaplice.

HOTEL NEVADA *** 

HOTEL NEvADA 27. 5.–24. 6. 
26. 8.–9. 9.

24. 6.–5. 8. 
19. 8.–26. 8. 5. 8.–19. 8.

dospělý 9 990 11 680 14 670

přistýlka 8 840 10 280 12 970

dítě do 2 let (dětská postýlka s polopenzí) 2 220 2 220 2 220

dítě 2–4 roky na přistýlce 4 600 5 240 6 440

dítě 4–8 let na přistýlce 5 440 6 240 7 730

dítě 8–14 let na přistýlce 7 120 8 230 10 330

příplatek za 1/1 4 430 4 430 4 430
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HOTEL EUROPA 27. 5.–10. 6. 10. 6.–24. 6.
26. 8.–2. 9. 24. 6.–29. 7. 29. 7.–5. 8.

19. 8.–26. 8. 5. 8.–19. 8. 2. 9.–16. 9.

dospělý 13 070 14 070 15 170 16 070 17 260 12 070

dospělý na přistýlce 11 530 12 430 13 420 14 230 15 300 10 640

dítě do 5 let na přistýlce 6 940 7 430 7 980 8 430 9 030 6 440

dítě 5-10 let na přistýlce 9 210 9 910 10 680 11 300 12 140 8 510

dítě 10-15 let na přistýlce 10 350 11 150 12 020 12 740 13 700 9 550

příplatek za 1/1 2 220 2 220 2 220 2 220 2 220 2 220

příplatek za obědy os./týden 1 990 1 990 1 990 1 990 1 990 1 990

Bibione Itálie

Poloha: na okraji části Bibione Spi-
aggia, nedaleko Bibione Thermae 
100 m od pláže.
Vybavení: restaurace, bar, výtah, 
Wi-Fi připojení zdarma ve společ-
ných prostorách, bazén. 
Pokoje: dvoulůžkové s možností 
2 přistýlek, se sprchou a WC, tele-

fonem, TV se satelitem, fén, trezor, 
klimatizace, balkon.
Stravování: polopenze, snídaně 
formou bufetu, večeře servírované 
(výběr z menu).
Sport a zábava: vodní sporty, výle-
ty na člunech, cyklistické stezky.
Pláž: písečná, 100 m hotelu.

Cena zahrnuje: 7x ubytování s po-
lopenzí, plážový servis – 2 lehátka 
a 1 slunečník na pláži/pokoj, služby 
delegáta, povinné pojištění CK.
Cena nezahrnuje: turistickou taxu 
splatnou na místě 1 EUR/osoba/noc 
(děti do 2 let taxu neplatí). 

Fakultativní nabídka: doprava 
1 950 Kč, komplexní pojištění 
270 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha, Tábor, 
Příbram, Strakonice, Písek, 
Prachatice, České Budějovice, 
Český Krumlov, Kaplice.

HOTEL EUROPA *** 
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vALbELLA 27. 5. – 3. 6. 
9. 9. – 16. 9. 3. 6.–24. 6. 24. 6.–1. 7. 

26. 8.–2. 9. 1. 7.–15. 7. 15. 7.–29. 7. 29. 7.–5. 8. 
19. 8.–26. 8. 5. 8.–19. 8. 2. 9.–9. 9.

Mono 4 7 090 9 520 11 800 13 650 14 790 15 360 16 930 8 950

Bilo 4 7 950 11 230 13 500 15 640 17 070 17 780 19 630 10 230

trilo 5 9 540 13 530 16 240 18 660 20 370 21 230 23 370 12 540

Bibione  Itálie

Poloha: rezidenční komplex 
VALBELLA je rozlehlý turistický kom-
plex, který se nachází cca 1 400 m 
od moře, v klidné části letoviska Bibi-
one. Promenáda s obchůdky, bary, 
restauracemi je vzdálena cca 700 m. 
Pláž: písečná, s pozvolným vstu-
pem do moře, cca 1 400 m. Na pláž 
jezdí v pravidelných intervalech 
zdarma autobus, zastávka se 
nachází přímo u komplexu. 
Vybavení: v tomto komplexu 
najdete “vše potřebné pro strávení 
skvělé dovolené” – 12 bazénů 
pro dospělé a děti, 2 tenisové 
kurty, 2 hřiště na petanque, hřiště 
na plážový volejbal, basketbal, 
malé fotbalové hřiště, dětské 
hřiště, restauraci, pizzerii, bar-zmrz-
linárnu s TV. Klientům je k dispo-
zici parkovací místo (vždy 1 místo 
na apartmán zdarma). 
Typy apartmánů:
Apartmán Mono 4: obývací pokoj 
s kuchyňským koutem, rozkládacím 
dvoulůžkem a dalšími dvěma lůžky, 
koupelna se sprchou a WC, balkon. 
Pro max. 4 osoby.
Apartmán Bilo 4: obývací pokoj 
s rozkládacím gaučem pro 1 osobu 
a kuchyňským koutem, ložnice 
s manželskou postelí a samostat-
ným lůžkem, koupelna se sprchou 
a WC, balkon. Pro max. 4 osoby.
Apartmán Trilo 5: obývací pokoj 
s rozkládacím gaučem a kuchyň-

ským koutem, ložnice s manželskou 
postelí, ložnice se 2 samostatnými 
lůžky či palandou, koupelna se spr-
chou a WC, balkon. V apartmánu 
Trilo je možno si připlatit klimatizaci 
1 000 Kč/týden (na vyžádání). Pro 
max. 5 osob.
Cena zahrnuje: 7x nájem 
za apartmán, povinné pojištění CK, 
spotřeba vody, plynu, elektrické 
energie, služby delegáta.
Cena nezahrnuje: povlečení, 
ručníky, vratnou kauci 100 EUR/
apartmán, závěrečný úklid (kli-
enti provádí sami, v případě, že 
apartmán nebude řádně uklizen, 
bude nutné uhradit poplatek 
za úklid – apartmán Mono 
30 EUR, apartmán Bilo 40 EUR, 
apartmán Trilo 50 EUR). Plážový 
servis 57 EUR/týden (v termínech 
do 25. 6. a od 3. 9. je plážový 
servis zdarma), pobytovou taxu 
(nutno zaplatit na místě v hotovosti) 
0,50 EUR os./den (děti do 2 let ne-
platí. Klienti, kteří mají pobyt 14 dní 
platí taxu pouze 10 dní). 
V ceně není zahrnut svoz z agen-
tury k apartmánům! 
Fakultativní nabídka: doprava 
1 950 Kč, komplexní cestovní pojiš-
tění 270 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha, Tábor, 
Strakonice, Písek, Prachatice, 
České Budějovice, Český Krumlov, 
Kaplice.

Poloha: elegantní apartmánový 
dům s výtahem VERA CRUZ se 
nachází jen pár kroků od moře (cca 
50 m), v klidnější části letoviska 
Bibione Spiaggia, cca 100 m 
od termálních lázní.
Pláž: písečná, s pozvolným vstupem 
do moře, cca 50 m od ubytování.
Vybavení: parkoviště (vždy 1 par-
kovací místo na apartmán), klimati-
zace (na vyžádání za poplatek).
Typy apartmánů:
Apartmán Mono 3: obývací 
místnost s kuchyňským koutem, 
rozkládacím gaučem pro 2 osoby 
a samostatným lůžkem, kou-
pelna se sprchou a WC, balkon. 
V apartmánu Mono je možné si 
připlatit klimatizaci 1 000 Kč/týden 
(na vyžádání). Pro max. 3 osoby.
Apartmán Trilo 5: obývací místnost 
s kuchyňským koutem a gaučem 
pro 1 osobu, ložnice s manželským 
lůžkem, ložnice se 2 samostatnými 
lůžky, koupelna se sprchou a WC, 
balkon. Pro max. 5 osob.
Cena zahrnuje: 7x nájem 
za apartmán, povinné pojištění CK, 

spotřeba vody, plynu, elektrické 
energie, služby delegáta.
Cena nezahrnuje: povlečení, 
ručníky, vratnou kauci 100 EUR/
apartmán, závěrečný úklid (kli-
enti provádí sami, v případě, že 
apartmán nebude řádně uklizen, 
bude nutné uhradit poplatek 
za úklid – apartmán Mono 30 EUR, 
apartmán Trilo 50 EUR). Plážový 
servis 57 EUR/týden (v termí-
nech do 25.6. a od 3.9. je plážový 
servis zdarma), pobytovou taxu 
(nutno zaplatit na místě v hotovosti) 
0,50 EUR os./den (děti do 2 let ne-
platí. Klienti, kteří mají pobyt 14 dní 
platí taxu pouze 10 dní). 
V ceně není zahrnut svoz z agen-
tury k apartmánům! 
Fakultativní nabídka: doprava 
1 950 Kč, komplexní cestovní 
pojištění 270 Kč/os, klimatizace 
1 400 Kč/apartmán/týden.
Odjezdová místa: Praha, Tábor, 
Strakonice, Písek, Prachatice, 
České Budějovice, Český Krumlov, 
Kaplice.

RESIDENCE VALBELLA

APARTMÁNOVÝ DŮM  
VERA CRUZ

vERA CRUZ 27. 5.–3. 6. 
9. 9.–16. 9. 3. 6.–24. 6. 24. 6.–1. 7. 

26. 8.–2. 9. 1. 7.–15. 7. 15. 7.–29. 7. 29. 7.–5. 8. 
19. 8.–26. 8. 5. 8.–19. 8. 2. 9.–9. 9.

Mono 3 6 600 9 300 11 440 13 290 14 430 14 990 16 710 8 450

trilo 5 9 830 13 680 16 670 19 230 20 940 21 800 24 080 12 820
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Bibione Itálie

Poloha: prázdninový komplex 
(40 řadových vilek) se nachází 
600 m od centrální pláže. Samotné 
centrum s pěší zónou a obchody je 
vzdáleno 250 m, lunapark 200 m, 
nákupní středisko 100 m. 
Pláž: písečná, s pozvolným vstu-
pem do moře, cca 600 m od uby-
tování. Na pláž jezdí v pravidelných 
časech autobus zdarma.
Vybavení: součástí komplexu je 
zahrada s bazénem pro dospělé 
i děti, kde mohou klienti relaxovat 
ve stínu borovic. Parkoviště (1 par-
kovací místo zdarma/apartmán). 
Všechny apartmány jsou moderně 
a účelně vybaveny – TV/SAT, trezor, 
mikrovlnná trouba, klimatizace 
(za poplatek).
Typy apartmánů:
Apartmán Bilo 5: obývací 
místnost s kuchyňským koutem 
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, 
ložnice pro 3 osoby (manželská po-
stel a samostatné lůžko), koupelna 
se sprchou a WC, balkon. Pro max. 
5 osob.
Apartmán Trilo 6: obývací 
místnost s kuchyňským koutem 
a gaučem pro 2 osoby, ložnice 
s manželským lůžkem, ložnice se 
2 samostatnými lůžky, koupelna se 
sprchou a WC, balkon. Pro max. 
6 osob.

Cena zahrnuje: 7x nájem 
za apartmán, povinné pojištění CK, 
spotřeba vody, plynu, elektrické 
energie, služby delegáta.
Cena nezahrnuje: povlečení, 
ručníky, vratnou kauci 100 EUR/
apartmán, závěrečný úklid (kli-
enti provádí sami, v případě, že 
apartmán nebude řádně uklizen, 
bude nutné uhradit poplatek 
za úklid –apartmán Bilo 40 EUR, 
apartmán Trilo 50 EUR). Plážový 
servis 57 EUR/týden (v termí-
nech do 25.6. a od 3.9. je plážový 
servis zdarma), pobytovou taxu 
(nutno zaplatit na místě v hotovosti) 
0,50 EUR os./den (děti do 2 let ne-
platí. Klienti, kteří mají pobyt 14 dní 
platí taxu pouze 10 dní). 
V ceně není zahrnut svoz z agen-
tury k apartmánům! 
Fakultativní nabídka: doprava 
1 950 Kč, komplexní cestovní 
pojištění 270 Kč/os, klimatizace 
1 400 Kč/apartmán/týden.
Odjezdová místa: Praha, Tábor, 
Strakonice, Písek, Prachatice, 
České Budějovice, Český Krumlov, 
Kaplice.

VILLAGGIO NAUTILUS

APARTMÁNOVÝ DŮM ZENITH
Poloha: vícepatrový apartmáno-
vý dům se nachází v první řadě 
u moře, přímo na písečné pláži 
s pozvolným vstupem do moře, 
kousek od obchodní třídy Bibione 
Centrum.
Pláž: písečná s pozvolným 
vstupem do moře, přímo před 
apartmánovým domem.
Vybavení: budova má výtah 
a vlastní parkoviště. Klientům 
je k dispozici 1 parkovací místo 
na apartmán (zdarma).
Typ apartmánů:
Trilo 5: obývací pokoj s gaučem 
pro 1 osobu a kuchyňským kou-
tem, ložnice s manželskou postelí, 
malá ložnice se 2 samostatnými 
lůžky, koupelna se sprchou a WC, 
TV, balkon. Pro max. 5 osob.
Cena zahrnuje: 7x nájem 
za apartmán, povinné pojištění 
CK, spotřeba vody, plynu, elektric-
ké energie, služby delegáta.
Cena nezahrnuje: povlečení, 
ručníky, vratnou kauci 100 EUR/
apartmán, závěrečný úklid (kli-
enti provádí sami, v případě, že 
apartmán nebude řádně uklizen, 
bude nutné uhradit poplatek 
za úklid –apartmán Trilo 50 EUR). 
Plážový servis 57 EUR/týden 

(v termínech do 25. 6. a od 3. 9. je 
plážový servis zdarma), pobyto-
vou taxu (nutno zaplatit na místě 
v hotovosti) 0,50 EUR os./den 
(děti do 2 let neplatí. Klienti, kteří 
mají pobyt 14 dní platí taxu pouze 
10 dní). 
V ceně není zahrnut svoz 
z agentury k apartmánům! 
Fakultativní nabídka: doprava 
1 950 Kč, komplexní cestovní 
pojištění 270 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha, Tábor, 
Strakonice, Písek, Prachatice, 
České Budějovice, Český Krumlov, 
Kaplice.

Ideální pro rodiny s dětmi!

NAUTILUs 27. 5. – 3. 6. 
9. 9. – 16. 9. 3. 6.–24. 6. 24. 6.–1. 7. 

26. 8.–2. 9. 1. 7.–15. 7. 15. 7.–29. 7. 29. 7.–5. 8. 
19. 8.–26. 8. 5. 8.–19. 8. 2. 9.–9. 9.

Bilo 5 9 690 13 530 16 670 19 230 20 940 21 800 24 080 12 390

trilo 6 11 770 16 180 19 890 23 020 25 020 26 020 28 720 14 470

ZENITH 27. 5.–3. 6. 
9. 9.–16. 9. 3. 6.–24. 6. 24. 6.–1. 7. 

26. 8.–2. 9. 1. 7.–15. 7. 15. 7.–29. 7. 29. 7.–5. 8. 
19. 8.–26. 8. 5. 8.–19. 8. 2. 9.–9. 9.

trilo 5 9 400 12 820 15 960 18 380 19 950 20 800 22 940 11 820
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Bibione Itálie

Poloha: pěkný, rodinný apartmá-
nový dům s výtahem se nachází 
pouhých 30 m od pláže v letovisku 
Bibione – Lido dei Pini. Nedaleko 
domu se nachází řada obchůdků, 
restaurací a cukráren.
Pláž: písečná s pozvolným vstu-
pem do moře, 30 m od apartmáno-
vého domu.
Vybavení: výtah, parkoviště (vždy 
1 parkovací místo na apartmán – 
zdarma).
Typy apartmánů:
Bilo 4: mezonetový, přízemí: obý-
vací pokoj s rozkládacím gaučem 
pro 2 osoby a kuchyňským koutem, 
koupelna, TV se SAT. Patro: ložnice 
s manželskou postelí, koupel-
na, balkon. Pro max. 4 osoby.
Trilo 5: obývací pokoj s rozkláda-
cím gaučem pro 1 osobu a kuchyň-
ským koutem, TV se SAT, ložnice 
s manželskou postelí, ložnice se 
2 samostatnými lůžky, koupelna 
se sprchou a WC, terasa. Pro max. 
5 osob.

Cena zahrnuje: 7x nájem 
za apartmán, povinné pojištění CK, 
spotřeba vody, plynu, elektrické 
energie, služby delegáta.
Cena nezahrnuje: povlečení, 
ručníky, vratnou kauci 100 EUR/
apartmán, závěrečný úklid (kli-
enti provádí sami, v případě, že 
apartmán nebude řádně uklizen, 
bude nutné uhradit poplatek 
za úklid –apartmán Bilo 40 EUR, 
apartmán Trilo 50 EUR). Plážový 
servis 57 EUR/týden (v termí-
nech do 25.6. a od 3.9. je plážový 
servis zdarma), pobytovou taxu 
(nutno zaplatit na místě v hotovosti) 
0,50 EUR os./den (děti do 2 let ne-
platí. Klienti, kteří mají pobyt 14 dní 
platí taxu pouze 10 dní). 
V ceně není zahrnut svoz z agen-
tury k apartmánům! 
Fakultativní nabídka: doprava 
1 950 Kč, komplexní cestovní pojiš-
tění 270 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha, Tábor, 
Strakonice, Písek, Prachatice, 
České Budějovice, Český Krumlov, 
Kaplice.

APARTMÁNOVÝ DŮM CARINA

CONDOMINIO CORSO
Poloha: apartmánový dům sklá-
dající se ze dvou budov leží přímo 
u písečné pláže, v části Bibione 
zvané Spiaggia. 
Pláž: písečná s pozvolným 
vstupem do moře, přímo před 
apartmánovým domem.
Vybavení: výtah, kryté parko-
viště (jedno parkovací místo 
na apartmán – zdarma).
Typy apartmánů:
Mono 3: jednopokojový apartmán 
– studio, obývací část se třemi 
lůžky, kuchyňský kout, koupelna se 
sprchou a WC, balkon. Pro max. 
3 osoby.
Bilo 5: obývací pokoj s kuchyň-
ským koutem a jedním lůžkem, 
ložnice s manželskou postelí a 2 
samostatnými lůžky, koupelna se 
sprchou a WC, balkon. Pro max. 
5 osob.
Trilo 6: obývací pokoj s kuchyň-
ským koutem a rozkládacím 
gaučem, dvě ložnice, koupelna se 
sprchou a WC, balkon. Pro max. 
6 osob.

Cena zahrnuje: 7x nájem 
za apartmán, povinné pojištění CK, 
spotřeba vody, plynu, elektrické 
energie, služby delegáta.
Cena nezahrnuje: povlečení, 
ručníky, vratnou kauci 100 EUR/
apartmán, závěrečný úklid (kli-
enti provádí sami, v případě, že 
apartmán nebude řádně uklizen, 
bude nutné uhradit poplatek 
za úklid – apartmán Mono 
30 EUR, apartmán Bilo 40 EUR, 
apartmán Trilo 50 EUR). Plážový 
servis 57 EUR/týden (v termínech 
do 25. 6. a od 3.9. je plážový 
servis zdarma), pobytovou taxu 
(nutno zaplatit na místě v hotovosti) 
0,50 EUR os./den (děti do 2 let ne-
platí. Klienti, kteří mají pobyt 14 dní 
platí taxu pouze 10 dní). 
V ceně není zahrnut svoz z agen-
tury k apartmánům! 
Fakultativní nabídka: doprava 
1 950 Kč, komplexní cestovní pojiš-
tění 270 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha, Tábor, 
Strakonice, Písek, Prachatice, 
České Budějovice, Český Krumlov, 
Kaplice.

CARINA 27. 5.–3. 6. 
9. 9.–16. 9. 3. 6.–24. 6. 24. 6.–1. 7. 

26. 8.–2. 9. 1. 7.–15. 7. 15. 7.–29. 7. 29. 7.–5. 8. 
19. 8.–26. 8. 5. 8.–19. 8. 2. 9.–9. 9.

Bilo 4 8 800 12 510 15 500 17 920 19 630 20 490 22 630 11 370

trilo 5 9 400 13 110 16 100 18 520 20 230 21 090 23 220 11 970

CORsO 27. 5.–3. 6. 
9. 9.–16. 9. 3. 6.–24. 6. 24. 6.–1. 7. 

26. 8.–2. 9. 1. 7.–15. 7. 15. 7.–29. 7. 29. 7.–5. 8. 
19. 8.–26. 8. 5. 8.–19. 8. 2. 9.–9. 9.

Mono 3 7 450 8 880 13 290 15 570 16 990 17 710 19 710 8 310

Bilo 5 9 690 13 390 16 380 18 950 20 660 21 510 23 790 12 110

trilo 6 10 770 14 620 17 750 20 460 22 170 23 020 25 300 13 480
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Bibione – Lido del Sole Itálie

Poloha: rodinné, jednopatrové vilky 
(každá má 4 byty – dva v prvním 
patře, dva v přízemí) se nachází 
pouhých 300 m od pláže Lido del 
Sole, což je poklidná část Bibione, 
v piniovém háji.
Pláž: písečná s pozvolným vstupem 
do moře, 300 m od ubytování.
Vybavení: součástí komplexu je za-
hrada se stínem borovic. Klientům 
je k dispozici kryté parkovací místo 
(vždy 1 místo na apartmán zdarma).

Typy apartmánů:
Apartmán Trilo 5: obývací míst-
nost s kuchyňským koutem, ložnice 
s manželským lůžkem, ložnice s pa-
landou a 1 samostatným lůžkem, 
TV, koupelna se sprchou a WC, 
zahrádka s venkovním grilem. Pro 
max. 5 osob.
Cena zahrnuje: 7x nájem 
za apartmán, povinné pojištění CK, 
spotřeba vody, plynu, elektrické 
energie, služby delegáta.

Cena nezahrnuje: povlečení, 
ručníky, vratnou kauci 100 EUR/
apartmán, závěrečný úklid. Plážový 
servis cca 57 EUR/týden, pobytovou 
taxu (nutno zaplatit na místě v hoto-
vosti) 0,50 EUR os./den (děti do 2 let 
neplatí. Klienti, kteří mají pobyt 
14 dní platí taxu pouze 10 dní).
V ceně není zahrnut svoz z agen-
tury k apartmánům! 

Fakultativní nabídka: doprava 
1 950 Kč, komplexní cestovní pojiš-
tění 270 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha, Tábor, 
Strakonice, Písek, Prachatice, 
České Budějovice, Český Krumlov, 
Kaplice.

VILKY PARCO DEI PINI Ideální pro rodiny s dětmi!

PARCO DEI PINI 27. 5.–3. 6. 
9. 9.–16. 9. 3. 6.–24. 6. 24. 6.–1. 7. 

26. 8.–2. 9. 1. 7.–15. 7. 15. 7.–29. 7. 29. 7.–5. 8. 
19. 8.–26. 8. 5. 8.–19. 8. 2. 9.–9. 9.

trilo 5 9 260 12 820 15 530 17 810 19 380 20 230 22 230 11 540
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Poloha: pěkný, čtyřpatrový 
apartmánový dům AMBASSADOR 
s výtahem leží přímo u pláže Lido 
del Sole. Samotné centrum Lido del 
Sole s obchody, lékarnou, restaura-
cemi je vzdáleno necelých 200 m, 
na hlavní třídu do Bibione Spiaggia 

se dostanete pěknou procházkou 
podél moře (cca 600 m), jinak autem 
za pár minut (cca 3-4 km).
Pláž: písečná s pozvolným vstupem 
do moře, přímo u apartmánů.
Vybavení: klientům je k dispozi-
ci kryté parkovací místo (v ceně 

ubytování), všechny apartmány mají 
výhled na moře, buď přímý či boční. 
Typy apartmánů:
Apartmán Mono 3: obývací 
místnost s kuchyňským koutem, 
rozkládacím gaučem pro 2 osoby 
a samostatným lůžkem, koupelna 
se sprchou a WC, balkon. Pro max. 
3 osoby.
Apartmán Bilo 4: obývací místnost 
s kuchyňským koutem a rozkláda-
cím gaučem pro 2 osoby, ložnice 
s manželským lůžkem, koupelna 
se sprchou a WC, balkon. Pro max. 
4 osoby.
Apartmán Trilo 6A: obývací 
místnost s kuchyňským koutem 
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, 
ložnice s manželským lůžkem, 
ložnice se 2 samostatnými lůžky, 
koupelna se sprchou a WC, balkon. 
Pro max. 6 osob.
Apartmán Trilo 6B: obývací míst-
nost s kuchyňským koutem a rozklá-
dacím gaučem pro 2 osoby, ložnice 
s manželským lůžkem, ložnice se 2 
samostatnými lůžky, koupelna se 
sprchovým koutem a WC, balkon, 
pračka, klimatizace za příplatek 
1 000 Kč/týden (na vyžádání). Pro 
max. 6 osob.
Cena zahrnuje: 7x nájem 
za apartmán, povinné pojištění CK, 
spotřeba vody, plynu, elektrické 
energie, služby delegáta.

Cena nezahrnuje: povlečení, 
ručníky, vratnou kauci 100 EUR/
apartmán, závěrečný úklid (kli-
enti provádí sami, v případě, že 
apartmán nebude řádně uklizen, 
bude nutné uhradit poplatek 
za úklid – apartmán Mono 30 EUR, 
apartmán Bilo 40 EUR, apartmán 
Trilo 50 EUR). Plážový servis 57 EUR/
týden (v termínech do 25. 6. 
a od 3. 9. je plážový servis zdarma), 
pobytovou taxu (nutno zaplatit 
na místě v hotovosti) 0,50 EUR os./
den (děti do 2 let neplatí. Klienti, 
kteří mají pobyt 14 dní platí taxu 
pouze 10 dní). 
V ceně není zahrnut svoz z agen-
tury k apartmánům! 
Fakultativní nabídka: doprava 
1 950 Kč, komplexní cestovní pojiš-
tění 270 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha, Tábor, 
Strakonice, Písek, Prachatice, 
České Budějovice, Český Krumlov, 
Kaplice.

APARTMÁNOVÝ DŮM  
AMBASSADOR

Bibione – Lido del Sole Itálie

CONDOMINIO DIANA EST/OVEST
Poloha: dva sousedící apartmáno-
vé domy, v části Bibione Lido del 
Sole, 20 m od moře.
Pláž: písečná s pozvolným vstu-
pem do moře, 20 m od ubytování. 
Vybavení: kryté parkoviště 
(vždy jedno parkovací místo 
na apartmán – zdarma).
Typ apartmánů:
Trilo 5: obývací pokoj s kuchyň-
ským koutem a jedním lůžkem 
(gauč), ložnice s manželskou postelí 
a druhá ložnice se dvěmi samo-
statnými lůžky nebo palandou, 
koupelna se sprchou a WC, balkon. 
Pro max. 5 osob.
Cena zahrnuje: 7x nájem 
za apartmán, povinné pojištění CK, 
spotřeba vody, plynu, elektrické 
energie, služby delegáta.

Cena nezahrnuje: povlečení, 
ručníky, vratnou kauci 100 EUR/
apartmán, závěrečný úklid (kli-
enti provádí sami, v případě, že 
apartmán nebude řádně uklizen, 
bude nutné uhradit poplatek 
za úklid – apartmán Trilo 50 EUR). 
Plážový servis 57 EUR/týden (v ter-
mínech do 25. 6. a od 3. 9. je plážo-
vý servis zdarma), pobytovou taxu 
(nutno zaplatit na místě v hotovosti) 
0,50 EUR os./den (děti do 2 let ne-
platí. Klienti, kteří mají pobyt 14 dní 
platí taxu pouze 10 dní). 
V ceně není zahrnut svoz z agen-
tury k apartmánům! 
Fakultativní nabídka: doprava 
1 950 Kč, komplexní cestovní pojiš-
tění 270 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha, Tábor, 
Strakonice, Písek, Prachatice, 
České Budějovice, Český Krumlov, 
Kaplice.

AmbAssADOR 27. 5.–3. 6. 
9. 9.–16. 9. 3. 6.–24. 6. 24. 6.–1. 7. 

26. 8.–2. 9. 1. 7.–15. 7. 15. 7.–29. 7. 29. 7.–5. 8. 
19. 8.–26. 8. 5. 8.–19. 8. 2. 9.–9. 9.

Mono 3 6 600 9 450 11 580 13 440 14 580 15 290 16 710 8 590

Bilo 4 7 520 10 370 12 650 14 500 15 790 16 500 18 070 9 660

trilo 6A 10 630 14 470 17 320 19 890 21 600 22 450 24 730 13 480

trilo 6B 11 480 16 040 19 180 22 170 24 020 25 020 27 580 14 470

DIANA 27. 5.–3. 6. 
9. 9.–16. 9. 3. 6.–24. 6. 24. 6.–1. 7. 

26. 8.–2. 9. 1. 7.–15. 7. 15. 7.–29. 7. 29. 7.–5. 8. 
19. 8.–26. 8. 5. 8.–19. 8. 2. 9.–9. 9.

trilo 5 9 120 12 250 15 390 17 670 19 230 20 090 22 080 11 540
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Lignano Itálie

HOTEL CONCA VERDE **** 

Lignano leží napůl cesty mezi Benátkami a Terstem. Rozkládá se na poloostrově, který je situován k moři mezi ústím řeky 
Tagliamento a Laguna di Marano. Lignano je ideálním místem pro odpočinek celé rodiny. Je to přímořské letovisko, které 
udržuje úzký kontakt s přírodou, s dlouhou písečnou pláží toho nejjemnějšího písku. Najdete zde 6 zábavních parků pro 
všechny věkové kategorie, nově vybudovaná sportovní zařízení, nákupní zóny pro pěší, hotely, rekreační osady a apartmá 
podle nároků všech. Nechybí hospůdky, vinné sklípky a diskotéky, které jsou situovány k moři, kurzy vodní gymnastiky, 
lázeňská střediska a zábavní programy pro děti, cyklistické stezky, tenisové kurty. Toto všechno se skrývá na území několika 
kilometrů ponořených do zeleně, mimo silniční provoz. Více než 20 let je hrdým nositelem „Modré Evropské vlajky“, symbolem 
pro čistotu pláže a moře. Lignano jsou ve skutečnosti tři nádherná města ideální pro dovolenou.

Pro 
náročné

Poloha: v části Lignano Sabbiado-
ro, v blízkosti nákupní třídy, 150 m 
od pláže, hotel sousedí s hotelem 
Conca Verde.
Vybavení: restaurace, bar, vlastní 
parkoviště (omezený počet míst, 
parkovné 3 EUR/den), výtah, spo-
lečenská místnost, Wi-Fi připojení 
zdarma, bazén se sluneční terasou, 
fitness, půjčovna kol.
Pokoje: dvoulůžkové s možností 
2 přistýlek, se sprchou a WC, 
telefonem, TV se satelitem, fén, kli-
matizace, lednička, balkon. Wi-Fi 
připojení v ceně.
Stravování: polopenze, snídaně 
formou bufetu, večeře servírova-
ná (výběr z menu, salátový bufet 
a bufet s dezerty).
Sport a zábava: vodní sporty, 
výlety na člunech, cykloturistika.
Pláž: písečná, 150 m od hotelu.

Cena zahrnuje: 7x ubytování 
s polopenzí, služby delegáta, plá-
žový servis – 2 lehátka a 1 slunečník 
na pláži/pokoj, povinné pojištění CK.
Cena nezahrnuje: případnou 
turistickou taxu.
Fakultativní nabídka: doprava 
1 950 Kč, komplexní pojištění 
270 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha, Tábor, 
Příbram, Strakonice, Písek, 
Prachatice, České Budějovice, 
Český Krumlov, Kaplice.

Poloha: v části Lignano Sabbiado-
ro, v blízkosti nákupní třídy, 150 m 
od pláže.
Vybavení: restaurace, bar, vlastní 
parkoviště (omezený počet míst, 
parkovné 3 EUR/den), výtah, spo-
lečenská místnost, Wi-Fi připojení 
zdarma, bazén se sluneční terasou, 
fitness, půjčovna kol.
Pokoje: dvoulůžkové s možností 
2 přistýlek, se sprchou a WC, 
telefonem, TV se satelitem, fén, kli-
matizace, lednička, balkon. Wi-Fi 
připojení v ceně.
Stravování: polopenze, snídaně 
formou bufetu, večeře servírova-
ná (výběr z menu, salátový bufet 
a bufet s dezerty).
Sport a zábava: vodní sporty, 
výlety na člunech, cykloturistika.
Pláž: písečná, 150 m od hotelu.

Cena zahrnuje: 7x ubytování 
s polopenzí, služby delegáta, plá-
žový servis – 2 lehátka a 1 slunečník 
na pláži/pokoj, povinné pojištění CK.
Cena nezahrnuje: případnou 
turistickou taxu.
Fakultativní nabídka: doprava 
1 950 Kč, komplexní pojištění 
270 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha, Tábor, 
Příbram, Strakonice, Písek, 
Prachatice, České Budějovice, 
Český Krumlov, Kaplice.

HOTEL EROS *** 

LA 
PIAZZETTA 7. 5.–14. 5. 14. 5.–21. 5. 21. 5.–28. 5. 28. 5.–4. 6. 4. 6.–11. 6. 11. 6.–18. 6. 

27. 8.–3. 9. 18. 6.–25. 6. 25. 6.–30. 7. 
20. 8.–27. 8. 30. 7.–13. 8. 13. 8.–20. 8. 3. 9.–10. 9. 10. 9.–17. 9.

B (3/4) 2 990 3 490 3 990 5 990 6 990 9 490 12 490 14 490 14 990 14 990 7 490 4 990

B (4/5) 2 990 3 490 3 990 5 990 6 990 9 990 12 990 14 990 14 990 – 7 990 4 990

sAN 
GIORGIO 14. 5.–21. 5. 21. 5.–28. 5. 28. 5.–4. 6. 4. 6.–11. 6. 11. 6.–18. 6. 18. 6.–25. 6. 25. 6.–30. 7. 

20. 8.–27. 8. 30. 7.–13. 8. 13. 8.–20. 8. 27. 8.–3. 9. 3. 9.–10. 9. 10. 9.–17. 9.

C (6) 3 990 4 490 6 490 7 490 8 990 13 990 15 990 16 990 - 10 990 7 990 5 990

HOTEL CONCA vERDE 27. 5.–10. 6.
2. 9.–16. 9.

10. 6.–1. 7.
26. 8.–2. 9.

1. 7.–5. 8.
19. 8.–26. 8. 5. 8.–19. 8.

dospělý 12 870 13 670 14 870 16 460

dospělý na přistýlce 11 360 12 070 13 150 14 590

dítě do 2 let bez lůžka a stravy ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

dítě do 5 let na přistýlce 6 840 7 290 7 830 8 630

dítě 5–11 let na přistýlce 9 070 9 630 10 470 11 580

příplatek za 1/1 2 220 2 220 2 220 2 220

HOTEL EROs 27. 5.–10. 6.
2. 9.–16. 9.

10. 6.–1. 7.
26. 8.–2. 9.

1. 7.–5. 8.
19. 8.–26. 8. 5. 8.–19. 8.

dospělý 12 070 13 270 13 870 15 270

dospělý na přistýlce 10 640 11 710 12 250 13 510

dítě do 2 let bez lůžka a stravy ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

dítě do 5 let na přistýlce 6 440 7 040 7 330 8 030

dítě 5 -11 let na přistýlce 8 510 9 350 9 770 10 750

příplatek za 1/1 2 220 2 220 2 220 2 220
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Poloha: v části Lignano Pineta, cca 
100 m od pláže.
Vybavení: restaurace, bazén, ven-
kovní whirpool, zahrada s dětským 
hřištěm, parkoviště, Wi-Fi připojení 
(za poplatek).
Pokoje: dvoulůžkové s možností 
2 přistýlek, se sprchou a WC, telefo-

nem, TV se satelitem, klimatizace, 
lednička, balkon, trezor.
Stravování: snídaně formou bufetu.
Sport a zábava: vodní sporty, 
v letovisku vodní park Aquasplash, 
možnost půjčení kol.
Pláž: písečná, cca 100 m od hotelu.

Cena zahrnuje: 7x ubytování  
se snídaní, služby delegáta, plážový 
servis – 2 lehátka a 1 slunečník 
na pláži/pokoj, povinné pojištění CK.
Cena nezahrnuje: případnou 
turistickou taxu.

Fakultativní nabídka: doprava 
1 950 Kč, komplexní pojištění 
270 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha, Tábor, 
Příbram, Strakonice, Písek, 
Prachatice, České Budějovice, 
Český Krumlov, Kaplice.

HOTEL SAN FRANCISCO *** 

HOTEL 
sAN FRANCIsCO

27. 5.–3. 6.
2. 9.–9. 9.

3. 6.–1. 7.
26. 8.–2. 9.

1. 7.–5. 8.
19. 8.–26. 8. 5. 8.–19. 8. 9. 9.–16. 9.

dospělý 8 880 9 680 10 640 11 760 8 240

dospělý na přistýlce 7 760 8 480 9 340 10 350 7 190

dítě do 2 let ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

dítě 2–8 let na přistýlce 4 840 5 240 5 720 6 280 4 520

dítě 8–13 let na přistýlce 6 280 6 840 7 510 8 290 5 830

příplatek za 1/1 1 110 1 110 1 110 1 110 1 110
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Poloha: v části Lignano Pine-
ta, 50 m od centra a cca 800 m 
od pláže.
Vybavení: bar, restaurace, bazén, 
parkoviště (omezený počet parko-
vacích míst), Wi-Fi připojení.
Pokoje: dvoulůžkové s možností 
2 přistýlek, se sprchou a WC, tele-
fonem, TV se satelitem, klimatiza-
ce, trezor, fén, francouzské okno. 
Balkon za příplatek.
Stravování: polopenze, snídaně 
formou bufetu, večeře servírovaná.
Sport a zábava: vodní sporty, 
v letovisku vodní park Aquasplash, 
možnost půjčení kol.
Pláž: písečná, cca 800 m od hotelu.

Cena zahrnuje: 7x ubytování s po-
lopenzí, služby delegáta, plážový 
servis – 2 lehátka a 1 slunečník 
na pláži/pokoj, povinné pojištění 
CK.
Cena nezahrnuje: případnou 
turistickou taxu.
Fakultativní nabídka: doprava 
1 950 Kč, komplexní pojištění 
270 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha, Tábor, 
Příbram, Strakonice, Písek, 
Prachatice, České Budějovice, 
Český Krumlov, Kaplice.

HOTEL HELVETIA ***

HOTEL MEDITERRANEO ***
Poloha: v části Lignano Pineta, cca 
200 m od pláže, na klidném místě 
mezi vzrostlými stromy.
Vybavení: bar, restaurace, velký 
bazén s whirpoolem, parkoviště, 
rozlehlá zahrada. Wi-Fi připojení 
v celém hotelu zdarma. Půjčovna 
kol.
Pokoje: dvoulůžkové s možností 
2 přistýlek, se sprchou a WC, tele-
fonem, TV se satelitem, klimatiza-
ce, trezor, fén, balkon.
Stravování: polopenze, snídaně 
formou bufetu, večeře servírovaná.
Sport a zábava: vodní sporty, 
v letovisku vodní park Aquasplash, 
možnost půjčení kol.
Pláž: písečná, cca 200 m od hotelu.

Cena zahrnuje: 7x ubytování s po-
lopenzí, služby delegáta, plážový 
servis – 2 lehátka a 1 slunečník 
na pláži/pokoj, povinné pojištění 
CK.
Cena nezahrnuje: případnou 
turistickou taxu.
Fakultativní nabídka: doprava 
1 950 Kč, komplexní pojištění 
270 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha, Tábor, 
Příbram, Strakonice, Písek, 
Prachatice, České Budějovice, 
Český Krumlov, Kaplice.

CORsO 27. 5.–3. 6. 
9. 9.–16. 9. 3. 6.–24. 6. 24. 6.–1. 7. 

26. 8.–2. 9. 1. 7.–15. 7. 15. 7.–29. 7. 29. 7.–5. 8. 
19. 8.–26. 8. 5. 8.–19. 8. 2. 9.–9. 9.

Mono 3 7 450 8 880 13 290 15 570 16 990 17 710 19 710 8 310

Bilo 5 9 690 13 390 16 380 18 950 20 660 21 510 23 790 12 110

trilo 6 10 770 14 620 17 750 20 460 22 170 23 020 25 300 13 480

HOTEL HELvETIA 27. 5.–3. 6. 
9. 9.–16. 9.

3. 6.–24. 6.
2. 9.–9. 9.

24. 6.–8. 7.
26. 8.–2. 9.

8. 7.–5. 8.
19. 8.–26. 8. 5. 8.–19. 8.

dospělý 10 980 13 170 13 770 14 370 16 760

dospělý na přistýlce 8 720 10 480 10 960 11 430 13 350

1. dítě do 5 let na přistýlce ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

2. dítě do 5 let na přistýlce 5 890 6 990 7 280 7 580 8 780

dítě 5 -12 let na přistýlce 7 740 9 280 9 700 10 120 11 790

příplatek za 1/1 2 660 2 660 2 660 2 660 2 660

příplatek za obědy /osoba/týden 2 220 2 220 2 220 2 220 2 220

příplatek balkon/os./týden 1 110 1 110 1 110 1 110 1 110

SLEVA 7=6  
v termínech 27. 5.–24. 6. a 2. 9.–16. 9.

SLEVA 7=6  
v termínech 27. 5.–24. 6. a 2. 9.–16. 9.

HOTEL mEDITERRANEO 27. 5.–3. 6. 
9. 9.–16. 9.

3. 6.–24. 6.
2. 9.–9. 9.

24. 6.–8. 7.
26. 8.–2. 9.

8. 7.–5. 8.
19. 8.–26. 8. 5. 8.–19. 8.

dospělý 13 270 14 570 15 270 16 160 18 560

dospělý na přistýlce 10 560 11 590 12 150 12 870 14 790

1. dítě do 5 let na přistýlce ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

2. dítě do 5 let na přistýlce 7 040 7 680 8 030 8 480 9 680

dítě 5–12 let na přistýlce 9 350 10 260 10 750 11 370 13 050

příplatek za 1/1 3 540 3 540 3 540 3 540 3 540

příplatek za obědy /osoba/týden 2 220 2 220 2 220 2 220 2 220



61www.cksaturn.cz

Lignano Itálie

Poloha a vybavení: příjemný 
apartmánový komplex 200 m pláže 
a blízko centra Lignana Riviery, kde 
najdeme obchody, supermarkety, 
bary, restaurace, pizzerie. Každý 
apartmán má TV, trezor - použití 
zdarma, 1 očíslované parkovací 
místo nebo garáž. V objektu jsou 
k dispozici výtahy, bazén - lehátka 
zdarma. Bazén je v provozu od kon-
ce května do poloviny září, Wi-Fi 
zdarma u bazénu. V blízkosti leží 
Riviera Adventure Park o rozloze 
20.000 m² zeleně, s barem/občer-
stvením, dobrodružným parkem 
plným visutých mostů a animací.

Typy apartmánů:
Typ A-1 pro 2 osoby: garsonka 
s klimatizací, obývací pokoj - 
jídelna, kuchyňský kout, rozkládací 
gauč, malá terasa, koupelna s ok-
nem a sprchovým koutem.
Typ A-2 pro 2-3 osoby: garsonka 
s klimatizací, obývací pokoj s jídel-
nou, rozkládací gauč a 1 rozkládací 
lůžko, kuchyňský kout, malá terasa, 
koupelna s oknem, sprchou.
Typ B pro 3-4 osoby: apartmán 
s klimatizací, obývací pokoj s jídel-
nou, rozkládací gauč, kuchyňský 
kout s terasou, ložnice s manžel-
skou postelí, koupelna se sprchou.

REZIDENCE RUBIN

VILLAGGIO ROYAL
Poloha a vybavení: moderní 
a elegantní prázdninový komplex 
se 16 řadovými vilkami v centrální 
části Lignana, 500 m od pláže. 
Nachází se na klidném místě se 
spoustou zeleně. Je tak vhodným 
místem k dovolené plné odpočin-
ku a k dětským hrám. Nedaleko se 
nachází i centrum Lignana Pinety 
a park Hemingway. V centru najde-
me obchody, supermarkety, bary, 
pizzerie i restaurace. 
Apartmány jsou vkusně zařízené 
a vybaveny Wi-Fi zdarma, TV se 
satelitem, mikrovlnou troubou 
i trezorem – použití zdarma, mají 
vlastní velkou, oplocenou zahradu 
se zahradním nábytkem – stolek, 
židle, 2 lehátka k opalování. 
Typy apartmánů:
Typ C pro 6 osob: s klimatizací, 
dvoupodlažní. Přízemí – obývací 
pokoj s jídelnou, rozkládací gauč 
pro dvě osoby, stropní ventilá-
tor, kuchyňka s myčkou, lednice 
s mrazákem, terasa, venkovní krb, 
oplocená zahrada. První patro – 
parketová podlaha, 1 ložnice 
s manželskou postelí, 1 ložnice se 
2 samostatnými lůžky nebo s man-
želskou postelí, 1 koupelna se 
sprchovým koutem, 1 koupelna se 
sprchovým koutem s hydromasaží, 
terasy. Suterén – garáž, pračka.

Typ D pro 7 osob: s klimatizací, 
dvoupodlažní. Přízemí – obývací 
pokoj s jídelnou, rozkládací gauč 
pro 2 osoby, stropní ventilátor, 
kuchyňka s myčkou a lednice 
s mrazákem, terasa, WC, ven-
kovní krb, oplocená zahrada. 
První patro – parketová podlaha, 
1 ložnice s manželskou postelí 
s vlastní koupelnou a hydromasážní 
vanou, 1 ložnice se 2 samostatnými 
lůžky nebo s manželskou postelí, 
ložnice s 1 lůžkem, 1 koupelna se 
sprchovým koutem, terasy. Druhé 
patro – podkroví. Malá mansarda - 
bez klimatizace, se 2 samostatnými 
lůžky, přístupné přes točité schodi-
ště a střešní okno. Suterén - velká 
garáž, pračka.
Cena zahrnuje: 7x nájem 
za apartmán, spotřebu el. energie 
a vody, služby delegáta, povinné 
pojištění CK. 
Cena nezahrnuje: povlečení, 
ručníky, vratnou kauci 150 EUR/
apartmán (platí se na místě při pří-
jezdu), případnou turistickou taxu.
Fakultativní nabídka: doprava 
1 950 Kč, komplexní pojištění 
270 Kč/osoba.
Odjezdová místa: Praha, Tábor, 
Příbram, Strakonice, Písek, 
Prachatice, České Budějovice, 
Český Krumlov, Kaplice.

REZIDENCE RUbIN 27. 5. – 3. 6. 
9. 9. – 16. 9.

3. 6.–10. 6. 
2. 9.–9. 9. 10. 6.–17. 6. 17. 6.–1. 7. 

26. 8.–2. 9. 1. 7.–8. 7. 8. 7.–5. 8. 
19. 8.–26. 8. 5. 8.–19. 8.

typ A1 5 960 7 640 9 230 10 660 12 650 16 360 17 360

typ A2 6 740 8 280 9 880 11 300 13 290 16 990 17 990

typ B 9 090 11 230 13 360 15 360 18 210 23 480 23 910

ROYAL 27. 5.–3. 6. 
9. 9.–16. 9.

3. 6.–10. 6. 
2. 9.–9. 9. 10. 6.–17. 6. 17. 6.–1. 7. 

26. 8.–2. 9. 1. 7.–8. 7. 8. 7.–5. 8. 
19. 8.–26. 8. 5. 8.–19. 8.

typ C 16 010 20 170 24 300 28 010 33 110 43 120 45 680

typ D 18 250 22 960 27 520 31 790  37 920 49 180 54 080
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Poloha a vybavení: prestižní vila 
s 5 bytovými jednotkami ponořená 
v zeleni. Leží v klidné části Lignano 
Riviera, 200 m od pláže a nedaleko 
obchodní zóny – supermarkety, 
bary, restaurace, pizzerie, atd. 
V blízkosti se naleznete Riviera 
Park o rozloze 20 000 m² zeleně, 
s barem/občerstvením, dobro-
družným parkem plným visutých 
mostů a animací. Každý apartmán 
má TV se satelitním příjmem, Wi-Fi 
zdarma a 1 číslované parkovací 
místo v zahradě.

Typy apartmánů:
Typ C pro 4 osoby: klimatizace, 
obývací pokoj s jídelnou, kuchyň-
ský kout s lednicí a mrazákem, 
1 ložnice s manželskou postelí, 
1 ložnice s 2 samostatnými lůžky, 
koupelna se sprchou a pračkou. 
Apartmány v patře mají terasu s kr-
bem, stolkem, židlemi, 1 lehátkem 
k opalování. Apartmány v přízemí 
mají terasu se vstupem přímo 
do zahrady - k dispozici stolek, 
židle, lehátka k opalování, venkovní 
krb.

VILLA LUCIANA

VILLA SILVIA
Poloha a vybavení: elegantní vila 
se 6 apartmány ležící v exkluzivní 
části Riviery, velmi blízko pláže 
a centra Lignana Riviery a Pinety, 
kde najdeme obchody, supermar-
kety, bary, zmrzlinárny, pizzerie. 
Nedaleko je i Riviera Park o rozloze 
20 000 m² zeleně, s barem/občer-
stvením, dobrodružným parkem 
plným visutých mostů a animací.
Každý apartmán má klimatizaci, TV 
se satelitem, pračku, Wi-Fi zdarma, 
trezor – použití zdarma, 1 očíslo-
vané parkovací místo. Ve velké, 
oplocené zahradě si mohou děti 
bezstarostně hrát. 
Typ C první patro pro 4–6 osob: 
zádveří, obývací pokoj s jídelnou, 
gauč pro 1 osobu, kuchyňka 
s lednicí a mrazákem, 1 ložnice 
s manželskou postelí a 1 samostat-
ným lůžkem, 1 ložnice s manžel-
skou postelí a terasou, koupelna 
se sprchou. V apartmánech v patře 
velká terasa se stolkem a židlemi, 
v přízemních apartmánech je 
terasa menší.

Typ C přízemí pro 4–6 osob: 
zádveří, obývací pokoj - jídelna, 
gauč pro 1 osobu, velká terasa 
se stolkem a židlemi, kuchyňka 
s lednicí a mrazákem, malá terasa, 
2 ložnice s manželskou postelí 
a 1 samostatným lůžkem, koupelna 
se sprchou.
Cena zahrnuje: 7x nájem 
za apartmán, spotřebu el. energie 
a vody, služby delegáta, 
povinné pojištění CK. 
Cena nezahrnuje: povlečení, 
ručníky, vratnou kauci 150 EUR/
apartmán (platí se na místě při pří-
jezdu), případnou turistickou taxu.
Fakultativní nabídka: doprava 
1 950 Kč, komplexní pojištění 
270 Kč/osoba.
Odjezdová místa: Praha, Tábor, 
Příbram, Strakonice, Písek, 
Prachatice, České Budějovice, 
Český Krumlov, Kaplice.

LUCIANA 27. 5.–3. 6. 
9. 9.–16. 9.

3. 6.–10. 6. 
2. 9.–9. 9. 10. 6.–17. 6. 17. 6.–1. 7. 

26. 8.–2. 9. 1. 7.–8. 7. 8. 7.–5. 8. 
19. 8.–26. 8. 5. 8.–19. 8.

typ C 1.patro 11 510 14 500 17 640 20 320 24 310 31 430 33 460

typ C přízemí 12 370 12 830 19 060 22 200 26 620 35 950 37 830

sILvIA 27. 5.–3. 6. 
9. 9.–16. 9.

3. 6.–10. 6. 
2. 9.–9. 9. 10. 6.–17. 6. 17. 6.–1. 7. 

26. 8.–2. 9. 1. 7.–8. 7. 8. 7.–5. 8. 
19. 8.–26. 8. 5. 8.–19. 8.

typ C patro 13 190 16 180 19 320 21 990 25 990 33 110 35 140

typ C přízemí 13 480 16 610 19 750 22 600 26 590 34 140 35 990
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Poloha a vybavení: apartmánový 
dům s 8 bytovými jednotkami cca. 
200 m od pláže, v části Lignano 
Pineta. Nedaleko jsou obchody, 
supermarkety, bary, zmrzlinár-
ny, pizzerie. V blízkosti je Park 
Hemingway o rozloze 40 000 m² 
zeleně – ideální místo k pro-
cházkám a dětským hrám. Dále 
v okolí najdeme olympijský bazén, 
Acquasplash – vodní park, Gulliver-
landia – tématický park, Luna Park 
Strabilia - zábavní park s atrakcemi. 
Objekt se nachází v klidné a zelené 
části Lignana, vhodný k dovolené 
plné odpočinku. Každý apartmán 
má TV, klimatizaci, pračku, trezor – 
použití zdarma, parkoviště ve spo-
lečné a oplocené zahradě.

Typy apartmánů:
Typ C pro 4 osoby: zvýšené příze-
mí, obývací pokoj s jídelnou, gauč, 
kuchyňský kout, terasa se stolkem 
a židlemi, jedna ložnice s manžel-
skou postelí, ložnice s patrovou 
postelí, koupelna se sprchou, 
společná zahrada.

VILLA LILY

VILLA SONIA
Poloha a vybavení: prestižní 
rodinná vila v klidné oblasti, ideální 
pro rodiny s dětmi, přibližně 150 m. 
od pláže a jen pár kroků od center 
Lignano Pineta a Lignano Riviera, 
s nejširší nabídkou obchodů všeho 
druhu. V blízkosti se nachází Riviera 
Park o rozloze 20 000 m² zeleně, 
s barem/občerstvením, dobrodruž-
ným parkem plným visutých mostů 
a animací. Apartmány jsou s televizí 
se satelitním příjmem, pračkou, 
myčkou nádobí, mikrovlnnou trou-
bou, klimatizací, trezorem. K dis-
pozici je také 1 parkovací místo, 
soukromá zahrádka se zahradním 
nábytkem – stolek, židličky a dvě 
lehátka k opalování.
Typy apartmánů:
Typ D pro 6 osob: přízemí: 
prostorný obývací pokoj s krbem 
a garáží. 1. patro: jídelna s terasou, 
kuchyňský kout s lednicí a mrazá-
kem, ložnice s manželskou postelí, 
koupelna s oknem a sprcha.  
2. patro: 1 ložnice s manželskou 
postelí, 1 ložnice se dvěma samo-
statnými lůžky, koupelna s oknem 
a se sprchou.

Cena zahrnuje: 7x nájem 
za apartmán, spotřebu el. energie 
a vody, služby delegáta, povinné 
pojištění CK. 
Cena nezahrnuje: povlečení, 
ručníky, vratnou kauci 150 EUR/
apartmán (platí se na místě při pří-
jezdu), případnou turistickou taxu.
Fakultativní nabídka: doprava 
1 950 Kč, komplexní pojištění 
270 Kč/osoba.
Odjezdová místa: Praha, Tábor, 
Příbram, Strakonice, Písek, 
Prachatice, České Budějovice, 
Český Krumlov, Kaplice.

LILY 27. 5.–3. 6. 
9. 9.–16. 9.

3. 6.–10. 6. 
2. 9.–9. 9. 10. 6.–17. 6. 17. 6.–1. 7. 

26. 8.–2. 9. 1. 7.–8. 7. 8. 7.–5. 8. 
19. 8.–26. 8. 5. 8.–19. 8.

typ C 9 090 11 230 13 360 15 360 18 210 23 480 24 760

 sONIA 27. 5.–3. 6. 
9. 9.–16. 9.

3. 6.–10. 6. 
2. 9.–9. 9. 10. 6.–17. 6. 17. 6.–1. 7. 

26. 8.–2. 9. 1. 7.–8. 7. 8. 7.–5. 8. 
19. 8.–26. 8. 5. 8.–19. 8.

typ D 17 320 21 710 26 300 30 260 36 250 47 080 50 590
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Lignano Itálie

Poloha a vybavení: překrásná vila 
pro dvě rodiny uprostřed zeleně 
v tichém a klidném místě, v části 
Lignano Pineta, cca 80 m od pláže 
a v blízkosti obchodů – potraviny, 
bary, zmrzlinárny, pizzerie.V oplo-
cené zahradě jsou k dispozici lehát-
ka k opalování, stolek, židle. Stává 
se tak ideálním místem pro relaxaci 
a k bezpečným dětským hrám.
Nepříliš daleko se nachází nový 
olympijský bazén, Acquasplash – 
vodní ráj, Gulliverlandia – tématický 
park , Luna Park Strabilia – zábavní 
park s atrakcemi. Každý apartmán 
má TV se satelitním příjmem, 
trezor – použití zdarma, pračku, 
myčku, 2 parkovací místa uvnitř 
zahrady, klimatizaci.

Typy apartmánů:
Typ D pro 6 osob: přízemí: obý-
vací pokoj s jídelnou, kuchyňský 
kout, lednička s mrazákem, 1 ložni-
ce s manželskou postelí, koupelna 
se sprchovým koutem.
První patro: 2 ložnice s manžel-
skou postelí nebo se 2 samostat-
nými lůžky, koupelna se sprchovým 
koutem.

VILLA BRIGITTE

VILLA IBIZA A MENORCA
Poloha a vybavení: hezká a vý-
hodně položená vila se 6 bytovými 
jednotkami cca 50 m od pláže 
a nedaleko centra Lignana Riviery. 
Nachází se ve velice klidné části. 
V blízkém okolí najdeme veškerou 
vybavenost - supermarkety, bary, 
restaurace, obchody a rozlehlý 
Riviera Park o rozloze 20 000 m² ze-
leně, s barem/občerstvením, dob-
rodružným parkem plným visutých 
mostů a animací. Každý apartmán 
má k dispozici trezor – použití 
zdarma, pračku, TV se satelitním 
příjmem, klimatizaci, Wi-Fi zdarma, 
jedno parkovací místo v oplocené 
zahradě.
Typy apartmánů:
Typ B pro 4 osoby – přízemí: zad-
ní část – obývací pokoj s jídelnou, 
rozkládací gauč, kuchyňka s lednicí 
a mrazákem, zahrádka – k dispozici 
stolek, židle, lehátka k opalování.
První patro - ložnice s manželskou 
postelí a 1 samostatným lůžkem, 
koupelna se sprchou, balkón.
Typ C pro 5 osob v prvním 
patře: obývací pokoj s jídelnou, 
rozkládací gauč, kuchyňka s lednicí 
a mrazákem, terasa – k dispozici 
stolek, židle lehátko k opalování, 
ložnice s manželskou postelí, 

ložnice se 2 samostatnými lůžky 
nebo manželskou postelí, každý 
pokoj má svůj balkón, koupelnu se 
sprchou. 
Typ C pro 6 osob v přízemí: 
obývací pokoj s jídelnou, rozkládací 
gauč, kuchyňka s lednicí a mrazá-
kem, terasa a zahrádka – k dispozici 
stolek, židle, lehátka k opalování, 
ložnice s manželskou postelí 
a 1 samostatným lůžkem, ložnice 
se 2 samostatnými lůžky nebo 
manželskou postelí, koupelna se 
sprchou.
Cena zahrnuje: 7x nájem 
za apartmán, spotřebu el. energie 
a vody, služby delegáta, povinné 
pojištění CK. 
Cena nezahrnuje: povlečení, 
ručníky, vratnou kauci 150 EUR/
apartmán (platí se na místě při pří-
jezdu), případnou turistickou taxu.
Fakultativní nabídka: doprava 
1 950 Kč, komplexní pojištění 
270 Kč/osoba.
Odjezdová místa: Praha, Tábor, 
Příbram, Strakonice, Písek, 
Prachatice, České Budějovice, 
Český Krumlov, Kaplice.

bRIGITTE 27. 5.–3. 6. 
9. 9.–16. 9.

3. 6.–10. 6. 
2. 9.–9. 9. 10. 6.–17. 6. 17. 6.–1. 7. 

26. 8.–2. 9. 1. 7.–8. 7. 8. 7.–5. 8. 
19. 8.–26. 8. 5. 8.–19. 8.

typ D 21 460 27 440 33 140 38 840 46 820 63 200 67 030

IbIZA A mENORCA 27. 5.–3. 6. 
9. 9.–16. 9.

3. 6.–10. 6. 
2. 9.–9. 9. 10. 6.–17. 6. 17. 6.–1. 7. 

26. 8.–2. 9. 1. 7.–8. 7. 8. 7.–5. 8. 
19. 8.–26. 8. 5. 8.–19. 8.

typ B 10 090 12 650 15 190 17 500 20 770 26 900 28 670

typ C patro 12 540 15 670 18 800 21 660 25 650 33 200 35 050

typ C přízemí 14 050 17 470 20 740 23 880 28 300 36 280 38 410
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Caorle – Altanea Itálie

Caorle – Altanea je zcela nová část jednoho z neoblíbenějších severoitalských letovisek na pobřeží Jaderského moře. Byla posta-
vena “na zelené louce” mezi čtvrtěmi Porto Santa Margherita a Duna Verde, jen cca 5 km od historického centra Caorle, se kterým 
je spojena cyklostezkou. Altanea nabízí písečné pláže s pozvolným vstupem do vody a spoustu zeleně, především ale pěkné nové 
apartmány umístěné v řadových vilkách či menších residencích, rozdělené do několika areálů (villaggio) s bazény. Letovisko si oblíbily 
především rodiny s dětmi, které zde mohou prožít příjemnou dovolenou a mnohé z nich se sem každoročně vrací.

Poloha: prázdninový komplex sklá-
dající se ze 3 oplocených bloků – 
Tigli, Lecci a Olmi se nachází v klid-
né části letoviska, vedle golfového 
hřiště, cca 100 m od komplexu je 
možné navštívit obchodní centrum.
Pláž: 500–800 m – možnost využití 
vláčku svážejícího klienty k pláži 
zdarma.
Vybavení: každý blok má svůj 
bazén pro dospělé a bazén pro 
děti, sluneční terasu, hřiště pro děti, 
parkoviště a výtah. 
Ubytování: apartmány jsou buď 
typu dvoupodlažních vilek nebo 

jednopodlažních apartmánů 
v rezidenci, všechny jsou moderně 
vybaveny a mají SAT/TV, trezor, fén, 
klimatizaci a kávovar.
Vila typ B – pro 5 os.: přízemí: 
obývací pokoj s kuchyňským 
koutem a rozkládacím gaučem pro 
2 osoby, předzahrádka, 1. patro: lož-
nice s dvoulůžkem a jedním lůžkem, 
vlastní sociální zařízení, balkon.
Rezidence typ B – pro 5 os.: obý-
vací pokoj s kuchyňským koutem 
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, 
ložnice s dvoulůžkem a 1 lůžkem, 
vlastní sociální zařízení, balkon. 

Rezidence typ C – pro 7 os.: obý-
vací pokoj s kuchyňským koutem 
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, 
1. ložnice s dvoulůžkem a jedním 
lůžkem, 2. ložnice se 2 lůžky, vlastní 
sociální zařízení, balkon. 
Strava: vlastní.
Cena zahrnuje: cena vždy za celý 
apartmán a týden, služby delegáta, 
zákonné pojištění CK.
Fakultativní příplatky: doprava 
autobusem 1 990 Kč/osoba, kom-
plexní pojištění 270 Kč/os.
Služby placené na místě pobytu: 
povinné: poplatek za spotřebu 

energií 40 EUR/apt typ B, 45 EUR/
apt typ C, vratná kauce 100 EUR, 
pobytová taxa 3,50 EUR/osoba nad 
11 let /pobyt do 14 dní, 7 EUR/oso-
ba nad 11 let/pobyt od 15 dní a více. 
Fakultativní nabídka: úklid vlastní 
nebo za poplatek 45 EUR/apt, plážo-
vý servis 54 EUR/týden (10. 6.–2. 9.), 
39 EUR/týden (do 10. 6. a od 2. 9.), 
ložní prádlo 6 EUR/osoba/výměna, 
dětská postýlka 4 EUR/den.
Odjezdová místa: Praha, Tábor, 
Příbram, Strakonice, Písek, 
Prachatice, České Budějovice, 
Český Krumlov, Kaplice.

GIARDINI DI ALTANEA

GIARDINI 
DI ALTEA 22. 4.–27. 5. 27. 5.–3. 6. 3. 6.–10. 6. 10. 6.–17. 6. 17. 6.–24. 6. 24. 6.–1. 7. 1. 7.–8. 7. 8. 7.–26. 8. 26. 8.–2. 9. 2. 9.–9. 9. 9. 9.–23. 9.

villa B (5) 6 490 10 390 12 490 13 790 11 690 16 390 19 990 21 990 13 990 9 990 5 490

rezidence B (5) 5 890 9 890 11 790 12 890 10 990 15 490 18 990 21 490 13 490 9 190 4 990

rezidence C (7) 7 590 11 990 14 390 16 590 12 990 17 990 21 990 23 990 15 990 11 990 6 990
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Caorle Itálie

Jedno z nejoblíbenějších letovisek na severu Itálie je známé svým krásným 2000 let starým historickým centrem s romantickými 
uličkami a přístavem. Caorle bývalo původně ostrovem - klikaté uličky v centru Caorle byly ještě před několika sty lety vodními 
kanály. Tyto byly postupně zasypány, aby se centrum města mohlo nadále rozvíjet. Např. ulice Rio Terrá znamená Rio interrato 
(zasypaná ulice). Caorle je proto často nazýváno „malými Benátkami“. V současnosti je vyhledávaným přímořským střediskem 
zejména pro jeho písečné pláže s jemným zlatavým pískem, které se zvolna svažují do moře. Na pláži se v sezoně pravidelně 
pořádají různé akce (např. aquagymnastika). Jsou zde široké možnosti sportovního i kulturního vyžití – např. tenis, volejbal, 
fotbal, golf, jízda na koni, cyklistika, půjčovny kol a kolečkových bruslí, malířské a sochařské výstavy, a v neposlední řadě 
tradiční rybí trh. Caorle je známé jako nejhistoričtější z letovisek mezi Terstem a Benátkami.

Poloha: moderní apartmánový kom-
plex se nachází v západní části leto-
viska Spiaggia di Levante, nedaleko 
vodního parku Aquafollie, asi 10 min 
chůze od historického centra, souse-
dí s rezidencí Gran Mado, v blízkosti 
se nachází pizzerie, restaurace a ka-
várny, supermarket Famila je vzdálen 
cca 550 m, nedaleko rezidence je 
k dispozici sportovní klub s restaurací, 
kde mají klienti ubytovaní v rezidenci 
slevu, v sezóně se u bazénu pořádají 
animační programy (zumba).
Pláž: 150 m, plážový servis k dispo-
zici (slunečník, lehátko, křesílko).
Vybavení: komplex byl poprvé 
otevřen v letní sezóně 2009, má ba-
zén, výtah a parkoviště (pro každý 
apartmán 1 parkovací místo).
Ubytování: komplex se skládá ze 
2 budov s celkem 40 apartmány. 
Prostorné apartmány jsou nově za-
řízeny a vybaveny SAT/TV, trezorem 
a klimatizací, většina je vybavena mik-
rovlnnou troubou a pračkou, všechny 
apartmány mají balkon či terasu. 

Apt typ B – pro 5 osob: obývací 
pokoj s kuchyňským koutem a rozklá-
dacím gaučem pro 2 osoby, 1 ložnice 
s manželským lůžkem a 1 lůžkem, 
sociální zařízení, balkon či terasa. 
Stravování: vlastní. 
Cena zahrnuje: cena vždy za celý 
apartmán a týden, služby delegáta, 
zákonné pojištění CK, plážový 
servis, spotřeby energií.
Fakultativní nabídka: doprava 
1 990 Kč, komplexní pojištění 
270 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha, Tábor, 
Příbram, Strakonice, Písek, 
Prachatice, České Budějovice, 
Český Krumlov, Kaplice.
Služby placené na místě pobytu: 
povinné: pobytová taxa 3,50 EUR/
osoba od 11 let/pobyt, spotřeby 
energií (voda, elektřina, plyn) 
50 EUR/týden, vratná kauce 
100 EUR, fakultativní: ložní prádlo 
45 EUR, dětská postýlka 10 EUR – 
obojí nutno objednat předem 
v CK.

REZIDENCE ROBERTA

sAN 
GIORGIO 14. 5.–21. 5. 21. 5.–28. 5. 28. 5.–4. 6. 4. 6.–11. 6. 11. 6.–18. 6. 18. 6.–25. 6. 25. 6.–30. 7. 

20. 8.–27. 8. 30. 7.–13. 8. 13. 8.–20. 8. 27. 8.–3. 9. 3. 9.–10. 9. 10. 9.–17. 9.

C (6) 3 990 4 490 6 490 7 490 8 990 13 990 15 990 16 990 - 10 990 7 990 5 990

vILLAGGIO 
LUNA 27. 5.–3. 6. 3. 6.–10. 6. 10. 6.–17. 6. 17. 6.–24. 6. 24. 6.–1. 7. 1. 7.–8. 7. 8. 7.–5. 8. 5. 8.–19. 8. 19. 8.–26. 8. 26. 8.–2. 9. 2. 9.–9. 9. 9. 9.–16. 9.

B (4/5) 7 990 9 490 12 990 13 990 16 990 18 290 19 990 22 390 18 290 14 890 9 990 6 190

B1 (4/5) 7 990 9 990 13 990 14 590 16 990 20 990 22 990 23 990 18 990 14 990 10 990 6 490

C1 (6/7) 8 990 12 990 15 990 17 990 20 990 24 990 25 990 26 990 24 990 18 990 12 990 7 990

C attic (6) 8 990 12 490 15 590 17 590 20 490 24 990 25 590 26 490 24 990 18 490 12 490 7 990

RObERTA 27. 5.–3. 6. 
9. 9.–16. 9. 3. 6.–10. 6. 10. 6.–17. 6. 17. 6.–24. 6. 24. 6.–1. 7. 

19. 8.–26. 8. 1. 7.–8. 7. 8. 7.–29. 7. 29. 7.–19. 8. 26. 8.–2. 9. 2. 9.–9. 9.

B (5) 7 990 9 990 13 990 16 990 19 990 24 990 24 490 25 490 14 990 11 990

Poloha: jeden z nejoblíbenějších 
prázdninových komplexů v Caorle 
se nachází v klidné části letoviska 
a nabízí 2 typy ubytování: 1. jedno-
podlažní apartmány ve čtyřpatrové 
moderní rezidenci Luna a 2. mezo-
netové, dvoupodlažní, velmi pěkné 
vilky s terasou nebo zahrádkou.
Pláž: písečná 80–250 m.

Vybavení: velký bazén (25 x 10 m), 
dětský bazén, zahrada, terasa, 
dětské hřiště, výtah v hlavní budově 
a restaurace. V areálu je venkovní 
parkoviště, ale i podzemní garážové 
stání.
Ubytování: apartmány a studia se 
nachází v hlavní budově a ve vilkách; 
jsou vybaveny klimatizací, SAT/TV, 

trezorem a některé apartmány mají 
dokonce k dispozici venkovní krb. 
Hlavní budova:
Apt typ B – pro 4/5 os. (35–
50 m²): ložnice pro 3 os., obývací 
pokoj s kuchyňským koutem a roz-
kládacím gaučem pro 2 os., vlastní 
sociální zařízení, balkon, ideální pro 
4 osoby.
Apt typ C attic – pro 6 os. 
(45–60 m²): podkrovní apartmán 
v hlavní budově– ložnice pro 2 os., 
2. ložnice pro 2 os., obývací pokoj 
s kuchyňským koutem a rozkláda-
cím gaučem pro 2 os., vlastní sociál-
ní zařízení, velká terasa s výhledem 
na moře.
Vily:
Apt typ B1 – pro 4/5 os. 
(35–50 m²): přízemí: obývací pokoj 
s kuchyňským koutem a rozkláda-
cím gaučem pro 2 os., zahrádka, 
1. patro: ložnice pro 2 nebo 3 os., 
vlastní sociální zařízení, balkon.
Apt typ C1 – pro 6/7 os. 
(45–60 m²): přízemí: obývací pokoj 
s kuchyňským koutem a rozkláda-
cím gaučem pro 2 os., případně ješ-

tě gaučem pro 1 osobu, zahrádka, 
1. patro: ložnice pro 2 os., 2. ložnice 
pro 2 os., vlastní sociální zařízení, 
balkon.
Stravování: vlastní.
Cena zahrnuje: cena vždy za celý 
apartmán a týden, služby delegáta, 
zákonné pojištění CK.
Fakultativní nabídka: doprava 
1 990 Kč, komplexní pojištění 
270 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha, Tábor, 
Příbram, Strakonice, Písek, 
Prachatice, České Budějovice, 
Český Krumlov, Kaplice.
Služby placené na místě pobytu: 
povinné: pobytová taxa 3,5 EUR/
osoba od 12 let/pobyt, poplatek 
za spotřebu energií (voda, elektřina, 
plyn) 40 EUR/typ B, 45 EUR/typ C, 
vratná kauce 100 EUR. 
Fakultativní nabídka: úklid vlastní 
nebo za poplatek od 50 EUR/
apartmán, ložní prádlo 6 EUR/oso-
ba/výměna, dětská postýlka 4 EUR/
den, plážový servis 55 EUR/týden 
(termín 10. 6.–9. 9.), 35 EUR/týden 
(do 10. 6. a od 9. 9.).

VILLAGGIO LUNA



67www.cksaturn.cz

Caorle Itálie

Poloha: moderní apartmánový 
komplex s výbornou polohou je 
situován v centru Caorle – Spiaggia 
di Ponente, v okolí se nachází 
mnoho restaurací, barů, pizzerií 
a kaváren, v blízkosti jsou také 
tenisové kurty a minigolf, super-
market je vzdálený přibližně 500 m, 
příjemnou procházkou po pobřežní 

promenádě (cca 15 min) je možné 
dojít až do historického centra 
města, rezidence je vhodná pro 
pobyty skupin různého zaměření – 
cca 500 m od komplexu se rozkládá 
park, ve kterém je možné si prona-
jmout plochy určené pro sportovní 
aktivity – basketbal, fotbal, tanec, 
aerobic, zumba, atd. 

Pláž: 50 m, plážový servis k dispozi-
ci (slunečník, lehátko, křesílko).
Vybavení: velký bazén pro dospělé 
na střeše rezidence (zpravidla 
vyžadována koupací čepice), menší 
bazének pro děti, sluneční terasa 
s lehátky (počet míst omezen), vý-
tah a parkoviště (1 parkovací místo 
pro každý apartmán).
Ubytování: moderně zařízené 
apartmány jsou vybaveny klimatiza-
cí, TV a trezorem, většina je vybave-
na mikrovlnnou troubou a pračkou, 
každý apartmán má balkon nebo 
předzahrádku. Klimatizace v ceně.
Apt typ A – pro 4 os.: obývací 
pokoj s rozkládacím gaučem pro 
2 osoby a 2 samostatnými rozkláda-
cími 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 rozkládací-
ho křesla, buď v obývací části, nebo 
v ložnici, vlastní sociální zařízení.
Apt typ C – pro 7 os.: obývací 
pokoj s rozkládacím dvoulůžkem, 

jedním samostatným rozkládacím 
lůžkem a kuchyňským koutem, lož-
nice se 2 lůžky, 2. ložnice s palandou 
nebo 2 oddělenými lůžky, vlastní 
sociální zařízení.
Strava: vlastní.
Cena zahrnuje: cena vždy za celý 
apartmán a týden, služby delegá-
ta, zákonné pojištění CK, plážový 
servis, závěrečný úklid.
Fakultativní nabídka: doprava 
1 990 Kč, komplexní pojištění 
270 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha, Tábor, 
Příbram, Strakonice, Písek, 
Prachatice, České Budějovice, 
Český Krumlov, Kaplice.
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 nabídka: ložní prá-
dlo 35 EUR/typ A, 45 EUR/typ B, 
55 EUR/typ C. Nutno objednat vždy 
předem v CK.

REZIDENCE COLOMBO

Poloha: nový apartmánový kom-
plex se nachází v západní části le-
toviska, 500 m od centra, aquapark 
Aquafollie je vzdálen cca 550 m 
od rezidence, sousedním apartmá-
novým domem je rezidence Rober-
ta, v blízkosti se nachází pizzerie, 
restaurace a kavárny, supermarket 
Famila je vzdálen cca 500 m.
Pláž: 180 m, plážový servis k dispo-
zici (slunečník, lehátko, křesílko).
Vybavení: nová rezidence byla po-
prvé otevřena v letní sezóně 2012, 

má bazén, výtah a parkoviště (pro 
každý apartmán 1 parkovací místo).
Ubytování: prostorné apartmány 
jsou nově zařízeny a vybaveny 
moderním nábytkem, SAT/TV, 
trezorem a klimatizací, většina je 
vybavena mikrovlnnou troubou 
a pračkou.
Apt typ A – pro 4 os.: obývací 
pokoj s rozkládacím gaučem pro 
2 osoby, vysunovacím lůžkem pro 
1-2 osoby a kuchyňským koutem, 
vlastní sociální zařízení, balkon.

Apt typ B – pro 5 os.: obývací pokoj 
s kuchyňským koutem a rozkládacím 
gaučem pro 2 osoby, ložnice s man-
želským lůžkem a jedním lůžkem, 
vlastní sociální zařízení, balkon.
Strava: vlastní.
Cena zahrnuje: cena vždy za celý 
apartmán a týden, služby delegá-
ta, zákonné pojištění CK, plážový 
servis, závěrečný úklid.
Fakultativní nabídka: doprava 
1 990 Kč, komplexní pojištění 
270 Kč/os.

Odjezdová místa: Praha, Tábor, 
Příbram, Strakonice, Písek, 
Prachatice, České Budějovice, 
Český Krumlov, Kaplice.
Služby placené na místě pobytu: 
povinné: pobytová taxa 3,50 EUR/
osoba od 11 let/pobyt, spotřeby 
energií (voda, elektřina, plyn) 50 EUR/
týden, vratná kauce 100 EUR.
Fakultativní nabídka: ložní prádlo 
35 EUR/typ A, 45 EUR/typ B, dětská 
postýlka 10 EUR– obojí nutno 
objednat předem v CK.

GALERIE GRAN MADO

COLOmbO 27. 5.–3. 6. 
9. 9.–16. 9. 3. 6.–10. 6. 10. 6.–17. 6. 17. 6.–24. 6. 24. 6.–1. 7. 1. 7.–8. 7. 8. 7.–29. 7. 29. 7.–19. 8. 19. 8.–26. 8. 26. 8.–2. 9. 2. 9.–9. 9.

A (4) 6 990 8 990 12 290 15 490 17 990 19 990 19 990 20 990 17 990 12 990 9 990

B (5) 7 990 9 990 13 990 16 990 19 990 24 990 24 490 25 490 19 990 14 990 11 990

C (7) 10 990 11 990 15 990 17 990 20 990 26 990 26 990 27 990 25 990 19 990 12 990

GRAN mADO 27. 5.–3. 6. 
9. 9.–16. 9. 3. 6.–10. 6. 10. 6.–17. 6. 17. 6.–24. 6. 24. 6.–1. 7. 1. 7.–8. 7. 8. 7.–29. 7. 29. 7.–19. 8. 19. 8.–26. 8. 26. 8.–2. 9. 2. 9.–9. 9.

A (4) 6 990 8 990 12 290 15 490 17 990 19 990 19 990 20 990 17 990 12 990 9 990

B (5) 7 990 9 990 13 990 16 990 19 990 24 990 24 490 25 490 19 990 14 990 11 990
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Lloret de Mar Španělsko

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 men-
ších pláží mezi skalami.

Poloha: cca 200 m od pláže, v centru 
Lloret de Mar.
Vybavení: restaurace, recepce, 
bazén, terasa s lehátky, bar-kavárna, 
výtahy, kryté parkoviště za po-
platek, klimatizace ve společných 
prostorách, společenská místnost, 
TV místnost, Wi-Fi, internet za po-
platek ve společných prostorách.
Pokoje: dvoulůžkové pokoje s mož-

ností jedné přistýlky, balkon pouze 
v některých pokojích, trezor za po-
platek, dětská postýlka ZDARMA.
Stravování: polopenze s možností 
dokoupení obědů, all inclusive 
za příplatek, středomořské i me-
zinárodní kuchyně formou bufetu 
a show cooking. 
Sport a zábava: v sezoně bohatý 
animační program. 

Pláž: cca 200 m od hotelu, hru-
bozrnný písek, pronájem lehátek 
a slunečníků na místě.
Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polo-
penzi, 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 kli-
matizovaným autobusem 2 990 Kč, 

vícetýdenní doprava 3 500 Kč, 
jednosměrná doprava 1 800 Kč, 
komplexní pojištění 270 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha, Beroun, 
Žebrák, Rokycany, Plzeň, Rozvadov, 
Č. Budějovice, Vodňany, Písek, 
Strakonice, Teplice, Most, Chomutov, 
K. Vary, Liberec, M. Boleslav, Brno.

HOTEL DON JUAN CENTER ** 

HOTEL DON jUAN CENTER 10. 6.–17. 6. 17. 6.–24. 6. 24. 6.–1. 7. 1. 7.–15. 7. 15. 7.–29. 7. 29. 7.–26. 8. 26. 8.–2. 9. 2. 9.–9. 9.

dospělý 6 400 6 780 7 520 8 350 8 370 10 020 7 910 6 870

dospělý na přistýlce 5 530 5 980 6 530 7 290 7 670 8 790 6 890 5 950

1. dítě 2–12 let na přistýlce 3 600 4 320 4 160 4 580 4 790 5 410 4 350 3 830

příplatek za obědy/os. a týden 210 210 210 210 210 210 210 210

příplatek za 1/1 3 080 3 080 3 080 3 430 3 640 4 270 3 210 3 080

příplatek All inclusive/dosp. os. a týden 2 480 2 480 2 480 2 680 2 680 2 680 2 680 2 480

příplatek All inclusive/1. a 2. dítě na přistýlce a týden 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450

Poznámka: Jsou-li na pokoji dvě děti, dítě s nižším věkem se počítá jako první dítě. Dítě s vyšším věkem vystupuje jako druhé dítě v pořadí a ceníku. Pro udání věku dítěte je rozhodu-
jící věk v den nástupu na pobyt. Má-li v den nástupu do hotelu dítě narozeniny, počítá se již věk vyšší. V některých hotelech nedosáhne-li dítě věku dvou let, počítá se jako infant (v ce-
níku označeno jako první dítě např. od 2–10 let). Některé hotely pak vyžadují pronajmutí postýlky pro infanta jako podmínku pobytu. Je-li v ceníku uveden věk dítěte např. od 0–10 let, 
znamená to, že infant se počítá jako první dítě.
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Malgrat de Mar Španělsko

Město Malgrat de Mar tvoří stará část s historickým jádrem a nová část s moderními hotely a pobřežní promenádou s re-
stauracemi 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.

Poloha: přímo u pláže, cca 400 m 
od centra Malgrat de Mar.
Vybavení: recepce, bazén + dětský 
bazén + jacuzzi, Wi-Fi – ZDARMA 
(společné prostory), restaurace, bar, 
výtah, zavazadlová místnost, inter-
net za poplatek, směnárna. Hotel 
akceptuje pouze osoby starší 16 let!
Pokoje: dvoulůžkové s možností až 
2 přistýlek, s koupelnou, WC, balko-

nem, telefonem, fénem, klimatizací, 
TV/SAT, žehlička, dětská postýlka 
ZDARMA, trezor za poplatek. 
Stravování: all inclusive.
Sport a zábava: v sezóně denní 
animace pro děti, večerní animace, 
ping-pong, kulečník, miniclub, dět-
ské hřiště, herna, posilovna, sauna, 
možnost zapůjčení kola.

Pláž: přímo u hotelu, hrubozrnný 
písek.
Cena zahrnuje: 7x ubytování se 
stravou all inclusive, služby delegá-
ta, pojištění CK.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu 
splatnou na místě po příjezdu (0,5–
2,5 EUR /den/osoba starších 16 let).
Fakultativní nabídka: doprava kli-
matizovaným autobusem 2 990 Kč, 

vícetýdenní doprava 3 500 Kč, 
jednosměrná doprava 1 800 Kč, 
komplexní pojištění 270 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha, 
Beroun, Žebrák, Rokycany, Plzeň, 
Rozvadov, Č. Budějovice, Vodňany, 
Písek, Strakonice, Teplice, Most, 
Chomutov, K. Vary, Liberec, 
M. Boleslav, Brno.

HOTEL AMARAIGUA *** Hotel přímo na pláži

Sleva 15 % z ceny ubytování –  
při zaplacení zálohy do 30. 4. 2017 Hotel akceptuje pouze osoby starší 16 let!

HOTEL AmARAIGUA 10. 6.–17. 6. 17. 6.–1. 7. 1. 7.–22. 7. 22. 7.–26. 8. 26. 8.–2. 9. 2. 9.–23. 9. 23. 9.–30. 9.

dospělý 10 320 12 270 13 830 15 830 12 720 11 190 7 580

dospělý na přistýlce 7 760 9 230 10 400 11 890 9 570 8 420 6 460

příplatek za 1/1 2 990 3 990 3 990 3 990 3 990 2 990 2 990
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Malgrat de Mar Španělsko

Poloha: cca 50 m od pláže, 200 m 
od centra Malgrat de Mar.
Vybavení: recepce, bazén (venkov-
ní) – vhodný i pro děti, restaurace, 
bar-kavárna, výtah, zavazadlová 
místnost, směnárna, Wi-Fi připojení 
(pouze v hotel REYMAR PLAYA 
zdarma na baru), terasa s lehátky, 
parkoviště.
Pokoje: dvoulůžkové s možností až 
2 přistýlek, s koupelnou, WC, balko-
nem, telefonem, fénem ZDARMA 
(záloha), klimatizací, TV/SAT, trezor 

za poplatek, dětské postýlky ZDAR-
MA, žehlička k zapůjčení za poplatek.
Stravování: polopenze formou 
bufetu (bohatý výběr). Možnost 
dokoupení obědů za příplatek. Re-
staurace otevřena od 13 do 21 hod.
Sport a zábava: denní animace 
pro děti, večerní animace, herní 
automaty, miniclub, živá hudba, 
diskotéka, internet za poplatek, 
kulečník.
Pláž: cca 50 m od hotelu, hrubozrn-
ný písek.

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 kli-
matizovaným autobusem 2 990 Kč, 
vícetýdenní doprava 3 500 Kč, 
jednosměrná doprava 1 800 Kč, 
komplexní pojištění 270 Kč/os.

Odjezdová místa: Praha, Beroun, 
Žebrák, Rokycany, Plzeň, Rozvadov, 
Č. Budějovice, Vodňany, Písek, 
Strakonice, Teplice, Most, Chomutov, 
K.Vary, Liberec, M. Boleslav, Brno.  
RECEPCE SI VYHRAZUJE PRÁVO 
UMÍSTĚNÍ REZERVACE LIBO-
VOLNĚ DO JEDNOHO Z UVE-
DENÝCH HOTELŮ, S OHLEDEM 
NA PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA.
(Oba hotely leží nedaleko od sebe, 
vlastní je stejný majitel a vybavení 
i služby jsou totožné.)

HOTEL REYMAR *** nebo HOTEL REYMAR PLAYA *** 

HOTEL REYmAR NEbO HOTEL REYmAR PLAYA 27. 5–10. 6. 10. 6.–24. 6. 24. 6.–8. 7. 8. 7.–29. 7. 29. 7.–19. 8. 19. 8.–26. 8. 26. 8.–9. 9. 9. 9.–23. 9. 23. 9.–30. 9.

dospělý 5 860 7 070 8 590 10 110 10 980 9 670 7 770 6 050 5 070

dospělý na přistýlce 4 210 5 060 6 130 7 190 7 790 6 880 5 550 4 350 3 660

1. dítě 2–13 let na přistýlce ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

2. dítě 2–13 let na přistýlce 3 330 3 930 4 700 5 460 5 890 5 240 4 280 3 430 2 940

příplatek za obědy/os. a týden 600 600 700 700 700 700 600 600 600

příplatek za 1/1 2 400 2 400 3 390 3 390 3 390 3 390 2 400 2 400 2 400

Poznámka: Jsou-li na pokoji dvě děti, dítě s nižším věkem se počítá jako první dítě. Dítě s vyšším věkem vystupuje jako druhé dítě v pořadí a ceníku. Pro udání věku dítěte je rozhodu-
jící věk v den nástupu na pobyt. Má-li v den nástupu do hotelu dítě narozeniny, počítá se již věk vyšší. V některých hotelech nedosáhne-li dítě věku dvou let, počítá se jako infant (v ce-
níku označeno jako první dítě např. od 2–10 let). Některé hotely pak vyžadují pronajmutí postýlky pro infanta jako podmínku pobytu. Je-li v ceníku uveden věk dítěte např. od 0–10 let, 
znamená to, že infant se počítá jako první dítě.
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Santa Susanna Španělsko

Moderní letovisko s hotely vybudovanými převážně v posledních 15 letech, navazující na Malgrat de Mar. Rozsáhlé pláže ob-
klopuje 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.

Poloha: 50 m od pláže, 100 m 
od centra Santa Susanny.
Vybavení: recepce, bazén + dětský 
bazén, restaurace, bar-kavárna, výtah, 
prádelna, zóna SPA a sauna za popla-
tek, zavazadlová místnost, internet 
za poplatek, společenská místnost, 
TV místnost, trezor za poplatek 
(na recepci), parkoviště – pouze ve-
řejné poblíž hotelu ZDARMA. Pokoje 
v hlavní budově po renovaci.

Pokoje: dvoulůžkové s možností až 
2 přistýlek, s koupelnou, WC, bal-
konem, telefonem, klimatizací, TV/
SAT, lednice za poplatek, žehlička 
k zapůjčení za poplatek, dětská 
postýlka ZDARMA.
Stravování: polopenze formou švéd-
ských stolů (bohatý výběr), možnost 
dokoupení obědů za příplatek.
Sport a zábava: denní i večerní 
animace, miniclub, posilovna, dis-

kotéka, kulečník, ping-pong a herní 
automaty za poplatek, dětské 
hřiště, internet za poplatek.
Pláž: cca 50 m od hotelu, hrubozrn-
ný písek.
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 kli-
matizovaným autobusem 2 990 Kč, 
vícetýdenní doprava 3 500 Kč, 
jednosměrná doprava 1 800 Kč, 
komplexní pojištění 270 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha, 
Beroun, Žebrák, Rokycany, Plzeň, 
Rozvadov, Č. Budějovice, Vodňany, 
Písek, Strakonice, Teplice, Most, 
Chomutov, K. Vary, Liberec, 
M. Boleslav, Brno.

HOTEL ALHAMBRA *** Pokoje v hlavní budově po renovaci

HOTEL ALHAmbRA 27. 5.–17. 6. 17. 6.–1. 7. 1. 7.–15. 7. 15. 7.–19. 8. 19. 8.–26. 8. 26. 8.–2. 9. 2. 9.–16. 9. 16. 9.–30. 9.

dospělý 6 670 7 460 9 560 12 170 9 560 9 560 7 800 6 630

dospělý na přistýlce 5 030 5 620 7 200 9 160 7 200 7 200 5 870 5 000

1. dítě 2–13 let na přistýlce ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

2. dítě 2–13 let na přistýlce 4 980 5 570 7 150 9 110 7 150 7 150 5 820 4 950

příplatek za obědy/os. a týden 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100

příplatek za 1/1  2 590 2 590 3 790 3 790 3 790 3 790 2 590 2 590

Poznámka: Jsou-li na pokoji dvě děti, dítě s nižším věkem se počítá jako první dítě. Dítě s vyšším věkem vystupuje jako druhé dítě v pořadí a ceníku. Pro udání věku dítěte je rozhodu-
jící věk v den nástupu na pobyt. Má-li v den nástupu do hotelu dítě narozeniny, počítá se již věk vyšší. V některých hotelech nedosáhne-li dítě věku dvou let, počítá se jako infant (v ce-
níku označeno jako první dítě např. od 2–10 let). Některé hotely pak vyžadují pronajmutí postýlky pro infanta jako podmínku pobytu. Je-li v ceníku uveden věk dítěte např. od 0–10 let, 
znamená to, že infant se počítá jako první dítě.
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Calella Španělsko

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 – dis-
kotéky a stylová posezení s hudbou. Široká pláž, dlouhá 3 km, nabízí na svých okrajích i několik romantických pláží mezi skalami.

Poloha: cca 350 m od pláže, 350 m 
od centra Calelly.
Vybavení: recepce, bazén + dětský 
bazén, restaurace, bar-kavárna, tera-
sa s lehátkem, společenská místnost, 
TV místnost, výtah, parkoviště.
Pokoje: dvoulůžkové s možností 
až 2 přistýlek, s koupelnou, WC, 
balkonem, telefonem, klimatizací, 
TV/SAT, trezor za poplatek, dětská 
postýlka ZDARMA.

Stravování: polopenze formou 
bufetu (bohatý výběr), možnost 
dokoupení obědů za příplatek. 
Možnost stravování formou all 
inclusive za příplatek.
Sport a zábava: denní animace 
pro děti i dospělé, večerní animace, 
miniclub, kulečník, herní automaty, 
internet.
Pláž: cca 350 m od hotelu, hru-
bozrnný písek, sprchy, půjčovny 
lehátek a slunečníků.

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 kli-
matizovaným autobusem 2 990 Kč, 
vícetýdenní doprava 3 500 Kč, 
jednosměrná doprava 1 800 Kč, 
komplexní pojištění 270 Kč/os.

Odjezdová místa: Praha, Beroun, 
Žebrák, Rokycany, Plzeň, Rozvadov, 
Č. Budějovice, Vodňany, Písek, Stra-
konice, Teplice, Most, Chomutov, 
K. Vary, Liberec, M. Boleslav, Brno.
UBYTOVATEL SI VYHRAZUJE 
PRÁVO UMÍSTĚNÍ REZERVACE 
LIBOVOLNĚ DO JEDNOHO 
Z UVEDENÝCH HOTELŮ, S OHLE-
DEM NA PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA.
(Oba hotely jsou nedaleko od sebe, 
se stejnou úrovní vybavení i služeb.)

HOTEL ESPLAI *** nebo HOTEL BON REPOS *** S možností ALL INCLUSIVE

Sleva 10 % z ceny ubytování –  
při zaplacení zálohy do 30. 3. 2017

HOTEL EsPLAI/bON REPOs 27. 5.–3. 6. 3. 6.–17. 6. 17. 6.–1. 7. 1. 7.–15. 7. 15. 7.–26. 8. 26. 8–2. 9. 2. 9–16. 9. 16. 9.–30. 9.

dospělý 5 580 5 900 8 020 9 180 9 950 7 850 5 960 5 580

dospělý na přistýlce 4 210 4 450 6 040 6 910 7 490 5 910 4 500 4 210

1. dítě 2–15 let na přistýlce ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

2. dítě 2–15 let na přistýlce 3 190 3 350 4 410 4 990 4 130 4 320 3 380 3 190

příplatek za obědy/os.a týden 320 320 280 330 450 450 340 320

příplatek za 1/1 1 900 1 900 2 890 2 890 2 890 1 900 1 900 1 900

příplatek All inclusive/dosp. os. a týden 2 490 2 490 2 490 2 490 2 490 2 490 2 490 2 490

příplatek All inclusive/dosp. os. na přistýlce a týden 1 870 1 870 1 870 1 870 1 870 1 870 1 870 1 870

příplatel All inclusive/1. dítě a týden 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

příplatel All inclusive/2. dítě a týden 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Poznámka: Jsou-li na pokoji dvě děti, dítě s nižším věkem se počítá jako první dítě. Dítě s vyšším věkem vystupuje jako druhé dítě v pořadí a ceníku. Pro udání věku dítěte je rozhodu-
jící věk v den nástupu na pobyt. Má-li v den nástupu do hotelu dítě narozeniny, počítá se již věk vyšší. V některých hotelech nedosáhne-li dítě věku dvou let, počítá se jako infant (v ce-
níku označeno jako první dítě např. od 2–10 let). Některé hotely pak vyžadují pronajmutí postýlky pro infanta jako podmínku pobytu. Je-li v ceníku uveden věk dítěte např. od 0–10 let, 
znamená to, že infant se počítá jako první dítě.
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Calella Španělsko

Poloha: cca 100 m od pláže, 150 m 
od centra Calelly.
Vybavení: recepce, bazén (venkov-
ní), jacuzzi, zóna SPA, restaurace, 
bar, výtah, posilovna, zavazadlová 
místnost, parkoviště za poplatek, 
internet za poplatek, prádelna, kli-
matizace (společné prostory), terasa 
s lehátkem.
Pokoje: dvoulůžkové s možností 
až 2 přistýlek, s koupelnou, WC, 

balkonem, telefonem, TV/SAT, 
dětská postýlka, trezor za poplatek, 
klimatizace, Wi-Fi připojení ZDAR-
MA, dětská postýlka ZDARMA.
Stravování: polopenze formou 
bufetu (bohatý výběr), možnost 
dokoupení obědů za příplatek.
Sport a zábava: večerní a den-
ní animace, miniclub, kulečník, 
ping-pong, internet za poplatek, 
posilovna (zdarma).

Pláž: 100 m od hotelu, hrubozrnný 
písek, sprchy, půjčovny lehátek 
a slunečníků.
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 kli-
matizovaným autobusem 2 990 Kč, 
vícetýdenní doprava 3 500 Kč, 
jednosměrná doprava 1 800 Kč, 
komplexní pojištění 270 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha, 
Beroun, Žebrák, Rokycany, Plzeň, 
Rozvadov, Č. Budějovice, Vodňany, 
Písek, Strakonice, Teplice, Most, 
Chomutov, K. Vary, Liberec, 
M. Boleslav, Brno.

HOTEL TERRAMAR *** 

HOTEL TERRAmAR 27. 5.– 10. 6. 10. 6.– 17. 6. 17. 6.–24. 6. 24. 6.–22. 7. 22. 7.–29. 7. 29. 7.–19. 8. 19. 8.–26. 8. 26. 8.–9. 9. 9. 9.–16. 9. 16. 9.–23. 9. 23. 9.–30. 9.

dospělý 6 070 6 070 7 670 8 380 9 300 10 220 7 780 7 170 6 150 5 950 5 570

dospělý na přistýlce 5 010 5 010 6 370 6 980 7 760 8 540 6 460 5 950 5 080 4 910 4 590

1. dítě 2–13 let na přistýlce ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

2. dítě 2-13 let na přistýlce 3 440 3 440 4 230 4 590 5 050 5 510 4 290 3 980 3 480 3 380 3 190

příplatek za obědy/os. a týden - 600 600 600 600 600 600 600 – – –

příplatek za 1/1 2 430 2 430 2 430 3 430 3 430 3 430 3 430 2 430 2 430 2 430 2 430

Poznámka: Jsou-li na pokoji dvě děti, dítě s nižším věkem se počítá jako první dítě. Dítě s vyšším věkem vystupuje jako druhé dítě v pořadí a ceníku. Pro udání věku dítěte je rozhodu-
jící věk v den nástupu na pobyt. Má-li v den nástupu do hotelu dítě narozeniny, počítá se již věk vyšší. V některých hotelech nedosáhne-li dítě věku dvou let, počítá se jako infant (v ce-
níku označeno jako první dítě např. od 2–10 let). Některé hotely pak vyžadují pronajmutí postýlky pro infanta jako podmínku pobytu. Je-li v ceníku uveden věk dítěte např. od 0–10 let, 
znamená to, že infant se počítá jako první dítě.
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Calella Španělsko

Poloha: 50 m od pláže a 400 m 
od centra Calelly.
Vybavení: recepce, bazén, terasa 
s lehátkem, výtah, klimatizace 
(společné prostory), restaurace, bar-
-kavárna, TV místnost, společenská 
místnost, parkování za poplatek.
Pokoje: dvoulůžkové s možností až 
2 přistýlek, s koupelnou, WC, balko-
nem, TV/SAT, telefonem, povolení 

menších psů do 5 kg, trezor za po-
platek, dětská postýlka ZDARMA.
Stravování: polopenze formou 
bufetu (bohatý výběr), možnost 
dokoupení obědů za příplatek.
Sport a zábava: kulečník, denní 
a večerní animace v hlavní sezoně.
Pláž: 50 m od hotelu, hrubozrnný 
písek, sprchy, půjčovny lehátek 
a slunečníků.

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 kli-
matizovaným autobusem 2 990 Kč, 
vícetýdenní doprava 3 500 Kč, 

jednosměrná doprava 1 800 Kč, 
komplexní pojištění 270 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha, 
Beroun, Žebrák, Rokycany, Plzeň, 
Rozvadov, Č. Budějovice, Vodňany, 
Písek, Strakonice, Teplice, Most, 
Chomutov, K. Vary, Liberec, 
M. Boleslav, Brno.

HOTEL INTERNACIONAL ** 

HOTEL  INTERNACIONAL 27. 5.–3. 6. 3. 6.–17. 6. 17. 6.–1. 7. 1. 7.–15. 7. 15. 7.–29. 7. 29. 7.–26. 8. 26. 8.–2. 9. 2. 9.–16. 9. 16. 9.–30. 9.

dospělý 6 570 6 770 7 870 8 660 9 260 10 460 7 470 7 070 6 870

dospělý na přistýlce 5 630 5 860 6 850 7 570 8 110 9 130 6 490 6 130 5 950

1. dítě 2–13 let na přistýlce ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

2. dítě 2–13 let na přistýlce 3 680 3 780 4 330 4 730 5 030 5 630 4 130 3 930 3 830

příplatek za obědy/os. a týden 400 400 400 400 400 400 400 400 400

příplatek za 1/1 2 990 2 990 2 990 2 990 2 990 2 990 2 990 2 990 2 990

Poznámka: Jsou-li na pokoji dvě děti, dítě s nižším věkem se počítá jako první dítě. Dítě s vyšším věkem vystupuje jako druhé dítě v pořadí a ceníku. Pro udání věku dítěte je rozhodu-
jící věk v den nástupu na pobyt. Má-li v den nástupu do hotelu dítě narozeniny, počítá se již věk vyšší. V některých hotelech nedosáhne-li dítě věku dvou let, počítá se jako infant (v ce-
níku označeno jako první dítě např. od 2–10 let). Některé hotely pak vyžadují pronajmutí postýlky pro infanta jako podmínku pobytu. Je-li v ceníku uveden věk dítěte např. od 0–10 let, 
znamená to, že infant se počítá jako první dítě.
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Calella Španělsko

Poloha: 100 m od pláže a v centru 
Calelly.
Vybavení: recepce, bazén, terasa 
s lehátkem, výtah, klimatizace (spo-
lečné prostory), restaurace, bar, TV 
místnost, společenská místnost, par-
kování za poplatek, internet ZDARMA 
ve společných prostorách, parkování 
za poplatek (15 EUR/den), zavazadlová 
místnost, trezor, výtah, klimatizace.

Pokoje: dvoulůžkové s možností 
až 2 přistýlek, s koupelnou, WC, 
klimatizované pokoje s balkonem, 
TV/SAT, telefonem.
Stravování: polopenze formou 
bufetu (bohatý výběr), možnost 
dokoupení obědů za příplatek.
Sport a zábava: kulečník, animace, 
večerní zábavný program, dětská 
herna a hřiště, herna, aquapark, 

pronájem kol, windsurfing, proná-
jem aut, fax/kopírka.
Pláž: 100 m od hotelu, hrubozrnný 
písek.
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 kli-
matizovaným autobusem 2 990 Kč, 
vícetýdenní doprava 3 500 Kč, 
jednosměrná doprava 1 800 Kč, 
komplexní pojištění 270 Kč/os.
Odjezdová místa: Praha, Beroun, 
Žebrák, Rokycany, Plzeň, Rozvadov, 
Č. Budějovice, Vodňany, Písek, 
Strakonice, Teplice, Most, Chomutov, 
K. Vary, Liberec, M. Boleslav, Brno

HOTEL MIAMI *** 

HOTEL mIAmI 27. 5.–3. 6. 3. 6.–17. 6. 17. 6.–1. 7. 1. 7.–15. 7. 15. 7.–29. 7. 29. 7.–26. 8. 26. 8.–2. 9. 2. 9.–16. 9. 16. 9.–30. 9.

dospělý 5 770 6 670 7 670 8 660 9 660 10 460 9 060 7 870 6 870

dospělý na přistýlce 4 560 5 280 6 070 6 870 7 670 9 180 7 190 6 230 5 430

1. dítě 2–13 let na přistýlce ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

2. dítě 2–13 let na přistýlce 3 540 3 730 4 230 4 730 5 230 5 630 4 930 4 330 3 830

příplatek za obědy/os. a týden 500 500 500 500 500 500 500 500 500

příplatek za 1/1 2 990 2 990 3 990 3 990 3 990 3 990 2 990 2 990 2 990

Poznámka: Jsou-li na pokoji dvě děti, dítě s nižším věkem se počítá jako první dítě. Dítě s vyšším věkem vystupuje jako druhé dítě v pořadí a ceníku. Pro udání věku dítěte je rozhodu-
jící věk v den nástupu na pobyt. Má-li v den nástupu do hotelu dítě narozeniny, počítá se již věk vyšší. V některých hotelech nedosáhne-li dítě věku dvou let, počítá se jako infant (v ce-
níku označeno jako první dítě např. od 2–10 let). Některé hotely pak vyžadují pronajmutí postýlky pro infanta jako podmínku pobytu. Je-li v ceníku uveden věk dítěte např. od 0–10 let, 
znamená to, že infant se počítá jako první dítě.
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Dovolená pro seniory 55+

Dovolená ušitá na míru právě Vám, mimo hlavní turistickou sezonu a za skvělé ceny!
V roce 2017 Vám přinášíme pokračování finančně zvýhodněných programů určených osobám 55+, které navazují 
na původní dotační programy španělské vlády. Zvýhodněné ceny se vztahují na každou osobu, která dosáhla věku 
55 let. V případě španělských destinací může být tato osoba doprovázena jedním dalším cestujícím libovolného věku. 
Zájezdu se však mohou zúčastnit za příplatek i osoby mladší 55 let, které tyto podmínky nesplňují.

Menorca, Španělsko

MENORCA je ostrov klidu, přírodních a historických krás a zajímavostí. Menorca, nejvýchodnější z Baleárských ostrovů, je op-
timální pro Vaši dovolenou 55+. Menorca je známá jako nejčistější místo Španělska. Není divu, že byl ostrov Menorca prohlá-
šen v roce 1993 UNESCEM za biosférickou rezervaci. Menorca skrývá v každé vesnici, v každém domě a každém centimetru 
svého pobřeží zdroj klidu a pozitivní energie.

CLUB HOTEL AGUAMARINA ***+

Poloha: hotelový komplex Club Hotel 
Aguamarina 3*+ je situován na severu 
ostrova v jedinečném prostředí zátoky 
Arenal d’en Castell, je obklopen zelení 
a jen pár metrů od prostorné písečné 
pláže. Transfer z letiště v Mahónu 
do hotelu je cca 25 km. Hotelový kom-
plex je zasazen do udržované zahrady 
a skládá se ze dvou budov, několika 
bazénů a sportovišť. Hotel nabízí krás-
né výhledy na záliv Arenal d’en Castell.
Vybavení: vstupní hala u recepce, 
Wi-Fi (za poplatek), restaurace, 
bar, internetový koutek (u recepce 
za poplatek), úschovna zavazadel, 
2 venkovní bazény pro dospělé 
s lehátky a slunečníky, bazén pro 
děti, fitness centrum, tenis, squash, 
volejbal, basketbal (za poplatek), 
obchod a minimarket. 
Pokoje: všechny pokoje jsou vyba-
veny vlastní koupelnou a balkonem 
nebo terasou, fénem, trezorem, mi-
niledničkou, satelitní TV, telefonem 
a klimatizací. Pokoje mají možnost 
až dvou přistýlek – patrová postel. 

Stravování: polopenze, možné 
přikoupit all inclusive.
Pláž: písečná pláž s pozvolným 
vstupem do moře se nachází přímo 
pod hotelem. Slunečníky a lehátka 
jsou na pláži za poplatek.
Cena zahrnuje: leteckou dopravu 
Praha–Mahón–Praha včetně všech 
poplatků, 7/10 nocí ve dvoulůžko-
vém pokoji dle vybraného hotelu 
polopenzi formou bufetu včetně 
vody a vína, transfer v místě pobytu: 
letiště–hotel–letiště, přípitek na uví-
tanou, pěší procházku po okolí 
s delegátem, promítání dokumen-
tárního filmu o Menorce, nadstan-
dardní delegátskou péče zaměře-
nou na potřeby klientů 55+.
Cena nezahrnuje: svoz z/na Letiště 
Václava Havla. Infant do dvou let 
(0–1,99) platí pouze za letištní taxy 
ve výši 990 Kč, avšak cestuje bez 
nároku na hotelové lůžko a sedačku 
v letadle. Cestovní pojištění léčeb-
ných výloh včetně připojištění proti 
stornu: 325 Kč do 69 let / 775 Kč 
od 70 let. Cena za osobu 55+ se 

vztahuje též na jednu osobu libovol-
ného věku, která doprovází osobu 
55+ na ubytování ve dvoulůžkovém 
pokoji. Cena pro první a druhou 
osobu mladší 55 let ve dvoulůžko-
vém pokoji, která necestuje s jinou 
osobou 55 let a více, odpovídá 
ceně za osobu 55+ v jednotlivých 
termínech s příplatkem 2 500 Kč / 
pobyt / osoba. Druhá osoba dítě 
(2–11,99 let) ve dvoulůžkovém pokoji 
nemá nárok na slevu z ceny. * Cena 
za třetí dospělou osobu libovolného 
věku ve třílůžkovém pokoji, která 
doprovází alespoň dvě dospělé 
osoby 55+. Třetí osoba ve třílůž-
kovém pokoji má nárok na slevu 
1 000 Kč ze základní ceny dospělé 
osoby. Třetí lůžko je řešeno formou 
přistýlky, patrová postel. Čtyřlůžkové 
pokoje jsou na vyžádání a přistýlka 
je řešena formou patrové postele/
palandy (vhodné pro 2 děti). Třetí 
osoba mladší 55+ ve třílůžkovém 
pokoji, která doprovází pouze jednu 
osobu 55+ nebo dvě osoby mladší 
55 let, odpovídá ceně za osobu 55+ 

jednotlivých termínech s příplatkem 
1 500 Kč / pobyt / osoba.** Cena 
za třetí nebo čtvrtou osobu dítě 
(2–11,99 let) ve tří a/nebo čtyřlůžko-
vém pokoji, která doprovází alespoň 
dvě dospělé osoby libovolného 
věku. Hotel nedisponuje jednolůž-
kovými pokoji. Upozorňujeme, že 
na Menorce je nově od 1. 7. 2016 za-
vedena místní pobytová taxa. Taxa 
je splatná přímo na místě v hotelové 
recepci. Děti do 15,99 let taxu nepla-
tí. Uvedené ceny odpovídají práv-
ním předpisům platným v sezóně 
2016.Výše taxy je stanovená podle 
kategorie hotelu: hotely kategorie 
3+* a 4* taxa 1,5 EUR/osobu/noc + 
10 % DPH

*změna hotelu vyhrazena

VE  
SPOLUPRÁCI  

S CK DELFIN 

TRAVEL

TERmÍN POčET 
NOCÍ

CENA ZA OsObU 55+  
vE DvOULůŽKOvÉm POKOjI s POLOPENZÍ

CENA ZA 3. OsObU  
NA PřIsTýLCE s POLOPENZÍ *

PřÍPLATEK  
ZA ALL INCLUsIvE / Os.

PřÍPLATEK  
ZA výHLED  

NA mOřE / POKOj 

CENA ZA 1. A 2. 
DÍTĚ
***

jARO 2017

16. 5.–25. 5. 9 14 990 13 990 4 500 5 500 11 490 

25. 5.–3. 6. 9 16 990 15 990 4 500 5 500 11 490 

PODZIm 2017

20. 9.–30. 9. 10 18 990 17 990 5 000 6 000 11 490 

23. 9.–30. 9. 7 15 990 14 990 3 500 4 200 11 490 

30. 9.–7. 10. 7 14 490 13 490 3 500 4 200 11 490 

7. 10.–14. 10. 7 13 490 12 490 3 500 4 200 11 490 
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Dovolená pro seniory 55+

Síla léčivé vody a bahna!
Léčebná voda a bahno však není jediným lákadlem pro prožití krásné dovolené 55+, ale též malá hloubka, klidná hladina a po-
zvolný vstup do moře jsou výhody nejen pro seniory. Ve středisku La Manga si můžete vybrat, zda se půjdete koupat do slané 
laguny o rozloze 170 km2 či dáte přednost osvěžení ve Středozemním moři, obě vodní plochy od sebe dělí jen 200 metrů!

HOTEL IZÁN CAVANA **** La Manga del Mar Menor

Poloha: hotel se může pochlubit 
jedinečnou polohou na jednom 
z nejlepších míst tohoto písčitého 
pásu. Přímý přístup na pláž laguny 
Mar Menor a pouhých 250 m od plá-
že Středozemního moře umožňuje 
každodenní možnost koupání v lé-
čivé vodě slané laguny nebo v moři. 
Hotel Cavanna se nachází v rekreač-
ním středisku La Manga, autonomní 
oblasti Murcia, na dlouhém, úzkém, 
písčitém pásu, který odděluje 
Středozemní moře a Mar Menor, 
doslova „Menší moře“. Laguna Mar 
Menor o rozloze 170 km² je známá 
pro své léčebné účinky, které spočí-
vají především ve zvýšené koncent-
raci minerálů a solí ve vodě.
Vybavení: v areálu hotelu je 
klientům k dispozici venkovní bazén 
s brouzdalištěm, terasou na slu-
nění s lehátky, travnatý prostor 
pro odpočinek nebo opalování, 
vnitřní bazén (povinné jsou koupací 
čepice a přezůvky), venkovní bazén, 
sportovní hřiště, půjčení ručníků 
(za poplatek 1 EUR + vratná záloha 
10 EUR), sauna (za poplatek), restau-
race, bar, Wi-Fi zdarma, kosmetika 
a kadeřnictví (za poplatek).

Pokoje: prostorné a pohodlné 
pokoje disponují balkónem, Wi-Fi 
připojením zdarma, klimatizací , 
koupelnou, fénem, satelitní TV, 
telefonem, trezorem (za poplatek), 
miniledničkou.
Stravování: restaurace se stravová-
ním formou švédských stolů
Sport a zábava: léčivá relaxace 
ve vodách a bahně mořské laguny 
Mar Menor, wellness v okolí, teniso-
vé kurty, ping-pong, kulečník, denní 
a večerní animace, za poplatek – 
centrum zdraví: terapie léčivým 
bahnem z Mar Menoru, zábaly 
a masáže, tenisové kurty, kulečník, 
možnost vodních sportů.
Pláž: vzdálenost od hotelu na pí-
sečnou pláž s pozvolným vstupem 
do moře je 0 m a na pláž moře 
Středozemního je pouze 250 m, 
k dispozici jsou lehátka a slunečníky 
(za poplatek).
Cena zahrnuje: leteckou do-
pravu Praha–San Javier–Praha 
včetně všech poplatků 7/10/11 
nebo 15 nocí ve dvoulůžkovém 
pokoji ve 4* hotelu Izán Cavanna*, 
polopenzi formou bufetu včetně 
vody a vína, transfer v místě pobytu: 

letiště–hotel–letiště, přednáška 
o léčivém bahnu, vstup do vnitřního 
hotelového bazénu (mimo období 
31. 5.–17. 9. 2017, kdy je vnitřní bazén 
uzavřen), promítání dokumen-
tárního filmu o regionu Murcia, 
procházku s delegátem na ostrůvek 
Isla del Ciervo k léčivému bahnu, 
kyblík na léčivé bahno Mar Menoru, 
návštěvu typických trhů ve vesnici 
Cabo de Palos s asistencí delegáta, 
nadstandardní delegátskou péči 
55+ / náš delegát je stále s Vámi.
Cena nezahrnuje: svoz z/na Letiště 
Václava Havla. Infant do dvou let 
(0–1,99) platí pouze za letištní taxy 
ve výši 990 Kč, avšak cestuje bez 
nároku na hotelové lůžko a sedačku 
v letadle. Cestovní pojištění léčeb-
ných výloh včetně připojištění proti 
stornu: 325 Kč do 69 let / 775 Kč 
od 70 let. Cena za osobu 55+ se 
vztahuje též na jednu osobu libovol-
ného věku, která doprovází osobu 
55+ na ubytování ve dvoulůžkovém 
pokoji. Cena pro první a druhou 
osobu mladší 55 let ve dvoulůžko-
vém pokoji, která necestuje s jinou 
osobou 55 let a více, odpovídá 
ceně za osobu 55+ v jednotlivých 

termínech s příplatkem 2 500 Kč / 
pobyt / osoba. Druhá osoba dítě 
(2–12,99 let), ve dvoulůžkovém poko-
ji, nemá nárok na slevu z ceny.* Cena 
za třetí dospělou osobu libovolného 
věku ve třílůžkovém pokoji, která 
doprovází alespoň dvě dospělé 
osoby 55+. Třetí lůžko je řešeno for-
mou přistýlky. Čtvrtá dospělá osoba 
na pokoji není možná. Třetí osoba 
mladší 55+ ve třílůžkovém pokoji, 
která doprovází pouze jednu osobu 
55+ nebo dvě osoby mladší 55 let, 
odpovídá ceně za osobu 55+ v jed-
notlivých termínech s příplatkem 
1 500 Kč / pobyt / osoba.** Cena 
za třetí nebo čtvrtou osobu dítě (2–
12,99 let) ve třílůžkovém pokoji, která 
doprovází alespoň dvě dospělé 
osoby libovolného věku. Třetí lůžko 
je řešeno formou přistýlky. Čtvrté 
lůžko na pokoji není možné. Čtvrtá 
osoba dítě (2–12,99 let) sdílí v tomto 
případě lůžko s dospělou osobou. 
Hotel disponuje omezeným počtem 
jednolůžkových pokojů, proto dopo-
ručujeme včasnou rezervaci.

*změna hotelu vyhrazena

Mar Menor, Španělsko
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TERmÍN POčET 
NOCÍ

CENA ZA OsObU 55+ 
vE DvOULůŽKOvÉm POKOjI s POLOPENZÍ

CENA ZA 3. OsObU 
NA PřIsTýLCE s POLOPENZÍ *

PřÍPLATEK 
ZA PLNOU PENZI / Os.

PřÍPLATEK 
ZA jEDNOLůŽKOvý 

POKOj

CENA ZA 1. A 2. 
DÍTĚ
***

jARO 2017

15. 5.–26. 5. 11* 16 990 15 990 2 960 3 900 11 490

26. 5.–6. 6. 11 17 990 19 590 2 960 3 900 11 490

6. 6.–13. 6. 7 15 490 14 490 1 880 2 500 10 490

13. 6.–20. 6. 7 15 990 14 990 1 880 2 500 10 490

20. 6.–27. 6. 7 16 990 15 990 1 880 2 500 10 490

PODZIm 2017

30. 8.–6. 9. 7 16 990 15 990 1 880 2 500 10 490 

31. 8.–11. 9. 11 20 590 19 590 2 960 3 900 11 490 

6. 9.–13. 9. 7 15 990 14 990 1 880 2 500 10 490 

11. 9.–21. 9. 10 18 490 17 490 2 690 3 550 11 490 

13. 9.–20. 9. 7 15 490 14 490 1 880 2 500 10 490 

20. 9.–27. 9. 7 14 990 13 990 1 880 2 500 10 490 

21. 9.–1. 10. 10 17 990 16 990 2 690 3 550 11 490

27. 9.–4. 10. 7 14 490 13 490 1 880 2 500 10 490

1. 10.–11. 10. 10 16 990 15 990 2 690 3 550 11 490

4. 10.–11. 10. 7 13 990 12 990 1 880 2 500 10 490

11. 10.–26. 10. 15** 18 490 17 490 4 040 5 300 13 130

* přílet na letiště Valencie nebo San Javier, ** odlet z letiště Valencie nebo San Javier)
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Dovolená pro seniory 55+

Andalusie patří mezi nejžádanější turistické oblasti na světě nejen pro opravdové skvosty islámské architektury, pro svou 
osobitou kulturu, gastronomii a folklór, ale též pro své přírodní krásy. Pobřeží Costa del Sol (Andalusie) – 300 kilometrů 
písčitých, smaragdově zbarvených, průzračných pláží.

HOTEL LAS PALMERAS **** letovisko Fuengirola

Poloha: z letiště v Málaze je to do ho-
telu Las Palmeras pouhých 25 km. 
Hotel se nachází v centru letoviska 
Fuengirola s výhledem na přístav 
a pláž, která je vzdálená pouze 200 m 
od hotelu. V docházkové vzdálenosti 
naleznete centrum města, vlakovou 
i autobusovou zastávku. Velkou před-
ností letoviska je promenáda, dlouhé 
písečné pláže, výběr restaurací, tapas 
barů i obchůdků.
Vybavení hotelu: venkovní bazén 
s terasou na slunění, lehátky, slu-
nečníky a výhledem na přístav, re-
staurace a strava formou švédských 
stolů, večerní animace, piano bar.
Pokoje: všechny pokoje disponují 
balkonem, satelitní televizí, telefo-
nem, minibarem (může sloužit jako 
malá lednička), trezorem (za popla-
tek), v koupelně je k dispozici fén. 
Pokoje jsou klimatizované centrální 
klimatizací. Všechny hotelové poko-
je mají balkón a pro naše klienty je 
garantován výhled na moře.

Stravování: hotelová restaurace 
nabízí polopenzi – bufet. Lze zajistit 
i obědové balíčky.
Sport a zábava: denní i večerní 
animace, posilovna, stolní tenis, 
směnárna, pronájem aut, za popla-
tek – tenisový kurt, posilovna, kuleč-
ník, ping-pong, Wi-Fi připojení.
Pláž: dlouhá písečná pláž je 
vzdálená pouhých 200 m od hotelu, 
lehátka a slunečníky za poplatek.
Cena zahrnuje: leteckou dopravu 
Praha–Málaga–Praha včetně všech 
poplatků, 7/10 nocí ve dvoulůžko-
vém pokoji ve 4* hotelu, polopenzi 
formou bufetu včetně vody a vína, 
transfer v místě pobytu: letiště–ho-
tel–letiště, přípitek na uvítanou, 
procházku s delegátem po okolí, 
promítání dokumentárního filmu 
o Andalusii, nadstandardní delegát-
skou péče zaměřenou na potřeby 
klientů 55+.
Cena nezahrnuje: svoz z/na Letiště 
Václava Havla. Infant do dvou let 

(0–1,99) platí pouze za letištní taxy 
ve výši 990 Kč, avšak cestuje bez 
nároku na hotelové lůžko a sedačku 
v letadle. Cestovní pojištění léčeb-
ných výloh včetně připojištění proti 
stornu: 325 Kč do 69 let / 775 Kč 
od 70 let.  
Cena za osobu 55+ se vztahuje 
též na jednu osobu libovolného 
věku, která doprovází osobu 55+ 
na ubytování ve dvoulůžkovém 
pokoji. Cena pro první a druhou 
osobu mladší 55 let ve dvoulůžko-
vém pokoji, která necestuje s jinou 
osobou 55 let a více, odpovídá 
ceně za osobu 55+ v jednotlivých 
termínech s příplatkem 2 500 Kč / 
pobyt / osoba. Druhá osoba dítě 
(2–11,99 let), ve dvoulůžkovém 
pokoji, nemá nárok na slevu z ceny.* 
Cena za třetí dospělou osobu libo-
volného věku ve třílůžkovém pokoji, 
která doprovází alespoň dvě dospě-
lé osoby 55+. Třetí lůžko je řešeno 
formou přistýlky. Čtvrtá dospělá 

osoba na pokoji není možná. Třetí 
osoba mladší 55+ ve třílůžkovém 
pokoji, která doprovází pouze jednu 
osobu 55+ nebo dvě osoby mladší 
55 let, odpovídá ceně za osobu 55+ 
v jednotlivých termínech s příplat-
kem 1 500 Kč / pobyt / osoba.** 
Do vyprodání kapacity, následně 
bude účtován příplatek za jedno-
lůžkový pokoj 3 500 Kč (u pobytu 
na 7 nocí) nebo 5 000 Kč (u pobytu 
na 10 nocí).*** Cena za třetí osobu 
dítě (2–11,99 let) ve třílůžkovém 
pokoji, která doprovází alespoň 
dvě dospělé osoby libovolného 
věku. Třetí lůžko je řešeno formou 
přistýlky. Čtyřlůžkové pokoje nejsou 
možné. Hotel disponuje omezeným 
počtem jednolůžkových pokojů, 
proto doporučujeme včasnou 
rezervaci.

*změna hotelu vyhrazena

Španělsko, Andalusie

TERmÍN POčET 
NOCÍ

CENA ZA OsObU 55+ 
vE DvOULůŽKOvÉm POKOjI s POLOPENZÍ

CENA ZA 3. OsObU 
NA PřIsTýLCE s POLOPENZÍ *

PřÍPLATEK 
ZA PLNOU PENZI / Os.

PřÍPLATEK 
ZA jEDNOLůŽKOvý 

POKOj**

CENA ZA 1. DÍTĚ
***

jARO 2017

26. 5.–5. 6. 10 17 490 16 490 2 685 3 590 11 490

5. 6.–12. 6. 7 14 990 13 990 1 880 2 500 10 490

12. 6.–19. 6. 7 15 490 14 490 1 880 2 500  10 490

13. 6.–20. 6. 7 15 490 14 490 1 880 2 500 10 490

19. 6.–26. 6. 7 15 990 14 990 1 880 2 500 10 490

20. 6.–27. 6. 7 15 990 14 990 1 880 2 500 11 490

PODZIm 2017

29. 8.–5. 9. 7 15 990 14 990 1 880 2 500 10 490

5. 9.–12. 9. 7 15 990 14 990 1 880 2 500 10 490

19. 9.–26. 9. 7 14 490 13 490 1 880 2 500 10 490

26. 9.– 6. 10. 10 16 990 15 990 2 685 3 590 11 490

VE  
SPOLUPRÁCI  

S CK DELFIN 

TRAVEL
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Poloha: Hotel Costa Tiziana leží 
na jedné z nejhezčích částí italského 
Jónského pobřeží mezi přístavním 
městem Crotone (cca 3 km od hote-
lu) a chráněnou přírodní moř-
skou oblastí Capo Rizzuto. Resort je 
lehce vyvýšen nad pobřežím a nabí-
zí tak pěkné výhledy do okolí.
Vybavení hotelu: venkovní bazén 
s lehátky a slunečníky, restaura-
ce, pizzerie, bar, Wi-Fi připojení 
ve společných prostorách zdarma, 
tenisový kurt (za poplatek), wellness 
centrum včetně centra s telasotera-
pií (za poplatek), posilovna (za po-
platek), naučná přírodní stezka 
o zdejší fauně a floře.
Pokoje: Hotel svým klientům nabízí 
plně vybavené 2–4 lůžkové pokoje, 
které jsou vybaveny balkonem 
a nabízí výhledy na moře nebo 
do zahrady. Čtyřlůžkové pokoje jsou 
na vyžádání a přistýlka je řešena 
formou patrové postele/palandy.
Vybavení pokoje: balkón, telefon, 
trezor (za poplatek), minilednička, 

TV, topení/klimatizace, WC, kou-
pelna (sprcha či vana), fén, minibar 
na vyžádání (za poplatek).
Stravování: polopenze, možné 
přikoupit plnou penzi.
Pláž: Prostorná soukromá písečná 
pláž je vzdálena cca 300 m a můžete 
k ní dojít pěšky nebo se svézt hote-
lovou dopravou (za drobný popla-
tek). Je vybavena lehátky a sluneč-
níky, které jsou pro hotelové hosty 
zdarma, toaletami a sprchami.
Cena zahrnuje: leteckou dopra-
vu Praha–Lamezia Terme–Praha 
včetně všech poplatků, 7 nocí 
ve dvoulůžkovém pokoji ve 4* 
hotelu Costa Tiziana*, polopenzi 
formou bufetu včetně vody a vína, 
transfer v místě pobytu: letiště–
hotel–letiště, lehátka a slunečník 
na hotelové pláži (dle dostupnosti), 
přípitek na uvítanou, ochutnávku 
italštiny, promítání dokumentární-
ho filmu o Kalábrii, nadstandardní 
delegátskou péči zaměřenou 
na potřeby klientů 55+.

Cena nezahrnuje: svoz z/na Letiště 
Václava Havla. Cestovní pojištění 
léčebných výloh včetně připojiš-
tění proti stornu: 325 Kč do 69 let / 
775 Kč od 70 let. Cena za osobu 
55+ se vztahuje též na všechny 
osoby na smlouvě o zájezdu, kde 
je uvedena jako spolucestující 
alespoň jedna osoba ve věku 55+. 
Cena za osoby mladší 55 let, které 
necestují alespoň s jednou osobou 
55+ uvedenou na smlouvě o zájez-
du, odpovídá ceně za osobu 55+ 
v jednotlivých termínech s příplat-
kem 2 500 Kč / pobyt / osoba. Druhá 
osoba dítě (2–12,99 let), ve dvoulůž-
kovém pokoji, nemá nárok na slevu 
z ceny.* Cena za třetí nebo čtvrtou 
dospělou osobu libovolného věku 
ve tří a/nebo čtyřlůžkovém pokoji, 
která doprovází alespoň jednu 
dospělou osobu 55+. Třetí nebo 
čtvrtá dospělá osoba ve tří a/nebo 
čtyřlůžkovém pokoji má nárok 
na slevu z ceny 800 Kč ze základní 
ceny dospělé osoby. Třetí a čtvrté 

lůžko je řešeno formou přistýlky. 
Hotel disponuje omezeným počtem 
jednolůžkových pokojů, proto dopo-
ručujeme včasnou rezervaci.** Třetí 
nebo čtvrtá osoba dítě (2–12,99 let) 
ve tří a/nebo čtyřlůžkovém pokoji, 
která doprovází alespoň dvě dospě-
lé osoby libovolného věku. Infant 
do dvou let (0–1,99) platí pouze 
za letištní taxy ve výši 990 Kč, avšak 
cestuje bez nároku na hotelové 
lůžko a sedačku v letadle. Povinná 
pobytová taxa, která je splatná 
na místě. V okamžiku vystavení pro-
duktových listů k 12. 10. 2016 není 
známo, že by se v dané lokalitě po-
bytová taxa vybírala, nicméně poby-
tová taxa může být kdykoli zavedena 
nebo její výše změněna v závislosti 
na vyhláškách místních úřadů. Doba 
pobytu každého klienta činí 7 nocí. 
Doobjednání prodloužení pobytu je 
možné formou přiobjednání dalšího 
turnusu se slevou 1 000 Kč / osoba.

*změna hotelu vyhrazena

Dovolená pro seniory 55+

COSTA TIZIANA RESORT ****

Itálie, Kalábrie

VE  
SPOLUPRÁCI  

S CK DELFIN 

TRAVEL

Panenské pobřeží se zlatavými plážemi omývá čisté moře, které podtrhuje typický jižanský ráz krajiny v okolí kalábrijského 
města Crotone. Právě zde kdysi bývalo jedno z nejvýznamnějších míst starověkého Velkého Řecka – Magna Graecia.Vydejte 
se odhalit tajemství jeho zapomenutých památek daleko od ruchu velkoměst. Vychutnejte si, doposud zachovanou, původní 
italskou atmosféru nebo se nechte hýčkat poklidnou náladou zdejších půvabných městeček a prázdných pláží.

TERmÍN POčET 
NOCÍ

CENA ZA OsObU 55+ 
vE DvOULůŽKOvÉm POKOjI s POLOPENZÍ

CENA ZA 3. OsObU 
NA PřIsTýLCE s POLOPENZÍ *

PřÍPLATEK 
ZA PLNOU PENZI / Os.

PřÍPLATEK 
ZA jEDNOLůŽKOvý 

POKOj**

CENA 
ZA 1.A 2.DÍTĚ

***

jARO 2017

15. 6.–22. 6. 7 14 990 14 190 1 880 2 500 10 490 

22. 6.–29. 6. 7 15 490 14 690 1 880 2 500 10 490 

PODZIm 2017

31. 8.–7. 9. 7 15 990 15 190 1 880 2 500 10 490 

7. 9.–14. 9. 7 15 490 14 690 1 880 2 500 10 490 

14. 9.–21. 9. 7 14 990 14 190 1 880 2 500 10 490 
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Sárvár / termální lázně Maďarsko

Sympatické městečko se nachází uprostřed vodního ráje v západní části Maďarska. V prosinci 2002 zde byl otevřen termál-
ní 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 bazé-
n,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.

Moderní hotel je situován přímo 
u termálních lázní, s nimiž je 
propojen prosklenou chodbou – 
pro hosty neomezený vstup. 
Centrum je vzdáleno 15 minut 
volnější pěší chůze.

Vybavení: restaurace, kavárna, 
lobby bar, konferenční prostory, 
dětský koutek, fitness, solárium, 
wellness, kosmetika, kadeřnictví, 
vlastní parkoviště a podzemní 
garáže.
Ubytování: 1 a 2lůžkové pokoje 
s možností přistýlky, s vlastním 
soc. zařízením, SAT/TV, telefo-
nem, fénem, minibarem, klima-
tizací, Wi-Fi připojením a většina 
pokojů s balkonem.
Stravování: polopenze, snídaně 
a večeře formou bohatého 
bufetu.

Cena zahrnuje: 2x, 3x nebo 4x ubytování s polopenzí (dle počtu nocí), dopravu autobusem, neomezený vstup do termálního areálu (v den příjezdu 
od 15.00 hod., v den odjezdu do 12.00 hod.), zapůjčení županu a osušky, služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a úrazu (17 Kč/os./den), komplexní pojištění (27 Kč/os./den), pobytovou taxu cca 1,7 EUR/noc/osoba nad 
18 let – platba na místě, vstup do sauny.
Odjezdová místa: Písek, Prachatice, Český Krumlov, České Budějovice, Třeboň.

HOTEL PARK INN **** Relaxační pobyty v Sárváru s dopravou

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

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

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

termín (2 noci):
17. 2.–19. 2.

termíny (3 noci):
6. 4.–9. 4. 
7. 5.–10. 5. 
7. 9.–10. 9. 
12. 10.–15. 10. 
27. 12.–30.12.

termín (4 noci):
14. 6.–18. 6.

Odpočiňte si  
při relaxačních 

pobytech  
v Maďarsku

TERmÍNY: OsObA v 1/2 POKOjI OsObA v 1/1 POKOjI DOsP. OsObA NA PřIsTýLCE DÍTĚ 6–12 LET NA PřIsTýLCE DÍTĚ DO 6 LET NA PřIsTýLCE

17. 2.–19. 2. (2 noci) 4 450 6 670 3 990 2 990 1 200

6. 4.–9. 4. (3 noci) 6 190 9 290 5 190 3 990 1 300

7. 5–10. 5. (3 noci) 6 190 9 290 5 190 3 990 1 300

14. 6.–18. 6. (4 noci) 7 690 11 750 6 290 4 690 1 400

7. 9.–10. 9. (3 noci) 6 290 9 290 5 290 4 190 1 300

12. 10.–15. 10. (3 noci) 6 290 9 290 5 290 4 190 1 300

27. 12.–30. 12. (3 noci) 6 590 9 290 5 290 4 190  1 300
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Bükfürdö / termální lázně Maďarsko

Městečko Bük a nedaleký lázeňský areál Bükfürdö patří k nejoblíbenějším a nejnavštěvovanějším maďarským termálním láz-
ním. 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 se nachází v přímé blízkos-
ti termálního areálu a lze přejít 
rovnou do léčebných lázní krytou 
spojovací chodbou. 

Vybavení: restaurace k podávání 
snídaně a večeře, lobby bar, dětský 
koutek, billiard, šipky, konferenční 
sál, posilovna, kosmetika, manikúra, 
pedikúra, masáže, solná komora, 
solárium. V hotelové budově se 

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

nibarem, bezpečnostní schránkou, 
přípojkou na internet a balkonem 
(pouze pokoje s přistýlkou balkon 
nemají).
Stravování: polopenze, snídaně 
a večeře formou bohatého bufetu.

Cena zahrnuje: 3x nebo 4x ubytování s polopenzí (dle počtu nocí), dopra-
vu autobusem, vstupné do termálních lázní (v den příjezdu od 14.00 hod., 
v den odjezdu již vstup do termálních lázní není v ceně), využívání Well-
ness ostrova (do 22.00 hod.), zapůjčení županu a služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a úrazu (17 Kč/os./den), kom-
plexní pojištění (27 Kč/os./den), pobytovou taxu cca 1,7 EUR/noc/osoba 
nad 18 let – platba na místě, vstupné do zážitkové části lázní (cca 10 EUR).

HOTEL RÉPCE GOLD **** Relaxační pobyty s dopravou

büKFüRDö 23. 4–27. 4. 
4 NOCI

24.–28. 9. 
4 NOCI

19. 11.–22. 11. 
3 NOCI

dosp. osoba v 1/2 pokoji 5 690 6 930 5 590

dosp. osoba v 1/1 pokoji 6 690 8 290 6 590

dosp. osoba na přistýlce 4 790 5 590 4 690

dítě 3–12 let na přistýlce 3 790 4 590 3 790

dítě do 3 let na přistýlce 1 300 1 300 1 300

PROGRAM:
1. den: odjezd v ranních hodi-
nách, příjezd do hotelu, ubytování 
od 14.00 hodin, koupání v termál-
ním areálu, volný program, večeře.
2.–3. (4.) den: snídaně, koupání, 
volný program, večeře.

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

termíny (4 noci): 
23.–27. 4. (ne–čt), 24.–28. 9. (ne–čt)
termíny (3 noci): 
19.–22. 11. (ne–st)
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Bükfürdö / termální lázně  Maďarsko

Hotel, který má vlastní termální 
lázně, se nachází v klidném přírod-
ním 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 šampaňského, 10.00–12.00 – 
snídaně PLUS: pečivo, jogurty, 
ovoce, 10.00–15.00 – čaj a ovoce 
v lázeňské části, 12.00–14.00 – oběd 
formou bufetu (polévky, saláty, zele-
nina, sladké pečivo, hlavní chody – 
maďarské a mezinárodní speciality, 
dorty, ovoce, zdravá výživa, dětský 
bufetový koutek), 14.00–17.30 – 
zmrzlina, ovoce, pečivo, 15.00–17.30 
– snack bar: pizza, palačinky, párek 

v rohlíku, hranolky, 18.00–22.00 – 
tématické večeře formou bufetu 
včetně šampaňského, 11.00–22.00 – 
rozlévaná vína, točené pivo, nealko-
holické 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 zážit-
kový bazén s masážními tryskami 
(sofa, šachy a karetní stůl v bazénu) 

32–36 ºC, římské parní lázně, finská 
sauna, jacuzzi. Možnost wellness 
a léčebných procedur za poplatek. 
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.

BÜKFÜRDÖ – HOTEL DANUBIUS HEALTH SPA RESORT BÜK **** Relaxační pobyty  
s dopravou

Cena zahrnuje: 3x nebo 4x ubytování se stravováním All inclusive (dle počtu nocí), dopravu autobusem, vstup do termálních lázní hotelu (v den příjez-
du od 14.00, v den odjezdu do 11.00 hodin), zapůjčení županu a služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a úrazu (17 Kč/os./den), komplexní pojištění (27 Kč/os./den), pobytovou taxu cca 1,5 EUR/noc/osoba nad 
18 let – platba na místě, vstupné do městských termálních lázní. 
Odjezdová místa: Písek, Prachatice, Český Krumlov, České Budějovice, Třeboň.

PROGRAM:
1. den: odjezd v ranních hodi-
nách, příjezd do hotelu, ubytování 
od 14.00 hod., koupání v lázních 
hotelu, volný program.

2.–3. den: koupání a relaxace 
(6.30–19.00 hod.), volný program.
4. den: koupání do 11.00 hod., 
odjezd do ČR, návrat ve večerních 
hodinách.

PROGRAM:
1. den: odjezd v ranních hodi-
nách, příjezd do hotelu, ubytování 
od 14.00 hod., koupání v lázních 
hotelu, volný program.

2.–4. den: koupání a relaxace 
(6.30–19.00 hod.), volný program.
5. den: koupání do 11.00 hod., 
odjezd do ČR, návrat ve večerních 
hodinách.

termíny (3 noci):
5. 2.–8. 2. (ne–st), 12. 11.–15. 11. (ne–st)

termíny (4 noci):
8. 3.–12. 3. (st–ne)

büKFüRDö – HOTEL DANUbIUs HEALTH sPA REsORT büK – 3 NOCI

dosp. osoba v 1/2 pokoji 6 280

dosp. osoba v 1/1 pokoji 6 890

dítě 6–12 let na přistýlce 5 280

dítě do 6 let na přistýlce 1 300

büKFüRDö – HOTEL DANUbIUs HEALTH sPA REsORT büK – 4 NOCI

dosp. osoba v 1/2 pokoji 7 590

dosp. osoba v 1/1 pokoji 8 390

dítě 6–12 let na přistýlce 6 590

dítě do 6 let na přistýlce 1 300
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Kehidakustány / termální lázně Maďarsko

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

Hotel se nachází ve společné 
budově s Léčebnými a zážitkovými 
lázněmi Kehida. Termální voda má 
blahodárné účinky při podpůrné 
léčbě nervových, gynekologických 
a kožních onemocněních a při 
problémech pohybového ústrojí. 
Termální areál o celkové vodní 

ploše 2600 m² byl vybudovaný 
v roce 2003.
Vybavení: restaurace Deák 
k podávání snídaně a večeře, Wi-Fi 
zdarma, parkování.
Ubytování: 1 a 2 lůžkové pokoje 
s možností přistýlky, s klimatizací, 
koupelnou, WC, TV a minibarem.

Stravování: polopenze, snídaně 
a večeře formou bohatého bufetu.
Fitness, wellness, sport: hosté 
využívají všechny zóny Léčebných 
a zážitkových lázní Kehida (celkem 
13 vnitřních a venkovních bazénů, 
94 m douhá skluzavka) a svět sauny 
(finská sauna, aroma kabina, parní 

kabina, infra sauna, Kneippova lá-
zeň, vířivka). Fitness místnost, aqua 
fitness, stolní tenis, venkovní šachy, 
ruské kuželky. Masáže a procedury 
za poplatek.

Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x polopenzi, dopravu autobusem, neome-
zený vstup do termálního areálu (v den příjezdu od 14.00, v den odjezdu 
do 11.00 hod.), zapůjčení županu, služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a úrazu (17 Kč/os./den), kom-
plexní pojištění (27 Kč/os./den), pobytovou taxu cca 1,1 EUR/noc/osoba 
nad 18 let – platba na místě.

KEHIDA TERMÁL HOTEL **** Relaxační pobyty s dopravou

PROGRAM:
1. den: odjezd v ranních hodi-
nách, příjezd do hotelu, ubytování 
od 14.00 hodin, koupání v termál-
ním areálu, volný program, večeře.
2.–3. den: snídaně, koupání 
(9.00–20.00 hodin), volný program, 
večeře.

4. den: snídaně, koupání 
do 11.00 hodin, odjezd do ČR, 
návrat ve večerních hodinách 
hodinách.
Odjezdová místa: Písek, 
Prachatice, Český Krumlov, 
České Budějovice, Třeboň.

KEHIDA TERmáL HOTEL 18. 5–21. 5.

dosp. osoba v 1/2 pokoji 6 190

dosp. osoba v 1/1 pokoji 7 490

dítě 5–12 let na přistýlce 4 590

dítě 12–16 let na přistýlce 5 690

dítě do 5 let na přistýlce 1 300

termín (3 noci):
18.–21. 5. (čt–ne)
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Hévíz / termální lázně Maďarsko

Hotel, který má vlastní termální 
lázně, se nachází v srdci lázeňského 
městečka Hévíz, 300 m od termál-
ního jezera. Na hotelové hosty 
čeká rozmanité množství léčeb-
ných, 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 zdar-
ma, 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, telefo-
nem, fénem, minibarem a francouz-
ským 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 

12.00–14.00 – oběd formou bufetu 
“Danubius Zdravý Výběr” (polévky, 
saláty, zelenina, jídla připravovaná 
na grilu a woku, těstoviny, mouční-
ky, palačinky, ovoce) 
15.00–17.00 – odpolední čaj – mouč-
níky, čaj, káva a zmrzlina 
18.00–21.00 – večeře formou 
bufetu, jednou týdně večeře se spe-
cialitami maďarské kuchyně, nealko 
nápoje, domácí vína a točené pivo 
11.00–22.00 – nealko nápoje (mi-
nerální voda, ovocné a zeleninové 
šťávy), káva, čaj

Fitness, wellness, sport: hotel 
nabízí neomezené využívání všech 
termálních bazénů (venkovní plavec-
ký bazén 20–26 °C, zážitkový bazén 
o celkové rozloze 200 m² a tep-
lotě 29 °C vč. atrakcí jako jacuzzi, 
masážní trysky, gejzír a vodopád, 
vnitřní termální bazén – po rekon-
strukci má nově 2 části s teplotami 
34 °C a 37 °C), sauny, venkovního 
Kneippova bazénu v zahradě 
(v létě), dále využití fitness, sluneční 
terasy, stolního tenisu, skupinových 
sportovních programů.

Cena zahrnuje: 3x ubytování se stravováním All inclusive, dopravu auto-
busem, vstup do termálních lázní hotelu (v den příjezdu od 14.00, v den 
odjezdu do 11.00 hodin), zapůjčení županu a služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a úrazu (17 Kč/os./den), kom-
plexní pojištění (27 Kč/os./den), pobytovou taxu cca 1,7 EUR/noc/osoba 
nad 18 let – platba na místě, vstupné do termálního jezera.

HOTEL DANUBIUS HEALTH SPA RESORT AQUA **** Relaxační pobyty s dopravou

PROGRAM:
1. den: odjezd v ranních hodinách, 
příjezd do hotelu, ubytování od cca 
14.00 hodin, koupání v lázních hote-
lu, volný program.
2.–3. den: koupání a relaxace, volný 
program.

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

HOTEL DANUbIUs 2.–5. 4. 
(3 NOCI)

23.–26. 10. 
(3 NOCI)

3.–6. 12. 
(3 NOCI)

dosp. osoba v 1/2 pokoji 6 090 6 190 5 790

dosp. osoba v 1/1 pokoji 7 090 8 310 7 740

dítě 6–12 let na přistýlce 4 590 4 790 4 490

dítě do 6 let na přistýlce 1 300 1 300 1 300

termín (3 noci):
2.–5. 4. (ne–st), 23.–26. 10. (po–čt) 
3.–6. 12. (ne–st)
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Relaxační pobyty  
v maďarských lázních vlastní dopravou

SLEVA 25 % při pobytu 3 noci 4. 1.–10. 2., 
 12. 2.–28. 2., 1. 12.–22. 12.
AKCE 4 = 3 noci 4. 1.–28. 4., 19. 11.–22. 12. 

(kromě svátků)
AKCE 7 = 6 nocí  4. 1.–28. 4., 1. 6.–30. 6., 

1. 9.–22. 12.  (kromě svátků)

Cena zahrnuje: 1x ubytování s polopenzí formou bufetu, neomezený 
vstup do termálních lázní a fitness centra (v den příjezdu od 15.00 hod., 
v den odjezdu do 12.00 hod.), zapůjčení županu, připojení na internet, 
služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,7 EUR/noc/osoba nad 18 let – 
platba na místě, vstup do světa sauny, pojištění léčebných výloh a úrazu 
(17 Kč/os./den) nebo komplexní pojištění vč. storna zájezdu (27 Kč/os./
den), parkování cca 4 EUR/noc – platba na místě.

Poznámka: počet pokojů, který je možný objednat s výše uvedenými 
AKCEMI je omezen! To znamená, že volné pokoje v požadovaném termínu 
mohou být k dispozici, ale nebude možné uplatnit zvýhodněné AKCE. Do-
poručujeme včasnou rezervaci! Uvedené AKCE nelze kombinovat, tzn. nelze 
získávat více nocí ZDARMA v rámci jednoho pobytu (např. 8=6, 12=9 atd.). 
Uvedené AKCE neplatí v období svátků (14. 4.–17. 4., 28. 4.–1.5., 
5. 5.–8. 5., 2. 6.–5. 6., 20. 10.–29. 10., 25. 12.–2. 1.)

Kromě klasických pokojů hotel nabízí také 7 rodinných pokojů, které jsou 
propojené dveřmi, 12 apartmánů, 4 VIP apartmány s perličkovou lázní 
a 2 pokoje pro hosty s tělesným postižením (s pokojem pro doprovod).
Cena zahrnuje: 1x ubytování s polopenzí formou bufetu, 1denní neome-
zené vstupné do termálních lázní (kromě zážitkové části a světa sauny), vy-
užívání Wellness ostrova hotelu (plavecký bazén, whirlpool, jacuzzi, sauna, 
parní kabina), zapůjčení županu, uzavřené parkoviště, služby delegáta.

Cena nezahrnuje: vratnou kauci za hodinky do lázní 200 Kč / osoba / po-
byt, pobytovou taxu cca 1,7 EUR/noc/osoba nad 18 let – platba na místě, 
vstupné do zážitkové části lázní cca 10 EUR/osoba/den, vstupné do světa 
sauny cca 7 EUR/3 hod., pojištění léčebných výloh a úrazu (17 Kč/os./den) 
nebo komplexní pojištění vč. storna zájezdu (27 Kč/os./den).
Poznámka: uvedené AKCE nelze kombinovat, tzn. nelze získávat více nocí 
ZDARMA v rámci jednoho pobytu (např. 8=6, 12=9 atd.). Uvedené akce neplatí 
v období svátků, nevztahují se na příplatky a na cenu přistýlky pro dítě 3–6 let.

SÁRVÁR – HOTEL PARK INN ****

BÜKFÜRDÖ – HOTEL RÉPCE GOLD ****

Popis hotelu viz strana 80

Popis hotelu viz strana 81

 Maďarsko

VE  
SPOLUPRÁCI  

S CK HUNGA-

RIATOUR

VE  
SPOLUPRÁCI  

S CK HUNGA-

RIATOUR

AKCE 4 = 3 noci 1.1. – 3.4., 1.12. – 23.12.  
(nástupy kdykoliv)

AKCE 4 = 3 noci 2. 4.–14. 4., 17. 4.–28. 4.,  
1. 5.–5. 5., 8. 5.–1. 6., 5. 6.–30. 6.,  

27. 8.–19. 10., 29.10. – 30.11.  
(nástupy neděle, pondělí)

AKCE 7 = 6 nocí  1. 1.–23. 12. (kromě svátků)

HOTEL RÉPCE GOLD 4. 1.–14. 4. 
1. 11.–23. 12.

17. 4.–1. 7., 1. 9.–1. 11.
1. 7.–1. 9. sváTEK 14. 4.–17. 4.  

(min. délka pobytu 3 noci)Noci: NE, PO, ÚT, sT, čT Noci: Pá, sO

dospělý v 1/2 pokoji 1 490 1 590 1 690 1 690 1 990

dospělý v 1/1 pokoji 1 850 1 890 1 990 1 990 2 290

osoba nad 12 let na přistýlce 1 090 1 150 1 250 1 250 1 250

dítě do 3 let na přistýlce ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

dítě 3–6 let na přistýlce 250 250 250 250 250

dítě 6–12 let na přistýlce 745 795 845 845 995

příplatek za psa/noc 500 500 500 500 500

osoba v rodinném pokoji nebo apartmánu 1 750 1 790 1 850 1 850 2 450

osoba ve VIp apartmánu 2 090 2 190 2 290 2 290 2 750

HOTEL PARK INN
1. 1.–2. 4., 1. 12.–25. 12. 2. 4.–14. 4., 17. 4.–28. 4., 1. 5.–5. 5., 8. 5.–2. 6., 5. 6.–1. 7., 27. 8.–20. 10., 29. 10.–1. 12. 1. 7.–28. 8. + sváTKY 

(min. délka pobytu 3 noci)

Noci: PO–NE Noci: NE, PO, ÚT, sT, čT Noci: Pá, sO Noci: PO–NE
dospělý v 1/2 pokoji 1 850 1 990 2 090 2 150

dospělý v 1/1 pokoji 2 790 2 950 3 190 3 350

osoba nad 18 let na přistýlce 1 390 1 390 1 390 1 390

dítě 6–18 let na přistýlce 990 990 990 990

dítě do 6 let na přistýlce ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

příplatek za rodinný pokoj/noc/pokoj* 1 990 1 990 1 990 1 990

příplatek za psa/noc 290 290 290 290

*rodinné pokoje = 2 pokoje Standard propojené dveřmi nebo apartmán s 1 ložnicí a obývacím pokojem se 2 přistýlkami (v případě objednání „rodinného pokoje“ hotel poskytne buď 2 pokoje 
Standard propojené dveřmi nebo apartmán s 1 ložnicí a obývacím pokojem s možností 2 přistýlek. Hotel předem nemůže závazně potvrdit, kterou z těchto 2 variant ubytování poskytne).
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AKCE 4 = 3 noci, 7 = 5 nocí 2. 1.–20. 12. 

Cena zahrnuje: 1x ubytování se stravováním All inclusive (od CHECK-IN 
do CHECK-OUT), oběd v den příjezdu nebo v den odjezdu (nutné nahlásit 
vybraný den při závazné objednávce pobytu), spotřebu minerální vody 
v minibaru, neomezené využívání všech hotelových bazénů, zapůjčení 
županu a služby delegáta (1.6. – 31.8.).
Cena nezahrnuje: parkování 2 EUR/auto/noc – platba na místě, pobytovou 
taxu cca 1,7 EUR/noc/osoba nad 18 let – platba na místě, vstupné do ter-
málního jezera, pojištění léčebných výloh a úrazu (17 Kč/os./den) nebo 
komplexní pojištění vč. storna zájezdu (27 Kč/os./den).
Poznámka: minimální délka pobytu 3 noci. Uvedené AKCE nelze kombi-
novat, tzn. nelze získávat více nocí ZDARMA v rámci jednoho pobytu (např. 
8=6, 12=9 atd.).
U pobytů 7 nocí a více: parkování zdarma, 1x uvítací drink a 1x lékařská 
prohlídka.

Cena zahrnuje: 1x ubytování se stravováním All inclusive, vstup do ter-
málních lázní hotelu (v den příjezdu od 14.00 hod., v den odjezdu 
do 11.00 hod.), Sport all inclusive, zapůjčení županu, připojení na internet, 
parkování a služby delegáta.
Cena nezahrnuje: nápoje z minibaru, pojištění léčebných výloh a úrazu 
(17 Kč/os./den), komplexní pojištění (27 Kč/os./den), pobytovou taxu cca 
1,5 EUR/noc/osoba nad 18 let – platba na místě, vstupné do městských 
termálních lázní, bowling.

UPOZORNĚNÍ – ÚDRŽBY BAZÉNŮ  
(předběžné termíny, právo na změnu vyhrazeno):  
zážitkový bazén: 27. 2.–1. 3., 29. 5.–31. 5., 4. 9.–6. 9., 11. 12.–13. 12. 
vnitřní plavecký bazén: 20. 3.–22. 3., 19. 6.–21. 6., 11. 9.–13. 9., 4. 12.–6. 12. 
venkovní plavecký bazén: 1. 1.–13. 3., 12. 6.–14. 6., 18. 9.–20. 9., 6. 12.–31. 12. 
dětský bazén: 16. 1.–17. 1., 10. 4.–11. 4., 3. 7.–4. 7., 9. 10.–10. 10.
Poznámka: uvedené AKCE nelze kombinovat, tzn. nelze získávat více nocí 
ZDARMA v rámci jednoho pobytu (např. 8=6, 12=9 atd.).

Pokoje STANDARD: dvoulůžkové klimatizované pokoje, které mají kou-
pelnu, fén, župan, WC, TV, rádio, telefon, minibar, francouzský balkon.
Pokoje SUPERIOR: kompletně zrekonstruované dvoulůžkové pokoje 
v 6. a 7. patře s výhledem na město Hévíz nebo s výhledem do parku. 
Je možná 1 přistýlka. Pokoje mají klimatizaci, franc. balkon, koupelnu se 

sprchou nebo vanou, fén, župan, LCD TV, telefon, rádio, minibar, trezor, 
rychlovarnou konvici, Wi-Fi připojení.
UPOZORNĚNÍ – ÚDRŽBY BAZÉNŮ  
(předběžné termíny, právo na změnu vyhrazeno):  
venkovní zážitkový bazén: 9. 4.–11. 4., 15. 10.–17. 10.

BÜKFÜRDÖ – HOTEL DANUBIUS HEALTH SPA RESORT BÜK ****

HÉVÍZ – HOTEL DANUBIUS HEALTH SPA RESORT AQUA ****

Popis hotelu  
viz strana 82

Popis hotelu  
viz strana 84
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Relaxační pobyty  
v maďarských lázních vlastní dopravou  Maďarsko

SLEVA 25 % při pobytu 3 noci 2. 1.–28. 2., 
 5. 11.–17. 11., 21. 11.–20. 12.
AKCE 4 = 3 noci 2. 1.–20. 12.  
 v období velikonoc platí akce pouze v termínu 
 13. 4.–17. 4. nebo 14. 4.–18. 4.

HOTEL DANUbIUs HEALTH sPA REsORT 9. 1.–25. 3.
5. 11.–23. 12.

2. 1.–9. 1.
25. 3.–1. 7.
1. 9.–5. 11.

1. 7.–1. 9.
23. 12.–2. 1. 2018

dospělý v 1/2 pokoji StANDARD 2 090 2 290  2 490

dospělý v 1/1 pokoji 2 390 2 590 2 790

osoba nad 14 let na přistýlce 1 690 1 790 1 890

1 dítě do 6 let na přistýlce ZDARMA ZDARMA ZDARMA

1 dítě 6–14 let na přistýlce 990 1 050 1 090

příplatek za psa/noc 400 400 400

HOTEL DANUbIUs HEALTH sPA REsORT AQUA 9. 1.–1. 3., 18. 11.–23. 12. 2. 1.–9. 1., 1. 3.–1. 6., 1. 10.–18. 11. 1. 6.–1. 10., 23. 12.–2. 1. 2018

dospělý v 1/2 pokoji StANDARD 2 090 2 290  2 350

dospělý v 1/1 pokoji StANDARD 2 390 2 690 2 790

dospělý v 1/2 pokoji SUpERIOR – 6. a 7.patro 2 450 2 650 2 790

dospělý v 1/1 pokoji SUpERIOR – 6. a 7.patro 2 890 3 290 3 490

dospělý v 1/2 pokoji SUpERIOR – 6. a 7.patro, výhled park 2 490 2 750 2 850

dospělý v 1/1 pokoji SUpERIOR – 6. a 7.patro, výhled park 3 090 3 490 3 690

dítě do 6 let na přistýlce ZDARMA ZDARMA ZDARMA

dítě 6–14 let na přistýlce 1 090 1 090 1 090

příplatek za psa/noc 690 690 690
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Relaxační pobyty  
v maďarských lázních vlastní dopravou  Maďarsko

Nově otevřený hotel je propojen 
s termálními lázněmi krytou spojo-
vací chodbou, kde si hosté mohou 
bez omezení užívat služby lázní. 
Hotel nabízí 94 pokojů, které jsou 
moderně zařízené.
Vybavení: restaurace, recepce, 
bar, dětský koutek, úschovna zava-
zadel, parkoviště, Wi-Fi připojení, 
půjčovna kol, hole nordic walking, 
vibrační kruhy Smovey.
Ubytování: pokoje SUPERIOR – 
klimatizace, koupelna se sprchou, 
fén, župan, TV, trezor, minibar, 
balkon. Pokoje SUPERIOR PLUS – 
klimatizace, koupelna s vanou, fén, 
župan, TV, trezor, minibar, balkon. 
2 velké luxusní apartmány 
(SUITE) v nejvyšším patře hotelu – 
klimatizace, koupelna s vanou, WC 
s bidetem, fén, župan, TV, trezor, 
jídelní stůl, minibar, velká terasa 
s možností propojení s panora-
matickou zimní zahradou a vlastní 
vířivkou. Všechny pokoje jsou 
prostorné, mají možnost přistýlek 
nebo dětských postýlek. 
Stravování: polopenze – vydatné 
bufetové snídaně s čerstvými bio-
produkty a večeře s menu o 5 cho-
dech (čerstvé saláty a semínka, 
předkrmy, 2 druhy polévek, 3 hlavní 
jídla, která zahrnují chutné maso, 
zdravou rybu a chutný vegetari-
ánský chod, dezert, mezinárodní 
nabídka sýrů). Odpolední nabídka 
dezertů.

Fitness, wellness, sport: hosté 
mohou využívat: 
– hotelové wellness umístěné 
ve 4. patře (zážitkový bazén, 
4 různé sauny, možnost masáží 
za poplatek) 
– veřejné lázně Lenti Parke 
Energie Szent György (krytá část 
lázní nabízí plavecký bazén 28 °C, 
léčebný bazén 38 °C, hydroma-
sážní bazén 38 °C, bazén pro 
cvičení 34 °C, dětský bazén 34 °C., 
venkovní část lázní nabízí plavecký 
bazén, dětský bazén, léčebný ba-
zén, částečně krytý hydromasážní 
zážitkový bazén, největší zážitkový 
bazén lázní poskytuje jedinečné 
zážitky prostřednictvím divokého 
proudu vody, krční masážní sprchy, 
masážních vodních lehátek a 74 m 
dlouhé skluzavky tzv. Anakondy, 
svět sauny (za poplatek) se nachází 
v krytých lázních v samostatné části   
2x finská sauna, 1x aromatická sau-
na, 1x infrasauna, vnitřní a venkovní 
relaxační prostory pro odpočinek 
s lehátky) 
– nový krytý zážitkový svět 
(zážitkový bazén 33 °C určený pro 
mladší generaci, brouzdaliště 
a skluzavka pro nejmenší, masážní 
lůžka, široká skluzavka, vodní hřib, 
gejzíry, zážitkový bazén 34 až 36 °C 
určený pro generaci středního 
a staršího věku masážní lůžka, ma-
sážní lavice, 4 krční sprchy, jacuzzi, 
gejzíry)

LENTI – THERMAL HOTEL BALANCE ****

Cena zahrnuje: uvítací drink, 1x ubytování s polopenzí formou bufetu (v případě nižší obsazenosti hotelu bude večeře formou menu), 15.30–16.00 hod. 
„sladká půlhodinka“, vstup do veřejných termálních lázní Lenti, vstup do hotelového wellness s občerstvením (čaj, ovoce), vstup do krytého zážitkového 
světa, zapůjčení županu a osušky, zapůjčení kol a holí Nordic, parkování.
Cena nezahrnuje: vstup do světa sauny ve veřejných lázních Lenti, pobytovou taxu cca 350 HUF / noc / osoba nad 18 let – platba na místě, pojištění 
léčebných výloh a úrazu (17 Kč/os./den) nebo komplexní pojištění vč. storna zájezdu (27 Kč/os./den).
Poznámka: V případě 2 dosp. osob a 2 dětí do 12 let je ubytování zajištěno ve 2 dvoulůžkových pokojích, které jsou propojené dveřmi. Kalkulace ceny: 
2 dosp. os. + 2 děti do 4 let – 2x jednolůžkový pokoj, obě děti zdarma, 2 dosp. os. + 2 děti 4-12 let – 2x řádné l. ve 2 lůžk. pokoji, děti cena přistýlek, 
2 dosp. os. + 1 dítě do 4 a 1 dítě 4-12 let – 2x řádné l. ve 2 lůžk. pokoji, děti cena přistýlek (4 -12), 1 dosp. os. + 1 dítě do 12 let – 1x jednolůžkový 
pokoj, dítě cena přistýlky.

AKCE 4 = 3 2.1. – 1.7., 1.9. – 22.12.  
(kromě svátků)  

AKCE 5 = 4 2.1. – 22.12. 
(kromě svátků)

Poznámka: uvedené akce se nevztahují na příplatky a neplatí v období 
SVÁTKŮ: 14. 4.–18. 4., 2. 6.–6. 6., 17. 8.–20. 8., 27. 10.–6. 11.  
Ceny pro pobyty v období svátků na vyžádání v CK.

THERmAL HOTEL bALANCE 2. 1.–1. 7., 1. 9.–22. 12.
(KROmĚ sváTKů)

1. 7.–1. 9.
(KROmĚ sváTKů)

dospělý v pokoji SUpERIOR 1 990 2 090

příplatek za pokoj SUpERIOR pLUS / noc 300 300

příplatek za 1/1 pokoj / noc 500 500

osoba nad 12 let na přistýlce 1 990 1 990

dítě 4–10 let na přistýlce 1 290 1 290

dítě 10–12 let na přistýlce 1 590 1 590

dítě do 4 let na přistýlce ZDARMA ZDARMA

Město Lenti se nachází v jihozápadní části Maďarska, v údolí řeky Kerka a v blízkosti slovinských, chorvatských a rakouských 
hranic. Oblast se nachází v centru střetu tří etnografických regionů (Orség, Göcsej a Hetés). Kopcovitý charakter a bohatost 
zeleně jsou charakteristické i pro oblast Lenti. Z hloubky 1 700 m vystřikuje na povrch země 70 ºC teplá termální voda.
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Relaxační pobyty  
v maďarských lázních vlastní dopravou  Maďarsko

Luxusní hotel je největším hote-
lovým komplexem propojeným 
s aquaparkem ve střední Evropě.
Vybavení: restaurace k podávání 
jídel formou bufetu, kavárna, bar 
v orientálních lázních, recepce, 
Wi-Fi připojení k internetu zdarma, 
parkoviště zdarma, podzemní gará-
že za poplatek (230 Kč/noc).
Ubytování:
dvoulůžkový pokoj Standard 
(1 pokoj): možnost přistýlky pro 
1 dítě do 14 let.
Junior Suite (1 pokoj): možnost 
přistýlky pro 1 dosp. osobu nebo 
pro max. 2 děti do 14 let.
Apartmán pro 2 osoby (1 ložnice 
+ obývací pokoj): možnost při-
stýlky pro 1 dosp. osobu nebo pro 
max. 2 děti do 14 let.
Apartmán pro 4–6 osob (2 lož-
nice + obývací pokoj): možnost 
přistýlky pro 1 dosp. osobu nebo 
pro 2 děti do 14 let.

Rodinný pokoj: 2 dvoulůžkové po-
koje propojené dveřmi, v každém 
pokoji možnost 1 přistýlky pro dítě 
do 14 let.
Vybavení pokojů: koupelna, WC, 
fén, župan, klimatizace, LCD SAT/
TV, rádio, telefon, minibar, trezor.
Stravování: polopenze, snídaně 
a večeře formou bufetu.
Fitness, wellness, sport: hosté 
mohou využívat orientální lázně, 
wellness a fitness centrum hotelu 
(vnitřní a venkovní relaxační bazén, 
mandalový bazén, turecká parní 
lázeň hamam, finská sauna a parní 
kabina). Hosté mají také přímý 
vstup do Aquaworldu (17 vnitřních 
a venkovních bazénů, 180 m dlouhá 
horská řeka, 11 skluzavek různých 
délek, bazén s umělým vlnobitím, 
bazén pro milovníky surfování, sko-
kanská věž, svět sauny za poplatek 
a mnoho dalších atrakcí). 2 kurty 
na squash a otevřené tenisové 
kurty za poplatek.

BUDAPEŠŤ – AQUAWORLD RESORT BUDAPEST ****

/* Platí pouze při ubytování 2 dosp. osob + 2 dětí do 14 let ve 2 dvoulůžkových pokojích propojených dveřmi.
Cena zahrnuje: 1x ubytování s polopenzí, vstup do wellness, fitness a lázeňského centra hotelu, neomezený vstup do Aquaworldu, zapůjčení županu, 
parkování na parkovišti u hotelu, připojení na internet, pobytovou taxu.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a úrazu (17 Kč/os./den) nebo komplexní pojištění vč. storna zájezdu (27 Kč/os./den).
Poznámka: minimální délka pobytu 3 noci. Uvedené AKCE a slevy za včasný nákup se nevztahují na příplatky. Vstup na některé skluzavky a atrakce 
v Aquaworldu je omezen výškou dítěte.
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AKCE 4 = 3 8. 1.–26. 3., 3. 9.–15. 10., 
5. 11.–22. 12.  

AKCE 5 = 4 25. 6.–14. 7., 30. 7.–3. 9.  
Poznámka: uvedené AKCE nelze kombinovat, tzn. nelze získávat více 
nocí ZDARMA v rámci jednoho pobytu (např. 8 = 6 atd.).

Sleva 5 % při závazné objednávce pobytu a úhradě 
celé částky 60 dnů před nástupem (platí pro 
pobyty v období 1. 1.–25. 6. a 3. 9.–22. 12.)

AQUAWORLD REsORT bUDAPEsT
1. 1.–8. 1.

25. 6.–14. 7.
30. 7.–3. 9.

8. 1.–26. 3.
5. 11.–22. 12.

26. 3.–14. 4.
17. 4.–25. 6.
3. 9.–5. 11.

14. 4.–17. 4.
14. 7.–30. 7.

dospělý v 1/2 pokoji Standard 2 290 1 990  2 250 2 790

dospělý v 1/1 pokoji Standard 3 990 2 890 3 390 4 490

dospělý v 1/2 pokoji Junior Suite 2 890 2 290 2 590 3 290

dospělý v Apt pro 2–4 osoby 3 190 2 590 2 850 3 650

dospělý v Apt pro 4–6 osob 2 090 1 850 1 950 2 590

lůžko v rodinném pokoji pro 4–6 osob /* 1 890 1 690 1 790 2 190

dítě do 7 let na přistýlce ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

dítě do 7–14 let na přistýlce 850 850 850 850

osoba nad 14 let na přistýlce 1 550 1 550 1 550 1 650

příplatek za výhled na Budínské hory/pokoj/noc 250 250 250 250
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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).

Poloha: velmi příjemný rodinný 
hotel s individuálním přístupem 
ke klientům leží cca 100 m od vstu-
pu 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 pose-
zením, dětské hřiště, ping pong, 
animační programy, půjčovna kol 
pro hosty hotelu zdarma.
Pokoje: dvoulůžkové s možností 
jedné přistýlky, koupelna s WC 

a sprchovým koutem, fén, TV/SAT, 
telefon, trezor, lednička, Wi-Fi 
zdarma. Většina pokojů je s bal-
konem. Pokoje se nachází v nové 
části hotelu Thermal Varga – ho-
telu Aqua (nově otevřená budova 
v roce 2016 naproti hlavní budově 
hotelu Thermal Varga).
Stravování: polopenze formou 
bufetu – velmi chutná domácí stra-
va, v ceně k večeři nealkoholický 
nápoj, nebo pohár vína. Jídelna je 
v hlavní budově.

HOTEL THERMAL VARGA *** – AQUA *** Relaxační pobyty s dopravou

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

4.den: po snídaní odjezd 
v 9.30 hod., při zpáteční cestě 
zastávka v maďarském Györu, 
možnost nákupu.

termíny s autobusovou dopravou (3 noci)
26. 3.–29. 3. (ne–st), 4. 6.–7. 6. (ne–st), 
11. 9.–14. 9. (po–čt)

Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, 3x ubytování s polopenzí, vstupné do termálního koupaliště (v den příjezdu od 14.00 hod., 2. a 3. den celoden-
ní, v den odjezdu již vstupné není), během pobytu 1x taneční večer s pečením selete (místo večeře) a sklenicí piva, pobytovou taxu, služby delegáta 
a pojištění CK.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a úrazu (17 Kč/os./den), komplexní pojištění (27 Kč/os./den).
Odjezdová místa: Písek, Prachatice, Český Krumlov, České Budějovice, Třeboň.

HOTEL THERmAL vARGA 26. 3.–29. 3. 4. 6.–7. 6. 
11. 9.–14. 9.

dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, nebo na přistýlce 4 430 4 780

dospělá osoba v jednolůžkovém pokoji 5 280 5 630

dítě do 10 let na přistýlce 3 350 3 350

dítě do 15 let na přistýlce 3 780 3 780
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Velký Meder / termální lázně  Slovensko

HOTEL THERMAL VARGA *** Individuální pobyty s vlastní dopravou – 
pobyty „Pohoda“ 2–7 nocí

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

termíny:
s libovolným dnem nástupu

Pobyty POHODA ZIMA (období 1. 1.–13. 4., 17. 4.–21. 6., 1. 10.–21. 12.)

 THERmAL vARGA – vLAsTNÍ DOPRAvOU 2 NOCI 3 NOCI 4 NOCI 5 NOCÍ 6 NOCÍ 7 NOCÍ

dospělý v 1/2 nebo na přistýlce 2 820 3 880 5 180 6 310 7 570 8 600

dospělý v 1/1 3 480 4 870 6 490 7 950 9 540 10 900

dospělý v 1/2 nebo na přistýlce nad 62 let 2 750 3 740 4 980 6 060 7 280 8 260

dospělý v 1/1 nad 62 let 3 410 4 720 6 290 7 700 9 240 10 550

dítě 10–15 let na přistýlce 1 770 2 210 2 950 3 690 4 430 5 160

dítě 3–10 let na přistýlce 1 480 1 770 2 360 2 950 3 540 4 130

dítě do 3 let (dětská postýlka s polopenzí) ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Pobyty POHODA LÉTO (období 22. 6.–30. 9.)

 THERmAL vARGA – vLAsTNÍ DOPRAvOU 2 NOCI 3 NOCI 4 NOCI 5 NOCÍ 6 NOCÍ 7 NOCÍ

dospělý v 1/2 nebo na přistýlce 3 080 4 430 5 640 7 050 8 460 9 520

dospělý v 1/1 3 740 5 410 6 950 8 690 10 420 11 820

dospělý v 1/2 nebo na přistýlce nad 62 let 2 950 4 280 5 440 6 800 8 160 9 180

dospělý v 1/1 nad 62 let 3 610 5 260 6 750 8 440 10 130 11 470

dítě 10–15 let na přistýlce 2 030 2 560 3 410 4 260 5 110 5 620

dítě 3–10 let na přistýlce 1 700 2 070 2 750 3 440 4 130 4 360

dítě do 3 let (dětská postýlka s polopenzí) ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
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Bad Füssing Německo

Navštivte s námi jedny z nejoblíbenějších termálních lázní v Bavorsku – Europa Therme II, které se nacházejí v blízkosti Paso-
va (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

CENA: 640 Kč
CENA: 660 Kč (z Milevka) 
 640 Kč (z Písku a Strakonic) CENA: 620 Kč

12 termálních 
 bazénů 
venkovních  
i vnitřních

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

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 hranič-
ní přechod Dolní Dvořiště směr Bad Füssing, 
pobyt v termálních lázních Europa Therme 
(5 hod.), návrat ve večerních hodinách.

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

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

TRASA 1 
s odjezdem z Č. Krumlova 
a Č. Budějovic

termíny:
soboty:
14. 1., 28. 1., 11. 2., 25. 2., 
11. 3., 25. 3., 8. 4., 22. 4., 1. 5. 
(pondělí – st.svátek), 13. 5., 
27. 5., 17. 6., 5. 7. (středa – 
st.svátek), 19. 8., 16. 9., 
28. 9. (čtvrtek – st.svátek), 
14. 10., 28. 10., 11. 11., 25. 11., 
9. 12., 28. 12. (čtvrtek), 
30. 12.

neděle:
22. 1., 19. 2., 19. 3., 16. 4., 
14. 5., 8. 10., 5. 11., 17. 12.

TRASA 2 
s odjezdem z Písku  
a Strakonic

termíny:
soboty:
7. 1., 21. 1., 4. 2., 18. 2., 4. 3., 
11. 3., 18. 3., 1. 4., 15. 4., 
22. 4., 29. 4., 8. 5. (pondě-
lí -st.svátek), 20. 5., 27. 5., 
24. 6., 6. 7. (čtvrtek- st.svá-
tek), 12. 8., 9. 9., 23. 9., 7. 10., 
21. 10., 4. 11., 17. 11. (pátek-st.
svátek), 2. 12., 16. 12., 28. 12.
(čtvrtek), 29. 12.(pátek)

neděle:
15. 1., 12. 2., 12. 3., 23. 4., 
14. 5., 17. 9., 15. 10., 26. 11.

V termínech 7. 1., 21. 1., 18. 2., 4. 3., 
18. 3., 1. 4., 22. 4., 8. 5., 20. 5., 27. 5., 
24. 6., 6. 7., 12. 8., 9. 9., 7. 10., 21. 10., 
17. 11., 16. 12. a 28. 12. (čtvrtek) odjezd 
také z Milevska AN v 6.25 hodin.

TRASA 3 
s odjezdem z Prachatic 
a Vimperka

termíny:
soboty:
4. 2., 4. 3. (Therme Eins), 
8. 4., 6. 5., 9. 9., 7. 10. (Therme 
Eins), 11. 11., 29. 12. (pátek)

neděle:
26. 3., 22. 10.

17PO01 17PO101 17PO201
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CENA: 640 Kč CENA: 640 Kč CENA: 620 Kč

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

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

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

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

TRASA 1 
s odjezdem z Č. Krumlova 
a Č. Budějovic

TRASA 2
s odjezdem z Písku 
a Strakonic

TRASA 3
s odjezdem z Prachatic 
a Vimperka

termíny:
4. 3., 15. 4., 7. 10., 2. 12.

termíny:
8. 4. , 25. 11.

termíny:
28. 1., 9. 12.

17PO28 17PO128 17PO228

Bad Füssing Německo

Vyzkoušejte s námi léčivé účinky termální vody vyvěrající z hloubky až 1 000 m, která se využívá k léčbě revmatických one-
mocnění, 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
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Johannesbad Therme  
Bad Füssing
•	 	celkem	13	bazénů	výhradně	s	léčivou	termální	minerální	vodou	(27–39	°C)
•	 	velký	masážní	bazén	s	vlnobitím	ve	vnitřních	prostorách
•	 	vulkanický	bazén	s	působivou	imitací	skal,	vodopádem	a	sopkou
•	 	několik	rozlehlých	vířivek	uvnitř	i	venku,	více	než	100	m	dlouhý	bazén	s	protiproudem
•	 	termální	bazény	s	teplotou	vody	až	40	°C,	30	m	dlouhý	plavecký	bazén
•	 	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
•	 	Johannesstr.	2	|	94072	Bad	Füssing	|	www.johannesbad-therme.de
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JOHANNESBAD – NEJVĚTŠÍ TERMÁLNÍ LÁZNĚ V NĚMECKU

CENA: 660 Kč CENA: 660 Kč (z Písku) / 640 Kč (z Prachatic a Vimperka)

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.

Odjezd Č. Krumlov – Špičák v 6.20 hod., Č.Krumlov – AN st. 
BUS STOP v 6.30 hod., Č. Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot 
v 7.00 hod., Č. Budějovice – Mariánské náměstí, bus zastávka 
v 7.05 hod., Velešín – čerpací stanice Benzina v 7.20 hod., Kaplice – 
čerpací stanice MOL v 7.30 hod. přes hraniční přechod Dolní Dvo-
řiště 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.

TRASA 1 
s odjezdem z Č. Krumlova  
a Č. Budějovic

TRASA 2 
s odjezdem z Písku, Prachatic  
a Vimperka

termíny (soboty):
21. 1., 18. 2., 18. 3., 14. 4. (pátek – st.svátek), 
13. 5., 10. 6., 6. 7. (čtvrtek-st.svátek),  
28. 9. (čtvrtek – st.svátek),  
21. 10., 18. 11., 16. 12.

termíny:
14. 1., 25. 2., 18. 3., 22. 4., 20. 5., 17. 6.,  
16. 9., 21. 10., 17. 11. (pátek – st. svátek), 
27. 12. (středa)

17POJ01 17POJ02

Termální lázně Johannesbad v Bad Füssingu patří k nejmodernějším 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. Hosté se 
koupají v bazénech se sirnou termální vodou z vlastního pramene Johannesquelle, který tryská z hloubky okolo 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.

6 hodin 
koupání
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Bad Füssing Německo

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.

Ubytování: lázeňský hotel přímo 
v centru města, blízko termálních 
lázní Europa Therme.
Vybavení: recepce, restaurace, ho-
telový bar, kavárna, výtah, sluneční 
terasa, vnitřní bazén, wellness, 
sauna, kosmetika, masáže, zahrada, 
půjčovna kol.
Pokoje: 1 a 2 lůžkové s možností 
přistýlky. Všechny pokoje mají 
balkon, koupelnu se sprchou 
a WC, SAT/TV, rádio, telefon, fén 
a minibar.
Stravování: polopenze - snídaně 
a večeře formou bufetu. Možno 
si na místě přikoupit neomeze-

nou konzumaci nápojů k večeři 
za 5 EUR/os./večeře.
Cena zahrnuje: 1x ubytování, 
1x polopenzi, 1x celodenní vstupné 
do termálních lázní Johannesbad, 
parkování u hotelu, zdarma transfer 
do lázní Johannesbad a zpět, 
pojištění CK.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu 
cca 2,40 EUR (platba na místě), 
pojištění léčebných výloh a připo-
jištění úrazu (17 Kč/os./den) nebo 
komplexní pojištění vč. storna 
zájezdu (27 Kč/os./den). 
Fakultativní nabídka: příplatek 
za oběd 430 Kč/os./den.

Ubytování: lázeňský hotel přímo 
v centru města, blízko hotelu 
Königshof a blízko termálních lázní 
Europa Therme.
Vybavení: recepce, restaurace, 
bar, zdarma Wi-Fi v lobby baru, vý-
tah, vnitřní bazén, whirlpool, sauna, 
wellness, masáže.
Pokoje: 1 a 2 lůžkové s balkonem, 
všechny pokoje jsou vybaveny 
koupelnou se sprchou a WC, SAT/
TV, rádiem, telefonem, fénem 
a minibarem. Pokoje jsou včetně 
kuchyňského koutu!

Stravování: polopenze – snídaně 
bufet a večeře – výběr ze 3 jídel 
a salátový bufet.
Cena zahrnuje: 1x ubytování, 
1x polopenzi, parkování u hotelu, 
zdarma transfer do lázní Johannes-
bad a zpět, pojištění CK.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu 
cca 2,40 EUR (platba na místě), 
pojištění léčebných výloh a připo-
jištění úrazu (17 Kč/os./den) nebo 
komplexní pojištění vč. storna 
zájezdu (27 Kč/os./den). 
Fakultativní nabídka: příplatek 
za oběd 260 Kč/os./den.

HOTEL LUDWIG THOmA*** 3. 1.–12. 4. 
13. 10.–21. 12. 17. 4.–13. 10.*

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

15. 6.–19. 6.

osoba v pokoji 1/2 2 340 2 420 2 510

osoba v pokoji 1/1 2 760 2 850 2 940

* mimo termínů uvedených ve třetím sloupci

KURHOTEL KöNIGsHOF*** 3. 1.–12. 4. 
13. 10.–21. 12. 17. 4.–13. 10.*

12. 4.–17. 4. 
25. 5.–28. 5. 

1. 6.–7. 6 
15. 6.–19. 6.

osoba v pokoji 1/2 1 880 2 020 2 170

osoba v pokoji 1/1 2 190 2 340 2 480

* mimo termínů uvedených ve třetím sloupci

KURHOTEL KÖNIGSHOF *** HOTEL LUDWIG THOMA ***Vlastní 
dopravou

Vlastní 
dopravou
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Bad Griesbach Německo

CENA: 650 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 – 370 Kč (vstup na 3 hodiny), příplatek za saunu (95, 75 a 60 °C, 
vstup na 3 hodiny) – 350 Kč.

Odjezd Č. Krumlov – AN st. BUS STOP v 6.30 hod., Č. Budějovi-
ce – Dlouhá louka, Peugeot v 7.00 hod., Č. Budějovice – Mariánské 
náměstí, bus zastávka v 7.05 hod., Velešín – čerp. stanice Benzina 
v 7.20 hodin, Kaplice – čerp. stanice AGIP 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.

TRASA 1 
s odjezdem z Kaplice,  
Českého Krumlova, Českých Budějovic

TRASA 2 
s odjezdem z Písku,  
Prachatic a Vimperka

17PO27 17PO127

termíny:
18. 3. ,16. 9.

termíny:
14. 4. (pátek – st.svátek), 14. 10.

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 tu-
recké 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.

BAD GRIESBACH – TERMÁLNÍ LÁZNĚ Dokonalé uvolnění,  
zdravý odpočinek a regenerace sil
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Salzburg a lázně Rupertus Therme Rakousko

Přímo v Salzburgu můžete navštívit historickém centrum na náměstích Domplatz a Residenzplatz, dále také náměstí Mira-
bellplatz 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.

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

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.

PROGRAM:
pobyt v termálních lázních (5 hodin), návrat ve večerních hodinách.

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

Odjezd Písek – AN st. č. 1 v 5.30 hod., Č. Budějovice – Dlouhá 
Louka Peugeot v 6.15 hod. a směr Pasohlávky.

Odjezd Písek – AN st. č. 1 v 5.30 hod., Č. Budějovice - Dlouhá 
Louka Peugeot v 6.15 hod. a směr Pasohlávky.

TRASA 1 (22. 4.)
s odjezdem z Písku,  
Českých Budějovic a Kaplice

TRASA 1 (8. 4.)
s odjezdem z Písku a Českých Budějovic

TRASA 3 (16. 9.)
s odjezdem z Písku a Českých Budějovic

17PO410

17PO39-01

17PO39-03

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

Odjezd Prachatice – AN st. 1 v 5.30 hod., Č. Krumlov AN st. BUS 
STOP – AN v 6.15 hod., Č. Budějovice – Dlouhá Louka, Peugeot 
v 6.45 hod a směr Pasohlávky.

TRASA 2 (28. 10.)
z Prachatic, Českého Krumlova a Kaplice

TRASA 2 (29. 7.)
z Prachatic, Českého Krumlova 
a Českých Budějovic

17PO411

17PO39-02

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

DOsPĚLý DÍTĚ DO 18 LET

1 330 Kč 970 Kč

Aqualand Moravia  Česká republika

Cena zahrnuje: dopravu, služby průvodce, vstupné do aqualandu (5 hodin).

Termíny: 
8. 4. (trasa 1), 29. 7. (trasa 2), 16. 9. (trasa 3)

DOsPĚLý DÍTĚ 7–16 LET DÍTĚ DO 7 LET

1 210 Kč 1 140 Kč 1 050 Kč

Termíny: 22. 4. (trasa 1), 28. 10. (trasa 2)
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www.bayern-park.cz
D-94419 Reisbach, Tel. 0049 (0)8734 92980

...jeden z nejkrásnějších 
zábavních parků!

Za jedno vstupné více než 
80 atrakcí na ploše 40 hektarů!
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Poznávací zájezdy – vícedenní Itálie

Benátky a ostrovy Murano, Burano a Torcello
Dopřejte si víkendový poznávací zájezd do Benátek i s návštěvou tří nejznámějších ostrovů. 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.

BENÁTKY A OSTROVY

CENA: 3 390 Kč

PROGRAM:
1.den: Odjezd ve večerních 
hodinách, přes Rakousko. Noční 
přejezd do Itálie.
2.den: Ráno odjezd lodí z přísta-
vu Punta Sabbioni do Benátek. 
Prohlídka historického centra 
s průvodcem (náměstí Piazza San 
Marco s byzantskou bazilikou, 
Dóžecí palác, zvonice, most Ponte 
Rialto přes kanál Grande a mnoho 
dalších). Večer ubytování v letovis-
ku Lido di Jesolo. Volno, nocleh.
3. den: Přejezd lodí na benátské 
ostrovy: Murano, Burano a Tor-
cello. (Murano – ostrov sklářů, 
fakultativně možnost navštívit 
sklárnu s výrobou místního tradič-
ního 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). Odpole-
dne přejezd do Benátek, možnost 
individuální prohlídky muzeí, nebo 
fakultativně projížďka na gondole, 
nebo lze zvolit možnost celoden-

ního pobytu (nákupy, koupání) 
v letovisku Lido di Jesolo. Večer 
odjezd do ČR.
4. den: Ranní návrat domů.
Odjezdová místa: Tábor, Písek, 
Strakonice, Prachatice, České Bu-
dějovice, Český Krumlov a Kaplice.
Cena zahrnuje: dopravu zájezdo-
vým autobusem s klimatizací, 1x 
ubytování v hotelu ve 1/2 pokojích, 
1x snídani, služby průvodce, info 
materiál a zákonné pojištění CK.
Cena nezahrnuje: vstupné do pa-
mátkových objektů (cca 30 EUR), 
jízdenku na loď  (36 hodin – cca 
25 EUR), komplexní pojištění vč. 
storna 27 Kč/os./den, příplatek 
za 1/1 pokoj 600 Kč.

Termíny: 3. 7.–6. 7., 25.–28. 9.

Nejkrásnější místa Apulie – památky i křišťálové moře
Zájezd do romantické části jižní Itálie na samý „podpatek“ italské boty, kde se nachází malebná historická městečka i jedinečné pláže 
s bílým pískem a průzračnou bleděmodrou vodou, pro které je oblast přezdívána „Karibik Středomoří“. Náš hotel má bazén, ale nele-
ží přímo u pláže, koupání je možné v rámci výletů.

NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA APULIE

CENA: 12 990 Kč

PROGRAM:
1. den: Odjezd z Prahy v dopoled-
ních hodinách.
2. den: Příjezd na jih Itálie na „pod-
pateček italské boty“ do oblasti 
Apulie, která bývá přezdívána „Kari-
bik středomoří“ pro nádherné svět-
lemodré moře a bílé pláže. Otranto – 
malebné městečko, kde středověké 
centrum s úzkými pitoreskními 
uličkami obepínají mohutné hradby. 
Prohlídka a koupání, odpočinek 
na pláži. Dále zastávka u bauxitové-
ho jezírka nedaleko Otranta, jehož 
okolí hýří hnědočervenými barvami. 
K večeru odjezd na hotel. 
3. den: Výlet za krásami Apulie. Ná-
vštěva malebného bílého městečka 
Ostuni, které ční na vrcholku s vý-
hledem do okolní krajiny. Procházka 
historickým centrem s labyrintem 
uliček a romantických zákoutí, ka-
tedrálou v pozdně gotickém slohu, 
Biskupským palácem aj. Přejezd 
do vyhlášené oblasti „Truli“ – bílé 
domky s kamennou střechou a kru-
hovým půdorysem. Alberobello – 
romantické městečko, jehož název 
znamená „krásný strom“ – s více 
jak tisíci domky „trulli“. Prohlídka 
městečka Locorotondo, které patří 
k nejzajímavějším na jihu Itálie.
4. den: Výlet na tzv. „podpatek 
boty“ Itálie, Salentinský poloost-
rov. Vyhlídková cesta na nejjižnější 
mys Capo Santa Maria di Léuca. 

Návštěva krásného Gallipoli – stře-
dověké centrum na ostrově v Jón-
ském moři, anjouovský hrad, rybí 
trh, katedrála. Odpoledne koupání 
na „karibské pláži“ Baia Verde.
5. den: Přejezd do vnitrozemské 
provincie Basilicata. Návštěva pozo-
ruhodného města Matera ležícího 
v zajímavé přírodní oblasti, kde strže 
od sebe oddělují jednotlivé kopce. 
Prohlídka části Sassi, kde se nachází 
kostely a obydlí vytesané do skály.
6. den: Město Lecce s jedinečnou 
barokní architekturou a množstvím 
zajímavých kostelů. Piazza del 
Duomo, katedrála bazilika Santa 
Croce aj. Návštěva pobřeží, kde 
bělostné skály ční nad průzračnou 
bleděmodrou vodou v místě Roca 
Vecchia a Toree Dell Orso. Koupání. 
7.den: Ráno odjezd, cestou návštěva 
Castel del Monte – jedna z nejzáhad-
nějších památek italského jihu, obrov-
ská pevnost viditelná již ze vzdále-
nosti mnoha kilometrů postavená 
ve 13. st. za vlády Fridricha II, císaře 
Svaté říše římské. Odjezd do ČR.
8. den: Návrat do Prahy.
Odjezdová místa: Praha, Příbram, 
Písek, České Budějovice.
Cena zahrnuje: 5x polopenzi, do-
pravu autobusem, průvodce, 5x uby-
tování v hotelu**** s bazénem.
Fakultativně: komplexní pojištění 
vč. storna 27 Kč/os./den

Termín: 9. 7.–16. 7.

VE  
SPOLUPRÁCI  

S CK MAYER 

& CROCUS
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Poznávací zájezdy – vícedenní Itálie

Romantická Ligurie a italské námořní republiky s koupáním
Jeden z nejhezčích úseků italského pobřeží, slavná šikmá věž, koupání v Ligurském i Tyrhénském moři, Levantská riviéra, 
barevná středověká městečka, rodný dům Kryštofa Kolumba.

LIGURIE

CENA: 4 990 Kč

PROGRAM:
1. den: Večer odjezd z ČR (Praha, 
Písek, České Budějovice). Noční 
přejezd do Itálie.
2. den: Dopoledne prohlídka 
Janova – centra slavné středověké 
námořní republiky – procházka 
od nábřeží s moderními stavbami 
od Renza Piana, přes katedrálu, 
Dóžecí palác, románské kostelíky, 
rodný dům Kryštofa Kolumba 
a renesanční Strada Nuova, mož-
nost návštěvy slavného akvária. 
Výlet vlakem a lodí po Levantské 
riviéře – malebná středověká 
městečka Camogli a Portofino, 
lázeňské městečko Santa Marghe-
rita, možnost koupání v Ligurském 
moři. Nocleh na pobřeží Tyrhén-
ského moře.
3. den: Volno, odpočinek na pláži 
Tyrhénského moře. Polodenní fa-
kultativní výlet do Pisy – prohlídka 
centra slavné středověké námořní 
republiky – šikmá věž, katedrála, 
baptisterium, nábřeží Arna. Cena 
500 Kč. Nocleh.
4. den: Přejezd do přístavu La 
Spezia. Výlet lodí Zátokou básníků 
na rozhraní Tyrhénského a Ligur-
ského moře, prohlídka maleb-
ného středověkého městečka 
Portovenere. Vyhlídková plavba 
podél UNESCEM chráněného 
pobřeží Cinque Terre – Rioma-
ggiore, Manarola, Corniglia, 

Vernazza a Monterosso. Koupání 
v Ligurském moři. Výlet vlakem 
do malebných městeček Vernazza 
a Riomaggiore. Večer procházka 
centrem ligurského přístavního 
města La Spezia. Noční přejezd.
5. den: Kolem poledne návrat 
do ČR.
Odjezdové místa: Praha, Písek, 
České Budějovice.
Cena zahrnuje: 2x ubytování 
v hotelu*** se snídaní, dopravu 
klimatizovaným busem, průvodce 
a zákonné pojištění CK.
Cena nezahrnuje: komplexní ces-
tovní pojištění vč. storna zájezdu 
27 Kč/os./den.

Termín: 27. 9.–1. 10.

VE  
SPOLUPRÁCI  

S CK POHODA
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Poznávací zájezdy – vícedenní Slovinsko

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

CENA: 5 890 Kč

PROGRAM:
1.den: Odjezd v brzkých ranních 
hodinách. Příjezd do Slovinska. 
Velký okruh Julskými Alpami – 
nejkrásnější horská panoramata, 
Kranjska Gora – horské středisko 
a řeka Soča a další. Odjezd na uby-
tování, nocleh.
2.den: Po snídani odjezd k jezeru 
Bled s majestátním hradem 
na skále, který se tyčí nad jezerem. 
Fakultativně možnost návštěvy hra-
du (cesta na ostrůvek gondolami). 
Dále návštěva romantické soutěsky 
Vintgar (měří 1 400 m a je zakon-
čená 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 pro-
hlídku romantického “loupežnic-
kého hradu” ve skalách Predjamski 
grad. Dále navštívíme největší 
krápníkovou jeskyni v Evropě –  

Postojnou jeskyni, jízda podzem-
ním vláčkem, 20 km podzemních 
chodeb. Přejezd na ubytování, 
nocleh.
4.den: Po snídani prohlídka pří-
mořských letovisek Piraň a Por-
torož. Volný program, možnost 
relaxace u moře a koupání. Večer 
odjezd domů.
5.den: Ranní příjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu zájez-
dovým 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 zájez-
du 27 Kč/os./den.
Odjezdová místa: Tábor, 
Písek, Strakonice, Prachatice, 
České Budějovice, Český Krumlov 
a Kaplice.

Termín: 21. 6.–25. 6.
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Poznávací zájezdy – vícedenní Chorvatsko

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 PROGRAM:
Program jednotlivých dnů může 
být průvodcem upraven v závis-
losti na počasí.
1. den: odjezd z ČR v odpoledních 
hodinách.
2. den: dopoledne prohlídka ná-
rodního parku Plitvická jezera (za-
řazeného na listinu UNESCO) tvo-
řeného 16 terasovitě položenými 
jezery, propojenými vodním tokem 
s množstvím vodopádů a peřejí 
na délce 8 km, v cca 13.00 hod. od-
jezd 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 Ši-
beniku – prohlídka, panorama-
tický výhled z pevnosti sv. Anny, 
kterému dominují katedrála sv. 
Jakuba, gotické kostely, renesanční 
radnice, biskupský palác, pevnost 
Sv. Anny s nádherným panorama-
tickým 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, pro-
cházka k útesům, navečer návrat 
kolem 18.00 hodiny. 
6. den: polodenní výlet do Za-
daru, prohlídka historického 
centra, tržnice, individuální volno, 
po večeři návštěva večerního Bio-
gradu 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, nave-
čer návrat do hotelu.
8. den: po snídani celodenní výlet 
do Splitu a „chorvatských Bená-
tek“ – Trogiru* (pouze u seriálů 301 
a 308) ostatní termíny volný den, 
koupání. 
9. den: dopoledne do 10.00 hodin 
uvolnění pokojů, možnost koupání, 
v cca 18.00 hodin 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 2 lůž-
kové pokoje s možností 1 přistýlky, 
vlastní sociální zařízení, balkon, 
nově stropní ventilátor v každém 
pokoji, možnost volby na moře 
za příplatek nebo k místní komuni-
kaci, rodinné pokoje (oddělená lož-
nice + rozkládací dvoulůžko 160 cm 
v obýváku, 2 x WC, minikuchyňka, 
jídelní kout) na vyžádání – u ro-
dinných pokojů povinný příplatek 
za mořskou stranu.
Stravování: snídaně a večeře 
formou bufetu.
Odjezdová místa: Praha, Beroun, 
Plzeň, Písek, Milevsko (od 4 osob), 
Tábor, ČB i po trase (možnost 
domluvy pro skupinky).
Doporučené kapesné na vstupy: 
cca do 25 EUR + lodní výlet Korna-
ty + Telaščica: 27 EUR (200 kuna).
Minimální počet účastníků: 38

VE  
SPOLUPRÁCI  

S CK NEAN 
TOUR

sERIáL TERmÍN
DOsP. OsObA  
v 1/2 DÍTĚ  

DO 12 LET v 1/2

DÍTĚ DO 12 LET 
NA PřIsT.

DOsP.  
NA PřIsT.

301* 16. 06.–25. 06. 9 990 5 200 9 390

302 23. 06.–02. 07. 10 190 5 200 9 590

303 30. 06.–09. 07. 10 490 5 200 9 690

304 07. 07.–16. 07. 10 690 5 200 9 990

305 14. 07.–23. 07. 10 690 5 200 9 990

306 11. 08.–20. 08. 10 690 5 200 9 990

307 18. 08.–27. 08. 10 190 5 200 9 590

308* 25. 08.–03. 09. 10 090 5 200 9 490

Cena za dítě do 12 let v rodinném pokoji: - 1.600 Kč z ceny dospělé osoby

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi formou bufetu, výlety uvede-
né v programu s výjimkou vstupů, průvodce, dopravu klimatizovaným 
busem, pojištění CK proti úpadku, pobytovou taxu.
Cena nezahrnuje: pokoje s výhledem na moře: + 800 Kč/pokoj/týden, 
1/1 pokoj: seriál 301: + 1100 Kč, ostatní termíny: + 2700 Kč, komplexní 
cestovní pojištění: + 270 Kč, vstupné Plitvická jezera: do 30. 6.: dosp. 
osoba: + 370 Kč, dítě 7–18let: + 210 Kč, od 30. 6.–31. 8.: dosp. osoba: 
+ 600 Kč, dítě 7–18 let: + 300 Kč.
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Poznávací zájezdy – vícedenní Švýcarsko

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 sý-
rány, jedno z nejkrásnějších švýcarských měst – malebný Luzern. A zejména skutečnost, že navštívíme dvě nejvyhlášenější horské 
oblasti na světě – Jungfrau a oblast Matterhornu. Zájezd je koncipován jako poznávací v kombinaci s lehkou až středně náročnou 
turistikou. U všech pěších túr máme připraveno více variant, jak pro náročnější turisty, tak odpočinkové trasy vhodné pro seniory.

ŠVÝCARSKO

PROGRAM:
1. den: odjezd večer z ČR, noční 
přejezd přes SRN do Švýcarska.
2. den: ráno přijedeme do oblasti 
Luzernu, horský masív Stoos – Mor-
schach, dále výběr ze dvou variant
a) náročná trasa: lanovkami 
pojedeme na vrchol Fronalpstock, 
odkud se vydáme panoramatickou 
hřebenovou túrou (cca 2,5 hod.) 
na Chlingenstock (1 935 m n. m.) – 
nezapomenutelný výhled na švý-
carská jezera.
b) méně náročná trasa: sestup 
z vrcholu Fronalpstock do letoviska 
Stoos (1,5 hod.). 
Odpoledne navštívíme jedno z nej-
krásnějších měst Švýcarska – Lu-
zern na břehu řeky Reuss, projde-
me se podél jezera Vierwaldstätter 
See s pohledem na vrchol hory 
Pilatus (2 132 m n. m.). Nejslavnější 
památkou města je dřevěný most 
s kaplí Kappellbrücke. Navečer 
se přesuneme na ubytování do Wil-
derswilu u Interlakenu.
3. den: po snídani odjedeme 
do Lauterbrunnen, odtud vlakem 
do Wengenu a lanovkou z Wenge-
nu na Männlichen. Poté nás čeká 
turistika s pozvolným klesáním přes 
Kleine Scheidegg (cca 2 hod.). Dále 
budeme pokračovat: 
a) do Grindelwaldu vlakem nebo 
b) pěšky z Kleine Scheidegg pod 
severní stěnou Eigeru do zastáv-
ky Alpiglen cca 2,5 hod. anebo 
c) do Grindelwaldu pěšky cca 
4 hod. Odjezd busem z Grindelwal-
du do Wilderswilu.
4. den: ráno návštěva soutěsky 
Aareschlucht, odjezd autobusem 
pod vodopády Reichenbachfälle, 
odtud historickou lanovkou vy-
jedeme na místo, kde byl v sou-
boji zavražděn Sherlock Holmes. 
Odpoledne navštívíme skanzen 
v Ballenbergu u Brienz, druhá 
skupina si může zvolit procházku 

k Brienzskému jezeru, poté odjezd 
do Interlakenu – exkurze v čoko-
ládovně Schuh s ukázkou ruční 
výroby a ochutnávkou nejjemnější 
švýcarské čokolády, možnost ná-
kupu čokoládových pralinek (vstup 
15 CHF zahrnuje výklad a ukázky vý-
roby, ochutnávku čokolády a dárek), 
* v termínu 25.–30. 8. se můžete 
zúčastnit odpoledne velké švý-
carské slavnosti UNSPUNNEN, 
která se koná jednou za 12 let 
a je považována za největší folk-
lórní setkání na světě (přehlídka 
švýcarských tradic: švýcarští 
zápasníci, krojovaní pastevci, 
lidová hudba a folklórní tradice).
5. den: ráno odjezd z hotelu přes 
Interlaken do oblasti Grimsel, krát-
ká zastávka u přehrady a průsmyku 
Grimsel (pěkné výhledy na fotogra-
fování), 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 turisti-
ky: Gornergrat, Sunneg, Klein Ma-
tterhorn či Matterhorn Glacier Trail. 
Večer odjezd.
6. den: návrat do ČR v poledních 
hodinách.
Ubytování: hotel Schönbühl s ven-
kovním bazénem ve Wilderswilu, 
4 km od Interlakenu. Od hotelu je 
překrásný výhled na okolní horské 
panorama. Dvoulůžkové a jedno-
lůžkové pokoje mají vlastní soc. zař., 
větší čtyř až šestilůžkové pokoje 
mají pěkné společné soc. zař. 
na patře (ve čtyřlůžkovém pokoji 
lze ubytovat samostatně i 2 nebo 
3 osoby). 
Stravování: polopenze.
Doporučené kapesné na lanovky 
a vlaky: 180 CHF.
Odjezdová místa: Praha, 
Benešov, Votice, Tábor, Písek, 
České Budějovice.

Cena zahrnuje: 3 noci v hotelu, 3x polopenzi, dopravu busem, průvodce.
Cena nezahrnuje: vstupné a lanovky (cca 180 CHF), komplexní cestovní 
pojištění 162 Kč/os.

TERmÍN
½ POKOj  

sE sOC. ZAřÍZENÍm 
CENA ZA OsObU

1/3 – 1/6 POKOj  
bEZ sOC. ZAřÍZENÍ 
CENA ZA OsObU

1/1 POKOj  
sE sOC. ZAřÍZENÍm

12. 7.–17. 7. 8 490 7 190 9 490

9. 8.–14. 8. 8 490 7 190 9 490

25. 8.–30. 8 8 490 7 190 9 490

5. 9.–10. 9. 8 490 7 190 9 490

22. 9.–27. 9 8 490 7 190 9 490

VE  
SPOLUPRÁCI  

S CK 
QUICKTOUR
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Poznávací zájezdy – vícedenní  Slovensko

Poznejte krásy Vysokých a Nízkých Tater
Pro svou nevelkou rozlohu bývají Vysoké Tatry označovány za nejmenší velehory světa. Nejvyšším bodem je Gerlachovský 
štít s výškou 2 655 metrů nad mořem. Ve Vysokých Tatrách najdeme 26 vrcholů převyšující výšku 2 500 metrů. Celá oblast 
Nízkých Tater je chráněna jako Národní park a většinu jeho území tvoří stejnojmenné pohoří. Nejvyšší horou je Ďumbier 
(2 043 m). Krásná příroda, turistické i kulturní zážitky, krátké vzálenosti, kvalitní bydlení i strava a také velmi pestrý program. 
To vše můžete čekat od pětidenního pobytu za skvělou cenu.

SLOVENSKO – VYSOKÉ A NÍZKÉ TATRY

CENA: 8 400 Kč

PROGRAM:
1. den: Odjezd v časných ranních 
hodinách. Zastávka u Čachtického 
Hradu – romantická zřícenina. 
Hrad proslul především díky 
Alžbětě Báthoryové, uherské 
šlechtičně přezdívané Čachtická 
paní, která byla pověstná tím, že 
se na hradě koupala v krvi dívek, 
aby si uchovala svou krásu co 
nejdéle. Příjezd do hotelu.
2. den: Vysoké Tatry – Štrbské 
Pleso – Mlynickou dolinou k vodo-
pádu Skok a okolo Štrbského ple-
sa – 2. největší jezero na slovenské 
straně. Je ukázkou typického 
morénového ledovcového jezera. 
Odpoledne koupání v Popradu.
3. den: NP Vysoké Tatry – z Tat-
ranské Lomnice výjezd lanovkou 
na Skalnaté pleso. Přechod 
Tatranské magistrály na chatu při 
Zelenom plese, cestou výhledy 
na vápencové Belianské Tatry, 
sestup Dolinou Kažmarskej Bilej 
Vody do Tatranských Matliarov. 
4. den: NP Nízké Tatry – Demä-
novská jeskyně slobody – byla 
vytvořena říčkou Demänovkou 
a utváří nejbohatší krápníkovou 
výzdobu ze známých Demänov-
ských jeskyní. Výjezd lanovkou 
na Chopok.
5. den: Bojnice – Bojnický zámek je 
romantický zámek s částečně po-
nechaným původně gotickým a re-
nesančním základem hradu. Příjezd 
do ČR ve večerních hodinách.

Ubytování: Ve *** hotelu s volným 
vstupem do hotelového aquapar-
ku a wellness centra.
Stravování: polopenze formou 
bufetu.
Cena zahrnuje: 4 noci v hotelu, 
4x polopenzi, dopravu autobu-
sem, volný vstup do hotelového 
aquaparku a wellness centra, 
průvodce, zákonné pojištění CK.
Cena nezahrnuje: příplatek 
za 1/1 pokoj 3 430 Kč, pobytovou 
taxu cca 5 EUR, vstupné na hrady, 
jízdy lanovkami, vstup do jeskyně 
(doporučené kapesné cca  
60 EUR/os.), komplexní cestovní 
pojištění vč. storna zájezdu  
27 Kč/os./den.
Odjezdová místa: Tábor, Písek, 
Strakonice, Prachatice, České 
Budějovice, Český Krumlov 
a Kaplice.

Termín: 6. 9.–10. 9.

Ubytování v hotelu s volným vstupem 
do  aquaparku a wellness centra!
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Zvýhodněné vstupné do muzeí a památek.
PROGRAM:
Okružní jízda Vídní, prohlídka historického centra města, volno, předpo-
kládaný návrat ve večerních hodinách.

17PO20

Jednodenní výlety –  
k sousedům za poznáním  Rakousko

PODZIM VE VÍDNI

CENA: 560 Kč

TRASA 1
Odjezd Písek – AN st. 1 
v 5.15 hod., Č.Budějovice – Dlou-
há louka, Peugeot v 6.00 hod., 
Třeboň – čerp. stanice Shell 
v 6.20 hod. přes hraniční pře-
chod Halámky.

TRASA 2
Odjezd Prachatice – AN st. 1 
ve 4.55 hod., Český Krumlov – 
AN st. BUS STOP v 5.35 hod., 
Č.Budějovice – Dlouhá louka, 
Peugeot v 6.00 hod., Třeboň – 
čerp. stanice Shell v 6.20 hod. 
přes hraniční přechod Halámky.Termín: 26. 10. (čtvrtek)

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

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:
Okružní jízda Vídní, zastávka v Schönbrunnu (prohlídka zahrad), prohlíd-
ka historického centra Vídně, volno, předpokládaný návrat ve večerních 
hodinách.

17PO02

JARO VE VÍDNI

CENA: 560 Kč

TRASA 1
Odjezd Písek – AN st. 1 
v 5.15 hod., Č.Budějovice – Dlou-
há louka, Peugeot v 6.00 hod., 
Třeboň – čerp. stanice Shell 
v 6.20 hod. přes hraniční přechod 
Halámky.

TRASA 2
Odjezd Prachatice – AN st. 1 
ve 4.55 hod., Český Krumlov – 
AN st. BUS STOP v 5.35 hod., 
Č.Budějovice – Dlouhá louka, 
Peugeot v 6.00 hod., Třeboň – 
čerp. stanice Shell v 6.20 hod. 
přes hraniční přechod Halámky.Termín: 22. 4. 

Cena zahrnuje: dopravu, pojištění léčebných výloh a připojištění úrazu, 
služby průvodce.
Cena nezahrnuje: vstupné do památkových objektů.
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17PO17 
SALZBURG

CENA: 650 Kč

TRASA 1 (29. 4.)
Odjezd Prachatice - AN st. 1 
v 5.15 hod., Č. Budějovice – Dlou-
há 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.

TRASA 2 (23. 9.)
Odjezd Písek - AN st. 1 
v 5.15 hod., Č. Budějovice – Dlou-
há 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.

Termíny: 29. 4. (trasa 1), 23. 9. (trasa 2)

Salzburg – vzácná perla v srdci Evropy a světové kulturní 
dědictví UNESCO. Město získalo slávu díky jedinečné archi-
tektonické kráse svého historického centra a kouzlu přírody, 
která jej obklopuje a jíž dominují zasněžené vrcholy velehor. 
Hravost, rozvernost a lehkost – to jsou atributy, které nejlé-
pe charakterizují tuto světovou metropoli.
PROGRAM:
Prohlídka historického centra města – pevnost Hohensalzburg, zámek 
Mirabell, Mozartův dům, Salzburgský chrám a další památky, volno. 
Předpokládaný návrat ve večerních hodinách.

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

LODÍ Z PASOVA DO LINCE

Termíny: 30. 4. (neděle), 5. 8.

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

DOsPĚLý DÍTĚ 6–13 LET DÍTĚ DO 6 LET

1 150 Kč 840 Kč 470 Kč

Jednodenní výlety –  
k sousedům za poznáním

 Rakousko,  
Německo

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:
Plavba lodí po Dunaji z Pasova do Lince (cca 5 hodin), prohlídka města 
Linec, předpokládaný návrat ve večerních hodinách.

17PO03

TRASA 1
Odjezd Kaplice – čerp. sta-
nice Mol v 5.00 hod., odjezd 
Č.Krumlov – AN st. BUS 
STOP v 5.20 hod., Č. Budějo-
vice – Dlouhá louka Peugeot 
v 5.50 hod. přes hraniční přechod 
Strážný do Pasova.

TRASA 2
Odjezd Písek – AN st. 1 
v 5.45 hod., Prachatice – AN st. 1 
v 6.30 hod. přes hraniční přechod 
Strážný do Pasova.
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DOsPĚLý DÍTĚ DO 14 LET

1 200 Kč 1 010 Kč

17PO11
BERCHTESGADEN

TRASA 1 (17. 6.)
Odjezd Prachatice – AN st. 
1 ve 4.45 hod., Č. Budějovi-
ce – Dlouhá louka, Peugeot 
v 5.30 hod., Č. Krumlov – AN st. 
BUS STOP v 6.00 hod., Kapli-
ce – čerpací stanice Mol v 6.20 
hod. přes hraniční přechod Dolní 
Dvořiště směr Linz a Salzburg.

TRASA 2 (16. 9.)
Odjezd Písek – AN st. 1 
ve 4.45 hod., Č. Budějovi-
ce – Dlouhá louka, Peugeot 
v 5.30 hod., Č. Krumlov – AN st. 
BUS STOP v 6.00 hod., Kapli-
ce – čerpací stanice Mol v 6.20 
hod. přes hraniční přechod Dolní 
Dvořiště směr Linz a Salzburg.

Termíny: 17. 6. (trasa 1), 16. 9. (trasa 2)

Historicky proslulý vrchol Kehlstein, tzv. „Orlí hnízdo“ 
(1834 m n. m.) nebo Hitlerova čajovna, zelenosmaragdové 
nejčistší jezero Německa Königsee i léčivá síla panenské pří-
rody Berchtesgadenského kraje… To vše máte nyní možnost 
poznat osobně.
PROGRAM:
Zastávka v nejstarší německé palírně Enzianbrennerei Grassl u Berchte-
sgadenu, poté výjezd místním busem a luxusním výtahem na Kehlstein 
a zpět, odpoledne procházka po břehu jezera Königsee, předpokládaný 
návrat ve večerních hodinách.

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.

17PO34

VYHLÍDKA „PĚT PRSTŮ“  
A VELKÁ LEDOVÁ JESKYNĚ

Termíny: 12. 8.

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

DOsPĚLý DÍTĚ 6–15 LET DÍTĚ DO 6 LET

1 890 Kč 1 450 Kč 790 Kč

Jednodenní výlety –  
k sousedům za poznáním

Německo, 
Rakousko
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17PO16

ROMANTICKÝM ÚDOLÍM WACHAU

TRASA 1 (13. 5.)
Odjezd Písek – AN st. 1 
v 5.00 hod., Č. Budějovice – Dlou-
há louka, Peugeot v 5.45 hod., 
Prachatice – AN st. 1 v 6.30 hod. 
přes hraniční přechod Strážný 
do Regensburgu.

TRASA 2 (28. 9.)
Odjezd Český Krumlov – AN st. 
BUS STOP v 5.15 hod., Č. Budě-
jovice – Dlouhá louka, Peugeot 
v 5.45 hod., Prachatice – AN st. 1 
v 6.30 hod. přes hraniční přechod 
Strážný do Regensburgu.

Termín: 10. 6.

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 Welten-
burg s nejstarším klášterním pivovarem na světě.
PROGRAM:
Prohlídka města Regensburg ( katedrála sv. Petra, biskupský palác 
s Prétorskou bránou, Kamenný most starý přes 800 let, …), přejezd 
do Kelheimu, prohlídka Síně osvobození – Befreiungshalle, poté plavba 
lodí proti proudu Dunaje tzv. Dunajskou soutěskou (cca 40 minut) až 
ke klášteru Weltenburg, plavba lodí zpět do Kelheimu. Návrat ve večer-
ních hodinách.

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

Cena zahrnuje: dopravu, pojištění léčebných výloh a úrazu, služby 
průvodce, lodní lístek.
Cena nezahrnuje: vstupné do kláštera v Melku (cca 11 EUR – osoba), 
vstupné do klášterní zahrady (4 EUR – dospělý, 1 EUR – dítě od 6 do 16 let).

REGENSBURG A PLAVBA  
DUNAJSKOU SOUTĚSKOU

Termíny: 13. 5. (trasa 1), 28. 9. (trasa 2)
DOsPĚLý DÍTĚ 6–16 LET DÍTĚ DO 6 LET

1 030 Kč 980 Kč 730 Kč

DOsPĚLý DÍTĚ 10–15 LET DÍTĚ DO 10 LET

1 300 Kč 950 Kč 580 Kč

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 toho-
to 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.

17PO13

Jednodenní výlety –  
k sousedům za poznáním

Německo, 
Rakousko
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17PO22

TRASA 1 (20. 5.)
Odjezd Č. Krumlov –AN st. 
BUS STOP v 6.00 hod., Č. Budě-
jovice – Dlouhá louka Peugeot 
v 6.30 hod., Prachatice – AN st. 1 
v 7.15 hod. přes hraniční pře-
chod Strážný do Pasova.

TRASA 2 (26. 8.)
Odjezd Písek – AN st. 1 
v 5.45 hod., Č. Budějovice – Dlou-
há louka Peugeot v 6.30 hod., 
Prachatice – AN st. 1 v 7.15 hod. 
přes hraniční přechod Strážný 
do Pasova.

Na této plavbě plné zážitků Vás bude fascinovat svět vody 
a křišťálu. Můžete obdivovat křišťálové vodní hrátky, Nep-
tunovu 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.

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

ZÁŽITKOVÁ PLAVBA  
LODÍ KRISTALLSCHIFF

Termíny: 20. 5. (trasa 1), 26. 8. (trasa 2)
DOsPĚLý DÍTĚ 6–13 LET DÍTĚ DO 6 LET

860 Kč 670 Kč 480 Kč

11. MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA  
ORCHIDEJÍ V KLOSTERNEUBURGU

Termín: 11. 3.

Kanovnický klášter Klosterneuburg pořádá 11. mezinárodní 
výstavu orchidejí. Výstava se rozkládá na ploše 2 000 m² 
a je největší svého druhu v Rakousku. Tentokrát bude 
výstava bude zaměřená na význam orchidejí pro evropské 
panovníky – v souvislosti s 300. výročím narození císařovny 
Marie Terezie. Této císařovně bude věnovaná i samostatná 
výstava v klášteře: Církev, klášter, Císařovna – Marie Terezie.
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 
do Klosterneuburgu. Návštěva výstavy orchidejí a prohlídka výstavy věno-
vané Marii Terezi. Předpokládaný návrat ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu, pojištění léčebných výloh a úrazu, služby 
průvodce, vstupné na obě výstavy.

17PO08

CENA: 1 020 Kč

Jednodenní výlety –  
k sousedům za poznáním
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Rakousko
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Jednodenní výlety –  
k sousedům za poznáním  Rakousko

ŽELEZNICÍ UNESCO  
DO SEMMERINGU

Termíny: 6. 5. (trasa 1), 30. 9. (trasa 2)

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

CENA: 1 250 Kč

CENA: 750 Kč

17PO14

TRASA 1 (6. 5.)
Odjezd Prachatice – AN st. 1 
ve 4.00 hod., Č. Krumlov – AN st. 
BUS STOP ve 4.45 hod., Č. Bu-
dějovice – Dlouhá louka, Peu-
geot v 5.15 hod., Třeboň - čerp. 
stanice Shell v 5.35 hod. přes 
hraniční přechod Halámky, směr 
Vídeň, Gloggnitz a Payerbach.

TRASA 2 (30. 9.)
Odjezd Písek – AN st. 1 
ve 4.30 hod., Č. Budějovi-
ce – Dlouhá louka, Peugeot 
v 5.15 hod., Třeboň – čerp. stani-
ce Shell v 5.35 hod. přes hraniční 
přechod Halámky, směr Vídeň, 
Gloggnitz a Payerbach.

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

JEZERA SOLNÉ KOMORY

Termín: 24. 6.

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

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:
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., Kapli-
ce – čerpací stanice Mol v 6.35 hod. přes hraniční přechod Dolní Dvo-
řiště 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.

17PO07
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DOsPĚLý DÍTĚ DO 15 LET

980 Kč 810 Kč

ALPSKÉ SOUTĚSKY

Termín: 19. 8.

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

Jednodenní výlety –  
k sousedům za poznáním  Rakousko

17PO18

MINIMUNDUS –  
ZÁBAVNÍ PARK MINIATUR

Termíny: 27. 5.

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

DOsPĚLý DÍTĚ 6–15 LET DÍTĚ DO 6 LET

1 520 Kč 1 290 Kč 1 060 Kč

17PO15

Od Sochy Svobody v New Yorku k Tádž Mahalu do Indie, 
od největší budhistické stavby na světě Borobudur 
na Jávě k Opeře do Sydney a od torontské CN Tower 
na skok k Bazilice svatého Petra v Římě – to vše a ještě cca 
150 dalších světoznámých staveb v měřítku 1:25 uvidíte 
během prohlídky tohoto zábavného parku.
PROGRAM:
Odjezd Písek - AN st. 1 ve 4.45 hod., Č. Budějovice – Dlouhá louka, Peu-
geot 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 Klagenfurt. Prohlídka zábavného parku MINIMUNDUS 
v Klagenfurtu, procházka u jezera Wörthersee, předpokládaný návrat 
v pozdních večerních hodinách.
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Jednodenní výlety –  
k sousedům za poznáním  Rakousko

Cena zahrnuje: dopravu, pojištění léčebných výloh a připojištění úrazu, 
služby průvodce, mýtné za průjezd vyhlídkovou silnicí.

DOsPĚLý DÍTĚ DO 15 LET

1 160 Kč 1 080 Kč

GROSSGLOCKNER

Termín: 9. 9.

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:
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.

17PO06

ZAHRADNICKÝ RÁJ V TULLNU

CENA: 800 Kč

Termín: 2. 9. (obě trasy)

17PO24

TRASA 1
Odjezd Písek – AN st. 1 
v 5.30 hod., Č.Budějovice – Dlou-
há louka, Peugeot v 6.15 hod., 
Třeboň – čerp. stanice Shell 
v 6.35 hod. přes hraniční přechod 
Halámky.

TRASA 2
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.

Výlet nejen pro milovníky květin do historického podunaj-
ského městečka Tulln nazývaného „Městem růží“. Navštívíte 
mezinárodní květinový veletrh na 80 000 m2, kde uvidíte 
sochy z květin, nádherné květinové dekorace a jiné.
PROGRAM:
Návštěva květinového veletrhu. Předpokládaný návrat ve večerních 
hodinách.

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



114 www.cksaturn.cz

DOsPĚLý DÍTĚ DO 15 LET

1 020 Kč 960 Kč

KRIMMELSKÉ VODOPÁDY

Termín: 2. 9.

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

Vodopády měří 380 m a jsou nejvyšší v Evropě. Podél vo-
dopádů vede naučná stezka v délce 4 km, která byla v roce 
1967 vyznamenána Evropskou radou diplomem ochrany 
přírody.
PROGRAM:
Odjezd Prachatice AN st. 1 ve 3.45 hod., Č. Budějovice – Dlouhá louka, 
Peugeot ve 4.30 hod., Č. Krumlov – AN st. BUS STOP v 5.00 hod., Kapli-
ce – čerpací stanice Mol v 5.20 hod. přes hraniční přechod Dolní Dvořiš-
tě, směr Linz, Salzburg, Krimmel. Pěší túra k vodopádům, předpokládaný 
návrat v pozdních večerních hodinách.

17PO35

Cena zahrnuje: dopravu, pojištění léčebných výloh a připojištění úrazu, 
prohlídku porcelánky, vstupné do muzea a služby průvodce.

17PO37

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 magne-
tem pro návštěvníky a zároveň rájem pro nákupy „bílého 
zlata“ s proslulou značkou dvou modrých zkřížených mečů.
PROGRAM:
Odjezd Český Krumlov – AN st. BUS STOP ve 4.30 hod., České Budějovi-
ce – 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.

Jednodenní výlety –  
k sousedům za poznáním

 Rakousko,  
Německo

PORCELÁNKA V MÍŠNI

CENA: 1 020 Kč

Termín: 22.4. (den otevřených dveří 
v manufaktuře v Míšni)
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Termín: 22. 7.

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

CENA: 950 Kč

Jednodenní výlety –  
k sousedům za poznáním  Německo

DOsPĚLý DÍTĚ DO 13 LET

1 300 Kč 990 Kč

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

DRÁŽďANY A ZÁMEK MORITZBURG

DELFINÁRIUM A ZOO V NORIMBERKU

Termín: 3. 6.

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 metro-
pole. Drážďany přezdívané jako „Florencie na Labi“ nabízí 
nádhernou přehlídku barokní architektury, které vévodí 
zámecký komplex Zwinger.
PROGRAM:
Odjezd Prachatice – AN st. 1 ve 4.15 hodin, České Budějovice – Dlouhá 
louka, Peugeot v 5.00 hodin, Písek – AN st. 1 v 5.45 hodin přes Prahu 
do Moritzburgu, kde Vás čeká prohlídka zámku. Poté přejezd do Dráž-
ďan – prohlídka centra města s průvodcem, poté možnost návštěvy kom-
plexu Zwinger či jiných památek, nebo možnost nákupů. Předpokládaný 
návrat ve večerních hodinách.

Navštivte s námi překrásnou zoologickou zahradu v Norim-
berku, 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 mož-
ností návštěvy komentovaného představení cvičených delfínů a lachtanů. 
Předpokládaný návrat ve večerních hodinách.

17PO36

17PO40
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Výlety pro rodiče s dětmi Německo, Rakousko

TRASA 1 (24.–25. 6.)
Odjezd Č. Krumlov – AN st. 
BUS STOP v 2.10 hod., Č Budě-
jovice – Dlouhá louka, Peugeot 
v 2.40 hod., Kaplice – čerp. st. 
MOL v 3.10 hod. přes hranič-
ní přechod Dolní Dvořiště, 
směr Linz, Salzburg, Mnichov, 
Günzburg. Celodenní pobyt 
v Legolandu. Předpokládaný 
návrat v pozdních nočních 
hodinách.

TRASA 2 (27.–28. 5.)
Odjezd Písek – AN st.1 
ve 2.00 hod., České Budějo-
vice – Dlouhá louka, Peugeot 
ve 2.45 hod., Prachatice – AN st. 1 
v 3.30 hod., přes hraniční přechod 
Strážný, Mnichov, Günzburg. 
Celodenní pobyt v Legolandu. 
Předpokládaný návrat v pozdních 
nočních hodinách.

CENA: 1 560 Kč

LEGOLAND

Termíny: 24.–25. 6. (trasa 1) 
 27.–28. 5. (trasa 2)

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

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 nezapo-
menutelných zážitků.  

17PO10

VODNÍ RÁJ AQUAPULCO U WELSU

TRASA 1 (11. 3.,  
28. 9. – státní svátek)
Odjezd Písek – AN st. 1 v 5.00 hod., 
Č. Budějovice – Dlouhá louka, 
Peugeot v 5.45 hod., Č. Krum-
lov – AN st. BUS STOP v 6.15 hod., 
Kaplice – čerp. st. MOL v 6.35 hod. 
přes hraniční přechod Dolní Dvo-
řiště do města Bad Schallerbach. 
Celodenní pobyt ve vodním parku 
AQUAPULCO. Návrat ve večerních 
hodinách.

TRASA 2 (8. 5. – státní 
svátek, 2. 9.)
Odjezd Prachatice – AN st. 1 
v 5.00 hod., České Budějovice – 
Dlouhá louka Peugeote v 5.45 hod, 
Č. Krumlov – AN st. BUS STOP 
v 6.15 hod., Kaplice – čerp. st. MOL 
v 6.35 hod. přes hraniční přechod 
Dolní Dvořiště do města Bad 
Schallerbach. Celodenní pobyt 
ve vodním parku AQUAPULCO. 
Návrat ve večerních hodinách.

Termíny: 11. 3. a 28. 9. (trasa 1), 
8. 5. a 2. 9. (trasa 2)

Aquapulco – to je skvělý den plný vodních radovánek pro ce-
lou rodinu! Vyzkoušejte tobogány, koryto divoké řeky, mořské 
vlny a další vodní atrakce, to vše nově v pirátském stylu.

17PO31

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.

DOsPĚLý DÍTĚ 6–15 LET DÍTĚ DO 6 LET

1 410 Kč 1 290 Kč 940 Kč
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BAYERN PARK – ZÁBAVNÍ PARK

TRASA 1 (3. 6., 28. 9.)
Odjezd Písek – AN st.1 
v 5.00 hod., Č. Budějovice – Dlou-
há louka, Peugeot v 5.45 hod., 
Prachatice – AN st. 9 v 6.30 hod. 
přes hraniční přechod Strážný 
do Reisbachu, kde se nachází 
zábavný park. Celodenní pobyt 
v Bayern Parku. Předpokládaný 
návrat ve večerních hodinách.

TRASA 2 (12. 8.)
Odjezd Č. Krumlov – AN st. BUS 
STOP v 5.15 hod., Č. Budějovice – 
Dlouhá louka, Peugeot v 5.45 hod., 
Prachatice – AN st. 9 v 6.30 hod. 
přes hraniční přechod Strážný 
do Reisbachu, kde se nachází 
zábavný park. Celodenní pobyt 
v Bayern Parku. Předpokládaný 
návrat ve večerních hodinách.

V tomto zábavním parku vás čeká 75 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.

17PO04

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

Termíny: 3. 6., 28. 9. – akční cena (trasa 1), 
12. 8. (trasa 2)

CENA: 1 130 Kč 
 990 Kč (akční cena, trasa 1 v termínu 28. 9.) 

DOsPĚLý DÍTĚ 6–19 LET DÍTĚ DO 6 LET

990 Kč 750 Kč 520 Kč

VÍDEňSKÁ ZOO

Termín: 16. 9.

Vídeňská zoologická zahrada Schönbrunn je nejstarší zoolo-
gickou zahradou na světě. V roce 1752 nechal císař Franti-
šek 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. Vznešené prostředí zůstalo po celá dlouhá staletí 
zachováno a ještě dnes vytváří působivou atmosféru. Souhra 
historických prvků a moderního vybavení dodává zoologické 
zahradě zvláštní kouzlo.
PROGRAM:
Odjezd Prachatice – AN st.1 ve 4.55 hod., Č.Krumlov - AN st.BUS STOP 
v 5.35 hod., Č.Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot v 6.00 hod, Třeboň – 
čerp.stanice Shell v 6.20 hod. přes hraniční přechod Halámky. Celodenní 
pobyt v zoo Schönbrunn – Vídeň. Návrat ve večerních hodinách.

17PO38

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

Výlety pro rodiče s dětmi Německo, Rakousko
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Termín: 1. 4.

Cena zahrnuje: vstupné do Techmánia Science Center + vstupné do 3D 
planetária, dopravu a služby průvodce.

Jednodenní výlety  Česká republika

DOsPĚLý DÍTĚ 3–15 LET DÍTĚ DO 3 LET

950 Kč 850 Kč 690 Kč

DOsPĚLý DÍTĚ 4–15 LET DÍTĚ DO 4 LET

860 Kč 720 Kč 500 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, celodenní vstup do zoo, jednosměrná plavba 
lodí k Zoo a služby průvodce.

NA RODINNÝ VÝLET DO HLAVNÍHO MĚSTA

ZÁŽITKOVÁ PLZEň PRO RODINY S DĚTMI

Termín: 15. 7.

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 se nacházejí 
nové pavilony přibližující prostředí, ve kterém zvířata žijí – 
Indonéská džungle, pavilon goril, africký pavilon, průchozí 
voliéry a ostrůvky drobných savců, pavilon obřích želv, jiho-
americký pavilon, království tučňáků a mnohé další.

Zážitková plavba lodí, která vyplouvá po proudu z přístavi-
ště na Rašínově nábřeží a nejprve propluje plavební komo-
rou Smíchov a poté zamíří kolem břehů Kampy pod Karlův 
most. Z Kosárkova nábřeží dále po proudu do plavební 
komory u ostrova Štvanice přes most Barikádníků a moderní 
Trojský most až dopluje do přístaviště lodí na Císařském os-
trově a zaveze Vás až na místo.
PROGRAM:
Odjezd Český Krumlov – AN st. BUS STOP v 6.00 hod. , České Budějovice – 
Dlouhá louka, Peugeot v 6.25 hod., Písek – AN st. č. 1 v 7.15 hod. směr 
Praha. Návštěva zoologické zahrady, jednosměrná plavba lodí k zoologické 
zahradě. 

Techmania v Plzni nabízí stále nové interaktivní expozice, vě-
deckotechnické show, laboratoře či dílny. Science Center je 
založeno na expozicích složených z interaktivních exponátů, 
které herní formou přibližují určitý matematický či fyzikál-
ní princip nebo přírodní zákonitost či jev. Expozice jsou 
navrženy tak, aby návštěvník hravou formou přišel na určité 
technicko-přírodovědné zákonitosti. Experimentujte a po-
znávejte, jak funguje svět kolem nás kombinací všech vjemů. 
Interaktivní exponáty nejsou obyčejné hračky. Každý z nich 
má za úkol vysvětlit vám něco z přírodních jevů a zákonitostí 
anebo z oborů lidských činností. Zjistíte, že třeba i fyzika 
může být dobrodružství a že film je zase věda. Dále Vás 
čeká návštěva jediného 3D planetária v České republice.
PROGRAM:
Odjezd Český Krumlov – AN st. BUS STOP v 7.30 hod. , České Budějo-
vice – Dlouhá louka, Peugeot v 8.00 hod., Písek – AN st. č.1 v 8.45 hod. 
směr Plzeň. Návštěva plzeňské Techmanie, jediného 3D planetária 
v České republice.

Zoologická zahrada Trója  
s vyhlídkovou plavbou po Vltavě

Techmánia Science Center,  
3D planetárium
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Termín: 24. 6. Cena zahrnuje: vstupné na prohlídku reprezentačních sálů, zámeckou 
věž, Květnou zahradu, podzámeckou zahradu. Dále dopravu a služby 
průvodce.
Cena nezahrnuje: vstupné do muzea Kroměříž.

Jednodenní výlety  Česká republika

DOsPĚLý DÍTĚ DO 18 LET

1 000 Kč 910 Kč

DOsPĚLý DÍTĚ DO 6 LET

1 070 Kč 890 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.

KARLOVY VARY

KROMĚŘÍŽ

Termín: 17. 6.

Karlovy Vary, největší české lázeňské město s více než 
650 lety lázeňské tradice. Symbolem Karlových Varů je bez 
pochyby 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 de-
gustací tohoto tradičního, vysoce kvalitního bylinného liké-
ru, 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 6.45 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. 

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 dědic-
tví UNESCO. Tato oblast patří k nejnavštěvovanějším památ-
kám v České republice ve stylu francouzského Versailles. 
Dnes patří Květná zahrada v celosvětovém měřítku mezi nej-
významnější 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 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 6.45 hod. směr 
Kroměříž. Prohlídka zámku, podzámecké zahrady, zámecká věž, muzeum 
Kroměříž a Květná zahrada.

Lázeňské město s tajemstvím  
třináctého pramene

Za památkami UNESCO
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Termín: 12. 8.

Cena zahrnuje: dopravu, služby průvodce, návštěva jezer a vodopádu.

Jednodenní výlety  Česká republika

DOsPĚLý DÍTĚ 6–15 LET DÍTĚ DO 6 LET

490 Kč 470 Kč 410 Kč
Cena zahrnuje: dopravu, služby průvodce, prohlídka hradu a návštěva 
Prášilského jezera.

KAŠPERSKÉ HORY A PRÁŠILSKÉ JEZERO

ČERNÉ A ČERTOVO JEZERO A VODOPÁD BÍLÁ STRŽ

Termín: 8. 5.

Pojeďte s námi navštívit tajuplný hrad Kašperk a ledovcové 
Prášilské jezero patřící k nejoblíbenějším a nejnavštěvova-
nějším místům na Šumavě. Významný gotický hrad okouzlil 
českého režiséra Jiřího Stracha, který zde natočil pohádku 
Anděl Páně. Kašperk byl založen v roce 1356 Karlem IV. 
k ochraně zemských hranic s Bavorskem, zlatých dolů a nově 
založené kašperskohorské větve Zlaté stezky. 

Prášilské jezero se nacházi v nadmořské výšce 1080 m. 
Má rozlohu 3,7 ha a je hluboké maximálně 15 m. Nachází se 
v ledovcovém karu a je hrazeno 9 m vysokým valem žulo-
vých balvanů a dvěma staršími morénovými valy.
PROGRAM:
Odjezd Č. Krumlov – AN BUS STOP v 7.15 hod. – Č. Budějovice, 
Dlouhá louka Peugeot v 7.45 hod. – Písek AN st. 1 v 8.30 hod. směr hrad 
Kašperk. Prohlídka hradu a přejezd k Prášilskému jezeru, předpokládaný 
návrat ve večerních hodinách.

Objevte krásy největších a nejatraktivnějších šumavských 
jezer a nejvyššího vodopádu na Šumavě Bílá strž. 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 1008 m.n.m., přibližně 2,5 km 
od něj se nachází Čertovo jezero patřící k druhému největší-
mu jezeru na Šumavě se svými 10,34 ha a hloubkou 36,7 m. 
Dálé se nachází přibližně 4 km od Černého jezera Vodopád 
Bílá strž v nadmořské výšce 940 m.n.m a dosahuje celkové 
vyšky 13 metrů.
PROGRAM:
Odjezd Č. Krumlov – AN BUS STOP v 7.45 hod. – Č. Budějovice, Dlou-
há louka Peugeot v 8.15 hod. – Písek AN st. 1 v 9.00 hod. směr Špičákovo 
sedlo. Návštěva Černého, Čertova jezera a vodopádu Bílá strž.

CENA: 410 Kč

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%A9_a_%C4%8Certovo_jezero

http://foto.turistika.cz/foto/165796/90335/lrg_dscf4596.jpg

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodop%C3%A1d_v_B%C3%ADl%C3%A9_str%C5%BEi

www.kasperk.cz
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 Česká republika

DOsPĚLý DÍTĚ 6–18 LET NA PřIsTýLCE DÍTĚ DO 6 LET NA PřIsTýLCE

5 340 Kč 4 020 Kč 2 640 Kč

Cena zahrnuje: ubytování v hotelu s polopenzí (snídaně a večeře 
formou bufetu), vstup do aquaparku (rekreační a dětský bazén se třemi 
tobogány včetně člunového tobogánu, malá a velká vířivka, divoká 
řeka, whirlpooly, masážní trysky, perličková masážní lůžka, aqua bike aj.), 
dopravu a návštěva vodopádů.

KRKONOŠE

Termín: 15. 9.–17. 9.

Krkonoše jsou nejvyšším pohořím České republiky, patřící 
mezi nejoblíbenější horská místa v ČR. Leží v severních Če-
chách a na jihu polské části Slezska. Nejvyšší horou Krkonoš 
je Sněžka (1 603 m). Podle pověstí střeží Krkonoše báj-
ný duch Krakonoš. Pojeďte s námi do Špindlerova Mlýna 
a do Harrachova k Mumlavskému vodopádu načerpat 
novou energii z krásné horské přírody a užít si plno zábavy 
a relaxace v aquaparku.
PROGRAM:
1.den: odjezd v ranních hodinách do Špindlerova mlýna, ubytování 
v hotelu, koupání v aquaparku.
2. den: volný program dle výběru turistických tras ve Špindlerově Mlýně. 
Koupání v aquaparku.
3. den: snídaně a přejezd do Harrachova k Mumlavskému vodopádu, 
v odpoledních hodinách odjezd.

SLEVY pro ubytované hosty: sleva 20 % na půjčovnu kol a bruslí, 
neomezené využití minigolfu, nové hřiště – dětská lanovka, vzduchová 
trampolína aj., relax zona u jezírka se slunečníky a lehátky, dětská po-
stýlka zdarma (rezervujte předem). 10% sleva na konzumaci v restauraci 
a bazénovém bufetu, na využití služeb wellness centra (parní lázeň, solná 
infrasauna, solná jeskyně). 
Příplatky: jednolůžkový pokoj – 3 220 Kč 
Odjezdová místa: Český Krumlov, České Budějovice a Písek.

Třídenní zájezd s noclehem

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mumlavsk%C3%BD_vodop%C3%A1d#/media/File:Mumlavsky_vodopad.jpg

Odjezd Prachatice – AN st. 1 ve 4.55 hod., Český Krumlov – AN st. 
BUS STOP v 5.35 hod, České Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot 
v 6.00 hod. přes hraniční přechod Halámky.

PROGRAM:
7hodinové nakupování oblečení, kabelek, obuvi, šperků, kosmetiky, 
bytových doplňků, elketroniky, sprotovních potřeb a mnoho další-
ho. Předpokládaný návrat ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu, pojištění léčebných výloh a připojištění úrazu, 
služby průvodce a zákonné pojištění CK proti úpadku.

TRASA 
s odjezdem z Prachatic,  
Českého Krumlova a Českých Budějovic

17PO414

Zážitkové nakupování v PRIMARKU Rakousko

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

CENA: 560 Kč

Termín: 6. 5.

www.psychiclessons.com/wp-content/uploads/2013/11/shopping.jpg
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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. Také bychom Vám rádi sdělili, že nově přepravujeme v našem cyklopřívěsu 
elektrokola, jejichž počet prosíme nahlásit při objednání cyklozájezdu a cyklovýletu.

U vícedenních akcí Vám pro rok 2017 nabízíme jednu 
novinku, která směřuje do Chorvatska, do malebné oblasti 
Makarské riviery, kde budete mít možnost poznat na kole 
ty nejkrásnější ostrovy Brač a Hvar, kaňon řeky Cetiny 
a vykoupat se v Jaderském moři.

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 vlastní, speciální, kryté 
přívěsy, které byly zhotoveny s důrazem na omezení rizika 
poškození kol. 

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.

Závěrem důležité upozornění pro akce v Rakousku. 
Od června roku 2011 zde vstoupil v platnostt zákon 
stanovující pro děti do 12 let povinnost používat 
cyklistickou přilbu a to jak v případě, že jedou na kole 
samy, tak i tehdy, když se vezou v dětské cyklosedačce 
nebo v přívěsném vozíku.

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.

Děkujeme Vám za pochopení.   
 
Nejsilnější zážitky zanechá v člověku cestování,  
při kterém se pohybuje vlastní silou.
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17CA101

DOsPĚLý DÍTĚ DO 15 LET

700 Kč 650 Kč

Jedna z nejoblíbenějších a nejatraktivnějších cyklistických tras v Rakousku vede z německo-rakouské hranice kolem známé Du-
najské 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

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 1.5.: Milevsko – garáže ČSAD, 3.20 hod. nakládání 
kol, 3.30 hod. odjezd Písek – AN st. 1, ve 4.00 hod. nakládání kol, odjezd 
ve 4.25 hod. Č. Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot, v 5.15 hod. naklá-
dání kol, 5.45 hod. odjezd Č. Krumlov – AN st. BUS STOP, v 6.10 hod. 
nakládání kol, 6.25 hod. odjezd Kaplice – AN st.3, v 6.45 hod. nakládání 
kol, odjezd.
Odjezdová místa 29.7.: Milevsko – garáže ČSAD, 3.15 hod. nakládání 
kol, 3.25 hod. odjezd Tábor – AN st. 22, ve 3.50 hod. nakládání kol, od-
jezd 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 lou-
ka, 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. 3, v 6.45 hod. nakládání kol, odjezd.
Cyklotrasa: Pasov (hr. přechod)–Pyrawang–Jochenstein–Schlögen 
(přívoz za 2,5 EUR)–Aschach–Ottensheim.
Předpokládaný návrat do Písku (Tábora): do 21.30 hod.
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem, přepravu kol v pří-
věsu, průvodce, informační materiál, pojištění úrazu a léčebných výloh. 
Doporučujeme minimální kapesné cca 2,5 EUR na přívoz.

Termíny: 1. 5., 29. 7.

17CA119

DOsPĚLý DÍTĚ DO 15 LET

640 Kč 580 Kč

V naší nabídce dosud chyběl úsek cyklostezky kolem Dunaje z Mauthausenu do Ybbsu. Jedná se o nenáročnou etapu 
Donauradwegu, kde budete mít možnost navštívit i koncentrační tábor Mauthausen.

DUNAJSKÁ STEZKA 
Z MAUTHAUSENU DO YBBSU

Kola: nejvhodnější silniční a trekingová.
Náročnost: lehká, mohou ji absolvovat i netrénovaní cyklisté a děti. 
Délka trasy: cca 63–71 km. 
Odjezdová místa: Milevsko – garáže ČSAD, 4.20 hod. nakládání kol, 
4.30 hod. odjezd Písek – AN st. 1, ve 5.00 hod. nakládání kol, odjezd 
v 5.25 hod. Č. Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot, v 6.15 hod. naklá-
dání kol, 6.45 hod. odjezd Č. Krumlov – AN st. BUS STOP, v 7.10 hod. 
nakládání kol, 7.25 hod. odjezd Kaplice – AN st.3, 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 přívě-
su, průvodce, informační materiál, pojištění úrazu a léčebných výloh.

Termín: 8. 5. (pondělí – státní svátek)
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17CA103

17CA102

DOsPĚLý DÍTĚ DO 15 LET

730 Kč 670 Kč

DOsPĚLý DÍTĚ DO 15 LET

720 Kč 660 Kč

Cykloturistika – jednodenní výlety  Rakousko

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 – Klos-
terneuburg, město na úpatí Vídeňského lesa se známým klášterem.

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 – 
Z KREMSU K VÍDNI

DUNAJSKÁ STEZKA – 
ÚDOLÍM WACHAU

Kola: nejvhodnější silniční a trekingová.
Náročnost: lehká, trasu zvládnou i netrénovaní cyklisté. 
Délka trasy: cca 74 km. 
Odjezdová místa: Milevsko – garáže ČSAD, 3.55 hod. nakládání kol, 
4.05 hod. odjezd 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 přívě-
su, průvodce, informační materiál, pojištění úrazu a léčebných výloh.

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 6. 5. a 26. 8.: Milevsko – garáže ČSAD, 4.05 hod. na-
kládání kol, 4.15 hod. odjezd 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 8. 7.: Milevsko – garáže ČSAD, 4.00 hod. nakládání 
kol, 4.10 hod. odjezd Tábor – AN st. 22, ve 4.35 hod. nakládání kol, od-
jezd 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 přívě-
su, průvodce, informační materiál, pojištění úrazu a léčebných výloh. 

Termín: 13. 5.

Termíny: 6. 5., 8. 7., 26. 8.
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17CA105

DOsPĚLý DÍTĚ DO 15 LET

740 Kč 680 Kč

Trasa tohoto cyklovýletu má návaznost na cykloetapu z Kremsu do Klosterneuburgu, ze kterého se vydáme do vlastního centra 
rakouské metropole. Po cyklostezce na Donauinsel 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.

NA KOLE PO VÍDNI

Kola:  nejvhodnější silniční a trekingová.
Náročnost:  lehká, trasu zvládnou i netrénovaní cyklisté. 
Délka trasy:  cca 57 km. 
Odjezdová místa 7. 5.: Milevsko – garáže ČSAD, 3.35 hod. nakládá-
ní kol, 3.45 hod. odjezd Písek – AN, st. 1, ve 4.15 hod. nakládání kol, 
4.40 hod. odjezd Č. Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot, v 5.30 hod. na-
kládání kol, 6.00 hod. odjezd Třeboň – čerpací stanice Shell, v 6.25 hod. 
nakládání kol, odjezd.
Odjezdová místa 19. 8.: Milevsko – garáže ČSAD, 3.30 hod. nakládání 
kol, 3.40 hod. odjezd Tábor – AN st. 22, ve 4.05 hod. nakládání kol, od-
jezd ve 4.20 hod. Soběslav – parkoviště u restaurace Paluba, nakládání 
kol ve 4.35 hod., odjezd ve 4.45 hod. Veselí nad Lužnicí – vlakové nádraží, 
ve 4.55 hod. nakládání kol, 5.05 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 23.00 hod. 
Cena zahrnuje:  dopravu zájezdovým autobusem, přepravu kol v přívě-
su, průvodce, informační materiál, pojištění úrazu a léčebných výloh.

Termíny: 7. 5. (neděle), 19. 8.

17CA106

DOsPĚLý DÍTĚ DO 15 LET

840 Kč 780 Kč

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 his-
torickou alejí od zámku Hellbrunn. Cyklotrasa není časově náročná, bude dostatek času na prohlídku Mozartova města a jeho 
historických památek.

HELLBRUNNSKOU ALEJÍ  
DO SALCBURKU

Kola: nejvhodnější trekingová a silniční. 
Náročnost: mírná.
Délka trasy: cca 60 km.
Odjezdová místa 5. 7.: Milevsko – garáže ČSAD, 2.45 hod. nakládání 
kol, 2.55 hod. odjezd Tábor – AN st. 22, ve 3.20 hod. nakládání kol, 
3.35 hod. odjezd Soběslav – parkoviště u restaurace Paluba, ve 3.50 hod. 
nakládání kol, 4.00 hod. odjezd Veselí nad Lužnicí – vlakové nádraží, 
ve 4.10 hod. nakládání kol, 4.20 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.3, v 6.15 hod. nakládání kol, odjezd.
Odjezdová místa 5. 8.: Milevsko – garáže ČSAD, 2.50 hod. nakládá-
ní kol, 3.00 hod. odjezd 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.3, v 6.15 hod. 
nakládání kol, odjezd.
Cyklotrasa: Hof–Faistenau–Hallein–zámek Hellbrunn–Salcburk. 
Předpokládaný návrat do Tábora (Písku): do 22.30 hod.
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem, přepravu kol v přívě-
su, průvodce, informační materiál, pojištění úrazu a léčebných výloh.

Termíny: 5. 7. (středa – st. svátek), 5. 8.
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17CA104

DOsPĚLý DÍTĚ DO 15 LET

780 Kč 720 Kč

Velmi oblíbenou cyklotrasu podél Dunaje zahájíme pod již z dálky viditelným gotickým poutním kostelem Bogenberg. Nejen mi-
lovníci historie si určitě nenechají ujít prohlídku Straubingu, starého města v úrodné rovině. Po přestávce v městečku Wörth spat-
říme nad Dunajem známou Walhallu, slavnostní síň postavenou v dórském slohu. Tuto cyklotrasu jedeme výjimečně proti proudu 
Dunaje, abychom měli v Regensburgu, historickém městě v srdci Bavorska, dostatek času na prohlídku některých z 1 400 památ-
kově chráněných objektů z různých slohových období. Chrám sv. Petra je nejvýznamnější gotická sakrální stavba v Bavorsku.

DUNAJSKÁ STEZKA – REGENSBURG

Kola: nejvhodnější silniční a trekingová.
Náročnost: lehká. 
Délka trasy: cca 70 km. 
Odjezdová místa: Milevsko – garáže ČSAD, 3.05 hod. nakládání kol, 
3.15 hod. odjezd Tábor – AN st. 22, ve 3.40 hod. nakládání kol, odjezd 
ve 3.55 hod. Soběslav – parkoviště u restaurace Paluba, ve 4.10 hod.  
nakládání kol, 4.20 hod. odjezd Veselí nad Lužnicí – vlakové nádraží, 
ve 4.30 hod. nakládání kol, 4.40 hod. odjezd Č. Budějovice – Dlouhá 
louka, Peugeot, v 5.05 hod. nakládání kol, 5.35 hod. odjezd Č. Krumlov 
AN, st. BUS STOP, v 6.00 hod. nakládání kol, 6.15 hod. odjezd Prachati-
ce – AN st. 9, v 6.55 hod. nakládání kol, odjezd.
Cyklotrasa: Bogen–Straubing–Wörth–Regensburg.
Předpokládaný návrat do Tábora: do 23.00 hod. 
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem, přepravu kol v přívě-
su, průvodce, informační materiál, pojištění úrazu a léčebných výloh.

Termín: 27. 5.

17CA108

DOsPĚLý DÍTĚ DO 15 LET

660 Kč 560 Kč

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 nejzná-
mější 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

Kola: nejvhodnější trekingová.
Náročnost: mírná.
Délka trasy: cca 55 km.
Odjezdová místa: Milevsko – garáže ČSAD, 4.35 hod. nakládání kol, 
4.45 hod. odjezd 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. nakládá-
ní kol, odjezd.
Cyklotrasa: Altenburg–Gars–Langenlois–Krems.
Předpokládaný návrat do Písku: do 21.00 hod. 
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem, přepravu kol v přívě-
su, průvodce, informační materiál, pojištění úrazu a léčebných výloh.

Termín: 20. 5.



127www.cksaturn.cz

Cykloturistika –  
jednodenní výlety

 Rakousko,  
Německo

17CA110

DOsPĚLý DÍTĚ DO 15 LET

850 Kč 770 Kč

Tento cyklovýlet nás zavede na úpatí hory Untersberg, která dosahuje nadmořské výšky 1 885 m a nachází se přímo na hranici 
Rakouska a Německa, jižně od Salcburku a severně od oblasti Berchtesgadenu. Naším výchozím místem bude malebná vesnička 
Grödig s nejznámější zastávkou na okruhu Berchtesgaden, historické tržní město položené ve stínu bavorských Alp. Cyklovýlet 
si můžeme prodloužit zajížďkou (cca + 12 km) k jednomu z nejhlubších (185 m) a nejčistších jezer střední Evropy – Königsee. Nad 
jezerem se tyčí druhá nejvyšší hora Německa Watzmann (2 713 m) a proslulá Hitlerova pevnost Orlí hnízdo.

KOLEM UNTERSBERGU

Kola: nejvhodnější trekingová. 
Náročnost: střední.
Délka trasy: cca 48 km (Königsee + 12 km).
Odjezdová místa: Milevsko – garáže ČSAD, 2.50 hod. nakládání kol, 
3.00 hod. odjezd Písek – AN st. 1, ve 3.30 hod. nakládání kol, odjezd 
ve 3.55 hod. Č. Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot, ve 4.45 hod. na-
kládání kol, 5.15 hod.odjezd Č. Krumlov – AN st. BUS STOP, v 5.40 hod. 
nakládání kol, 5.55 hod. odjezd Kaplice – AN st. 3, v 6.15 hod. nakládání 
kol, odjezd.
Cyklotrasa: Grödig–Berchtesgaden–Grossgmain–Grödig. 
Předpokládaný návrat do Písku: do 22.30 hod.
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem, přepravu kol v přívě-
su, průvodce, informační materiál, pojištění úrazu a léčebných výloh.

Termín: 3. 6.

17CA107

DOsPĚLý DÍTĚ DO 15 LET

740 Kč 680 Kč

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

Kola: nejvhodnější trekingová a horská.
Náročnost: střední.
Délka trasy: cca 62 km.
Odjezdová místa: Milevsko – garáže ČSAD, 3.20 hod. nakládání kol, 
3.30 hod. odjezd Písek – AN st. 1, ve 4.00 hod. nakládání kol, odjezd 
ve 4.25 hod. Č. Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot, v 5.15 hod. naklá-
dání kol, 5.45 hod. odjezd Č. Krumlov – AN st. BUS STOP, v 6.10 hod. 
nakládání kol, 6.25 hod. odjezd Kaplice – AN st.3, 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 přívě-
su, průvodce, informační materiál, pojištění úrazu a léčebných výloh.

Termín: 10. 6.
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Cykloturistika – jednodenní výlety  Rakousko

17CA109

Cykloturistické putování začínáme v samém srdci Solné komory v Bad Ischlu, nejstarších solných lázních v Rakousku. Po dobře zna-
čených 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

Kola: silniční a trekingová.
Náročnost: většinou lehká, s několika stoupáními.
Délka trasy: cca 58 km.
Odjezdová místa 24. 6.: Milevsko – garáže ČSAD, 3.20 hod. nakládání 
kol, 3.30 hod. odjezd Písek – AN st. 1, ve 4.00 hod. nakládání kol, odjezd 
ve 4.25 hod. Č. Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot, v 5.15 hod. naklá-
dání kol, 5.45 hod. odjezd Č. Krumlov – AN st. BUS STOP, v 6.10 hod. 
nakládání kol, 6.25 hod. odjezd Kaplice – AN st. 3, v 6.45 hod. nakládání 
kol, odjezd.
Odjezdová místa 12. 8.: Milevsko – garáže ČSAD, 3.15 hod. nakládání 
kol, 3.25 hod. odjezd Tábor – AN st. 22, ve 3.50 hod. nakládání kol, od-
jezd 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. 3, 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 přívě-
su, průvodce, informační materiál, pojištění úrazu a léčebných výloh.

Termíny: 24. 6., 12. 8.

17CA113

DOsPĚLý DÍTĚ DO 15 LET

700 Kč 640 Kč

DOsPĚLý DÍTĚ DO 15 LET

790 Kč 700 Kč

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

Kola: nejvhodnější trekingová a horská.
Náročnost: střední.
Délka trasy: cca 65 km.
Odjezdová místa: Milevsko – garáže ČSAD, 3.15 hod. nakládání kol, 
3.25 hod. odjezd 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 lou-
ka, 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. 3, v 6.45 hod. nakládání kol, odjezd.
Cyklotrasa: Weissenbach–Altenmarkt–Unterlaussa–Mooshöhe 
(845 m n. m–převýšení 315 m)–Reichraming–Weyer.
Po trase projíždíme tunely – nutné mít osvětlení na kolo!
Předpokládaný návrat do Tábora: do 22.00 hod.
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem, přepravu kol v přívě-
su, průvodce, informační materiál, pojištění úrazu a léčebných výloh.

Termín: 17. 6.
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KAňONEM RETTENBACHU

Cykloturistika – jednodenní výlety  Rakousko

17CA111

DOsPĚLý DÍTĚ DO 15 LET

810 Kč 740 Kč

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 Sol-
né komory zakončíme u oblíbeného jezera Traunsee, vhodného ke koupání.

Kola: nejvhodnější horská a trekingová. 
Náročnost: středně těžká.
Délka trasy: cca 58 km.
Odjezdová místa: Milevsko – garáže ČSAD, 2.50 hod. nakládání kol, 
3.00 hod. odjezd Písek – AN st. 1, ve 3.30 hod. nakládání kol, odjezd 
ve 3.55 hod. Č. Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot, ve 4.45 hod. na-
kládání kol, 5.15 hod.odjezd Č. Krumlov – AN st. BUS STOP, v 5.40 hod. 
nakládání kol, 5.55 hod. odjezd Kaplice – AN st.3, 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 přívě-
su, průvodce, informační materiál, pojištění úrazu a léčebných výloh.

Termín: 15. 7.

17CA112

DOsPĚLý DÍTĚ DO 15 LET

810 Kč 740 Kč

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 nej-
krásnějších 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

Kola: nejvhodnější trekingová a silniční. 
Náročnost: střední s jedním prudkým stoupáním.
Délka trasy: cca 50 km.
Odjezdová místa: Milevsko – garáže ČSAD, 2.50 hod. nakládání kol, 
3.00 hod. odjezd Písek – AN st. 1, ve 3.30 hod. nakládání kol, odjezd 
ve 3.55 hod. Č. Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot, ve 4.45 hod. na-
kládání kol, 5.15 hod.odjezd Č. Krumlov – AN st. BUS STOP, v 5.40 hod. 
nakládání kol, 5.55 hod. odjezd Kaplice – AN st.3, 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 přívě-
su, průvodce, informační materiál, pojištění úrazu a léčebných výloh.

Termín: 22. 7.
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17CA114

DOsPĚLý DÍTĚ DO 15 LET

680 Kč 620 Kč

Název cyklotrasy je pojmenován po zdejším vynikajícím Veltlínském zeleném vínu s typickou kořeněnou vůní a pepřovitou chutí, 
které budete mít možnost ochutnat v proslulých vinných sklípkách. K nejkrásnějším obcím s uličkami vinných sklípků patří Falken-
stein 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

Kola: nejvhodnější trekingová.
Náročnost: střední.
Délka trasy: cca 73 km.
Odjezdová místa: Milevsko – garáže ČSAD, 3.20 hod. nakládání kol, 
3.30 hod. odjezd Písek – AN st. 1, ve 4.00 hod. nakládání kol, odjezd 
ve 4.25 hod. Č. Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot, v 5.15 hod. naklá-
dání 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 přívě-
su, průvodce, informační materiál, pojištění úrazu a léčebných výloh.

Termín: 2. 9.

Cykloturistika – jednodenní výlety  Rakousko

17CA115

DOsPĚLý DÍTĚ DO 15 LET

660 Kč 600 Kč

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 vino-
téce zdejší kvalitní vína. Od nejstaršího větrného mlýna v Rakousku s nádhernými výhledy sjedeme do vinařského města Retzu 
s největšími historickými vinařskými sklípky v zemi.

Kola: nejvhodnější trekingová.
Náročnost: středně těžká.
Délka trasy: cca 80 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. naklá-
dání kol, 6.30 hod. odjezd.
Trasa: Krems–Grafenegg–Maissau–Niederschleinz (700 m dlouhá 
Kellergasse)–Pulkau–Retz.
Předpokládaný návrat do Písku: do 22.00 hod.
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem, přepravu kol v přívě-
su, průvodce, informační materiál, pojištění úrazu a léčebných výloh.

Termín: 9. 9.

VINAŘSKÁ CYKLOTRASA  
Z KREMSU DO RETZU
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17CA118

DOsPĚLý DÍTĚ DO 15 LET

700 Kč 630 Kč

Termální lázně jsou oblíbeným cílem i pro cykloturisty. Tato příjemná cyklotrasa do termálů má převážně rovinatý charakter. Začne-
me v přístavním městečku Vilshofen a po prohlídce historického Pasova 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

Kola: nejvhodnější silniční a trekingová.
Náročnost: lehká. 
Délka trasy: cca 70 km.
Odjezdová místa 29. 4.: Milevsko – garáže ČSAD, 3.45 hod. nakládání 
kol, 3.55 hod. odjezd Tábor – AN st. 22, ve 4.20 hod. nakládání kol, od-
jezd ve 4.35 hod. Soběslav – parkoviště u restaurace Paluba, ve 4.50 hod. 
nakládání kol, 5.00 hod. odjezd Veselí nad Lužnicí – vlakové nádraží, 
v 5.10 hod. nakládání kol, 5.20 hod. odjezd Č. Budějovice – Dlouhá louka, 
Peugeot, v 5.45 hod. nakládání kol, 6.15 hod. odjezd. Český Krumlov AN, 
st. BUS STOP, v 6.40 hod. nakládání kol, 6.55 hod. odjezd Prachatice – 
AN st. 9, v 7.35 hod. nakládání kol, odjezd.
Odjezdová místa 16. 9.: Milevsko – garáže ČSAD, 3.50 hod. naklá-
dání kol, 4.00 hod. odjezd 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 Č. Krumlov AN, st. BUS STOP, v 6.40 
hod. nakládání kol, 6.55 hod. odjezd Prachatice – AN st. 9, v 7.35 hod. 
nakládání kol, odjezd.
Cyklotrasa: Vilshofen–Pasov–Bad Füssing. 
Odjezd z Bad Füssingu: do 21.00 hod.
Předpokládaný návrat do Tábora (Písku): v nočních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem, přepravu kol v přívě-
su, průvodce, informační materiál, pojištění úrazu a léčebných výloh.
Cena nezahrnuje: vstupné do lázní (pobyt do 5 hod.) – 11,5 EUR dospělí, 
8,5 EUR děti, učni a studenti na doklad.

Termíny: 29. 4., 16. 9.

17CA116

DOsPĚLý DÍTĚ DO 15 LET

860 Kč 760 Kč

Nenáročná atraktivní cyklotrasa kolem třetího největšího německého jezera ledovcového původu je určená pro nejširší cyklo-
turistickou 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

Kola: nejvhodnější trekingová.
Náročnost: lehká. 
Délka trasy: cca 56 km.
Odjezdová místa: Milevsko – garáže ČSAD, 2.20 hod. nakládání kol, 
2.30 hod. odjezd Písek – AN st. 1, ve 3.00 hod. nakládání kol, odjezd 
ve 3.25 hod. Č. Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot, ve 4.15 hod. na-
kládání 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. 3, 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 přívě-
su, průvodce, informační materiál, pojištění úrazu a léčebných výloh.

Termín: 1. 7.

Cykloturistika – jednodenní výlety  Německo
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Cykloturistika – vícedenní zájezdy

Vydejte se s námi do oblasti střední Itálie, do známého letoviska Rimini, které má velmi bohatou historii a malebné historické 
centrum. Během našeho pobytu podnikneme cyklovýlety podél pobřeží do přímořských letovisek Riccione, Cattolica, Cervia 
a některé směřují do vnitrozemí, kde budeme mít možnost poznat malebnou krajinu oblasti Emilia Romagna a Marche. 
Navštívíme také miniaturní republiku San Marino a město Ravena, které je v seznamu památek UNESCO.

 Itálie

PROGRAM:
1. den: odjezd ve večerních hodi-
nách přes Rakousko do Itálie.
2. den: dopoledne příjezd do le-
toviska Rimini, ubytování a krátký 
cyklovýlet s prohlídkou historické-
ho centra Rimini (cca 20 km).
3. den: cyklovýlet podél pobřeží 
do letovisek Riccione, Cattoli-
ca, Gabice Mare, Gradara (cca 
50–60 km). 
4. den: cyklovýlet do miniaturní 
republiky San Marino (cca 40 km). 
5. den: volný program (fakultativně 
výlet busem do Ravenny – město 
UNESCO, cena 400 Kč).

6. den: cyklovýlet do vnitrozemí 
podél řeky Marecchia do městečka 
Verucchio (cca 50 km).
7. den: cyklovýlet podél pobřeží 
do oblasti Cervie a Milano Ma-
rittima.
8. den: volný program.
9. den: dopoledne ukončení uby-
tování, volno a večer odjezd do ČR.
10. den: v dopoledních hodinách 
příjezd do ČR.

17CA160

Kola: nejvhodnější trekingová.
Náročnost: středně obtížná.
Délka tras: cca 250–290 km.
Odjezdová místa: Praha, Tábor, 
Písek, Č. Budějovice, Č. Krumlov.
Ubytování: hotel*** v blízkosti 
pláže – 2lůžkové pokoje 
s koupelnou a WC, TV.
Stravování: polopenze – snídaně 
formou bufetu, večeře servírované 
(4 chody), nápoje u večeře v ceně 
(pivo, víno, voda).

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

termín:
26. 5.–4. 6. CENA: 10 990 Kč/os. (2lůžkový pokoj v hotelu s polopenzí)

RIMINI A ADRIATICKÁ RIVIERA
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Cykloturistika – vícedenní zájezdy Itálie

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 sta-
robylými 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 koncentrací 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.

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

Kalterer See a 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.

17CA130

Kola: trekingová nebo horská.
Náročnost: střední. 
Délka tras: cca 195–235 km. 
Odjezdová místa: Písek, Tábor, 
Č. Budějovice, Č. Krumlov, Kaplice.
Vybavení hotelu: restaurace, bar, 
nekuřácké pokoje, klimatizace, vý-
tah, trezor, Wi-Fi zdarma ve vstupní 
hale. Wellness centrum – krytý 
bazén (6.00–24.00 hod.), venkovní 

malý 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.

termín:
2. 7.–6. 7.

JIŽNÍ TYROLSKO  
A GARDSKÉ JEZERO

ubytování  
ve wellness  

hotelu

Cena zahrnuje: 3x ubytování 
v hotelu*** s polopenzí, dopravu 

zájezdovým autobusem, přepravu 
kol v přívěsu, průvodce, informační 

materiál, komplexní pojištění a zá-
konné pojištění CK.

Příplatek: 1lůžkový pokoj 1 800 Kč.

CENA: 6 890 Kč/os. (2lůžkový pokoj v hotelu*** s polopenzí)
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Cykloturistika – vícedenní zájezdy Itálie

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 základ-
nu v rodinném a velmi příjemném hotelu*** na okraji šarmantního městečka Sterzing/Vipiteno a hlavním cílem budou 
2 nádherná údolí – Eisacktal a Pustertal.

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 Ei-
sacktal. 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. 

3. den: cyklovýlet zeleným údolím 
Pustertal. Středně náročná trasa 
Sterzing–Mühlbach–Bruneck–Tob-
lach–Toblacher See. Délka cyklo-
trasy 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 
11 EUR). Odpoledne odjezd do ČR, 
předpokládaný návrat do Písku 
do 24.00hod.

17CA124

Kola: trekingová nebo horská.
Náročnost: mírná až střední. 
Délka tras: cca 180 km. 
Odjezdová místa: Praha, Blatná, 
Písek, Tábor, Č. Budějovice, 
Č. Krumlov, Kaplice.
Vybavení: restaurace, jídelna, výtah, 
wellness centrum (whirpool, infra-
červená kabina, solárium, sauna, 
fitness – vše v ceně ubytování), 
tenisové kurty, minigolf, kosmetika 

a masáže na objednání za poplatek, 
vedle hotelu cykloservis.
Ubytování: dvoulůžkové pokoje 
s možností až 2 přistýlek, se spr-
chou/WC, TV/SAT, balkonem, tre-
zorem, telefonem, fénem. Možnost 
internetového připojení. 
Stravování: polopenze – snídaně 
formou bufetu, večeře servírovaná 
o 4 chodech. Výborná domácí 
tyrolská a italská kuchyně.

termín:
3. 8.–6. 8.

JIŽNÍ TYROLSKO ubytování  
ve wellness hotelu

Cena zahrnuje: 3x ubytování 
v hotelu*** s polopenzí, dopravu 
zájezdovým autobusem, přepravu 

kol v přívěsu, průvodce, informač-
ní materiál, komplexní pojištění, 
zákonné pojištění CK.

Fakultativní nabídka: lanovka 
na Rosskopf cca 11 EUR.
Příplatek: 1lůžkový pokoj 1 500 Kč.

Sleva: 3lůžkový pokoj 500 Kč/os.

CENA: 6 890 Kč/os. (2lůžkový pokoj v hotelu*** s polopenzí)
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Cykloturistika – vícedenní zájezdy

Druhý největší ostrov Středozemního moře je oblíbený nejen milovníky historie, přírody a koupání, ale také turistickou ne-
přetížeností i cyklisty. Na kolech se seznámíte s pozůstatky četných civilizací, které se na ostrově vystřídaly, budete obdivo-
vat 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 připo-
menout vynikající gastronomii a výborná sardská vína.

 Itálie

PROGRAM:
1.den: odjezd v odpoledních hodi-
nách 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 

výběžku Korsiky (cena za trajekt cca 
48 EUR). 
6.den: cyklovýlet ke skalním útva-
rům Capo d‘ Orso a Capo Ferro. 
7.den: fakultativní výlet autobusem 
do „Malé Barcelony“ Alghero spoje-
ný 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 dopoled-
ních hodinách.

17CA134

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.

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

termín:
11. 9.–20. 9.

SARDINIE –  
KARIBIK STŘEDOMOŘÍ

CENA: 15 990 Kč/os. (2lůžkový pokoj v hotelu s polopenzí)
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Cykloturistika – vícedenní zájezdy  Chorvatsko

Makarská riviéra patří k nejkrásnějším částem Chorvatska, její nádherné oblázkové pláže s piniovými porosty, vápencové 
pohoří Biokovo a průzračné čisté moře jsou skutečnými lákadly. Začátek června je vhodný termín pro cykloturistiku, turistic-
ká sezóna je na samém začátku a teplota vody v moři je již přijatelná. Na kolech projedeme pobřežní letoviska, kaňon řeky 
Cetiny, ostrov Hvar a zájezd zakončíme na proslulé pláži Zlatý mys u Bolu na ostrově Brač.

PROGRAM:
1. den: odjezd v odpoledních ho-
dinách přes Rakousko a Slovinsko.
2. den: dopoledne příjezd do Baš-
ky Vody, ubytování.
3. den: cyklovýlet po pobřeží 
do Podgory (40 km).
4. den: cyklovýlet po ostrově Hvar 
(65 km). 
5. den: volný program (fakulta-
tivně výlet do Dubrovniku, cena 
550 Kč/os.).

6. den: cyklovýlet kaňonem Cetiny 
(65 km).
7. den: cyklovýlet po ostrově 
Brač zakončený na pláži Zlatý mys 
(40 km). 
8. den: volný program (pro zdatné 
možnost výjezdu na vrchol Sv. Jure 
1 762 m n.m.).
9. den: odpoledne odjezd do ČR.
10. den: v dopoledních hodinách 
příjezd do ČR.

17CA178

Kola: nejvhodnější trekingová.
Náročnost: středně těžká.
Délka tras: cca 210 km.
Odjezdová místa: Praha, Tábor, 
Písek, Č. Budějovice, Č. Krumlov, 
Kaplice.

Ubytování: hotel**** s bazénem 
v blízkosti pláže cca 50 m, v centru 
Bašky Vody, 2lůžkové pokoje 
s možností 1 přistýlky, koupelnou, 
WC, telefonem, SAT/TV, balkon.
Stravování: polopenze – snídaně 
a večeře formou bufetu.

termín:
16. 6.–25. 6.
Cena zahrnuje: dopravu klimati-
zovaným autobusem s přívěsem 

na kola, 7x ubytování s polopenzí, 
trajekt na ostrov Brač, komplexní 

pojištění, informační materiál, 
průvodce.

Příplatky: 2 900 Kč za jednolůžkový 
pokoj, trajekt na Hvar cca 160 HRK

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

STŘEDNÍ DALMÁCIE Makarská riviéra, kaňon Cetiny, ostrovy Hvar a Brač 
s ubytování ve wellness hotelu
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Cykloturistika – vícedenní zájezdy Černá Hora

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.

PROGRAM:
1.–2. den: odjezd v odpoledních 
hodinách do Černé Hory na po-
břeží Jaderského moře, ubytování 
v hotelu, koupání, relaxace.
3. den: cyklovýlet kolem přírodní-
ho Kotorského zálivu, Risan návště-
va Rimski mozaici, klášter Banja, 
možnost výletu na ostrov sv. Jiří, 
prohlídka města Kotor, cca 40 km.
4. den: cyklovýlet pohořím 
Lovčen – k mauzoleu obroditele 
Petra Njegoše, cca 40 km.
5. den: cyklovýlet do bývalého 
hlavního města černohorského 
království Cetinje cca 40–50 km.

6. den: relaxační den, možnost 
fakultativního výletu busem 
do Dubrovníku (cena na osobu 
550 Kč). 
7. den: cyklovýlet k národnímu 
parku Skadarské jezero – Virpazar 
cca 40 km.
8. den: krátký cyklovýlet podél 
pobřeží.
9. den: dopoledne ukončení 
ubytování, koupání a odpoledne 
odjezd do ČR.
10.den: v dopoledních hodinách 
příjezd do ČR.

17CA155

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

Stravování: polopenze.
Cena zahrnuje: dopravu klimati-
zovaným autobusem s přívěsem 
na kola, 7x ubytování s polopenzí, 
komplexní pojištění, informační 
materiál, průvodce, zákonné 
pojištění CK.
Příplatky: 2 100 Kč za jednolůžko-
vý pokoj.

termín:
2. 6.–11. 6. CENA: 12 900 Kč/os. (2lůžkový pokoj v hotelu s polopenzí)

ČERNÁ HORA NA KOLE S KOUPÁNÍM V JADRANU Ubytování ve wellness hotelu
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Cykloturistika – vícedenní zájezdy Slovinsko

Slovinsko, je velmi malebnou zemí, kterou  většina z nás zná pouze jako tranzitní zemi při cestě k chorvatskému Jadranu. Po-
jeďte 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.

PROGRAM:
1. den: odjezd v časných ranních 
hodinách přes Rakousko do Slo-
vinska, 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).

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

17CA136

Kola: nejvhodnější trekingová.
Náročnost: středně těžká.
Délka tras: cca 175 km.
Odjezdová místa: Praha, Blatná, 
Písek, Tábor, Č. Budějovice, 
Č. Krumlov, Kaplice.

Ubytování: hotel – 2lůžkové poko-
je s koupelnou a WC, TV.
Stravování: polopenze.

termín:
10. 7.–16. 7.
Cena zahrnuje: dopravu klimati-
zovaným autobusem s přívěsem 

na kola, 5x ubytování s polopenzí, 
komplexní pojištění, informační 

materiál, průvodce, zákonné pojiš-
tění CK.

Příplatky: 2 100 Kč za jednolůžkový 
pokoj.

CENA: 10 290 Kč/os. (2lůžkový pokoj v hotelu s polopenzí)

SLOVINSKO –  
JULSKÉ ALPY A MOŘE
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Cykloturistika – vícedenní zájezdy Rakousko

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 ani zámek Trautenfels 
a nádherný benediktinský klášter Admont. Po cestě vás budou doprovázet horské masívy Dachsteinu a Nízkých Taur.

PROGRAM:
1. den: v ranních hodinách odjezd 
z ČR do Flachau. Cyklovýlet po tra-
se Flachau–Radstadt–Schladming. 
Délka cyklotrasy cca 45 km. Ubyto-
vání v hotelu***.
2. den: cyklovýlet Schladming– 
Pruggern–Irdning – Liezen–Ad-
mont. 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.

17CA122

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

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

termín:
21. 7.–23. 7.
Cena zahrnuje: dopravu zájezdo-
vým autobusem, přepravu kol v přívě-

su, průvodce, 2x ubytování v hotelu*** 
ve 2lůžkovém pokoji s polopenzí, 

informační materiál, komplexní pojiš-
tění a zákonné pojištění CK.

Příplatek: 1 000 Kč za 1lůžkový 
pokoj.

CENA: 4 890 Kč/os.

ENNŽSKÁ CYKLOSTEZKA
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Cykloturistika – vícedenní zájezdy  Rakousko

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, tradiční-
mi hospůdkami a ochutnat výtečné víno.

PROGRAM:
1. den: brzy ráno odjezd z ČR 
do Mariazell. Cyklovýlet Mariazell–
Lilienfeld–Wilhemsburg. Převaha 
klesání, délka cyklotrasy cca 70 km. 
Ubytování v hotelu, večeře. 
2. den: cyklovýlet Wilhemsburg–
St.Pölten–Herzogenburg–Krems. 

Možnost návštěvy vinného šenku, 
nebo vyjížďka na benediktinský 
klášter Göttweig. Délka cyklotrasy 
cca 40–60 km. Odjezd do ČR, 
předpokládaný návrat do Písku 
do 22.00 hod.

17CA177

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

Ubytování: 1x v hotelu*** ve 2lůž-
kovém pokoji s koupelnou, WC, 
SAT/TV, fénem.
Stravování: v ceně zájezdu je po-
lopenze – snídaně formou bufetu, 
servírovaná večeře.

termín:
26. 8.–27. 8.

POHODOVĚ OD ALP K DUNAJI

Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým 
autobusem, přepravu kol v přívěsu, 

průvodce, 1x ubytování v hotelu*** 
ve 2lůžkovém pokoji s polopenzí, 

informační materiál, komplexní pojiš-
tění a zákonné pojištění CK.

Příplatek: 500 Kč za 1lůžkový pokoj.

CENA: 3 500 Kč/os.
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Víkendový cyklozájezd po nejkrásnější alternativní části, známe Tauernské cyklostezky, jsme po několika letech obnovili se 
změnou ubytování. Nocleh ve vlastním stanu jsme vyměnili za ubytování ve 4hvězdičkovém příjemném hotelu s polopenzí 
a možností relaxace. Začínat budeme v oblasti Kitzbühelských Alp, kde ledovcová řeka pramení, dále projedeme až do srdce 
Berchtesgadenských Alp, kde se řeka prodírá dvoutisícími velikány. V samotném závěru si prohlédneme nádherné historické 
centrum Salcburku, které stezka protíná.

PROGRAM:
1. den: brzy ráno odjezd z ČR 
do Saalbachu. Cyklovýlet po trase 
Saalbach–Maishofen–Saalfelden–
Lofer, délka cyklotrasy cca 65 km. 
Ubytování v hotelu****.

2. den: cyklovýlet Lofer–Bad 
Reichenhall–Salzburg. Délka cyk-
lotrasy cca 60 km. Odjezd do ČR, 
předpokládaný návrat do Písku 
do 23.00 hod.

17CA140

Kola: trekingová nebo silniční.
Náročnost: lehká. 
Délka trasy: cca 135 km. 
Odjezdová místa: Písek, Tábor, 
Č. Budějovice, Č. Krumlov, Kaplice.
Ubytování: 1x v hotelu**** ve 2lůž-
kovém pokoji s koupelnou, WC, 
SAT/TV, fénem. Cena ubytování 

zahrnuje možnost využití bazénu 
a sauny v době jejich provozu. 
Stravování: v ceně zájezdu je 
polopenze – snídaně formou bu-
fetu, servírovaná večeře (4 chody, 
polévka a salát formou bufetu).

termín:
8. 7.–9. 7.

PODÉL ŘEKY SAALACH

Cena zahrnuje: dopravu zájez-
dovým autobusem, přepravu kol 

v přívěsu, průvodce, 1x ubytování v ho-
telu**** ve 2lůžkovém pokoji s polo-

penzí, informační materiál, komplexní 
pojištění a zákonné pojištění CK.

Příplatek: 400 Kč za jednolůžkový 
pokoj.

CENA: 3 500 Kč

Cykloturistika –  
vícedenní zájezdy

 Rakousko,  
Německo
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Cykloturistika – vícedenní zájezdy Německo

Labská cyklostezka se řadí mezi nejoblíbenější v Německu. Proto naše letošní novinka směřuje do její části v Sasku – země 
s bohatou historií. Začínat budeme mezi pískovcovými masívy v NP Saské Švýcarsko, poznáme nádherná, historická centra měst 
architekturou zahrnující všechna slohová období. V okolí Drážďan, které bývají nazývány Florencií na Labi, upoutají naši pozor-
nost i vinice nejmenší německé vinařské oblasti. Na závěr se přesuneme do údolí řeky Muldy, kde se hrady a zámky střídají s kou-
zelnou krajinou v okolí řeky.

PROGRAM:
1. den: ráno odjezd z ČR do Saska. 
Ubytování v hotelu v okolí Drážďan, 
krátký cyklovýlet (cca 20 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 stez-

ka–kolébka Saska Míšeň–Drážďany 
(cca 55 km).
4. den: ráno ukončení pobytu 
v hotelu, odjezd busem na cyklo-
trasu podél řeky Mulda (cca 60 km). 
V podvečer odjezd ze Cvikova do 
ČR, předpokládaný návrat v pozd-
ních večerních hodinách.

17CA138

Kola: trekingová.
Náročnost: mírná až střední. 
Délka tras: cca 200 km. 
Odjezdová místa: Č. Krumlov, 
Č. Budějovice, Písek, Tábor, Praha.

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

termín:
17. 8.–20. 8.

SASKO NA KOLE

Cena zahrnuje: 3x ubytování 
v hotelu s polopenzí, dopravu 

zájezdovým autobusem, přepravu 
kol v přívěsu, průvodce, informač-

ní materiál, komplexní pojištění, 
zákonné pojištění CK.

Příplatek: 1lůžkový pokoj 1 950 Kč

CENA: 6 590 Kč/os. (2lůžkový pokoj v hotelu s polopenzí)
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VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY    ČSAD AUTOBUSY ČESKÉ BUDĚJOVICE a.s., CESTOVNÍ KANCELÁŘ SATURN

Smlouva o zájezdu se uzavírá mezi cestovní kanceláří ČSAD 
AUTOBUSY ČESKÉ BUDĚJOVICE a.s. (pořadatelem zájezdu) 
a zákazníkem. Smlouva může být uzavřena přímo v cestovní 
kanceláři nebo prostřednictvím jejího obchodního zástupce 
(prodejce), který jedná na základě a v mezích uzavřené 
obchodní smlouvy a udělené plné moci. Zákazník je oprávněn 
si nechat předložit dokument, který osvědčuje způsobilost 
prodejce uzavírat cestovní smlouvy jménem cestovní kancelá-
ře, pro kterou je zájezd zprostředkován.

1. Podmínky realizace zájezdu
–  Realizace zájezdu je podmíněna dosažením minimálního 

počtu zákazníků. Tato skutečnost je uvedena v katalogu 
nebo ve smlouvě. Cestovní kancelář je povinna informovat 
písemně zákazníka o zrušení zájezdu z důvodu nedosažení 
minimálního počtu zákazníků nejpozději 21 dní před stano-
veným datem poskytnutí první služby. 

–  Cestovní kancelář může v katalogu nebo v poznámce cestov-
ní smlouvy stanovit zvláštní podmínky, které musí zákazník 
splňovat, pro účast na konkrétním zájezdu. 

–  Zákazník může oznámit, že se zájezdu či výletu místo něho 
zúčastní jiná osoba, která splňuje stejné podmínky jako 
zákazník. Za změnu osoby zaplatí zákazník u jednodenního 
výletu 50 Kč/osoba a u zájezdu 300 Kč/osoba. Za změnu 
nástupního místa zaplatí zákazník u jednodenního výletu 
50 Kč/osoba a u zájezdu 100 Kč/osoba. V případě, že klient 
mění pobytové místo či termín, nebo ruší zájezd či výlet 
úplně, řídí se v tomto případě stornovacími podmínkami. (viz. 
bod 6. odstupné)

2. Zvýšení ceny zájezdu
–  Cestovní kancelář je oprávněna jednostranným úkonem 

zvýšit cenu zájezdu, jestliže je zároveň přesně stanoven způ-
sob výpočtu zvýšení ceny. Cena zájezdu uvedená v cestovní 
smlouvě však nesmí být jednostranně zvýšena během 20 dnů 
před zahájením zájezdu.

Cenu lze podle této úpravy zvýšit jen v případě, že dojde 
ke zvýšení:
a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot nebo 
b) plateb spojených s dopravou, např. letištních a přístavních 
poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, nebo 
c) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny 
zájezdu v průměru o více než 10 %, pokud k této změně dojde 
do jednadvacátého dne před zahájením zájezdu. Při výpočtu 
cen v tomto katalogu bylo použito kursovního lístku ze dne 
7. 11. 2016.
–  Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi 

odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu, jinak 
cestovní kanceláři nevznikne právo na zaplacení rozdílu 
v ceně zájezdu.

3. Povinnosti cestovní kanceláře při uzavření smlouvy 
o zájezdu
–  Cestovní kancelář je povinna nejpozději do 7 dnů*/před 

zahájením zájezdu poskytnout zákazníkovi písemně další 
podrobné informace o všech skutečnostech, které jsou 
pro zákazníka důležité a které jsou jí známy, pokud nejsou 
obsaženy již v cestovní smlouvě nebo v katalogu, který byl 
zákazníkovi předán, zejména: 
a) upřesnění údajů, které se týkají dalších plateb za služby, 
jejichž cena není zahrnuta v ceně zájezdu, údaje k ubytování, 
dopravě, stravování  
b) podrobnosti o možnosti kontaktu s nezletilou osobou 
nebo zástupcem cestovní kanceláře v místě pobytu nezletilé 
osoby, jde-li o zájezd, jehož účastníkem je nezletilá osoba  
c) jméno, adresa a telefonní číslo osoby, na kterou se zákaz-
ník 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 zá-
kazníkovi 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 zaháje-
ním zájezdu, musí cestovní kancelář svoji povinnost a–d) splnit 
již při uzavření cestovní smlouvy.

4. Změna podmínek smlouvy o zájezdu
a) ze strany cestovní kanceláře:
–  Je-li cestovní kancelář nucena z objektivních důvodů před 

zahájením zájezdu změnit podmínky smlouvy, může navrh-
nout zákazníkovi změnu cestovní smlouvy. Pokud navrhovaná 
změna cestovní smlouvy vede i ke změně ceny zájezdu, musí 
být v návrhu nová cena uvedena. 

–  Navrhne-li cestovní kancelář změnu cestovní smlouvy podle 
předchozího odstavce, má zákazník právo se rozhodnout, 
zda bude se změnou cestovní smlouvy souhlasit, nebo zda 
od cestovní smlouvy odstoupí. Pokud zákazník ve lhůtě 
určené cestovní kanceláři, která nesmí být kratší než 5 dnů 
od doručení návrhu na změnu cestovní smlouvy zákazníkovi, 
od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou 
souhlasí. 

–  Cestovní kancelář je oprávněna provést účelné programové 
změny, zejména z důvodů organizačních či klimatických 
(např.: jiná časová posloupnost navštívených míst, změna 
trasy z časových důvodů). Tyto programové změny činí 
cestovní kancelář zásadně s cílem zajistit bezproblémový 
průběh zájezdu. Rozsah a kvalita poskytovaných služeb 
musí být v úhrnu zachována a cena zájezdu se z důvodu 
provedení uvedených změn nemění. Tyto změny oznamuje 
cestovní kancelář zákazníkovi bez zbytečného odkladu. 
Zákazník nemá v těchto případech právo odstoupit 
od cestovní smlouvy bez povinnosti uhradit odstupné, 
ledaže jde o změny podstatné. Podstatnými změnami se 
rozumí: posunutí začátku nebo ukončení akce o více než 

24 hodin, zásadní změna místa ubytování, významná úprava 
programu či trasy zájezdu (týká-li se více než 20 % doby 
jeho trvání). 

b) ze strany zákazníka:
–  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 po-
platku podle této smlouvy, popřípadě nákladů spojených 
s překnihováním.

5. Odstoupení od smlouvy od zájezdu
a) ze strany cestovní kanceláře
–  Cestovní kancelář může před zahájením od cestovní 

smlouvy odstoupit jen z důvodu zrušení zájezdu nebo 
z důvodu porušení smluvní povinnosti zákazníkem. 

–  Odstoupí-li cestovní kancelář od smlouvy před zahájením 
zájezdu z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zá-
kazník 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. 

–  Odstoupila-li cestovní kancelář od cestovní smlouvy z dů-
vodu 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. 

–  Cestovní kancelář se může zprostit odpovědnosti za ško-
du podle předchozího odstavce nebo povinnosti zaplatit 
pokutu jen tehdy, prokáže-li, že ke zrušení zájezdu došlo 
v souladu s ustanovením o nedodržení minimálního počtu 
osob potřebných pro jeho realizaci nebo v důsledku 
neodvratitelné události, které nemohla cestovní kancelář 
zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ní 
spravedlivě požadovat. CK Saturn si vyhrazuje právo zrušit 
zájezd nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu, jestliže 
nebylo dosaženo minimálně 33 účastníků u zájezdu s do-
pravou organizovanou CK Saturn.

b) ze strany zákazníka
–  Zákazník může odstoupit od smlouvy kdykoliv za podmí-

nek stanovených touto smlouvou.
–  Odstoupí-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 zájez-
du (poskytnutí první služby)

Výše odstupného u zájezdu za každou osobu činí:
45 dní a více před rozhodnou skutečností   .  300 Kč za osobu
44 dní až 30 dní . . .  20 % z celkové ceny objednaných služeb
29 dní až 20 dní . . .  30 % z celkové ceny objednaných služeb
19 dní až 11 dní   . . .  50 % z celkové ceny objednaných služeb
10 dní až 4 dny . . . .  80 % z celkové ceny objednaných služeb
3 dny a méně . . . .  100 % z celkové ceny objednaných služeb

Stornovací podmínky jednodenních výletů:
Zrušení účasti na výletu je zákazník povinnen provést osob-
ně v cestovní kanceláři CK SATURN nebo písemně mailem 
na adresu cksaturn@cksaturn.cz, kde je rozhodující datum 
doručení mailu a nutnost potvrzení doručení ze strany 
CK SATURN. V případě, že zákazník odstoupí od smlouvy, je 
povinen zaplatit odstupné v následující výši:
4 dny a více . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Kč /osoba
3 dny a méně  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 % ceny zájezdu

7. Odpovědnost cestovní kanceláře
–  Cestovní kancelář odpovídá zákazníkovi za porušení závazků 

vyplývajících z uzavřené cestovní smlouvy bez ohledu na to, 
zda tyto závazky mají být splněny cestovní kanceláří nebo 
jinými dodavateli služeb cestovního ruchu poskytovaných 
v rámci zájezdu. 

–  Nesplní-li cestovní kancelář své povinnosti vyplývající z ces-
tovní smlouvy nebo tohoto zákona řádně a včas, musí zákaz-
ník uplatnit své právo u cestovní kanceláře bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 30 dnů od skončení zájezdu nebo 
v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být 
zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak právo zaniká. 

–  Je-li uzavření cestovní smlouvy zprostředkováno jinou cestovní 
kanceláří nebo cestovní agenturou, je lhůta podle předchozího 
odstavce zachována, i pokud tak zákazník učinil řádně a včas 
u zprostředkující cestovní kanceláře nebo cestovní agentury. 

–  Cestovní kancelář se může odpovědnosti za škodu způso-
benou 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 za-
bránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat. 

–  Cestovní kancelář se může odpovědnosti za škodu způsobenou 
porušením právní povinnosti zprostit jen tehdy, prokáže-li, že 
tuto škodu nezavinila ona ani jiní dodavatelé služeb cestovního 
ruchu poskytovaných v rámci zájezdu a škoda byla způsobena: 
a) zákazníkem 
b) třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, 
pokud tuto skutečnost nebylo možné předpokládat nebo 
nebyla nevyhnutelná, nebo 
c) neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno 
ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

–  Ve výše uvedených případech, kdy je škoda způsobená třetí 
osobou nebo neodvratitelnou událostí, je cestovní kancelář 
povinná poskytnout zákazníkovi v nesnázích rychlou pomoc.

8. Porušení smlouvy o zájezdu v průběhu zájezdu
–  Jestliže po zahájení zájezdu cestovní kancelář neposkytne 

zákazníkovi služby cestovního ruchu nebo jejich podstatnou 
část řádně a včas, nebo zjistí, že mu všechny služby cestov-
ního 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 prostřed-
nictvím 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 zby-
tečného odkladu vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. V případě, 
že součástí zájezdu je i doprava, je cestovní kancelář povinna 
poskytnout zákazníkovi dopravu zpět na místo odjezdu 
nebo na jiné místo návratu, s nímž zákazník souhlasil, včetně 
nezbytného náhradního ubytování a stravování. Pokud je 
doprava uskutečněná jiným dopravním prostředkem, než 
kterým měla být uskutečněna podle cestovní smlouvy, je 
cestovní kancelář povinná vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně 
v případě, že byla doprava uskutečněna za nižší náklady.

9. Pojištění
Ceny zahraničních zájezdů organizovaných ČSAD AUTOBUSY 
ČESKÉ BUDĚJOVICE a.s. zahrnují povinné smluvní pojištění 
ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. 
U jednodenních zahraničních výletů je v ceně zahrnuto 
pojištění léčebných výloh a úrazové připojištění a u zahranič-
ních cykloturistických zájezdů je v ceně zahrnuto komplexní 
cestovní pojištění, pokud není uvedeno jinak.

10. Závěrečná ustanovení
–  Zákazník podpisem cestovní smlouvy potvrzuje, že se seznámil 

s jejím obsahem, zejména s rozsahem objednaných služeb, 
podmínkami cestovního pojištění, jakož i s podmínkami úhrady 
odstupného, které je v případech stanovených touto smlouvou 
povinen uhradit cestovní kanceláři. Zákazník bere na vědomí, 
že pojistné podmínky a odstupné jsou nedílnou součástí 
smlouvy, souhlasí s nimi, a to jménem všech spolucestujících 
osob, ve prospěch kterých tuto cestovní smlouvu uzavírá. 

–  Zákazník je osobně zodpovědný za správnost jím uvedených 
osobních údajů. 

–  Zákazník je povinen zajistit si platné cestovní doklady včetně 
víz a dalších náležitostí potřebných pro vycestování do kon-
krétní destinace (např. lékařské potvrzení o vakcinaci aj.). 

–  Zákazník souhlasí s použitím jeho osobních údajů, v souladu 
se zákonem č. 101/2000 Sb., uvedených v této smlouvě, pro 
potřeby cestovní kanceláře SATURN a to výhradně za účelem 
zasílání nabídek služeb v cestovním ruchu zákazníkovi. Dále 
prohlašuje, že je zmocněn a tímto uděluje souhlas ve smyslu 
§ 5 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb. i jménem dalších osob uvede-
ných na této cestovní smlouvě. 

–  Termín „katalog“ zahrnuje veškerý písemný nabídkový materi-
ál cestovní kanceláře, který byl klientovi prokazatelně předán. 

–  Odlišuje-li se vymezení zájezdu uvedené v katalogu od této 
smlouvy – má vždy přednost cestovní smlouva.

11. Reklamace
Jestliže zájezd neodpovídá smluvním podmínkám, má zákaz-
ník nárok uplatnit reklamaci. Zákazník je povinen uplatnit re-
klamaci bez zbytečného odkladu v průběhu zájezdu u zástup-
ce 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.




