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Vážení zákazníci, milí přátelé, 

děkujeme Vám za to, že jste celou tu dobu s námi. Vážíme si 
toho. Dvacet dva let provozování cestovní kanceláře stále 
jdeme cestou slušnosti a férového jednání. Těší nás, že nás 
provází pověst slušné, zodpovědné a nápadité cestovní 
kanceláře, kterou tvoří báječný kolektiv doplněný skvělými 
zkušenými průvodci. Máme svoji práci rádi. 

Cestovatel pan Miroslav Hanzelka ve svých devadesáti osmi 
letech pronesl, že je třeba cestovat a v nových místech 
čerpat zkušenosti, znalosti, a tak se stávat lepšími lidmi. 
Cestování je úžasná terapie! Přesun z domova do jiného 
prostředí přináší nová poznání, rozšiřuje obzory, navazuje 
přátelství, posiluje zdraví. Cestovní zážitky nám dávají 
zapomenout na každodenní starosti, zbavují nás pracovního 
stresu, motivují nás a přinášejí tolik potřebný elán. Dopřejte 
si radost a zážitky! Určitě si je zasloužíte!

Procestujte s námi celý svět!

V novém katalogu pro rok 2019 najdete osvědčené pobytové 
zájezdy k moři i nová místa s báječným zázemím. Velkou vý-
hodou pro Vás je naše doprava moderními lux busy. Do cíle 
Vaší dovolené pro Vás volíme ty nejefektivnější trasy. Pro 
Vaše pohodlí zajišťujeme odjezdy z mnoha míst našeho 
regionu a z Prahy. 

Uvědomujeme si, jak moc důležité je pro nás všechny starat 
se o své zdraví. Proto stále rozšiřujeme nabídku pobytů 
a zájezdů do lázní a termálů. Jsme rádi, že se nám stále daří 
zajišťovat pro Vás to nejlepší ubytování v Podhájské, Veľkém 
Mederu a také v maďarských lázních.

Prohlédněte si naši nabídku zážitkových a poznávacích 
zájezdů! Kromě tradičních zájezdů najdete i nové programy. 
Je na co se těšit! 

I naše republika nabízí překrásná a unikátní místa, která nám 
cizinci závidí. Rádi pokračujeme v naší tradici poznávacích 
zájezdů v České republice. Nalistujte si náš „růžový český“ 
oddíl. Zážitky ze zájezdů v ČR jsou velké, mnohdy ohromu-
jící, ceny přitom dostupné!

Vy, kteří zamýšlíte cestovat leteckou dopravou, najdete v na-
šich CK také bohatou nabídku leteckých zájezdů do celého 
světa. Poradíme Vám rádi s pobytem u moře, připravíme 
nabídku poznávacích zájezdů, zajistíme výhodné letenky 
a další služby!

Neváhejte a přijďte do některé z našich CK nebo k našim 
prodejcům. Rádi Vás přivítáme, vyslechneme a společně pro 
Vás připravíme to nejlepší! Těšíme se na Vás.

Mgr. Miroslava Foltýnová,
ředitelka CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o.
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30.03. SRN: Mezinárodní výstava orchidejí v Drážďanech ...................................................................................................................99

02.04.–07.04. SR: Podhájska – pobyt autobusem .............................................................................................................................................51

06.04. ČR: Praha národní .....................................................................................................................................................................68

10.04.–14.04. HOLANDSKO: evropská květinová říše.....................................................................................................................................87

13.04. ČR: Praha letecká a vládní.........................................................................................................................................................69

17.04.–21.04. FRANCIE: Za vínem a zážitky do Švýcarska a Francie ...............................................................................................................83

25.04.–01.05. SR: Veľký Meder – pobyt autobusem .........................................................................................................................................51

27.04. SRN: Zámek Moritzburg a Drážďany .........................................................................................................................................98

27.04. SRN: Bad Füssing největší lázně Evropy.....................................................................................................................................78

27.04.–28.04. ČR: Jarní víkend v Praze ............................................................................................................................................................73

27.04.–28.04. SR: Bratislava, malá kráska na velkém Dunaji............................................................................................................................89

01.05.–05.05. FRANCIE: Cestou francouzských králů z Champagne do východní Normandie.........................................................................81

03.05.–05.05. ŠVÝCARSKO: Květinový ostrov Mainau a exotické Bodamské jezero ........................................................................................88

04.05. SRN: Do Stuttgartu za luxusními vozy Mercedes a Porsche .....................................................................................................102

04.05. SRN: ZOO Wilhelma Stuttgart & chov lidoopů........................................................................................................................103

08.05. SRN: Křišťálovou lodí po Dunaji..............................................................................................................................................101

08.05.–12.05. ITÁLIE: Cyklistický ráj Lago di Garda .........................................................................................................................................66

08.05.–12.05. ITÁLIE: Na kole do Dolomit a k jezeru Lago di Garda................................................................................................................66

11.05. SRN: Erding, termální lázně a největší aquapark v Evropě .........................................................................................................78

12.05. SRN: Zážitkový Mnichov: Allianz aréna a BMW .....................................................................................................................102

13.05.–19.05. POLSKO: Poznávací okruh nejkrásnějších míst Polska ..............................................................................................................86 

18.05. SRN: Historický Pasov a plavba křišťálovou lodí přes soutok 3 řek ..........................................................................................100

18.05. ČR: Rozkvetlý park Průhonice a zámek v Tróji ..........................................................................................................................70

22.05.–26.05. FRANCIE: Paříž, dáma na Seině.................................................................................................................................................81

23.05.–26.05. POLSKO: Krakow a solný důl Wieliczka ...................................................................................................................................86

25.05. SRN: Labutí zámky v Algavských Alpách...................................................................................................................................98

25.05. SRN: Zážitkový Ingolstadt........................................................................................................................................................102

25.05. ČR: Praha historická a umělecká ...............................................................................................................................................69

25.05.–26.05. RAKOUSKO: Jarní Vídeň ...........................................................................................................................................................89

27.05.–03.06. SR: Podhájska – pobyt autobusem .............................................................................................................................................51

01.06. ČR: Z Ameriky na Karlštejn........................................................................................................................................................68

01.06.–02.06. RAKOUSKO: Dachstein a Narciskové slavnosti na jezeře Grundlsee ........................................................................................97

02.06. ČR: Jarní Šumavou po stopách policie Modrava ........................................................................................................................72

08.06. ČR: Plavba Vltavskými kaskádami a zámek růží Konopiště........................................................................................................72

08.06. SRN: ZOO Norimberk a delfinárium .......................................................................................................................................103

08.06. SRN: Perly švábské Alby............................................................................................................................................................98

08.06.–09.06. ČR: Babiččino údolí a adršpašské skalní město..........................................................................................................................73

09.06.–15.06. MAĎARSKO: Sárvár – pobyt autobusem ...................................................................................................................................50

09.06.–15.06. MAĎARSKO: Bükfürdö – pobyt autobusem...............................................................................................................................50

14.06.–16.06. RAKOUSKO: Zážitkové Korutany..............................................................................................................................................88

14.06.–16.06. SRN: Nádherným údolím Mosely a Rýna...................................................................................................................................97

15.06. SRN: Světová historie v ráji Berchtesgadenských Alp.................................................................................................................95

15.06. RAKOUSKO: Z Pasova do Lince po proudu Dunaje ................................................................................................................101

15.06. ČR: Zážitkové jižní Čechy .........................................................................................................................................................71

15.06.–16.06. ČR: Víkend s česko-polsko-japonskými zážitky .........................................................................................................................74

15.06.–16.06. ČR: Kroměříž a Moravský kras...................................................................................................................................................75

18.06.–23.06. SR: Veľký Meder – pobyt autobusem .........................................................................................................................................51

22.06. RAKOUSKO: Tříjezerní plavba a solný důl v Altaussee ...........................................................................................................100

22.06. RAKOUSKO: Největší rakouská zahrada růží ..........................................................................................................................100

24.06.–01.07. SR: Podhájska – pobyt autobusem .............................................................................................................................................51

23.06. ČR: Český ráj .............................................................................................................................................................................71

24.06.–30.06. FRANCIE: To nejkrásnější z Provence na kole............................................................................................................................66

29.06. ČR: Český Krumlov & otáčivé divadlo .......................................................................................................................................71

04.07.–07.07. SRN: Na kole podél Mosely a Rýna ...........................................................................................................................................67

05.07. SRN: Tropický ostrov u Berlína ..................................................................................................................................................78

05.07.–14.07. NORSKO: Norské fjordy............................................................................................................................................................91

12.07.–14.07. ČR: Česko-Saské Švýcarsko .......................................................................................................................................................74

14.07.–21.07. FRANCIE: Levandulová Provence ..............................................................................................................................................80

15.07.–20.07. MAĎARSKO: Zalakaros – pobyt autobusem..............................................................................................................................49

17.07.–21.07. FRANCIE: Monako, Monte Carlo a Francouzská riviéra .............................................................................................................84

20.07. ČR: Český Krumlov & otáčivé divadlo .......................................................................................................................................71

20.07. ČR: Nejkrásnější výlet do jižních Čech ......................................................................................................................................70

22.07.–31.07. RUSKO: Petrohrad a Petrodvorce s návštěvou pobaltských republik..........................................................................................91

27.07.–28.07. SRN: Fascinující Orlí hnízdo .....................................................................................................................................................95

31.07.–04.08. ŠVÝCARSKO: Do Švýcarska za nejkrásnější horou světa ...........................................................................................................93
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01.08.–04.08. ITÁLIE: Zážitková turistika v italských Dolomitech.....................................................................................................................93

03.08. SRN: Legoland v Bavorsku.........................................................................................................................................................79

09.08.–18.08. RUSKO: Petrohrad a Petrodvorce s návštěvou pobaltských republik..........................................................................................91

15.08.–18.08. SLOVINSKO: Krásy Slovinska a Julské Alpy...............................................................................................................................94

17.08.–18.08. ČR: To nejlepší z Hané a Brna ...................................................................................................................................................76

17.08.–21.08. SR: Za kouzlem Vysokých Tater a Slovenského ráje...................................................................................................................94

17.08.–18.08. SRN, RAKOUSKO: Z Algavských Alp do světa křišťálu a zázraků přírody..................................................................................96

18.08.–24.08. MAĎARSKO: Sárvár – pobyt autobusem ...................................................................................................................................50

18.08.–24.08. MAĎARSKO: Bükfürdö – pobyt autobusem...............................................................................................................................50

18.08.–24.08. MAĎARSKO: Zalakaros – pobyt autobusem..............................................................................................................................49

21.08.–24.08. RAKOUSKO: Korutany na kole..................................................................................................................................................67

21.08.–25.08. FRANCIE: Od tyrkysových jezer Francie a Švýcarska až k nejvyšší hoře Evropy ........................................................................92

22.08.–25.08. ITÁLIE: Lago di Garda a opera ve Veroně...................................................................................................................................85

24.08. ČR: Český Krumlov & otáčivé divadlo .......................................................................................................................................71

24.08.–27.08. FRANCIE: Disneyland a Paříž ....................................................................................................................................................79

24.08.–25.08. ČR: Čertoviny a švejkoviny podél zlaté Sázavy..........................................................................................................................75

26.08.–02.09. SR: Podhájska – pobyt autobusem .............................................................................................................................................51

27.08.–31.08. FRANCIE: Na kole za krásami Alsaska.......................................................................................................................................67

31.08. ČR: Český Krumlov & otáčivé divadlo .......................................................................................................................................71

31.08. ČR: Posázavským pacifikem až ke hvězdám..............................................................................................................................72

31.08. RAKOUSKO: Největší přehlídka květin v Evropě .......................................................................................................................99

07.09. RAKOUSKO: Zámek růží a zážitkové zahrady Rakouska...........................................................................................................99

07.09.–08.09. ŠVÝCARSKO: Západ a východ slunce nad švýcarskou horou Pilatus.........................................................................................92

09.09.–16.10. SR: Podhájska – pobyt autobusem .............................................................................................................................................51

14.09. ČR: Lodí kaňonem Vltavy až ke koněspřežce ............................................................................................................................70

14.09.–15.09. RAKOUSKO: Lodí po Dunaji, horským vlakem do Alp..............................................................................................................96

15.09.–21.09. SR: Veľký Meder – pobyt autobusem .........................................................................................................................................51

18.09.–22.09. FRANCIE: Paříž, dáma na Seině.................................................................................................................................................81

18.09.–22.09. ITÁLIE: Perly Toskánska .............................................................................................................................................................84

20.09.–26.09. MAĎARSKO: Magické Maďarsko ..............................................................................................................................................90

20.09.–26.09. MAĎARSKO: Eger – pobyt autobusem ......................................................................................................................................49

21.09. SRN: ZOO Norimberk a delfinárium .......................................................................................................................................103

21.09.–22.09. ČR: Máme rádi Moravu! ............................................................................................................................................................77

25.09.–29.09. ITÁLIE: Řím, Vatikán a Tivoli .....................................................................................................................................................85

27.09.–29.09. FRANCIE: Perly francouzského Alsaska .....................................................................................................................................82

28.09. SRN: Legoland v Bavorsku.........................................................................................................................................................79

28.09. ČR: Praha královská a prezidentská ...........................................................................................................................................69

02.10.–06.10. BELGIE, Nejkrásnější města Belgie.............................................................................................................................................87

02.10.–06.10. FRANCIE: Zážitkové údolí Loiry ................................................................................................................................................82

05.10. SRN: Nespoutaný Dunaj..........................................................................................................................................................101

05.10.–06.10. ČR: Víkend na Pálavě ................................................................................................................................................................77

19.10. ČR: Výlet do 1. republiky...........................................................................................................................................................68

19.10.–20.10. ČR: Slovácko, čarokrásný kraj jižní Moravy...............................................................................................................................76

25.10.–30.10. FRANCIE: Bordeaux a krásy Atlantického oceánu......................................................................................................................83

26.10.–28.10. SR: Budapešť, Vídeň a relax v termálech....................................................................................................................................90

26.10.–30.10. SR: Veľký Meder – pobyt autobusem .........................................................................................................................................51

28.10. SRN: Tropický ostrov u Berlína ..................................................................................................................................................78

30.11. SRN: Hlavní německé město Vánoc Rothenburg .....................................................................................................................107

30.11. SRN: Drážďany a Tři oříšky pro Popelku..................................................................................................................................106

30.11. RAKOUSKO: Adventní Salcburk a čertí průvod .......................................................................................................................109

30.11. SRN: Advent pod Orlím hnízdem ............................................................................................................................................106

30.11.–01.12. MAĎARSKO: Budapešť, adventní královna Dunaje .................................................................................................................105

30.11.–01.12. RAKOUSKO: Vídeň v čase vánočním......................................................................................................................................104

07.12. SRN: Advent v Mnichově ........................................................................................................................................................108

07.12. SRN: Vánoční Norimberk ........................................................................................................................................................108

07.12. RAKOUSKO: Kouzelný advent u jezera Wolfgangsee..............................................................................................................107

07.12. RAKOUSKO: Romantický advent na jezerním zámečku Ort v Rakousku.................................................................................107

07.12.–08.12. POLSKO: Královský advent v polském Krakowě a Wroclawi ...................................................................................................104

07.12.–08.12. RAKOUSKO: Vídeň v čase vánočním......................................................................................................................................104

14.12. SRN: Vánoční romantika v Regensburgu..................................................................................................................................108

14.12. SRN: Ingolstadt, zážitkové bavorské Vánoce............................................................................................................................109

14.12. SRN: Zimní pohádka ...............................................................................................................................................................106

14.12.–15.12. FRANCIE: Štrasburk a Colmar, nejkrásnější advent ve Francii ..................................................................................................105

15.12. ČR: Praha vánoční...................................................................................................................................................................109

PŘEHLED ZÁJEZDŮ A POBYTŮPŘEHLED ZÁJEZDŮ A POBYTŮ
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Vážení zákazníci,

všechny námi pořádané zájezdy 
jsou v souladu s mezinárodními 
bezpečnostními předpisy. Do-
pravu u našich zájezdů zajišťu-
jeme komfortními pohodlnými 
autobusy. Naše moderní dálko-
vé autobusy, většinou značky 
Mercedes, Bova, Setra, jsou 
vybaveny klimatizací, barem, 
DVD, televizí a WC. 

Volíme pro Vás ty nejrychlejší 
a nejvýhodnější trasy.

DOPRAVA 2019DOPRAVA 2019

ODJEZDOVÉ TRASY 
2019

4

Praha

Karlovy Vary

Sušice

M. Lázně

Horažďovice

České Budějovice

PřešticePřeštice
Horš.TýnHorš.Týn

DomažliceDomažlice

KdyněKdyně

Stod

Strakonice

Plasy

Žatec

RozvadovRozvadov

FolmavaFolmava

Plzeň
TachovTachov

KlatovyKlatovy

NýrskoNýrsko

NepomukNepomuk

S1:
S2:
S3:
S7:

F. Lázně

Cheb

Humpolec

Trasa A: Plzeň – Přeštice – Klatovy – Kdyně – Domažlice – 
Horšovský Týn

Trasa B: Klatovy – Kdyně – Domažlice – Horšovský Týn – 
Holýšov – Stod – Plzeň – Rozvadov

Trasa C: Plzeň – Stod – Holýšov – Horšovský Týn – Domažlice – 
Klatovy – Horažďovice – Strakonice – České Budějovice

Trasa D: Klatovy – Domažlice – Horšovský Týn – Holýšov – 
Stod – Plzeň – Praha – Humpolec

Trasa E: Praha – Beroun – Rokycany – Plzeň – Přeštice – 
Klatovy – Kdyně – Domažlice – Horšovský Týn – Folmava

Trasa F: Klatovy – Domažlice – Horšovský Týn – Stod – Plzeň – 
Plasy – Žatec

Trasa G: Klatovy – Domažlice – Plzeň – Praha

Trasa H: Plzeň – Přeštice – Švihov – Klatovy – Železná Ruda

Trasa J: Klatovy – Plzeň – Praha

Trasa Z: Praha – Plzeň – České Budějovice 
(doprava zajištěna smluvními partnery)

Železná RudaŽelezná Ruda

Trasa A:
Trasa B:
Trasa C:
Trasa D:
Trasa E:
Trasa F:
Trasa G:
Trasa H:
Trasa J:
Trasa Z:

Pozn.: Odjezdovými místy ve výše uvedených městech jsou 
           autobusové zastávky ČSAD. Přesný čas a místo odjezdu 
           budou uvedeny v závěrečných pokynech. 
           Změna odjezdových míst a časů vyhrazena.

PLZEŇ: 
parkoviště mezi CAN a Škoda, a.s.

KLATOVY: 
autobusová zastávka MHD v Domažlické ulici nebo 
malé autobusové nádraží ČSAD – Tylovo nábřeží

DOMAŽLICE: 
autobusové nádraží ČSAD v Poděbradově ul.

HORŠOVSKÝ TÝN: 
autobusová zastávka ČSAD v Pivovarské ulici nebo 
autobusové zastávky ČSAD při hlavní silnici

Pravidelná odjezdová místa 
na všechny zájezdy CK:



spokojená 
        dovolená

SVOZY ZDARMA!

Trasa 
parkoviště u OC Lidl – Mariánské Lázně: parkoviště před autobusovým 
a vlakovým nádražím – Chodová Planá: autobusová zastávka ČSAD – 
Planá u Mariánských Lázní: parkoviště u OC Lidl – Tachov: autobusové 
nádraží ČSAD – Bor u Tachova: ČS Benzina u železničního přejezdu – 
Horšovský Týn

Trasa S2: Sušice: z nábřeží u lávky – Klatovy, Horažďovice: parkoviště zámek – 
Klatovy

Trasa S3: Praha: autobusové nádraží Zličín – Rokycany: ČS Mol 
u průmyslové zóny – Plzeň

Trasa S7: Nepomuk: parkoviště u OC Norma – Klatovy nebo Plzeň

S1: Cheb: parkoviště v Pražské ulici u OC Tesco – Františkovy Lázně: 

Horšovský Týn

 

 Plzeň

PS1: Cheb – Mariánské Lázně – Tachov – 

PS2: Sušice – Klatovy, Horažďovice – Klatovy

PS3: Praha – Beroun – Rokycany – Plzeň

PS7: Blovice – Nepomuk – Klatovy nebo Plzeň

Cena svozu u pěti a vícedenních zájezdů: Cena svozu u 2–4denních zájezdů:

150 Kč/os./cesta při 4 a více osobách 200 Kč/os./cesta při 4 a více osobách

250 Kč/os./cesta při 2 až 3 osobách 300 Kč/os./cesta při 2 až 3 osobách

Horšovský Týn

 

Pozn.: Přesný čas a místo odjezdu budou uvedeny v závěrečných pokynech. 
          Změna odjezdových míst vyhrazena.

Hledáte vhodný a pohodlný 
dopravní prostředek 

pro Vaši firemní, školní, 
rodinnou nebo jinou 
zamýšlenou cestu? 

Kontaktujte naši centrálu CK 
na tel.:

nebo 

Zajistíme Vám dopravu:
• autobusy pro 12–81 osob

• tranzity pro 6–8 osob

+420 379 423 028 

+420 602 876 877

ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVY

DOPRAVA 2019DOPRAVA 2019

SVOZOVÉ TRASY PRO VAŠE POHODLÍ!

AUTOBUSEM
MIKROBUSEM

AUTEM

Pozn.: Změna odjezdových míst vyhrazena.

Pozn.: Změna odjezdových míst, tras a cen dopravy vyhrazena.

Další pravidelná odjezdová místa ZDARMA v době konání pobytových zájezdů 
do CHORVATSKA – KVARNERSKÁ RIVIÉRA a ITÁLIE (minimálně 2 osoby/cesta):

Další pravidelná odjezdová místa ZDARMA v době konání pobytových zájezdů 
do CHORVATSKA – MAKARSKÁ RIVIÉRA: 

Další pravidelná odjezdová místa ZDARMA v době konání ozdravných 
a relaxačních zájezdů na SLOVENSKO : 

Další pravidelná odjezdová místa ZDARMA v době konání ozdravných 
a relaxačních zájezdů do MAĎARSKA : 

Další pravidelná odjezdová místa ZDARMA v době konání pěti a vícedenních 
zájezdů : 

Beroun, Bor u Tachova, Františkovy Lázně, Horažďovice, Cheb, Chodová Planá, 
Kdyně, Mariánské Lázně, Nepomuk, Planá u M. L., Praha, Přeštice, Rokycany, 
Sušice, Tachov.

Pravidelným odjezdovým místem je Plzeň, Praha, ostatní nástupní místa jsou 
za poplatek, nebude-li při uzavření smlouvy o zájezdu dohodnuto jinak.

Beroun, Bor u Tachova, Brno, Františkovy Lázně, Holýšov, Horažďovice, Humpolec, 
Cheb, Chodová Planá, Chotěšov, Kdyně, Mariánské Lázně, Nepomuk, Planá u M. L., 
Přeštice, Praha, Rokycany, Staňkov, Stod, Sušice, Tachov.

Bor u Tachova, Č. Budějovice, Františkovy Lázně, Holýšov, Horažďovice, Cheb, 
Chodová Planá, Chotěšov, Kdyně, Líně, Mariánské Lázně, Nalžovské Hory, Planá 
u M. L., Přeštice, Staňkov, Stod, Strakonice, Sušice, Tachov, Zbůch.

Beroun, Bor u Tachova, Horažďovice, Chodová Planá, Kdyně, Mariánské Lázně, 
Planá u M. L., Praha, Rokycany, Sušice, Tachov.

 (minimálně 2 osoby/cesta)

(minimálně 2 osoby/cesta)

(minimálně 2 osoby/cesta)

5

Placené svozy (minimálně 2 osoby/cesta): 

Svozové trasy a odjezdová místa:
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Spokojená dovolená

PROČ PRÁVĚ S CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ?PROČ PRÁVĚ S CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ?
22. sezóna22. sezóna

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 Všech našich věrných i nových zákazníků si vážíme.

 Jsme CK pojištěná podle Zákona 214/2006 Sb.

 Poskytujeme komplexní služby zaměřené na spokojenost klientů.

 Zajišťujeme rychlou, bezpečnou dopravu moderními busy. 
K moři pro Vás volíme rychlé přímé trasy a efektivně promyšlené svozy.

 O naše klienty pečujeme 24 hodin denně.

 Poskytujeme kvalitu za rozumnou cenu.

 Při zájezdech Vás doprovázejí zkušení průvodci, kteří se Vám rádi věnují.

 V místech pobytu se o Vás starají zodpovědní a zkušení delegáti CK.

 Tvoříme vlastní programy, tzn. že naše ubytovací kapacity, služby a programy, 
které nabízíme, osobně známe.

 Poskytujeme výhodné slevy a slevové balíčky.

 Vyberete si z bohatého výběru leteckých a autokarových zájezdů do celého světa 
od renomovaných CK. 

 Zprostředkujeme cestovní pojištění.

 Zajistíme Vám letenky do všech koutů světa.

 Naše CK je autorizovaným prodejcem vstupenek do divadel, na kulturní a sportovní akce 
v síti TICKET ART a TICKET PORTAL. V každé naší CK Vám vstupenky rádi vytiskneme na počkání.

 Organizujeme odborné exkurze a výlety pro školy všech stupňů.

 Připravíme Vám dárkové šeky v hodnotě podle Vašeho přání a dárkové poukazy, 
do kterých můžete přidat vlastní text, kterým potěšíte oslavence.

 Pořádáme zájezdy do divadel a za kulturou. 

 Zajistíme dovolenou v České republice.

 Zajišťujeme servis firemních akcí pro firmy a podnikatele.

 Připravíme dovolenou nebo služby „na míru“ pro jednotlivce i skupiny.

• 

• 

• 

• 

• 

Cestovní kancelář BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o. podporuje vzdělávací programy pro děti a mládež.
Je např. partnerem Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež JUNIORFEST, 

Prázdninové štafety Plzeňského kraje apod. Pořádá odborné exkurze pro všechny typy škol.

Jsme členem Asociace cestovních kanceláří ČR



... A DALŠÍ SLEVA 3 %!... A DALŠÍ SLEVA 3 %!

Pozn.: Vyhlášené slevy za včasnou rezervaci se vztahují pouze na zájezdy pořádané CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o. 
uvedené v tomto katalogu a označené piktogramy SLEVA nebo 5% nebo slevou v Kč. Sleva se neposkytuje 
z fakultativních služeb, z příplatků a z cestovního pojištění. Slevu za včasnou rezervaci lze kombinovat s výhodnými 
akcemi: Zdarma pobyt pro Vaše dítě, Zdarma doprava, Akce dospělý + dítě dle vyhlášeného věku u vybraného 
programu (1+1), Bonus. Slevu za včasnou rezervaci nelze kombinovat s výhodnými akcemi: Levná dovolená 
+50 let/+55 let, Super levná dovolená pro rodiny s dětmi, Last minute nabídky a jiné zvýhodněné akce, zájezdy do lázní 
a termálů autobusovou dopravou a pobyty vlastní dopravou.

SLEVY AŽ 15 % ZA VČASNOU REZERVACI!SLEVY AŽ 15 % ZA VČASNOU REZERVACI!
Neváhejte a ušetřete! Objednejte si svůj zájezd v první chvíli „FIRST MINUTE“!

UŠETŘÍTE a VYBERETE ze široké nabídky zájezdů.

SLEVY & VÝHODY PRO VÁS!SLEVY & VÝHODY PRO VÁS! spokojená 
        dovolená
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Pro naše věrné zákazníky, kteří si v posledních 3 letech zakoupili v naší cestovní kanceláři nebo u našich 
smluvních prodejců dvoudenní až vícedenní zájezd, jsme i pro sezónu 2019 připravili výhodné slevy 
za včasnou objednávku zájezdu. 

SLEVY PRO VĚRNÉ KLIENTY!SLEVY PRO VĚRNÉ KLIENTY!

až 15 % až 10 %
15 %

10 %

z ceny zájezdu 
nejpozději do 31.01.2019

z ceny zájezdu při uhrazení 50% zálohy 
nejpozději do 28.02.2019

při uhrazení 50% zálohy 10 %

7 %

4 %

z ceny zájezdu 
nejpozději do 31.01.2019

z ceny zájezdu při uhrazení 50% zálohy 
nejpozději do 28.02.2019

z ceny zájezdu při uhrazení 50% zálohy
nejpozději do 31.03.2019

při uhrazení 50% zálohy

Těší nás, že se stáváte našimi novými klienty. Už příště Vás potěšíme ještě vyšší slevou pro věrné zákazníky.

SLEVY PRO NOVÉ KLIENTY!SLEVY PRO NOVÉ KLIENTY!

až 10 % až 7 %
10 %

7 %

7 %

5 %

2 %

z ceny zájezdu 
nejpozději do 31.01.2019

z ceny zájezdu při uhrazení 50% zálohy 
nejpozději do 28.02.2019

při uhrazení 50% zálohy z ceny zájezdu 
nejpozději do 31.01.2019

z ceny zájezdu při uhrazení 50% zálohy 
nejpozději do 28.02.2019

z ceny zájezdu při uhrazení 50% zálohy
nejpozději do 31.03.2019

při uhrazení 50% zálohy

SLEVA 5 %!SLEVA 5 %!–5 %–5 %
do 31.3.

info str. 7

SLEVA ČASOVÁ!SLEVA ČASOVÁ!-300 Kč-300 Kč
info str. 7

do 30.4.do 30.4.

Složíte-li do 31.01.2019 platbu ve výši 100 % ceny vybraného dvou a vícedenního 
zájezdu autobusovou dopravou, získáte navíc další slevu 3 %.

Zájezdy označené žlutými piktogramy mají slevu 5 % platnou do dne, který je uvedený přímo 
v piktogramu u konkrétního zájezdu.

Zájezdy označené růžovými a modrými piktogramy mají slevu v Kč, která je uvedena přímo 
v piktogramu, platnou do dne, který je uvedený přímo v piktogramu u konkrétního zájezdu.

SLEVASLEVA
info str. 7

-300 Kč-300 Kč
info str. 7

do 30.4.do 30.4.

SLEVASLEVA
info str. 7



VĚRNOSTNÍ KARTAVĚRNOSTNÍ KARTA

DÁRKOVÉ POUKAZY A DÁRKOVÉ ŠEKYDÁRKOVÉ POUKAZY A DÁRKOVÉ ŠEKY

VSTUPENKY NA ORIGINÁLNÍCH FORMULÁŘÍCHVSTUPENKY NA ORIGINÁLNÍCH FORMULÁŘÍCH

ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY

Potìšte své blízké, pøátele, zamìstnance 
nebo své obchodní partnery a vìnujte jim 
dárkový poukaz v pìkném balení.
Rádi Vám pøipravíme i dárkový poukaz podle Vámi 
zadaného textu s Vaším osobním blahopøáním. 
Darovat mùžete i dárkový šek
(500 Kè, 1.000 Kè, 3.000 Kè aj.)
a výbìr zájezdu ponechat na samotném 
obdarovaném.

Pøijïte si vyzvednout svoji vìrnostní kartu!

2%

Tato karta opravòuje naše vìrné zákazníky, kteøí si v posledních 3 letech objednali a poté 
zrealizovali aspoò jeden zájezd, jehož poøadatelem byla CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o., 
k využití SLEV A VÝHOD vyhlášených CK. Slevy za včasnou rezervaci na str. 7 již věrnostní 
slevu obsahují.

Pro rok 2019 vyhlašujeme pro naše věrné klienty slevu:

 z ceny zájezdů poøádaných CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o. při uhrazení 50% zálohy 
jeho katalogové ceny aspoò 2 mìsíce pøed odjezdem, nebylo-li dohodnuto jinak.

Pozn.: zájezdem se rozumí kombinace alespoň 2 služeb cestovního ruchu přesahující 24 hodin, tj. např. 
doprava + ubytování. To znamená, že věrnostní slevu nelze uplatnit na jednodenní zájezdy, na nákup 
vstupenek na kulturní a sportovní akce, na zájezdy do divadel. K uplatnění věrnostní slevy sdělte prosím 
název zájezdu a datum (rok, měsíc), kdy jste se zájezdu zúčastnili. Věrnostní slevu nelze kombinovat 
s vyhlášenými časovými slevami, výhodami a akcemi.

V našich CK můžete uplatnit příspěvek Vašeho zaměstnavatele (tzv. benefit) na 
Vaši rekreaci poukázkami Flexi Pass nebo Dárkový Pass nebo Holiday Pass 
nebo Fokus Pass nebo Ticket Compliments nebo Ticket Benefits nebo také 
elektronickou on-line platbou z karet Benefit Plus, Benefity, E-sodexo nebo 
e-PASSem Sodexo Benefity, a to maximálně do hodnoty 50 % z celkové ceny 
dané smlouvy o zájezdu pro zájezdy a služby CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ 
s.r.o. Poukázka nebo e-PASS musí být uplatněny v jejich plné hodnotě. Benefit 
nelze proplatit v hotovosti, a to ani při stornu zájezdu. Případné slevy jsou 
poskytovány pouze z doplatku. Platbu benefity nelze kombinovat s žádnou 
slevou. Benefity nelze uplatnit na jednodenní zájezdy, na skupinové zájezdy, 
na rekreační, lázeňské a wellness pobyty v ČR, na úhradu vstupenek na 
kulturní a sportovní akce. Výhodu „platit benefity“ lze uplatnit pouze při 
rezervaci zájezdu, tj. při uzavírání smlouvy, nikoliv při jeho doplatku nebo 
realizaci platby zpětně. Benefity lze uplatnit i na zájezdy „Last minute“, a to 
v max. výši 50 % ceny zájezdu na jednu osobu, max. však 5.000 Kč na osobu.

Rozhodli jste se darovat vstupenky na kulturní nebo sportovní akci? Nebo jste si splnili sen zažít koncert 
mezinárodních hvězd či fandit národnímu týmu přímo z tribuny stadionu?

Pak to chce ORIGINÁLNÍ VSTUPENKY! 

Přijďte k nám! Jsme autorizovaní prodejci vstupenek v síti TICKET ART a TICKETPORTAL 
a v každé naší CK Vám Vaše vstupenky vytiskneme na originálních vstupenkových formulářích.

VÝHODY PRO VÁS!VÝHODY PRO VÁS!spokojená 
        dovolená
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ZDE
BUDE

VÁŠ
TEXT

Dárkový poukaz nelze proplatit v hotovosti. Je přenosný. 
Je určený na výše uvedený program, služby. www.bustour-foltynova.cz

Spokojená dovolenáSpokojená dovolená

DÁRKOVÝ ŠEKDÁRKOVÝ ŠEK
1.000 Kč1.000 Kč

na zájezdy a služby 
zakoupené 

v CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o. 
Krásné Vánoce!Krásné Vánoce!šek číslo:

PROSTĚ VŠE

Pozor na stíny při tvorbě pdf. Udělat verzi 4.



SLEVY A VÝHODNÉ AKCE!SLEVY A VÝHODNÉ AKCE! spokojená 
        dovolená
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ZDARMA POBYT 
PRO VAŠE DÍTĚ!

pro Vaše dítě, které je 3. osobou v pokoji, je připraven v těchto 
hotelích a depandancích:

 Flóra (str. 55).
 Hedera-Narcis (str. 25).
 Ad Turres (str. 16), Slaven (str. 16), Zagreb (str. 15), 

Omorika (str. 18), Kaštel (str. 18), Esplanade (str. 20), 
Mediteran (str. 19), Katarina (str. 21), Aurora (str. 33), 
Park Inn v Zalakarosi (str. 56), Freya (str. 56), Park Inn 
v Sárváru (str. 58).

 Alba (str. 29), Biokovka (str. 31), Vianello (str. 40).
 Rivijera (str. 31), Labineca (str. 34), Faraon (str. 34), 
Laguna (str. 29).
Sorrento (str. 41), International v Jesolu (str. 41).

Pozn.: Akci „Zdarma pobyt pro Vaše dítě“ lze kombinovat 
s vyhlášenými časovými slevami. Počet míst je omezen.
Zvýhodněné ceny pro děti platí při ubytování na přistýlce 
se 2 dalšími osobami, není-li uvedeno jinak.

do 4 let:
do 5 let:
do 6 let:

do 7 let:
do 12 let:

do 13 let: 

SLEVA
STUDENT

str. 9

ZDARMA DOPRAVA 
NAŠIMI LUX BUSY

ZDARMA DOPRAVA 
NAŠIMI LUX BUSY

ZDARMA DOPRAVA pro 4. osobu

SLEVY PRO STUDENTY

Jste-li studenti ve věku 16–26 let, 
využijte zajímavé slevy a prožijte 

báječné prázdniny u moře v Itálii nebo v Chorvatsku! 
Vydejte se za poznáním a skvělými zážitky.

SLEVA 1. 000 Kč 
na desetidenní autokarové zájezdy do Chorvatska
od 07.06. do 08.09.2019 Ad Turres (str. 16), (str. 17),

do Itálie od 28.06. do 04.08.2019 International (str. 41).

International 

Chorvatsko
Anna (str. 20), 
Branka (str. 22), 
Ljubica (str. 22), 
Andrej (str. 22),
Sandra (str. 23).

Itálie
La Posta (str. 46), 
Sky (str. 48).

Pozn.: Akce platí, 
složíte-li nejpozději 
do 31.03.2019 
zálohu 50 % z ceny 
autokarového zájezdu.

U apartmánů La Posta 
a Sky pouze v termínu 
28.06.–04.08.2019.

Akci lze kombinovat
s časovými slevami.

Zdarma dopravu pro 4. osobu získáte v apartmánech:

ZDARMA POBYT s polopenzí nebo all inclusive 

SLEVA 500 Kč
na poznávací zájezdy:

Levandulová Provence (14.07.–21.07.2019, str. 80), 

Do Švýcarska za nejkrásnější horou světa 
(31.07.–04.08.2019, str. 93), 

Zážitková turistika v italských Dolomitech 
(01.08.–04.08.2019, str. 93),

Lago di Garda a opera ve Veroně (22.08.–25.08.2019, str. 85), 

Bordeaux a krásy Atlantického oceánu 
(26.10.–30.10.2019, str. 83).

Pozn.: Slevy jsou určeny pro studenty ve věku 16–26 let, kteří se 
v našich CK prokáží platným studentským průkazem a zájezd 
objednají nejpozději 14 dní před jeho uskutečněním. Vyhlášené 
slevy lze kombinovat pouze s časovými slevami. Nelze je uplatnit 
na nabídky Last minute. Počet míst je omezen. 



LEVNÁ DOVOLENÁ +50/55 let
Jste-li osoba starší 50/55 let a složíte-li aspoň 

3.000 Kč zálohu do 31.03.2019, 

získáte svoji dovolenou u moře, 
kde posílíte svoje zdraví, ohřejete se, 

odpočinete si a také zažijete 
příjemnou zábavu, 

za zvýhodněné ceny!

VÝHODNÉ AKCE A SLEVY!VÝHODNÉ AKCE A SLEVY!
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CHORVATSKO: Kvarnerská riviéra, lázeňská letoviska CRIKVENICA, SELCE,
tak krásná, tak blízká!

Teplo, slunce, krásné písčito-oblázkové pláže s pozvolným vstupem do moře, křišťálově čisté moře, 
ověřené hotely, polopenze podávaná formou bufetu nebo pobyty v pěkných studiích 

a apartmánech s vlastním stravováním, služby delegáta CK.

Využijte 10denní zájezdy pohodlnou autobusovou dopravou!
Odjezdy z ČR: pátek večer (cca 20.00–22.00 hod.)  •  Návraty do ČR: následující neděli ráno (05.00–08.00 hod.)

Dort Frankopan

HOTEL ZAGREB +55 let

HOTEL OMORIKA +50 let

(viz str. 15, kód zájezdu: 11 + datum pobytu)

07.06.–16.06.2019
  8. 990 Kč za osobu ve 2lůžkovém nebo 3lůžkovém pokoji s balkonem 
10. 990 Kč za osobu v jednolůžkovém pokoji
14.06.–23.06.2019
  9. 990 Kč za osobu ve 2lůžkovém nebo 3lůžkovém pokoji s balkonem 
11. 590 Kč za osobu v jednolůžkovém pokoji
21.06.–30.06.2019, 30.08.–08.09.2019
10. 990 Kč za osobu ve 2lůžkovém nebo 3lůžkovém pokoji s balkonem
12. 590 Kč za osobu v jednolůžkovém pokoji
12.07.–21.07.2019, 19.07.–28.07.2019, 23.08.–01.09.2019
11. 590 Kč za osobu ve 2lůžkovém nebo 3lůžkovém pokoji s balkonem 
13. 590 Kč za osobu v jednolůžkovém pokoji
02.08.–11.08.2019
11. 990 Kč za osobu ve 2lůžkovém nebo 3lůžkovém pokoji s balkonem
13. 990 Kč za osobu v jednolůžkovém pokoji

Naše cena obsahuje: doprava lux busem, 7× hotel, 7× polopenze, All 
inclusive nápojů k večeři, pobytová taxa, přihlašovací taxa, delegát CK.

(viz str. 18, kód zájezdu: 13 + datum pobytu)

07.06.–16.06.2019
12. 990 Kč za osobu ve 2lůžkovém pokoji s balkonem-boční pohled moře
14.06.–23.06.2019
13. 590 Kč za osobu ve 2lůžkovém pokoji s balkonem-boční pohled moře
23.08.–01.09.2019, 30.08.–08.09.2019
15. 990 Kč za osobu ve 2lůžkovém pokoji s balkonem-boční výhled moře

Naše cena obsahuje: doprava lux busem, 7× hotel, klimatizace, 
7× polopenze, pobytová taxa, přihlašovací taxa, delegát CK.
Volitelné příplatky:
balkon-mořská strana/přímý směr moře            190 Kč/os./den

HOTEL MEDITERAN +55 let

HOTEL KATARINA +50 let, +55 let

(viz str. 19, kód zájezdu: 17 + datum pobytu)

14.06.–23.06.2019
10. 990 Kč za osobu ve dvoulůžkovém nebo třílůžkovém pokoji 
                  balkon-mořská strana
12. 590 Kč za osobu v jednolůžkovém pokoji
28.06.–07.07.2019, 30.08.–08.09.2019
11. 590 Kč za osobu ve dvoulůžkovém nebo třílůžkovém pokoji 
                  balkon-mořská strana
12. 990 Kč za osobu v jednolůžkovém pokoji
12.07.–21.07.2019, 23.08.–01.09.2019
11. 990 Kč za osobu ve dvoulůžkovém nebo třílůžkovém pokoji 
                  balkon-mořská strana
Jednolůžkový pokoj na vyžádání.
26.07.–04.08.2019, 02.08.–11.08.2019
12. 490 Kč za osobu ve dvoulůžkovém nebo třílůžkovém pokoji 
                  balkon-mořská strana
Jednolůžkový pokoj na vyžádání.

Naše cena obsahuje: doprava lux busem, 7× hotel, klimatizace, 7× polo-
penze + nápoj k večeři, užívání bazénu, pobytová taxa, delegát CK.

(viz str. 21, kód zájezdu: 19 + datum pobytu)

07.06.–16.06.2019
12. 990 Kč za osobu ve dvoulůžkovém pokoji s balkonem
14.06.–23.06.2019
13. 990 Kč za osobu ve dvoulůžkovém pokoji s balkonem
26.07.–04.08.2019
16. 590 Kč za osobu ve dvoulůžkovém pokoji s balkonem
23.08.–01.09.2019
15. 590 Kč za osobu ve dvoulůžkovém pokoji s balkonem
30.08.–08.09.2019
14. 990 Kč za osobu ve dvoulůžkovém pokoji s balkonem

Naše cena obsahuje: 
doprava lux busem, 7× hotel, 7× polopenze, klimatizace, užívání 
bazénů a wellness centra, pobytová taxa, přihlašovací taxa, delegát CK.
Volitelné příplatky:
balkon-mořská strana 250 Kč/os./den, 330 Kč/os./den/26.07.–04.08.

DÁREK PRO VÁS!
1× káva/čaj a vynikající místní specialita dort „Frankopan“ 

ve všech termínech u všech hotelů 
při Vaší objednávce nejpozději do 31.01.2019.
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LEVNÁ DOVOLENÁ +50/55 let

Pozn.: Levnou dovolenou +50/55 let v Chorvatsku získáte, zaplatíte-li nejpozději do 31.03.2019 první zálohu nejméně 3.000 Kč za osobu + cestovní pojištění, 
máte-li o něj zájem. Doplatek pobytového zájezdu je potřeba složit nejpozději jeden měsíc před uskutečněním zájezdu. Levnou dovolenou nelze kombinovat 
s žádnými z vyhlášených slev a výhod. Počet míst je omezen.

CHORVATSKO – Makarská riviéra:
nejkrásnější přímořská oblast na světě, 

lázeňské letovisko PODGORA

HOTEL AURORA +50 let
(viz str. 33, kód zájezdu: 370 + datum pobytu)

14.06.–23.06.2019
10. 990 Kč za osobu ve dvoulůžkovém pokoji s balkonem

21.06.–30.06.2019, 30.08.–08.09.2019
11. 590 Kč za osobu ve dvoulůžkovém pokoji s balkonem

28.06.–07.07.2019, 23.08.–01.09.2019
12. 990 Kč za osobu ve dvoulůžkovém pokoji s balkonem

12.07.–21.07.2019, 19.07.–28.07.2019, 26.07.–04.08.2019
13. 590 Kč za osobu ve dvoulůžkovém pokoji s balkonem

Naše cena obsahuje: 
doprava lux busem, 7× hotel, 7× polopenze – bufet, klimatizace, 
užívání bazénu, pobytová taxa, delegát CK.

Volitelné příplatky:
balkon-mořská strana 150 Kč/os./den

Využijte 10denní zájezdy pohodlnou 
autobusovou dopravou! 

Odjezdy z ČR: pátek odpoledne (cca 16.00 hod.)
Návraty do ČR: následující neděli ráno (08.00–12.00 hod.)

Teplo, slunce, krásné oblázkové pláže 
s pozvolným vstupem do moře, křišťálově čisté moře, 

klimatizovaný hotel, polopenze podávaná 
formou bufetu, služby delegáta CK.

Pláž u hotelu Aurora

STUDIA A APARTMÁNY +55 let
Nabízíme Vám pobyt v pěkných dvoulůžkových studiích (většinou 
jedna místnost se 2 lůžky a vybaveným kuchyňským koutem a samo-
statnou koupelnou (sprcha, WC) nebo čtyřlůžkových apartmánech 
(dvě samostatné dvoulůžkové ložnice) s vybaveným kuchyňským 
koutem a vlastním příslušenstvím. Studia a apartmány jsou situované 
v přímořském lázeňském letovisku Crikvenica. Vzdálenost k moři je 
cca 250–450 m. 

07.06.–16.06.2019
5. 990 Kč za osobu ve čtyřlůžkovém apartmánu při obsazení 

apartmánu 4 os.
5. 490 Kč za osobu ve dvoulůžkovém studiu při obsazení studia 2 os.

14.06.–23.06.2019, 21.06.–30.06.2019
5. 990 Kč za osobu ve čtyřlůžkovém apartmánu při obsazení 

apartmánu 4 os.
6. 990 Kč za osobu ve dvoulůžkovém studiu při obsazení studia 2 os.

30.08.–08.09.2019
5. 990 Kč za osobu ve čtyřlůžkovém apartmánu při obsazení 

apartmánu 4 os.
6. 590 Kč za osobu ve dvoulůžkovém studiu při obsazení studia 2 os.
Naše cena obsahuje: doprava lux busem, 7× nájem apartmánu, 
spotřebu vody, plynu, el. energie, ložní prádlo, služby delegáta CK.
Volitelné příplatky:
přistýlka ve studiu, v apartmánu 260 Kč/os./den
Povinné poplatky:
pobytová taxa   40 Kč/os./den
Služby placené v místě:
přihlašovací taxa     2 EUR/os./pobyt

CHORVATSKO – Kvarnerská riviéra:
lázeňské letovisko CRIKVENICA



Pozn.: Levnou dovolenou +50/55 let v Itálii získáte, zaplatíte-li nejpozději do 31.03.2019 první zálohu nejméně 3.000 Kč za osobu + cestovní pojištění, máte-li 
o něj zájem. Super levnou dovolenou v Chorvatsku pro rodiny s dětmi získáte, zaplatíte-li nejpozději do 31.03.2019 první zálohu nejméně 5.000 Kč za rodinu + 
cestovní pojištění, máte-li o něj zájem. Doplatky pobytových zájezdů je potřeba složit nejpozději jeden měsíc před uskutečněním zájezdu. Tyto dvě akce nelze 
kombinovat s žádnými z vyhlášených slev a výhod. Počet míst je omezen.

LEVNÁ DOVOLENÁ +50/55 let

VÝHODNÉ AKCE A SLEVY!VÝHODNÉ AKCE A SLEVY!
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ITÁLIE – Benátská riviéra:
oblíbené letovisko LIDO DI JESOLO
ZDARMA PLÁŽOVÝ SERVIS: slunečník a 2 křesla nebo lehátka!
Krásné písečné pláže, teplé moře s pozvolným vstupem do vody, 
živé letovisko, komfortní hotely i s bazény max. 150 m od pláže, 

polopenze + salátový bufet k večeři,
fakultativně výlet do Benátek s česky hovořícím průvodcem.

HOTEL EDERA +55 let

HOTEL EDDY +55 let

HOTEL AMERICAN +50 let

(viz str. 40, kód zájezdu: 697 + datum pobytu)

28.06.–07.07.2019
11. 490 Kč za osobu ve dvoulůžkovém nebo třílůžkovém pokoji
05.07.–14.07.2019
11. 690 Kč za osobu ve dvoulůžkovém nebo třílůžkovém pokoji
19.07.–28.07.2019, 26.07.–04.08.2019
11. 990 Kč za osobu ve dvoulůžkovém nebo třílůžkovém pokoji

Naše cena obsahuje: doprava lux busem, 7× hotel, ventilátor, 7× polo-
penze, týdenní pronájem trezoru na pokoji, plážový servis, tj. slunečník 
a 2 křesla, delegát CK
Pozn.: V místě se platí pobytová taxa 1 EUR/os./den.

(viz str. 38, kód zájezdu: 60 + datum pobytu)

28.06.–07.07.2019
11. 990 Kč za osobu ve dvoulůžkovém nebo třílůžkovém pokoji
05.07.–14.07.2019
12. 590 Kč za osobu ve dvoulůžkovém nebo třílůžkovém pokoji
19.07.–28.07.2019, 26.07.–04.08.2019
12. 990 Kč za osobu ve dvoulůžkovém nebo třílůžkovém pokoji

Naše cena obsahuje: doprava lux busem, 7× hotel, klimatizace, 7× polo-
penze, týdenní pronájem trezoru na pokoji, plážový servis, tj. slunečník 
a 2 křesla, delegát CK.
Volitelné příplatky: jednolůžkový pokoj           320 Kč/os./den
Pozn.: V místě se platí pobytová taxa 1,50 EUR/os./den.

(viz str. 39, kód zájezdu: 50 + datum pobytu)

28.06.–07.07.2019
13. 590 Kč za osobu ve dvoulůžkovém nebo třílůžkovém pokoji
05.07.–14.07.2019, 12.07.–19.07.2019, 19.07.–28.07.2019, 
26.07.–04.08.2019
13. 990 Kč za osobu ve dvoulůžkovém nebo třílůžkovém pokoji

Naše cena obsahuje: doprava lux busem, 7× hotel, klimatizace, 7× polo-
penze + 1 láhev minerální vody k večeři/pokoj, týdenní pronájem trezoru 
na pokoji, plážový servis, tj. slunečník a 2 křesla, delegát CK.
Pozn.: V místě se platí pobytová taxa 1,50 EUR/os./den. 

Jednolůžkový pokoj není možný.

Využijte 10denní zájezdy pohodlnou autobusovou dopravou! 
Odjezdy z ČR: pátek večer (cca 19.30–21.30 hod.)

Návraty do ČR: následující neděli ráno (05.00–08.00 hod.)

Super levná dovolená pro rodiny s dětmiSuper levná dovolená pro rodiny s dětmi

CHORVATSKO – Kvarnerská riviéra
PĚKNÉ APARTMÁNY pro 4–5 osob

PAVILONY SLAVEN

KLIMATIZOVANÉ PAVILONY AD TURRES S BAZÉNEM

Apartmány v Crikvenici pro 4–5 osob se dvěma ložnicemi, denní 
místností s vybaveným kuchyňským koutem, koupelnou (sprcha, 
WC) balkonem nebo terasou.

12.07.–21.07.2019
7. 590 Kč/os., 5. 990 Kč/3. a 4. osoba

09.08.–18.08.2019
7. 990 Kč/os., 6. 590 Kč/3. a 4. osoba

Naše cena obsahuje: dopravu lux busem, 7× nájem apartmánu, spotřebu 
vody, plynu, el. energie, ložní prádlo, služby delegáta CK.
Povinné poplatky: pobytová taxa                  40 Kč/os./den, 35 Kč/12–18 let
Služby placené v místě: přihlašovací taxa       2 EUR/os./pobyt
Pozn.: 5. osoba na vyžádání.

(viz str. 16, kód zájezdu: 18 + datum pobytu)

28.06.–07.07.2019
8. 990 Kč/os. ve dvoulůžkovém nebo třílůžkovém pokoji
2. 590 Kč/dítě do 6 let jako 3. osoba
5. 590 Kč/dítě 6–12 let jako 3. osoba
7. 990 Kč/dítě do 12 let, při ubytování dvou dětí do 12 let 
                       ve dvoulůžkovém pokoji

26.07.–04.08.2019, 02.08.–11.08.2019, 09.08.–18.08.2019
9. 990 Kč/os. ve dvoulůžkovém nebo třílůžkovém pokoji
2. 590 Kč/dítě do 6 let jako 3. osoba
6. 990 Kč/dítě 6–12 let jako 3. osoba
8. 990 Kč/dítě do 12 let, při ubytování dvou dětí do 12 let 
                       ve dvoulůžkovém pokoji

Naše cena obsahuje: dopravu lux busem, 7× ubytování, 7× polopenze – 
bufet, pobytová taxa, přihlašovací taxa, služby delegáta CK.

(viz str. 16, kód zájezdu: 12 + datum pobytu)

26.07.–04.08.2019, 02.08.–11.08.2019, 09.08.–18.08.2019
11. 990 Kč/os. ve dvoulůžkovém nebo třílůžkovém pokoji
  2. 590 Kč/dítě do 6 let jako 3. osoba
  6. 990 Kč/dítě 6–12 let jako 3. osoba

Naše cena obsahuje: dopravu lux busem, 7× ubytování, klimatizace, 
7× polopenze – bufet, pobytová taxa, přihlašovací taxa, užívání bazénu, 
služby delegáta CK.



Vy, kteří jste se rozhodli pro zájezd s leteckou dopravou, najdete v našich 
kancelářích opravdu bohatou nabídku poznávacích a pobytových zájezdů 

do celého světa. 

Rádi Vám pomůžeme s výběrem země, programu, letoviska, ubytování apod., 
neboť většinu programů známe osobně nebo o nich máme reference 

od našich zákazníků.

Využijte naše zkušenosti a ověřené pořadatele 
leteckých zájezdů:

Využijte naše zkušenosti a ověřené pořadatele 
leteckých zájezdů:
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LETECKÉ ZÁJEZDY do celého světaLETECKÉ ZÁJEZDY do celého světa spokojená 
        dovolená

Letecké zájezdy u nás nakoupíte za stejnou cenu jako u cestovní kanceláře, 
která tento zájezd vytvořila a pořádá. Nabídneme Vám jak pobyty k moři, 

tak letecké zájezdy za poznáváním nebo samostatné letenky.

Kuba

NP KanadyNP Kanady

Mauricius

UgandaUganda

VYSVĚTLIVKY A PIKTOGRAMY:VYSVĚTLIVKY A PIKTOGRAMY:
1/2  

1/1  

1/3  

3. os.  
D S
WC
TV/SAT
B
WI-FI
Suite

Family 
room
depandance  

APP/4

ST
1/2/S
BILO
TRILO

All inclusive

Ceníky:

cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji

cena za osobu v jednolůžkovém pokoji

cena za osobu v třílůžkovém pokoji

3. osoba v pokoji, většinou na přistýlce

nebo sprcha

toaleta

televize se satelitním příjmem

balkon

internetové připojení

rodinný pokoj, většinou se 
jedná o dva propojené pokoje

rodinný pokoj, většinou má 
jednu ložnici a obývací pokoj

vedlejší budova hotelu. Může 
mít i označení „pavilony“. 
Poskytuje hotelové služby.

příklad označení pobytu 
v apartmánu pro 4 osoby

studio, většinou pro 2 osoby

osoba ve dvoulůžkovém studiu

apartmán pro 4 osoby s 1 ložnicí

apartmán pro 5–6 osob většinou 
se 2 ložnicemi

vše v ceně

smlouva o zájezdu

cena pro děti je platná v případě,
že dítě je 3. osobou v pokoji,
není-li uvedeno jinak

zvýhodněná dovolená pro jednu
osobu +1 dítě do uvedeného věku

výhodné cestování pro studenty 
16–26 let

SZ

autobusová
doprava

ozdravný
relaxační 
pobyt

nápoj 
zdarma

NÁPOJENÁPOJE
info str. 6–7

v ceněv ceně

SLEVA
STUDENT

str. 9

VÝHODAVÝHODA
info str. 6–7

1+11+1

slevy za včasnou rezervaci a věrnost

WI-FI
připojení

vlastní 
doprava

klimatizace

pobyt vhodný
pro invalidy

pobyt
all inclusive

–5 %–5 %
do 31.3.

info str. 5

-300 Kč-300 Kč
info str. 5

do 30.4.do 30.4.
-300 Kč-300 Kč

info str. 6–7

do 30.4.do 30.4.

13

ZDARMAZDARMA
info str. 6–7

pobyt dítě do 12pobyt dítě do 12
ZDARMAZDARMA

info str. 6–7

dopravadopravaRODINARODINA
info str. 12

+55 let+55 let
info str. 10-12info str. 10-12

výhodyvýhody
+50 let+50 let
info str. 10-12info str. 10-12

výhodyvýhody

slevy a výhody



pobytové zájezdy
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Selce
Crikvenica

Selce

• Výhodná vzdálenost z ČR 

PROČ JSOU CIRKVENICA A SELCE 
TAK OBLÍBENÉ?

Město Crikvenica je noblesní a pláže překrásnéMěsto Crikvenica je noblesní a pláže překrásné

JADRAN EXPRES!

jsou v Crikvenici a v Selcích poskytovány 
od 08.06. do 07.09.2019, 
nebude-li v závěrečných pokynech 
uvedeno jinak. 

Služby delegáta CK

Využijte dopravu našimi komfortními 
autobusy! Odjezdy z ČR jsou vždy 
v pátek ve večerních hodinách
v období 07.06.–08.09.2019.

• Krásné pláže stíněné zelení 
s dobrým vstupem do vody

• Uznávané klimatické lázně vyhlášené 
léčbou průdušek a astmatu

• Léčivé moře s vyšším obsahem solí 
a minerálních látek
(pomáhá od bolestí páteře, léčí kůži)

• Množství obchodů s módním zbožím, 
cukrárny, kavárny, tržnice s ovocem

• Báječný noční život

Voda i vzduch na Jadranu mají příznivý vliv na zdraví lidí. 
Neobyčejně dobré klimatické podmínky až s 2.500 hodinami 
slunečního svitu ročně a prokázaná léčivost mořského 
pobřeží učinily z Crikvenice již v 19. století klimatické lázně.

Je prokázáno, že zdejší moře i vzduch mají vyšší obsah solí 
a minerálních látek.

Proto se pobyty v Crikvenici doporučují všem, kteří mají 
problémy s dýcháním, klouby, pohybovým aparátem, 
bolestmi zad, kožními chorobami nebo si potřebují pročistit 
organismus. 

Vašemu zdraví prospěšné Crikvenica & SelceVašemu zdraví prospěšné Crikvenica & Selce

Pro Vaši dovolenou v Chorvatsku jsme vybrali nádherná lázeň-
ská střediska Crikvenica a Selce, která již od počátku 19. století 
patří mezi nejlepší mořská letoviska v Evropě. Leží na pobřeží 
naproti ostrovu Krk. Crikvenica je spojena s romantickým 
městečkem Selce 2 km dlouhou pobřežní promenádou, která 
vybízí k příjemným procházkám. 

Centrum Crikvenice je živé a barevné. Pyšní se krásnou 
palmovou promenádou a městskými parky. Čekají tu na Vás 
taneční terasy, cukrárny, kavárny, bary, diskotéky, množství 
obchodů s módním zbožím, obchodní domy i tradiční tržnice 
s ovocem a zeleninou. Velkou atrakcí je MOŘSKÉ AKVÁRIUM, 
kde můžete obdivovat živočichy z Jadranu i z exotických moří. 

Živý turistický ruch i romantická zákoutí nabízí sousední 
oblíbené letovisko Selce. 

MOŘE A PLÁŽE

Zdejší pobřeží je členité s velmi dobrými vstupy do moře. 
Pláže v Crikvenici i v Selcích jsou přizpůsobené potřebám 
všech věkových kategorií. Najdete tu pláže písečné, oblázkové 
i upravená betonová plata. 5 pláží získalo Modrou vlajku – 

prestižní ocenění čistoty moře a dobré vybavenosti pláží. 

KVARNERSKÁ RIVIÉRA
letoviska Crikvenica a Selce

KVARNERSKÁ RIVIÉRA
letoviska Crikvenica a Selce

Pláže v Crikvenici jsou obklopené zelení



Hotel Zagreb leží přímo u promenády v blízkosti pláží

Krásná městská pláž je stíněna bujnou středomořskou zelení

Naše cena obsahuje:

Slevy a výhody:
Volitelné příplatky:

ODJEZDY:

kód zájezdu: 11 + datum pobytu

Proč na dovolenou právě do hotelu Zagreb?

Příjemný městský HOTEL ZAGREB leží v centru Crikvenice přímo 
u mořské promenády, od které jej odděluje městský parčík a jedno-
směrná pobřežní silnice. Hotel má výtah. Kategorie: 2*.

ZÁBAVA – V hotelu najdete klimatizovanou restauraci s vynikající 
kuchyní, aperitiv bar, pizzerii a pivnici Filumena, TV místnost a mož-
nost využití WI-FI připojení v recepci. Oblíbená je letní terasa, kde se 
může na přání hostů servírovat snídaně. V blízkosti jsou hřiště na 
plážový volejbal a míčové hry. Nechybí pestrá nabídka vodních sportů.

UBYTOVÁNÍ – Všechny pokoje jsou účelně vybavené sprchou, WC 
a telefonem. Dvoulůžkové pokoje směrované na mořskou stanu mají 
balkon a TV/SAT a lze do nich umístit přistýlku. Většina dvoulůžko-
vých pokojů směrovaných na severní stranu a pokoje jednolůžkové 
jsou bez balkonu. 

STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně – bufet. Večeře – bufet.

PLÁŽE – Cca 50 m vzdálená, krásná písčito-oblázková pláž místy 
hojně stíněná korunami borovic. Pláž za svoji čistotu a vybavení 
(dětské hřiště, sprchy, občerstvení, vodní sporty, plážový servis,…) 
získala opět Modrou vlajku.

NÁŠ NÁZOR – Oblíbený hotel s pěkným ubytováním a výbornou 
polohou pro všechny, kteří vyhledávají kulturu, zábavu, nákupní 
možnosti a korzování.

ZDARMA NEOMEZENÁ KONZUMACE NÁPOJŮ K VEČEŘI!
(tj. voda, točené víno, točené pivo, nealko nápoje z nápojového automatu)

HOTEL ZAGREBHOTEL ZAGREB

výhodná poloha přímo v centru 
blizoučko krásných pláží

menší hotel s přátelskou atmosférou

výhodná cena po celou sezonu
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7× ubytování, 7× polopenze + nápoje k večeři, pobytová taxa, přihlašovací taxa, 
služby delegáta CK. 
dítě do 12 let s jedním dospělým cena jako 3. osoba
doprava (lux bus: klima, WC, bar) 2.590 Kč/os.
jednolůžkový pokoj    280 Kč/den/I., 340 Kč/den/II.,

   390 Kč/den/III., 450 Kč/IV.
dětská postýlka (na vyžádání)    150 Kč/den
A, S1, S2, S3, S7, PS1, PS2, PS3, PS7 (viz str. 4, 5)

Hotel Zagreb je oblíbený u všech

Pokoj – mořská strana

I. II. III. IV.

27.04. - 25.05. 25.05. - 22.06. 22.06. - 06.07. 06.07. - 24.08.

28.09. - 12.10. 14.09. - 28.09. 24.08. - 14.09.

Využijte cenově výhodnou akci!

Více informací získáte na str. 10–12.

 

„Levná dovolená +55 let“

1/2 8. 290,- Kč 8. 990,- Kč 9. 990,- Kč 10. 590,- Kč

1/2BMS 8. 590,- Kč 9. 590,- Kč 10. 590,- Kč 10. 990,- Kč

do 6 let ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

6 – 12 let 4. 590,- Kč 5. 590,- Kč 5. 990,- Kč 6. 590,- Kč

12 – 18 let 6. 690,- Kč 7. 590,- Kč 8. 590,- Kč 8. 990,- Kč

3. osoba 7. 290,- Kč 8. 590,- Kč 8. 990,- Kč 9. 990,- Kč

+55 let+55 let
info str. 10-11info str. 10-11

výhodyvýhody
NÁPOJENÁPOJE

v ceněv ceně
–5 %–5 %
do 31.3.

info str. 7



Pavilony: pokoje jsou účelně vybavené Pavilony hotelu Slaven leží v zeleniPavilony hotelu Slaven leží v zeleni

Hotelový bar Hotel: moderní pokojeHotel: moderní pokoje

HOTEL a PAVILONY SLAVENHOTEL a PAVILONY SLAVEN

Naše cena obsahuje:
přihlašovací taxa, služby delegáta CK. 

Slevy a výhody: 2. dítě do 6 let cena jako 6–12 let
dítě do 6 let s jedním dospělým cena jako 12–18 let
dítě 6–12 let s jedním dospělým cena jako 3. osoba

Volitelné příplatky: doprava (lux bus: klima, WC, bar) 2.590 Kč/os.
ubytování v hotelu: balkon – mořská strana    120 Kč/os./den/I., II., 

   150 Kč/os./den/III., IV.
jednolůžkový pokoj      50 % z ceny 1/2
dětská postýlka (na vyžádání)    150 Kč/den

ODJEZDY: A, S1, S2, S3, S7, PS1, PS2, PS3, PS7 (viz str. 4, 5)

 7× ubytování, klimatizace, 7× polopenze, užívání bazénu, pobytová taxa, 

Pro sezónu 2019 kompletně renovované HOTELOVÉ PAVILONY 
AD TURRES s velkým bazénem, umístěné ve svahu nad mořem, 
splňují trend moderního ubytování. Pavilony jsou součástí 
stejnojmenného HOTELU, ve kterém Vám také nabízíme ubyto-
vání. Celý komplex je obklopen borovým hájem, který v hor-
kých letních dnech vytváří příjemný stín a chládek. Do centra 
Crikvenice se dostanete promenádou při moři za cca 20 minut, 
v sezoně můžete využít turistický vláček. Hostům je k dispozici 
ZDARMA parkoviště (počet míst omezen). Možnost připojení 
WI-FI na recepci hotelu a v hotelových pokojích. Kategorie: 3*.

ZÁBAVA – Hostům je k dispozici velký bazén (sladká voda) s te-
rasou. V komplexu Ad Turres nebo v jeho bezprostřední blízkosti 
najdete lanové centrum pro děti, minigolf, tenisová hřiště 

(antuka), hřiště pro nohejbal, terasy pro cvičení s hudbou apod. 

UBYTOVÁNÍ – Moderní dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky 
mají sprchu, WC, TV/SAT, telefon a jsou klimatizované. Pokoje v pa-
vilonech jsou orientované na mořskou stranu, pokoje v hotelu do 
ulice a na mořskou stranu. Většina pokojů v pavilonech a v hotelu má 
balkon.

STRAVOVÁNÍ – Polopenze podávaná ve zrekonstruované centrální 
restauraci, která je klimatizovaná. Snídaně: bufet. Večeře: bufet.

PLÁŽ – Pěkná, cca 300–450 m vzdálená písčito-oblázková pláž 
částečně stíněná korunami borovic, je vhodná i pro děti. Na pláži 
najdete atrakce pro děti, rozmanité vodní sporty, bar.

kód zájezdu: 12 + datum pobytu

HOTEL a PAVILONY 
AD TURRES
HOTEL a PAVILONY 
AD TURRES

pobytové zájezdy
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I. II. III. IV.

27.04. - 25.05. 25.05. - 22.06. 22.06. - 06.07. 06.07. - 24.08.

28.09. - 12.10. 14.09. - 28.09. 24.08. - 14.09.

1/2/pavilony 7. 990,- Kč 9. 590,- Kč 10. 590,- Kč 11. 590,- Kč

1/2/hotel 8. 590,- Kč 9. 990,- Kč 10. 990,- Kč 11. 990,- Kč

do 6 let ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

6 – 12 let 4. 590,- Kč 5. 590,- Kč 5. 990,- Kč 6. 590,- Kč

12 – 18 let 6. 590,- Kč 7. 590,- Kč 7. 990,- Kč 8. 990,- Kč

3. osoba 6. 990,- Kč 7. 990,- Kč 8. 990,- Kč 9. 590,- Kč

Crikvenica
Selce

Crikvenica
Selce

SLEVASLEVA
info str. 7

V Selcích najdete i píseèné plážeV Selcích najdete i píseèné pláže

ZDARMAZDARMA
info str. 9

pobyt dítě do 6pobyt dítě do 6

SLEVA
STUDENT

str. 9

SLEVASLEVA
info str. 7

ZDARMAZDARMA
info str. 9

pobyt dítě do 6pobyt dítě do 6

kód zájezdu: 18 + datum pobytu

I. II. III. IV.

27.04. - 25.05. 25.05. - 22.06. 22.06. - 06.07. 06.07. - 24.08.

28.09. - 12.10. 14.09. - 28.09. 24.08. - 14.09.

1/2/pavilony 6. 590,- Kč 7. 590,- Kč 8. 590,- Kč 9. 590,- Kč

1/2/hotel 8. 290,- Kč 9. 590,- Kč 10. 590,- Kč 11. 590,- Kč

do 6 let ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

6 – 12 let 3. 990,- Kč 4. 590,- Kč 4. 990,- Kč 5. 990,- Kč

12 – 18 let 4. 990,- Kč 5. 990,- Kč 6. 590,- Kč 7. 590,- Kč

3. osoba 5. 990,- Kč 6. 590,- Kč 7. 590,- Kč 7. 990,- Kč

Naše cena obsahuje:
přihlašovací taxa, služby delegáta CK. 

Slevy a výhody: 2. dítě do 6 let cena jako 6–12 let
dítě do 6 let s jedním dospělým cena jako 12–18 let
dítě 6–12 let s jedním dospělým cena jako 3. osoba

Volitelné příplatky: doprava (lux bus: klima, WC, bar) 2.590 Kč/os.
jednolůžkový pokoj      50 % z ceny 1/2
dětská postýlka (na vyžádání)    150 Kč/den

hotel: dvoulůžkový pokoj orientovaný na moře                       150 Kč/os./den/I., II., 200 Kč/os./den/III., IV.
hotel: dvoulůžkový pokoj s možností přistýlky, balkon-MS      150 Kč/os./den/I., II., 250 Kč/os./den/III., IV.
ODJEZDY: A, S1, S2, S3, S7, PS1, PS2, PS3, PS7 (viz str. 4, 5)

 7× ubytování, klimatizace/hotel, 7× polopenze, pobytová taxa, 

Oblíbené PAVILONY SLAVEN leží uprostřed zeleného parku vedle krásné 
pláže s křišťálovou vodou a zároveň u centra Selců. Jsou součástí stejnojmen-
ného HOTELU SLAVEN. Hotel má aperitiv bar, restauraci, ZDARMA parkoviště 
(počet míst omezen), WI-FI na recepci hotelu a v hotelových pokojích. 
Kategorie: hotel 3*, pavilony 2*.

ZÁBAVA – Okolí pavilonů a hotelu nabízí ideální příležitost posedět v pobřež-
ních restauracích, kavárnách či cukrárnách nebo k nákupům v místních 
obchůdkách. Hostům je k dispozici minigolf, stolní tenis, zážitkový park pro 
děti, vodní sporty.

UBYTOVÁNÍ – Pavilony: Účelně vybavené dvoulůžkové pokoje s možností 
přistýlky mají vlastní příslušenství (sprcha, WC). Většina pokojů je s balkonem. 
Hotel: Moderní klimatizované dvoulůžkové pokoje bez balkonu orientované 
na park nebo dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky a s balkonem situo-
vaným na mořskou stranu. Ve všech pokojích je sprcha, WC, TV/SAT, telefon, 
klimatizace a WI-FI.

STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně: bufet. Večeře: bufet. Stravování probíhá 
ve dvou restauracích (hoteloví hosté, hosté z pavilonů). Obě restaurace jsou 
klimatizované.

PLÁŽ – Zdejší pláže jsou upraveny pro snadný vstup do moře, vhodné jsou pro 
děti i neplavce. Jsou vzdáleny cca 100–200 m od pavilonů a hotelu. Najdete 
tu jak písčito-oblázkovou pláž, tak betonová plata. Na pláži je malý tobogán. 
Toužíte-li po bazénech, máte možnost zaplatit si výhodné vstupné do bazéno-
vého centra hotelu Katarina.

RODINARODINA
info str. 12



Restaurace

Crikvenica nabízí 1,5 km písečných pláží! 17
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Naše cena obsahuje:

Volitelné příplatky:

ODJEZDY:

kód zájezdu: 208 + datum pobytu

7× ubytování, 7× polopenze, all inclusive nápojů k večeři, pobytová taxa, 
přihlašovací taxa, služby delegáta CK.
doprava (lux bus: klima, WC, bar) 2.590 Kč/os.
jednolůžkový pokoj (na vyžádání)    280 Kč/den/I., 350 Kč/den/II., 

   390 Kč/den/III., 450 Kč/den/IV.
A, S1, S2, S3, S7, PS1, PS2, PS3, PS7 (viz str. 4, 5)

I. II. III. IV.

27.04. - 25.05. 25.05. - 22.06. 22.06. - 06.07. 06.07. - 24.08.

28.09. - 12.10. 14.09. - 28.09. 24.08. - 14.09.

Využijte cenově výhodnou akci!

Více informací získáte na str. 9.

 

„Výhodné prázdniny pro studenty“

1/2 7. 590,- Kč 8. 590,- Kč 9. 590,- Kč 10. 590,- Kč

1/2BMS 7. 990,- Kč 9. 990,- Kč 10. 990,- Kč 11. 590,- Kč

SLEVA
STUDENT

str. 9 NÁPOJENÁPOJE
v ceněv ceně

Proč na dovolenou právě do hotelu International?
HOTEL INTERNATIONALHOTEL INTERNATIONAL

výhodná poloha u pláží v centru letoviska

ZDARMA nápoje k večeři

příjemná hotelová kavárna 
s vynikajícími dezerty

Hledáte-li příjemný odpočinek a zábavu na jednom místě, pak je 

ideální volbou útulný HOTEL INTERNATIONAL, který leží přímo 

v centru lázeňského střediska Crikvenica. Kategorie: 2*.

ZÁBAVA – Hotel nabízí svým hostům ZDARMA WI-FI v hale recepce, 

restauraci s terasou, TV salónek, kasino, směnárnu, kavárnu s vynika-

jícími zákusky a vyhlášeným barokním dortem „Frankopan“, připravo-

vaným podle původní středověké receptury. V centru města je muze-

um, galerie, bohatý výběr barů, butiků, obchodních domů, apod.

UBYTOVÁNÍ – Pěkně upravené dvoulůžkové pokoje se sprchou, WC 

a telefonem. Pokoje s výhledem na moře mají balkon, TV/SAT, klima-

tizaci. 

STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně – bufet. Večeře – bufet.

PLÁŽ – V bezprostřední blízkosti hotelu jsou krásné oblázko-písečné 

pláže s pozvolnými vstupy do moře, stíněné palmami a borovicemi. 

NÁŠ NÁZOR – Ideální volba pro všechny věkové kategorie.

ZDARMA NEOMEZENÁ KONZUMACE NÁPOJŮ K VEČEŘI!
(tj. voda, víno, točené pivo, nealko nápoje z nápojového automatu)

–5 %–5 %
do 31.3.

info str. 7



pobytové zájezdy
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Komfortní HOTEL OMORIKA leží v Crikvenici cca 150 m od pěkné vybavené 
písčito-oblázkové pláže a cca 15 min. od centra města, kam vede příjemná 
pobřežní promenáda. Hotel prošel další fází renovace, a tak se hosté mohou 
těšit na nové, ještě modernější vybavení a zároveň tradiční kvalitní služby. 
Hotel má výtah a velké parkoviště (ZDARMA). V sezóně 2019 se otevřou nové 
moderní klimatizované PAVILONY OMORIKA, které se nachází v blízkosti 
hotelu. Jejich hosté mohou využívat veškeré služby hotelu Omorika. Hotel i pa-
vilony mají kategorii 4*.

ZÁBAVA – Aperitiv bar, kavárna, velká terasa s výhledem na moře, kde se pořá-
dají hudební a taneční večery, dětský koutek. Přímo před hotelem jsou antukové 
tenisové kurty, minigolf, víceúčelové hřiště, vodní sporty a atrakce pro děti. 

UBYTOVÁNÍ – V hotelu i v pavilonech jsou komfortně zařízené prostorné 
dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky a vybavené koupelnou se sprchou 
a WC, fénem, LCD TV, telefonem, minibarem, sejfem a klimatizací. 

Hotel: Dvoulůžkové pokoje s balkonem-boční pohled na moře a pokoje 
s balkonem-mořská strana, pokoje bez balkonu „Mezzanin“ s francouzským 
oknem a prostorná apartmá až pro 4 osoby, která tvoří 2 propojené pokoje 
většinou s balkonem orientovaným na mořskou stranu. V apartmá se platí 
3 plné ceny (1/2BM, slevu má osoba na 4. lůžku). 

Pavilony: Dvoulůžkové pokoje „Standard“ bez balkonu a pokoje orientované 
na mořskou stranu s balkonem a možností přistýlky pro 3. osobu.

STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně: bufet. Večeře: bufet. Hosté z pavilonů 
Omorika se stravují v hlavní restauraci hotelu Omorika. 

PLÁŽ – Cca 150 m vzdálená pěkná písčito-oblázková pláž s dobrým pozvol-
ným vstupem do moře. Je dobře vybavena. Čekají tu na Vás atrakce pro děti, 
bar a velké množství vodních sportů.

HOTEL a PAVILONY OMORIKAHOTEL a PAVILONY OMORIKA

SLEVASLEVA
info str. 7

ZDARMAZDARMA
info str. 9

pobyt dítě do 6pobyt dítě do 6

HOTEL KAŠTELHOTEL KAŠTEL

Naše cena obsahuje: 7× ubytování, 7× polopenze, all inclusive nápojů k večeři, pobytová taxa, 
přihlašovací taxa, služby delegáta CK.

Slevy a výhody: dítě do 12 let s jedním dospělým cena jako 3. osoba
Volitelné příplatky: doprava (lux bus: klima, WC, bar) 2.590 Kč/os.

mořská strana    150 Kč/os./den
apartmá    220 Kč/os./den
jednolůžkový pokoj (na vyžádání)      50 % z ceny 1/2

            ODJEZDY: A, S1, S2, S3, S7, PS1, PS2, PS3, PS7 (viz str. 4, 5)

7× ubytování, klimatizace, 7× polopenze, pobytová taxa, přihlašovací taxa, služby 
delegáta CK.
dítě do 6 let s jedním dospělým cena jako 12–18 let
dítě 6–12 let s jedním dospělým cena jako 3. os.
doprava (lux bus: klima, WC, bar) 2.590 Kč/os.
jednolůžkový pokoj      50 % z ceny 1/2
hotel: pokoj BMS    190 Kč/os./den
A, S1, S2, S3, S7, PS1, PS2, PS3, PS7 (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:

Slevy a výhody:

Volitelné příplatky:

ODJEZDY:

kód zájezdu: 13 + datum pobytu

ZDARMAZDARMA
info str. 9

pobyt dítě do 6pobyt dítě do 6
–5 %–5 %
do 28.2.

info str. 7

Stylový HOTEL KAŠTEL je situovaný v centru Crikvenice u pěkné oblázkové 
pláže. Vznikl v 90. letech minulého století renovací klášterního pavilonu a stal 
se symbolem cestovního ruchu Kvarnerské riviéry. Svým hostům nabízí klidnou 
atmosféru pro příjemný odpočinek. V hotelu je výtah. Kategorie: 3*.

ZÁBAVA – V hotelu jsou 2 výtahy, recepce, klimatizovaná restaurace, venkovní 
terasa, televizní salónek ve 3. patře a terasa s výhledem na moře. Hotel leží 
u pobřežní promenády, v blízkosti jsou obchody, butiky, tržnice s ovocem 
a zeleninou, široký výběr restaurací, kaváren a cukráren, historické muzeum, 
galerie a městská sportoviště. Využít můžete bohatou nabídku vodních sportů. 

UBYTOVÁNÍ – Všechny pokoje jsou koupelnou s vanou nebo sprchou, WC, 
telefonem, TV/SAT a WI-FI. Hotel nabízí jednolůžkové pokoje, pokoje dvou-
lůžkové s možností jedné přistýlky a apartmá.

STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně – bufet. Večeře – bufet.

PLÁŽ – Pěkná oblázková pláž je od hotelu vzdálena cca 50–100 m. Má po-
zvolný vstup do moře.

ZDARMA NEOMEZENÁ KONZUMACE NÁPOJŮ K VEČEŘI!
(tj. voda, točené víno, točené pivo, nealko nápoje z nápojového automatu)

NÁPOJENÁPOJE
v ceněv ceně

I. II. III. IV.

27.04. - 25.05. 25.05. - 22.06. 22.06. - 06.07. 06.07. - 24.08.

28.09. - 12.10. 14.09. - 28.09. 24.08. - 14.09.

1/2 8. 590,- Kč 9. 590,- Kč 10. 990,- Kč 12. 590,- Kč

do 6 let ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

6 – 12 let 4. 990,- Kč 5. 590,- Kč 6. 590,- Kč 6. 990,- Kč

12 – 18 let 6. 590,- Kč 7. 590,- Kč 8. 590,- Kč 9. 590,- Kč

3. osoba 7. 590,- Kč 8. 990,- Kč 9. 590,- Kč 9. 990,- Kč

kód zájezdu: 202 + datum pobytu

+50 let+50 let
info str. 10-11info str. 10-11

výhodyvýhody

I. II. III. IV.

27.04. - 25.05. 25.05. - 22.06. 22.06. - 06.07. 06.07. - 24.08.

28.09. - 12.10. 14.09. - 28.09. 24.08. - 14.09.

1/2 9. 590,- Kč 11. 590,- Kč 12. 990,- Kč 13. 990,- Kč

1/2BMS 9. 990,- Kč 12. 590,- Kč 13. 990,- Kč 14. 990,- Kč

do 6 let ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

6 – 12 let 5. 990,- Kč 6. 990,- Kč 7. 990,- Kč 8. 990,- Kč

12 – 18 let 7. 990,- Kč 8. 990,- Kč 9. 990,- Kč 10. 990,- Kč

3. osoba 8. 990,- Kč 9. 990,- Kč 10. 990,- Kč 12. 590,- Kč

1/2 Mezzanin 9. 590,- Kč 11. 590,- Kč 12. 990,- Kč 13. 990,- Kč

1/2BMS - boční 10. 590,- Kč 12. 990,- Kč 14. 990,- Kč 15. 990,- Kč

do 6 let ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

6 – 12 let 5. 990,- Kč 6. 990,- Kč 7. 990,- Kč 8. 990,- Kč

12 – 18 let 7. 990,- Kč 9. 590,- Kč 10. 990,- Kč 11. 990,- Kč

3. osoba 9. 590,- Kč 10. 990,- Kč 12. 590,- Kč 13. 590,- Kč

LEVNÁ DOVOLENÁ +50 let (více informací na str. 10–12)

H
O
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L
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V
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spokojená 
        dovolenáCHORVATSKOCHORVATSKOCHORVATSKOCrikvenicaCrikvenica

+55 let+55 let
info str. 10-11info str. 10-11

výhodyvýhody
Proč na dovolenou právě do hotelu International?

HOTEL MEDITERANHOTEL MEDITERAN

ZDARMA nápoje k večeři

venkovní bazén se sluneční terasou

klimatizace v ceně pobytu

Vyhledávaný HOTEL MEDITERAN s atraktivní polohou přímo u plá-
že, od které jej odděluje pobřežní promenáda, leží pouhých cca 
500 m od půvabného živého centra Crikvenice. Hotel má 3 výtahy 
a disponuje vlastním parkovištěm. Kategorie: 3*.

ZÁBAVA – Váš pobyt zpestří venkovní bazén se sladkou vodou, který 
se nachází před hotelem na sluneční terase. Hotel je vybaven i pěk-
ným vnitřním bazénem (sladká voda) s masážními tryskami. V letní 
době však může být vnitřní bazén odstaven. Pro chvíle pohody jsou 
tu pro Vás masáže, sauna, klimatizovaná restaurace se zimní zahra-
dou, aperitiv bar, pizzeria na promenádě u pláže. 

UBYTOVÁNÍ – Všechny pokoje mají sprchu, WC, telefon a TV/SAT. 
Hotel nabízí několik typů pokojů: „Standardní“ dvoulůžkové pokoje 
situované na severní stranu bez balkonu nebo s balkonem. Dále kli-
matizované dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky a s balko-
nem orientované na mořskou stranu (1/2BMS). Jednolůžkové pokoje 
nemají balkon a jsou obrácené na severní stranu. Do některých 
pokojů v části „Standard“ lze dokoupit ovladatelnou klimatizaci. 
V nové hotelové části „Superior“ jsou všechny dvoulůžkové pokoje 
klimatizované, mají balkon a možnost přistýlky.

STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně – bufet. Večeře – bufet + 

PLÁŽ – Hotelová pláž se nachází přímo pod hotelem. Schází se na ni 
krátkým schodištěm. Pláž, příjemně stíněná korunami borovic, je pís-
čito-oblázková, k opalování je i betonové plato. K centrální písčité 
pláži s tobogánem dojdete za cca 5 minut. Nebo si můžete zvolit 
krásná plážová zákoutí s možností dobrého šnorchlování směrem na 
Kačjak. Přímo na promenádě nad pláží je pizzerie.

ZDAR-
MA nápoje: 0,25 vína a 0,25 dcl vody.

ZDARMAZDARMA
info str. 9

pobyt dítě do 6pobyt dítě do 6

SLEVASLEVA
info str. 7

Naše cena obsahuje: 7× ubytování, klimatizace, 7× polopenze, užívání bazénu, pobytová taxa, 
služby delegáta CK.

Slevy a výhody: dítě do 6 let na přistýlce ZDARMA
2. dítě do 6 let bez nároku na lůžko cena jako 6–12 let

Volitelné příplatky: doprava (lux bus: klima, WC, bar) 2.590 Kč/os.
jednolůžkový pokoj – Standard    200 Kč/den. Na vyžádání.
postýlka    150 Kč/den. Na vyžádání.

Služby plac. v místě: trezor        1 EUR/den/pokoj
parkoviště      10 EUR/auto/den/do 01.07., od 01.09.

     15 EUR/auto/den 01.07.–31.08.
parkoviště – garáž      20 EUR/auto/den
lehátka a slunečníky u bazénu nebo na pláži cca 3 EUR/den/kus

ODJEZDY: A, S1, S2, S3, S7, PS1, PS2, PS3, PS7 (viz str. 4, 5)

kód zájezdu: 17 + datum pobytu

do 25.05. 25.05. - 15.06. 15.06. - 06.07. 06.07. - 24.08.

od 21.09. 07.09. - 21.09. 24.08. - 07.09.

Část SUPERIOR

Část STANDARD

1/2/B 9. 990,- Kč 10. 990,- Kč 11. 590,- Kč 11. 990,- Kč

1/2/BMS 10. 990,- Kč 11. 990,- Kč 12. 590,- Kč 12. 990,- Kč

6 – 12 let 6. 590,- Kč 6. 990,- Kč 7. 590,- Kč 7. 990,- Kč

12 – 16 let 8. 990,- Kč 9. 590,- Kč 10. 590,- Kč 10. 990,- Kč

3. osoba 10. 290,- Kč 10. 990,- Kč 11. 590,- Kč 11. 990,- Kč

Využijte cenově výhodnou akci!

Více informací získáte na str. 10–12.

 

„Levná dovolená +55 let“

1/2 9. 590,- Kč 10. 590,- Kč 10. 990,- Kč 11. 590,- Kč

1/2/BMS 9. 990,- Kč 10. 990,- Kč 11. 590,- Kč 11. 990,- Kč

do 6 let ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

6 – 12 let 5. 990,- Kč 6. 590,- Kč 6. 990,- Kč 6. 990,- Kč

12 – 16 let 8. 590,- Kč 8. 990,- Kč 9. 590,- Kč 9. 990,- Kč

3. osoba 8. 990,- Kč 9. 590,- Kč 9. 990,- Kč 10. 590,- Kč

Mediteran nabízí několik typů pokojůMediteran nabízí několik typů pokojů RestauraceRestaurace

Pláž v Crikvenici

NÁPOJENÁPOJE
v ceněv ceně



HOTEL ESPLANADEHOTEL ESPLANADE

Luxusní moderní HOTEL ESPLANADE leží v zahradě přímo u krásné písečné pláže 
a městského parku. Do živého centra města Crikvenice je to cca 10 minut pěšky. Vloni 
hotel i venkovní areál prošly celkovou přestavbou, jejímž výsledkem jsou zařízení a služ-
by na nejvyšší úrovni kategorie ****+. Hotel má výtah a venkovní parkoviště (omezený 
počet míst). Kategorie: 4*.

ZÁBAVA – Venkovní bazén s masážní tryskou, lehátky a relaxační stíněnou terasou, 
klimatizovaná restaurace, 2 aperitiv bary, dětský koutek, konferenční sál, WI-FI připojení 
v celém hotelu,  masáže za 

poplatek. 

UBYTOVÁNÍ – Moderní, stylově zařízené klimatizované prostorné pokoje jsou vybaveny 
koupelnou (vana nebo sprcha), WC, fénem, telefonem, TV/SAT, minibarem, trezorem 
WI-FI. Některé pokoje jsou bez balkonu. Typy pokojů: jednolůžkový pokoj s balkonem/severní 
strana, dvoulůžkové pokoje Classic s balkonem/sever, dvoulůžkový pokoj bez balkonu pro 
handicapované osoby, dvoulůžkový pokoj Superior s balkonem/moře, dvoulůžkový pokoj 
Premium/moře s možností jedné přistýlky, Superior apartman s balkonem/moře, Premium 
apartman s balkonem/moře a Exclusive apartman Esplanade.

STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně: bufet. Večeře: bufet. Hotel nabízí bohaté a pestré 
stravování.

PLÁŽ – Cca 20 m vzdálená, krásná písčito-oblázková pláž s toboganem i pláž písečná jsou 
částečně stíněné korunami borovic městského parku se středomořskými rostlinami. Na pláži je 
dostatek příležitostí k občerstvení a k nejrozmanitější zábavě. 

WELLNESS &SPA: sauny, jacuzzi, relaxační zóna již v ceně,

pobytové zájezdy
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spokojená 
        dovolená CHORVATSKOCHORVATSKOCHORVATSKO

7× ubytování, klimatizace, 7× polopenze, trezor, užívání bazénu a lehátek 
u bazénu, Wellness & Spa, pobytová taxa, přihlašovací taxa, služby delegáta CK.
doprava (lux bus: klima, WC, bar) 2.590 Kč/os.
A, S1, S2, S3, S7, PS1, PS2, PS3, PS7 (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:

Volitelné příplatky:
ODJEZDY:

kód zájezdu: 14 + datum pobytu

Crikvenica
Selce

Crikvenica
Selce

Luxusní moderní vila se 7 apartmány je 
položená cca 350 m od pláže v romantickém 
živém letovisku Selce. Její hosté mohou po 
dohodě využívat fitness, které se nachází 
přímo ve vile. Je tu i společenská místnost 
s aperitiv barem a TV/SAT. Všechny apart-
mány jsou klimatizované a mají TV/SAT.

Apartmán (studio) pro 2 osoby v 1. nebo 2. 
patře: jedna místnost s kuchyňkou a francouz-
ským lůžkem, koupelnou (sprcha, WC) a boční 
terasou.
Apartmán pro 2+2 osoby v 1. nebo 2. patře: 
denní místnost s kuchyní, jídelním koutem 
a rozkládací pohovkou pro 2 osoby, koupelna 
(sprcha, WC), terasa s výhledem na moře.
Apartmán pro 4+2 osoby v 1. patře nebo 
v přízemí: denní místnost s kuchyní, jídelním 
koutem a rozkládací pohovkou pro 2 osoby, 
2 ložnice (manželská lůžka), koupelna (sprcha, 
WC), terasa.

Naše cena obsahuje: 
studia, spotřeba vody, plynu, el. energie, TV/SAT, pronájem ložního 
prádla, klimatizace, WI-FI, služby delegáta CK.
Volitelné příplatky: 
doprava (lux bus: klima, WC, bar) 2.590 Kč/os.
malé dítě bez lůžka    150 Kč/den
Povinné poplatky: pobytová taxa      40 Kč/os./den

     30 Kč/12–18 let/den
Služby placené v místě: přihlašovací taxa        2 EUR/os./pobyt
ODJEZDY: A, S1, S2, S3, S7, PS1, PS2, PS3, PS7 (viz str. 4, 5)

7× pronájem daného typu apartmánu nebo 

kód zájezdu: 21 + datum pobytu

SLEVASLEVA
info str. 7

I. II. III. IV.
08.06.-22.06. 22.06.-13.07. 13.07.-20.07. 20.07.-17.08.
31.08.-14.09. 24.08.-31.08. 17.08.-24.08.

App2-S 7. 990,- Kč 8. 990,- Kč 11. 990,- Kč 12. 990,- Kč

2+2 10. 990,- Kč 13. 990,- Kč 17. 990,- Kč 18. 990,- Kč

4+2 13. 990,- Kč 17. 990,- Kč 20. 990,- Kč 23. 990,- Kč

VILLA ANNAVILLA ANNA–5 %–5 %
do 28.2.

info str. 7

I. II. III. IV.

27.04. - 25.05. 25.05. - 22.06. 22.06. - 06.07. 06.07. - 24.08.

28.09. - 12.10. 14.09. - 28.09. 24.08. - 14.09.

1/2B 10. 590,- Kč 12. 590,- Kč 14. 590,- Kč 15. 990,- Kč

1/2BMS 11. 590,- Kč 13. 590,- Kč 15. 590,- Kč 17. 990,- Kč

1/2/BMS/Premium 13. 590,- Kč 15. 590,- Kč 17. 590,- Kč 19. 990,- Kč

do 6 let ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

6 – 12 let 6. 990,- Kč 7. 990,- Kč 9. 590,- Kč 10. 590,- Kč

12 – 18 let 9. 990,- Kč 11. 990,- Kč 13. 590,- Kč 14. 990,- Kč

3. osoba 10. 990,- Kč 12. 990,- Kč 14. 990,- Kč 16. 590,- Kč

APP/BMS/Superior 15. 990,- Kč 18. 990,- Kč 21. 990,- Kč 24. 990,- Kč

ZDARMAZDARMA
info str. 9

pobyt dítě do 6pobyt dítě do 6

ZDARMAZDARMA
info str. 9

doprava pro 4.os.doprava pro 4.os.



Katarina má dva velké bazény, které se dotýkají moře

Hotel Katarina
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7× ubytování, klimatizace, 7× polopenze, užívání Spa wellness, užívání bazénů, 
pobytová taxa, přihlašovací taxa, služby delegáta CK.
pokoj bez balkonu      65 Kč/os./den/I., 100 Kč/os./den/II.–IV.
dítě do 12 let s jedním dospělým cena jako 3. osoba
doprava (lux bus: klima, WC, bar) 2.590 Kč/os.
balkon – mořská strana    250 Kč/os./den/I., II.

   330 Kč/os./den/III., IV.
jednolůžkový pokoj      50 % z ceny 1/2B
A, S1, S2, S3, S7, PS1, PS2, PS3, PS7 (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:

Slevy a výhody:

Volitelné příplatky:

ODJEZDY:

po
by

to
vé
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dy

Klimatizované pokoje a moderní vybavení
s hotelovými službami ****
ZDARMA vstupné do velkého bazénového centra
(2 velké venkovní bazény s barem, v sezóně animační programy)

spokojená 
        dovolenáCHORVATSKOCHORVATSKOCHORVATSKOSelceSelce

kód zájezdu: 19 + datum pobytu

Proč na dovolenou právě do hotelu Katarina?
HOTEL KATARINAHOTEL KATARINA

Komfortní HOTEL KATARINA přivítal první hosty 01.07.2016. Byl postavený 
v roce 1976 jako hotel Varaždin. Na konci roku 2015 začala celková vnitřní 
přestavba, po které zavedený hotel Varaždin předal štafetu novému modernímu 
hotelu Katarina. Klimatizace, moderní vybavení, komfortní a prostorné pokoje, 
poloha téměř u pláže, od které jej dělí pouhých cca 100 m, velké bazénové cen-
trum, kam mají hoteloví hosté vstupné ZDARMA, výborná rozmanitá kuchyně 
a přátelský personál dělají z Katariny ideální místo pro vaši spokojenou dovole-
nou. Do půvabného historického centra je to cca 5 min. volnou chůzí, do leto-
viska Crikvenica vede krásná 2 km dlouhá pobřežní promenáda. Hotel má tři 
výtahy a WI-FI v celém objektu. Pláže u hotelu Katarina získaly Modrou vlajku, 
prestižní ocenění čistoty moře a dobré vybavenosti pláží. Mediteránská příroda 
a vyšší obsah solí a minerálů odpařujících se z moře připravily vynikající pro-
středí léčbě všech dýchacích obtíží. Kategorie: 4*.

ZÁBAVA – Hotel Katarina má 3 velké bazény, 1 vnitřní a 2 venkovní bazény, 
které se téměř dotýkají moře. Jsou napuštěné mořskou vodou. Jeden bazén je 
pro plavce a druhý je určený dětem. Hosté z Katariny užívají bazény ZDARMA. 
K Vašemu pohodlí tu jsou i občerstvení, převlékárna a sociální zařízení. 
Využijte moderní KATARINA SPA WELLNESS, jehož vyhřívaný bazén, hydro-
masážní bazén, sauny a relaxační lehátka jsou již v ceně Vašeho pobytu.

UBYTOVÁNÍ – Všechny pokoje jsou klimatizované, moderně zařízené a mají 
koupelnu (sprcha, WC), TV/SAT, telefon, minibar, trezor (za poplatek) a WI-FI 
(zdarma). Nabízíme vám pokoje dvoulůžkové s balkonem a možností jedné 
přistýlky orientované na sever nebo na mořskou stranu, pokoje rodinné, které 
tvoří 2 propojené pokoje. V rodinných pokojích se platí 3 plné ceny (1/2 nebo 
1/2BMS + příplatek „rodinný pokoj“), slevu má 4. osoba v pokoji. Rodinné 
pokoje mají balkon, nejsou orientované na mořskou stranu. Hotel dále nabízí 
pokoje dvoulůžkové bez balkonu a pokoje v atriu hotelu.

STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně – bufet. Večeře – bufet.

PLÁŽ – Hotel Katarina je vzdálený cca 100–450 m od pěkných oblázkových 
pláží. Přímo před hotelem se nachází bazénové centrum a betonová plata. Mod-
rá vlajka – symbol čistoty moře zde vlaje stále. V Selcích najdete také pláž pí-
sečnou vzdálenou od hotelu cca 10 min. pěšky směrem ke „kempu“ a tobogán.

+50 let+50 let
info str. 10-11info str. 10-11

výhodyvýhody
–5 %–5 %
do 31.3.

info str. 7

I. II. III. IV.

27.04. - 25.05. 25.05. - 22.06. 22.06. - 06.07. 06.07. - 24.08.

28.09. - 12.10. 14.09. - 28.09. 24.08. - 14.09.

Více informací získáte na str. 10–12.

Využijte cenově výhodnou akci!

„Levná dovolená +50/55 let“

1/2B 10. 990,- Kč 12. 990,- Kč 14. 590,- Kč 15.990,- Kč

do 6 let ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

6 – 12 let 5. 990,- Kč 6. 990,- Kč 7. 990,- Kč 8. 990,- Kč

12 – 18 let 8. 990,- Kč 9. 990,- Kč 11. 590,- Kč 12. 590,- Kč

3. osoba 9. 590,- Kč 10. 590,- Kč 12. 590,- Kč 13. 590,- Kč

Family pokoj 12. 990,- Kč 16. 590,- Kč 18. 990,- Kč 20. 990,- Kč

KATARINA SPA WELLNESS již v ceně
(vyhřívaný bazén s mořskou vodou, hydromasážní bazén, 
sauny, turecké lázně, vyhřívané lavice, relaxační lehátka)

+55 let+55 let
info str. 10-11info str. 10-11

výhodyvýhody



Apartmán ADINAApartmán ADINA Místo: Crikvenica
Kód záj.: 212 + dat.Apartmán BRANKAApartmán BRANKA Místo: Crikvenica

Kód záj.: 221 + dat.

Apartmán LJUBICAApartmán LJUBICA Místo: Crikvenica
Kód záj.: 222 + dat.

pobytové zájezdy
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Ubytování: Apartmán pro 2+1 osoby v 1. patře: ložnice (manželská 
postel), vybavená kuchyně s jídelním koutem a denní místností (gauč 
pro jednu osobu), TV/SAT, koupelna (sprcha-vana, WC), balkon/ 
terasa, klimatizace (v ceně), WI-FI (v ceně), parkovací místo.
Pláž: cca 350 m, centrum: 1.500 m, nákupní možnosti: 200 m, 
restaurace: 500 m.

ZDARMAZDARMA
info str. 9

doprava pro 4.os.doprava pro 4.os.
–5 %–5 %
do 31.3.

info str. 7

Ubytování: Apartmán pro 4+1 osoby v podkroví: 1. ložnice (manželská 
postel), 2. ložnice (manželská postel + 3. postel), vybavená kuchyňka 
s jídelním koutem a denní místností, koupelna, TV, terasa s výhledem na 
moře, klimatizace (v ceně), WI-FI (v ceně). Parkoviště ve dvoře domu.
Pláž: cca 50 m, centrum: 100 m, nákupní možnosti: 100 m, 
restaurace: 50 m.

Ubytování: 2 apartmány pro 4+1 osoby v podkroví s balkonem s výhle-
dem na moře nebo ve přízemí s balkonem-terasou. Každý apartmán má 
2x dvoulůžkovou ložnici, vybavenou kuchyňku s jídelním koutem a denní 
místností s gaučem pro 1 osobu, koupelnu (vana, WC), TV/SAT, WI-FI 
(v ceně), klimatizaci (v ceně).
Pláž: cca 350 m, centrum: 500 m, nákupní možnosti: 100 m, restaurace: 200 m.

Apartmány ANDREJApartmány ANDREJ Místo: Crikvenica
Kód záj.: 241 + dat.

Ubytování: Studio pro 2 osoby v přízemí: jeden pokoj s kuchyňským 
koutem, obývací částí s manželským lůžkem, TV/SAT, koupelnou 
(sprcha, WC), terasou, WI-FI (v ceně), klimatizací (v ceně). 
Apartmán pro 2+2 osoby ve 2. patře: ložnice (manželské lůžko), 
ložnice (2 oddělená lůžka), vybavený kuchyňský kout, denní místnost, 
TV/SAT, koupelna (sprcha, WC), terasa s částečným pohledem na mo-
ře, klimatizace (v ceně), WI-FI (v ceně). Parkovací místo. 
Apartmán pro 4+1+1 osoby v 1. patře: ložnice (manželské lůžko), 
ložnice (manželské lůžko) s průchodem do 3. ložnice (1 lůžko), ku-
chyňský kout, denní místnost s gaučem pro 1 osobu, koupelna (vana, 
WC), terasa, klimatizace (v ceně), WI-FI (v ceně). Parkovací místo.
Pláž: cca 350 m, centrum: 350 m, nákupní možnosti: 300 m, restaurace: 300 m.

01.05. - 08.06. 08.06. - 29.06. 29.06. - 06.07. 06.07. - 17.08.

07.09. - 01.10. 24.08. - 07.09. 17.08. - 24.08.

BRANKA 4 13. 990,- Kč 15. 990,- Kč 17. 990,- Kč 29. 990,- Kč

ADINA 2 9. 990,- Kč 11. 990,- Kč 12. 990,- Kč 13. 990,- Kč

LJUBICA 4 10. 990,- Kč 15. 990,- Kč 18. 990,- Kč 19. 990,- Kč

ELVIS 4 12. 990,- Kč 13. 990,- Kč 17. 990,- Kč 19. 990,- Kč

ANDREJ 2 7. 990,- Kč 9. 990,- Kč 10. 990,- Kč 11. 990,- Kč

ANDREJ 2+2 11. 990,- Kč 14. 990,- Kč 18. 990,- Kč 21. 990,- Kč

ANDREJ 4+1 15. 990,- Kč 18. 990,- Kč 23. 990,- Kč 28. 990,- Kč

7× pronájem daného typu apartmánu pro daný počet osob, který je uveden číslicí 
u jména apartmánu v ceníku, spotřeba vody, plynu, el. energie, pronájem ložního 
prádla, klimatizace a WI-FI, je-li uvedeno v popisu apartmánu s informací o ceně, 
služby delegáta CK. 
doprava (lux bus: klima, WC, bar) 2.590 Kč/os.
malé dítě bez lůžka    150 Kč/den
3. os. nebo 4. os. nebo 5. os.    260 Kč/den
Andrej: App 2+2BMS    180 Kč/app/den
Andrej: 6. os.    220 Kč/os./den
pobytová taxa      40 Kč/os./den, 30 Kč/12–18 let/den
přihlašovací taxa        2 EUR/os./pobyt
vratná kauce (u vybraných app.)    100 EUR/apartmán nebo studio
A, S1, S2, S3, S7, PS1, PS2, PS3, PS7 (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:

Volitelné příplatky:

Povinné poplatky:
Služby placené v místě:
ODJEZDY:

Ubytování: Moderní apartmán pro 4+1 osoby ve 2. patře: ložnice 

(manželské lůžko), ložnice (palanda), vybavená kuchyně s jídelním 

koutem v denní místnosti, koupelna (sprcha, WC), balkon, TV, 

klimatizace (v ceně), WI-FI (v ceně), parkovací místo.

Pláž: cca 350 m, centrum: 1.100 m, nákupní možnosti: 400 m, 

restaurace: 500 m.

Apartmán ELVISApartmán ELVIS Místo: Crikvenica
Kód záj.: 251 + dat.

ZDARMAZDARMA
info str. 9

doprava pro 4.os.doprava pro 4.os.

ZDARMAZDARMA
info str. 9

doprava pro 4.os.doprava pro 4.os.

–5 %–5 %
do 31.3.

info str. 7

–5 %–5 %
do 31.3.

info str. 7



I. II. III. IV.

01.05. - 08.06. 08.06. - 29.06. 29.06. - 06.07. 06.07. - 17.08.

07.09. - 01.10. 24.08. - 07.09. 17.08. - 24.08.

SANDRA 3 9. 990,- Kč 11. 990,- Kč 13. 990,- Kč 17. 990,- Kč

SANDRA 4 12. 990,- Kč 15. 990,- Kč 17. 990,- Kč 20. 990,- Kč

IVONA 2 9. 990,- Kč 10. 990,- Kč 12. 990,- Kč 14. 990,- Kč

IVONA 4 12. 990,- Kč 15. 990,- Kč 17. 990,- Kč 20. 990,- Kč

VERA 4 12. 990,- Kč 14. 990,- Kč 20. 990,- Kč 24. 990,- Kč

NATALIJA 2 8. 990,- Kč 11. 990,- Kč 13. 990,- Kč 16. 990,- Kč

NATALIJA 4-přízemí 17. 990,- Kč 19. 990,- Kč 23. 990,- Kč 27. 990,- Kč

NATALIJA 4-BMS 19. 990,- Kč 22. 990,- Kč 26. 990,- Kč 31. 990,- Kč

po
by

to
vé

 z
áj

ez
dy

spokojená 
        dovolenáCHORVATSKOCHORVATSKOCHORVATSKO

23

Ubytování: Apartmán pro 2+1 osoby v přízemí: kuchyňský a jídelní kout 
v denní místnost s rozkládacím gaučem pro 1 osobu, TV/SAT, ložnice (manžel-
ské lůžko), koupelna (sprcha, WC), terasa, klimatizace (v ceně), WI-FI (v ceně), 
parkovací místo.
Apartmán pro 4+1 osoby v 1. patře: denní místnost s kuchyňským a jídelním 
koutem, ložnice (manželské lůžko), ložnice (francouzské lůžko+přistýlka), 
TV/SAT, koupelna (sprcha, WC), WC, balkon, klimatizace (v ceně), WI-FI 
(v ceně), parkovací místo.
Pláž: 350 m, centrum: 1.300 m, nákupní možnosti: 200 m, restaurace: 150 m.

Apartmány IVONAApartmány IVONA Místo: Crikvenica
Kód záj.: 255 + dat.

7× pronájem daného typu apartmánu pro daný počet osob, který je uveden číslicí 
u jména apartmánu v ceníku, spotřeba vody, plynu, el. energie, pronájem ložního 
prádla, klimatizace a WI-FI, je-li uvedeno v popisu apartmánu s informací o ceně, 
služby delegáta CK.
doprava (lux bus: klima, WC, bar) 2.590 Kč/os.
malé dítě bez lůžka    200 Kč/den
3.os. nebo 5.os.: Natalija: 280 Kč/os./den • Iva: 340 Kč/os./den/I., 450 Kč/os./den/II., 

495 Kč/os./den/III., 740 Kč/os./den/IV.
pobytová taxa      40 Kč/os./den, 30 Kč/12–18 let/den
přihlašovací taxa        2 EUR/os./pobyt
vratná kauce (u vybraných app.)    100 EUR/apartmán nebo studio
A, S1, S2, S3, S7, PS1, PS2, PS3, PS7 (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:

Volitelné příplatky:

Povinné poplatky:
Služby plac. v místě:

ODJEZDY:

Apartmány VERAApartmány VERA Místo: Crikvenica
Kód záj.: 237 + dat.Apartmány SANDRAApartmány SANDRA Místo: Crikvenica

Kód záj.: 224 + dat.

Crikvenica
Dramalj
Crikvenica
Dramalj

Ubytování: Apartmán pro 2+2 osoby v 1. patře: vybavená kuchyňka s jí-
delním koutem, denní místnost s rozkládacím gaučem pro 1 osobu a při-
stýlka pro další osobu, ložnice s manželským lůžkem, TV/SAT, koupelna 
(sprcha, vana, WC), klimatizace a WI-FI (v ceně). Parkovací místo.

Apartmán pro 4 osoby v přízemí: ložnice s manželským lůžkem, denní 
místnost s gaučem pro 1 osobu a 4. lůžkem, kuchyně + jídelní kout, 
koupelna (sprcha, vana, WC), TV/SAT, terasa, klimatizace a WI-FI (v ceně). 
Parkovací místo.

Pláž: cca 100 m, centrum: 1.500 m, nákupní možnosti: 100 m, restau-
race: 50 m.

Ubytování: Komfortní vila s moderním vybavením v nádherné udržované 
zahradě se středomořskou vegetací, posezením a zahradním grilem. 
Studia pro 2–3 osoby v 1. patře, ve 2. patře: jednopokojové studio s malým 
kuchyňským a jídelním koutem, manželským lůžkem, rozkládacím gaučem 
pro 1 osobu, TV/SAT, balkonem, klimatizací (v ceně), WI-FI (v ceně). Parkovací 
místo.
Apartmány pro 4+1 osoby v přízemí, 1. patře, ve 2. patře: denní místnost 
s kuchyňským koutem, ložnice (manželské lůžko), ložnice (manželské lůžko), 
koupelna (sprcha, WC), TV/SAT, terasa nebo balkon-mořská strana, klimatizace 
(v ceně), WI-FI (v ceně), parkovací místo.
Pláž: 50 m, centrum: 5 km do Crikvenice, nákupní možnosti: 1.700 m, restau-
race: 150 m.

Villa NATALIJAVilla NATALIJA Místo: Dramalj
Kód záj.: 254 + dat.

Komfortní apartmán VERA je umístěný v pěkném domě v zahradě s bazénem 
(8×3 m, v provozu od cca 17.06. do 09.09.) v letovisku Crikvenica. Pláž je 
vzdálena pouhých cca 30 m. 
Apartmán pro 2+2 osoby v přízemí: kuchyně s jídelním koutem, ložnice 
s manželským lůžkem, 2. ložnice s manželským lůžkem a 3. lůžkem, koupelna 
(sprcha, WC), TV/SAT, balkon s výhledem na moře. Parkoviště pro jedno 
auto.
Pláž: 30 m, centrum: 1.500 m, nákupní možnosti: 300 m, restaurace: 
400 m.

–5 %–5 %
do 28.2.

info str. 7

–5 %–5 %
do 28.2.

info str. 7

ZDARMAZDARMA
info str. 9

doprava pro 4.os.doprava pro 4.os.

–5 %–5 %
do 28.2.

info str. 7



–5 %–5 %
do 31.3.

info str. 7

Hotelový komplex
Narcis – Hedera – Lido Palace a Mobilhome

Letovisko RABAC je považováno za jedno z nejkrásnějších středisek na jihovýchodě Istrijského 
poloostrova. Leží v zátoce s krásnou oblázkovou pláží a bujnou vegetací asi 4 km od historického 
městečka Labin. Zdejší členité pobřeží, zdobené malými zátokami, nabízí také pláže písečné, oblázkové, 
štěrkové nebo kamenité, které jsou místy doplněny betonovými platy.

Oblíbený moderní komplex HOTELŮ NARCIS, HEDERA, LIDO PALACE a MOBILNÍCH DOMKŮ je posazen 
v zeleni cca 100–450 m od oblázkové pláže, která je vhodná pro děti. Po pobřežní promenádě dojdete za cca 
5 min. do centra střediska, kde jsou půvabná středomořská zástavba s domy, obchůdky, restauracemi atd. Budete-li 
pokračovat dále, dojdete do 2. části letoviska, kde jsou podél promenády další kouzelné pláže.

pobytové zájezdy
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Labin

ZÁBAVA – V hotelech najdete restaurace a la carte, aperitiv bary, pizzerii, poolbar u bazénu, prodejnu 
suvenýrů, market se smíšeným zbožím, taneční terasu. Pro Váš dokonalý odpočinek tu jsou: 4× 
venkovní bazén (z toho jeden s hydromasáží), 2 vnitřní vyhřívané bazény (jeden z nich s mořskou 

vodou), které jsou v provozu od cca do konce května a od cca poloviny září, fitness (ZDARMA), wellness 
centrum, sauna, masáže, turecké koupele, animační programy pro děti i dospělé, tenisové kurty, minigolf, 
dětský klub (15.06.–06.09.) pro děti od 6 do 12 let, mini disco (od 15.06.–06.09.), hřiště na míčové hry, 
vodní sporty. Hosté komplexu mohou využívat zařízení všech 3 hotelů.

Hosté z mobilhomů využívají venkovní bazény, 
sportoviště, animační programy i dospělé. Moderně a účelně zařízené mobilní domky leží v hotelovém areálu cca 

100–450 m od pláže. 

UBYTOVÁNÍ – Vybavený kuchyňský kout (základní nádobí pro vaření a sto-
lování, plynový sporák, lednice), denní místnost s rozkládacím gaučem (při-
stýlka pro 1 osobu), TV/SAT, sprcha, WC, terasa se zahradním nábytkem, 

2klimatizace. Mobilhome De Luxe má 32 m  a 2× WC. Chalet nabízí ubyto-
vání pro max. 6 osob. WI-FI v recepci.

STRAVOVÁNÍ – Vlastní nebo možnost dokoupení polopenze: snídaně – bufet, 
večeře – bufet včetně jednoho nápoje (voda + 2 dcl piva nebo 2,5 dcl vína 
nebo 2 dcl limonády). Polopenze se podává v jedné z hotelových restaurací.

Naše cena obsahuje: 7× nájem Mobilhome nebo Chalet, spotřeba vody, plynu, el. energie, užívání 
venkovních bazénů a lehátek u bazénů, klimatizace, ložní prádlo (při příjezdu)

Volitelné příplatky:

Služby placené v místě:

.
ručníky 270 Kč/os.
ložní prádlo + ručníky 425 Kč/os. Výměna 1× za týden.
postýlka 150 Kč/den. Na vyžádání.
polopenze 490 Kč/os./den

Povinné poplatky: pobytová taxa   40 Kč/os./den, 30 Kč/12–18 let/den
závěrečný úklid   20 EUR/Mobilhome
vratná kauce   50 EUR/Mobilhome/pobyt
pes     5 EUR/den + 10 EUR/den/úklid 

kód zájezdu: 227 + datum pobytu

16.03. - 25.05. 25.05. - 22.06. 22.06. - 06.07. 06.07. - 24.08.

07.09. - 18.10. 31.08. - 07.09. 24.08. - 31.08.

Pobyty autobusovou dopravou viz str. 26

M-Standard 14. 990,- Kč 18. 990,- Kč 21. 990,- Kč 26. 990,- Kč

M-De Luxe 19. 990,- Kč 21. 990,- Kč 25. 990,- Kč 30. 990,- Kč

Chalet 19. 990,- Kč 23. 990,- Kč 28. 990,- Kč 33. 990,- Kč

MOBILHOMY RABACMOBILHOMY RABAC
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RabacRabac

UBYTOVÁNÍ – Komfortní hotel, renovovaný v roce 2016, nyní 
poskytuje služby hotelu ****. Všechny pokoje jsou moderní, 
klimatizované, vybavené koupelnou (sprcha, WC, fén), TV/SAT, 
telefonem, trezorem (za poplatek), malou ledničkou. K dispozici jsou 
dvoulůžkové pokoje Standard (1/2) situované na ulici bez balkonu 
a bez možnosti přistýlky, dvoulůžkové pokoje Superior s balkonem 
a možností až 2 přistýlek pro 3. a 4. osobu situované na mořskou 
stranu. Jednolůžkové pokoje doporučujeme v kategorii „Superior“.

STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně – bufet. Večeře – bufet. Možnost 
dokoupení obědů v plážové restauraci. K obědu i k večeři je 
ZDARMA jeden nápoj: voda + 2 dcl piva nebo 2,5 dcl vína nebo 
2 dcl limonády.

HOTEL HEDERAHOTEL HEDERA

UBYTOVÁNÍ – Komfortní klimatizované „Superior“ nebo „Standard“ 
pokoje: sprcha nebo vana, fén, WC, telefon, TV/SAT, trezor (za popla-
tek), malá lednička. Superior pokoje mají balkon směrovaný na moř-
skou stranu a jsou dvoulůžkové s možností až 2 přistýlek. Dvoulůžko-
vé nebo jednolůžkové pokoje „Standard“ jsou situované na park nebo 
do ulice. Nemají balkon. 
STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně – bufet. Večeře – bufet. Možnost 
dokoupení obědů. K obědu i k večeři je ZDARMA jeden nápoj: voda 
+ 2 dcl piva nebo 2,5 dcl vína nebo 2 dcl limonády.

ZDARMAZDARMA
info str. 9

pobyt dítě do 5pobyt dítě do 5
NÁPOJENÁPOJE

v ceněv ceně
–5 %–5 %
do 31.3.

info str. 7

Hedera – pokojRestaurace

HOTEL NARCISHOTEL NARCIS

Narcis – pokoj Narcis – restaurace

ZDARMAZDARMA
info str. 9

pobyt dítě do 5pobyt dítě do 5

NÁPOJENÁPOJE
v ceněv ceně

–5 %–5 %
do 31.3.

info str. 7

Naše cena obsahuje: 7× hotel, klimatizace, 7× polopenze + nápoj k večeři, 
užívání bazénů a lehátek u bazénů, pobytová taxa.

Slevy a výhody: dítě do 5 let ZDARMA
2. dítě do 5 let cena jako 5–8 let
1 dospělý + 1 dítě do 12 let dospělá osoba zaplatí příplatek 

za 1/1 pokoj, dítě podle věku v ceníku
Volitelné příplatky: oběd (15.06.–06.09.) 325 Kč/os./den

Light All inclusive (15.06.–06.09.): 440 Kč/os./den
jednolůžkový pokoj Standard 330 Kč/den
jednolůžkový pokoj Superior 540 Kč/den
postýlka 150 Kč/den

LIGHT ALL INCLUSIVE / hotel Narcis: snídaně 7.00–10.00, oběd 12.30–14.00, večeře 
18.30–21.00 formou bufetu s neomezenou konzumací nealkoholických nápojů, piva 
a vína, odpolední svačina (sendvič, mini pizza, zmrzlina) s neomezenou konzumací 
nealkoholických a místních alkoholických nápojů od 15.30 do 17.00, sauna a turecká 
koupel v hotelu Mimosa, sportovní hřiště: fitness, 1 hod. tenis, 1 hod. volejbal, 1 hod. 
minigolf, lehátka u bazénu, animační programy pro děti i dospělé (cca 15.06.–06.09.).

kód zájezdu: 281 + datum pobytu

Pobyty autobusovou dopravou viz str. 26

11.05. - 25.05. 25.05. - 29.06. 29.06. - 13.07. 13.07. - 24.08.

21.09. - 05.10. 07.09. - 21.09. 24.08. - 07.09.

1/2/Standard 8. 990,- Kč 10. 990,- Kč 11. 990,- Kč 13. 990,- Kč

1/2/Superior 11. 990,- Kč 13. 990,- Kč 14. 990,- Kč 16. 990,- Kč

do 5 let ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

5 – 8 let 6. 590,- Kč 7. 590,- Kč 8. 590,- Kč 8. 990,- Kč

8 – 12 let 9. 590,- Kč 10. 590,- Kč 10. 990,- Kč 12. 590,- Kč

3. osoba 10. 590,- Kč 11. 990,- Kč 12. 990,- Kč 14. 990,- Kč

kód zájezdu: 282 + datum pobytu

Pobyty autobusovou dopravou viz str. 26

11.05. - 25.05. 25.05. - 29.06. 29.06. - 13.07. 13.07. - 24.08.

21.09. - 05.10. 07.09. - 21.09. 24.08. - 07.09.

1/2/Standard 9. 490,- Kč 11. 490,- Kč 12. 490,- Kč 14. 490,- Kč

1/2/Superior 12. 290,- Kč 14. 390,- Kč 14. 390,- Kč 17. 390,- Kč

do 5 let ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

5 – 8 let 6. 990,- Kč 7. 990,- Kč 8. 990,- Kč 8. 990,- Kč

8 – 12 let 9. 990,- Kč 10. 990,- Kč 11. 390,- Kč 12. 990,- Kč

3. osoba 10. 990,- Kč 12. 490,- Kč 13. 390,- Kč 15. 490,- Kč

Naše cena obsahuje: 7× hotel, klimatizace, 7× polopenze + nápoj k večeři, 
užívání bazénů a lehátek u bazénů, pobytová taxa.

Slevy a výhody: dítě do 5 let ZDARMA
2. dítě do 5 let cena jako 5–8 let
1 dospělý + 1 dítě do 12 let dospělá osoba zaplatí příplatek 

za 1/1 pokoj, dítě podle věku v ceníku
Volitelné příplatky: oběd (15.06.–06.09.) 325 Kč/os./den

jednolůžkový pokoj Standard 330 Kč/den
jednolůžkový pokoj Superior 540 Kč/den
postýlka 150 Kč/den

Narcis – výhled z pokoje



Popis ubytování: viz str. 25Popis ubytování: viz str. 25 Popis ubytování: viz str. 25Popis ubytování: viz str. 25

BÁJEČNÁ DOVOLENÁ NA RABACU S AUTOBUSOVOU DOPRAVOU!BÁJEČNÁ DOVOLENÁ NA RABACU S AUTOBUSOVOU DOPRAVOU!
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–5 %–5 %
do 28.2.

info str. 7

RabacRabac

MOBILHOMEMOBILHOME Hotel HEDERAHotel HEDERA Hotel NARCISHotel NARCIS

Naše cena obsahuje: 
doprava lux busem, 7× nájem Mobilhome, *7× polopenze + 1 nápoj, 
spotřeba vody, plynu, el. energie, užívání bazénů a lehátek 
u bazénů, klimatizace, animační programy a dětský klub pro děti 
6–12 let (15.06.–06.09.), 1× odpolední svačinka pro děti 6–12 let, 
delegát CK.

Volitelné příplatky:
postýlka 150 Kč/den. Na vyžádání.

Povinné poplatky: 
pobytová taxa   40 Kč/os./den,

  30 Kč/12–18 let/den

Služby placené v místě:
ručníky   10 EUR/os./pobyt

ložní prádlo + ručníky   15 EUR/os./pobyt
závěrečný úklid   20 EUR
vratná kauce   50 EUR

Popis ubytování: viz str. 24Popis ubytování: viz str. 24

kód zájezdu: 2271406, 2272106, 2272806 kód zájezdu: 2821406, 2822106, 2822806

Naše cena obsahuje: 
doprava lux busem, welcome drink, 7× hotel, 7× polopenze + 
1 nápoj k večeři, užívání 3 venkovních bazénů a lehátek u bazénů, 
animační programy pro děti i dospělé a dětský klub 6–12 let 
(15.06.–06.09.), 1× odpolední svačinka pro děti 6–12 let, 
klimatizace, pobytová taxa, delegát CK.

Slevy a výhody:
dítě do 5 let                  ZDARMA pobyt včetně vybraného stravování
2. dítě do 5 let              cena jako 5–8 let

Volitelné příplatky:
postýlka 150 Kč/den. Na vyžádání.
oběd (15.06.–06.09.) 325 Kč/os./den
jednolůžkový pokoj Standard 330 Kč/den
jednolůžkový pokoj Superior 540 Kč/den

Služby placené v místě:
trezor na pokoji     3 EUR/pokoj/den

kód zájezdu: 2811406, 2812106, 2812806

ODJEZDY:
A, S1, S2, S3, S7, PS1, PS2, PS3, PS7 (viz str. 4, 5)

 

Cestujte pohodlně a bez starostí. Odjezdy autobusu jsou v pátek večer.Cestujte pohodlně a bez starostí. Odjezdy autobusu jsou v pátek večer.

Využijte cenově výhodné pobyty! Využijte cenově výhodné pobyty! 

14.06.-23.06. 21.06.-30.06. 28.06.-07.07.

1/2Standard 12. 990,- Kč 12. 990,- Kč 13. 990,- Kč

1/2BMS 14. 590,- Kč 15. 990,- Kč 16. 990,- Kč

do 5 let 2. 990,- Kč 2. 990,- Kč 2. 990,- Kč

5 – 8 let 8. 990,- Kč 9. 990,- Kč 10. 990,- Kč

8 – 12 let 11. 990,- Kč 11. 990,- Kč 12. 990,- Kč

3. osoba 12. 990,- Kč 13. 990,- Kč 14. 990,- Kč

Naše cena obsahuje: 
doprava lux busem, welcome drink, 7× hotel, 7× polopenze + 
1 nápoj k večeři, užívání 3 venkovních bazénů a lehátek u bazénů, 
animační programy pro děti i dospělé a dětský klub 6–12 let 
(15.06.–06.09.), 1× odpolední svačinka pro děti 6–12 let, 
klimatizace, pobytová taxa, delegát CK.

Slevy a výhody:
dítě do 5 let                  ZDARMA pobyt včetně vybraného stravování
2. dítě do 5 let              cena jako 5–8 let

Volitelné příplatky:
postýlka 150 Kč/den. Na vyžádání.
oběd (15.06.–06.09.) 325 Kč/os./den
Light all inclusive (15.06.–06.09.) 440 Kč/os./den
jednolůžkový pokoj Standard 330 Kč/den. Na vyžádání.
jednolůžkový pokoj Superior 540 Kč/den. Na vyžádání.

Služby placené v místě:
trezor na pokoji     3 EUR/pokoj/den

14.06.-23.06. 21.06.-30.06. 28.06.-07.07.

1/2Standard 12. 990,- Kč 12. 990,- Kč 13. 990,- Kč

1/2BMS 13. 590,- Kč 15. 590,- Kč 16. 590,- Kč

do 5 let 2. 990,- Kč 2. 990,- Kč 2. 990,- Kč

5 – 8 let 8. 990,- Kč 9. 990,- Kč 10. 590,- Kč

8 – 12 let 11. 990,- Kč 11. 990,- Kč 12. 590,- Kč

3. osoba 12. 990,- Kč 13. 990,- Kč 14. 590,- Kč

Výhoda pro Vás!
POLOPENZE + NÁPOJE K VEČEŘI V CENĚ!

Výhoda pro Vás!
POLOPENZE + NÁPOJE K VEČEŘI V CENĚ!

14.06.-23.06. 21.06.-30.06. 28.06.-07.07.

1/4 10. 590,- Kč 11. 590,- Kč 11. 990,- Kč

1/3 11. 590,- Kč 12. 590,- Kč 12. 990,- Kč

1/2 11. 990,- Kč 12. 990,- Kč 13. 990,- Kč

do 5 let 2. 990,- Kč 2. 990,- Kč 2. 990,- Kč

5 – 8 let 7. 990,- Kč 8. 590,- Kč 8. 990,- Kč

8 – 12 let 9. 990,- Kč 10. 590,- Kč 10. 990,- Kč

12 – 15 let 10. 990,- Kč 11. 990,- Kč 11. 990,- Kč



Pobyty na ostrově Krk Vám nabízíme v jeho nejatraktivnějších místech. Oblíbené městečko BAŠKA leží na jihu ostrova a jeho cca 2 km dlouhá 
pláž z jemných oblázků je vhodná i pro děti a neplavce. Obdiv zaslouží i správní středisko ostrova, město KRK, jedinečné středověkou atmo-
sférou úzkých křivolakých uliček i letním kulturním a sportovním vyžitím. ŠILO je malé letovisko v severovýchodní části ostrova. Ve zdejší 
zátoce Stipanja naleznete i nádherné písečné pláže. Unikátním místem na ostrově Krk je záliv SOLINE-KLIMNO s přírodním léčivým bahnem.

OSTROV KRK patří do soustavy Kvarnerských ostrovů. Je to největší chorvatský ostrov, který je s pevninou spojen nejdelším 
obloukovým mostem na světě (Kraljevica – Sveti Marko). Krk leží přesně mezi poledníkem a severním pólem. Největší výhodou 
jeho polohy je zvláště příjemné podnebí. 
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Ostrov KrkOstrov Krk

UBYTOVÁNÍ – Všechny apartmány mají 
vybavený kuchyňský kout, koupelnu (vana 
nebo sprcha, WC), balkon nebo terasu. 
Apartmány jsou situovány cca 300–600 m od 
moře. Apartmány s polohou cca 50–250 m 
jsou ve vyšší cenové kategorii. Na vyžádání 
Vám rádi nabídneme konkrétní apartmán.

Místo: letovisko Baška, Krk
Kód zájezdu: 211 + datum pobytu

Slevy a výhody: 
dítě do 5 let bez lůžka 120 Kč/os./den
snídaně, večeře pro dítě do 6 let (vily Corinthia) ZDARMA/pobyt
Volitelné příplatky: 
doprava (lux bus: klima, WC, bar) 2.590 Kč/os.
přistýlka v apartmánech    290 Kč/os./den
klimatizace v apartmánech   od 7 EUR/App/den. 

  Cena závisí od konkrétního apartmánu.
snídaně (vily Corinthia)    290 Kč/os./den, 145 Kč/6–12 let/den
večeře (vily Corinthia)    450 Kč/os./den, 230 Kč/6–12 let/den
postýlka (na vyžádání)    200 Kč/den
Povinné poplatky: 
pobytová taxa      40 Kč/os./den, 30 Kč/12–18 let/den
ekologická taxa      10 Kč/os./den
Služby placené v místě: 
přihlašovací taxa        2,50 EUR/os./pobyt
parkování   od 2 EUR/auto/den
trasfer Crikvenica – Baška      45 EUR/cesta/max. 4–5 os.
transfer Crikvenica – Krk, Šilo      35 EUR
ODJEZDY: A, S1, S2, S3, S7, PS1, PS2, PS3, PS7 (viz str. 4, 5)

Moderní VILY situované v příjemném parčíku 
v bezprostřední blízkosti hotelu Corinthia 
a pláže v letovisku Baška. 

ZÁBAVA – ZDARMA se mohou využívat krytý 
bazén, venkovní bazén a fitness v hotelu 
Corinthia. 

UBYTOVÁNÍ – V každé vilce se nacházejí 
2 moderní klimatizované apartmány pro 2+2 
osoby. Všechny mají kompletně vybavený 
kuchyňský kout včetně ledničky a kávovaru, 
obývací pokoj s rozkládacím lůžkem pro 
2 osoby, TV/SAT, trezor, WI-FI. V patře je 
ložnice pro 2 osoby a koupelna (sprcha, fén, 
WC). 

STRAVOVÁNÍ – Vlastní nebo snídaně nebo 
večeře nebo polopenze v hotelu Corinthia.

Apartmány 
ŽELIMIR
Apartmány 
ŽELIMIR

Vily 
CORINTHIA
Vily 
CORINTHIA

Klimatizovaný APARTMÁN ŽELIMIR s bazé-
nem se sladkou vodou a velkou terasou je 
situovaný v příjemném domě v letovisku Šilo 
asi 150 m od oblázkové pláže. Písečné pláže 
se nacházejí ve vzdálenosti cca 250 m, 
centrum letoviska je vzdálené cca 500 m 
a nákupní možnosti cca 20 m. WI-FI připo-
jení. K dispozici gril, parkovací místo.

UBYTOVÁNÍ – Apartmán pro 4+1 osoby 
ve zvýšeném podloží. Má 2 dvoulůžkové 
ložnice (manželská postel), denní místnost 
s gaučem pro 1 osobu a TV/SAT, s jídelním 
koutem a vybaveným kuchyňským koutem 
(sporák, lednička s mrazákem, kávovar, 
mikrovlnná trouba), koupelna (sprcha, WC). 
V domě se nachází ještě dvoulůžkový 
apartmán s možností jedné přistýlky.

Privátní APP
pro 2–6 osob
Privátní APP
pro 2–6 osob

Místo: letovisko Šilo, Krk
Kód zájezdu: 240 + datum pobytu

Místo: letovisko Baška, Krk, Šilo...
Kód zájezdu: 23 + datum pobytu

–5 %–5 %
do 31.3.

info str. 7

–5 %–5 %
do 31.3.

info str. 7

–5 %–5 %
do 31.3.

info str. 7

Corinthia 2+2 APP Želimir 4 Studio 2 APP 2 APP 2+2 APP 4 APP 6

25.05. - 08.06.
19. 990,- Kč

07.09. - 14.09.
08.06. - 29.06.

23. 990,- Kč 24. 990,- Kč 9. 590,- Kč 10. 990,- Kč 16. 990,- Kč 18. 990,- Kč 19. 990,- Kč
31.08. - 07.09.
29.06. - 06.07.

26. 990,- Kč 29. 990,- Kč 10. 990,- Kč 12. 990,- Kč 19. 990,- Kč 20. 990,- Kč 23. 990,- Kč
24.08. - 31.08.
06.07. - 24.08. 33. 990,- Kč 33. 990,- Kč 12. 990,- Kč 14. 590,- Kč 21. 990,- Kč 22. 990,- Kč 27. 990,- Kč

19. 990,- Kč 8. 590,- Kč 9. 990,- Kč 12. 990,- Kč 14. 990,- Kč 18. 990,- Kč

Hotel a vilky Corinthia

Naše cena obsahuje: Vily Corinthia: 7× nájem apartmánu, spotřeba vody, plynu, elektrické energie, klimatizace, ložní prádlo, 
užívání bazénů a fitness v hotelu Corinthia, závěrečný úklid. Apartmán Želimir: 7× nájem apartmánu, spotřeba vody, plynu, 
elektrické energie, užívání bazénu a lehátek u bazénu, ložní prádlo, WI-FI, klimatizace.
Apartmány: 7× nájem apartmánu, spotřeba vody, plynu, elektrické energie, ložní prádlo, u některých apartmánů klimatizace.



VILKY KORNATIVILKY KORNATI
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Kategorie: 4*

MH4 – Mobilhome 4+2: Ložnice s manželským lůžkem, ložnice se 
dvěma lůžky, denní místnost s vybaveným kuchyňským koutem a s roz-
kládacím gaučem (133 cm × 190 cm), 2 sprchy/WC, TV/SAT, klimati-
zace, terasa se stolem a 6 židlemi.

MH6 – Mobilhome 6: Ložnice s manželským lůžkem a dvě ložnice 
s oddělenými lůžky, denní místnost s vybaveným kuchyňským koutem 
a pohovkou, sprcha/2 WC, TV/SAT, klimatizace, terasa se stolem 
a 6 židlemi.

MH5 – Mobilhome Premium 4+1: Nachází se v 1. řadě od moře. Má 
ložnici s manželskou postelí, ložnici se 2 oddělenými lůžky, denní 
místnost s vybaveným kuchyňským koutem, 2 sprchy/2WC, TV/SAT, 
klimatizaci, terasu se stolem a 4 židlemi. Jsou vhodné i pro 4 dospělé 
a jedno dítě do max. 7 let. 

MHDS – Mobilhome Dalmatian Stars Homes: Situované u pláže. Vyba-
vení: 2 ložnice, denní místnost s vybaveným kuchyňským koutem, 
sprcha, WC, TV/SAT, klimatizace, terasa se stolem a židlemi pro 4 osoby.

V kouzelné přírodě na malém poloostrově cca 6 km od Šibeniku leží moderní STŘEDISKO SOLARIS 
CAMPING BEACH/AMADRIA PARK, naprostá jednička v oblasti dokonalého odpočinku, báječné zábavy 
i rozmanitých možností sportování a letních aktivit na chorvatském pobřeží. Zkrátka místo pro ideální 
dovolenou v jakémkoliv věku.

MOBILHOMY SOLARISMOBILHOMY SOLARIS
Kategorie: 4*

A1 – Apartmán 2+2: Ložnice pro 2 osoby spojená s denní místností, 
kde je vybavený kuchyňský kout, ložnice s palandou pro 2 děti do 12 
let, sprcha, WC, TV/SAT, telefon, klimatizace, balkon nebo terasa.

A2 – Apartmán 3+2: Ložnice s manželským lůžkem, 2. ložnice s pa-
landou pro děti do 12 let nebo jedním lůžkem, denní místnost s vyba-
veným kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 děti do 12 
let, koupelna se sprchou/WC, WC, TV/SAT, telefon, klimatizace, bal-
kon nebo terasa.

A3 – Apartmán 4+3: Ložnice s manželským lůžkem a přistýlkou pro 
jedno dítě do 12 let, ložnice se 2 oddělenými lůžky, denní místnost 
s vybaveným kuchyňským koutem, rozkládacím gaučem pro 2 děti do 
12 let, koupelna s vanou/WC, TV/SAT, telefon, klimatizace, balkon 
nebo terasa.

–5 %–5 %
do 31.3.

info str. 5

kód zájezdu: 277 + datum pobytu

Naše cena obsahuje:
7× nájem daného typu ubytování, spotřebu vody, plynu, el. energie, 
pronájem ložního prádla a ručníků, závěrečný úklid, jedno parkovací 
místo/ubytovací objekt.

Volitelné příplatky:
doprava (lux bus: klima, WC, bar) 2.590 Kč/os.

Povinné poplatky:
pobytová taxa      40 Kč/os./den

     30 Kč/12–18 let/den

Poplatky placené v místě:
registrační taxa        1 EUR/os./pobyt

ODJEZDY: trasa Z (viz str. 4, 5)

Patří totiž mezi nejlépe vybavená střediska této části Jadranu. Chloubou Solarisu je zdejší krásná pláž z jemných oblázků, místy doplněna 
pískem, která se táhne v délce 4 km podél celého komplexu. Říká se jí „Bijela plaža“ a byla vyznamenána Modrou vlajkou a vyhlášena 
nejkrásnější pláží v Chorvatsku. Má špičkové vybavení: hotelové WELLNESS CENTRUM, plážové atrakce včetně moderního AQUAPARKU 
DALMATIA, sportovní možnosti, plážové bary s exkluzivním VODNÍM BAREM En Vogue Beach Club s baldachýnovými „salonky“ a „vodní 
podlahou“, restaurace s rozmanitou gastronomií nebo fantastické tradiční domácí pokrmy v skanzenu „DALMÁTSKÁ VESNIČKA“. ANIMAČNÍ 
PROGRAMY jsou připraveny pro děti i dospělé. Až k plážím sahá borový háj, místy s příjemnými travnatými plážemi, neboť další předností 

celého areálu Solarisu je jeho zahradní a parková úprava.

Zadarská riviéra
Šibenik

Zadarská riviéra
Šibenik
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Menší moderní komfortní HOTEL LAGUNA leží přímo u písečné pláže v klid-
ném letovisku Privlaka asi 20 km severně od Zadaru a cca 3 km od vyhlášené 
pláže Kraljičina plaža v Ninské zátoce. Hostům je k dispozici bar, restaurace, 
terasa a sauna. Zdarma lze využívat fitness, slunečníky a lehátka na pláži 
(omezené množství), parkoviště, WI-FI. Bohaté sportovní vyžití nabízí 
1,5 km vzdálené prázdninové středisko Zaton. Kategorie: 4*.

UBYTOVÁNÍ – Všechny pokoje mají klimatizaci, koupelnu s vanou, WC, 
fénem, TV/SAT, telefon, minibar, trezor a WI-FI. Dvoulůžkové pokoje 
s možností až 2 přistýlek (rozkládací křeslo a rozkládací lehátko) nemají 
balkon. Hotelové apartmány tvoří 2 ložnice (dvoulůžková a dvoulůžková 
s přistýlkou), denní místnost, 2 koupelny (sprcha, WC), terasa orientovaná 
na mořskou stranu. V přízemí je pokoj pro hosty se zdravotním omeze-
ním. 

STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně: bufet. Večeře: bufet. Možnost 
dokoupení obědů.

PLÁŽ – Písčito-oblázková pláž i betonová plata vzdálena od hotelu asi 20 m.

HOTEL LAGUNAHOTEL LAGUNA

Vyhledávaný HOTEL ALBA obklopený středomořskou zelení je situovaný cca 
300 m od centra malého městečka Sveti Filip i Jakov vzdáleného asi 20 km 
jižně od Zadaru. Společně s apartmány Croatia tvoří oblíbený dovolenkový 
komplex. Hotel Alba má recepci, aperitiv bar, restaurace, krásnou terasu, výtah 
a parkoviště. WI-FI připojení je zdarma. Společné prostory hotelu jsou 
klimatizované. V areálu hotelu se nachází osvětlené tenisové kurty, půjčovna 
kol. Pro děti (4–12 let) i dospělé jsou připraveny animační programy (denně 
kromě soboty od začátku června do konce srpna). Kategorie: 3*.
UBYTOVÁNÍ – V prvním a druhém patře jsou umístěna hotelová studia (A2). 
Skládají se z ložnice (manželské lůžko + možnost přistýlky pro 3. osobu), 
předsíně s kuchyňským koutem a balkonem nebo terasou, koupelny s vanou 
a WC. Vybaveny jsou dále TV/SAT, telefonem, WI-FI a trezorem. Dvoulůžkové 
pokoje s možností přistýlky mají koupelnu (vana, WC), TV/SAT, telefon, trezor, 
WI-FI, balkon. Všechny APARTMÁNY pro 3–6 osob mají vybavený kuchyňský 
kout, TV/SAT, telefon, trezor, WI-FI, klimatizaci, koupelnu (vana, WC), balkon 
nebo terasu se zahradním nábytkem. Součástí vybavení je ložní prádlo a ručníky.
B3: Apartmán pro max. 3 osoby: dvoulůžková ložnice, denní místnost s po-
hovkou pro 3. osobu. C4: Apartmán pro max. 4 osoby: dvoulůžková ložnice, 
denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby. D5: Apartmán pro max. 
5 osob: dvoulůžková ložnice s francouzským lůžkem, druhá ložnice se 2 lůž-
ky, denní místnost s pohovkou pro 5. osobu. E6: Apartmán pro max. 6 osob: 
2× dvoulůžková ložnice, denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, 
vybavená kuchyně. Některé apartmány mohou být dvoupodlažní: kuchyně 
s jídelním koutem, denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, balkon, 
na 2. patře jsou dvě dvoulůžkové ložnice, koupelna, WC a podkrovní terasa.
STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně: bufet. Večeře: bufet. 
PLÁŽ – Krásná oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře se nachází cca 
100 m od hotelu a cca 50–100 m od apartmánů. Slunečníky a lehátka jsou za 
poplatek.

Pokoj Standard

HOTEL ALBAHOTEL ALBA
Apartmány Croatia Hotel Alba

ZDARMAZDARMA
info str. 9

pobyt dítě do 7pobyt dítě do 7
–5 %–5 %
do 31.3.

info str. 7

Naše cena obsahuje: hotel: 7× ubytování, 7× polopenze, pobytová taxa. 
APP: 7× nájem, klimatizace, spotřeba vody, plynu, el. energie, ložní prádlo, ručníky.

Slevy a výhody: hotel: dítě do 12 let s jedním dospělým jako 3. osoba
Povinné poplatky: apartmány: pobytová taxa   40 Kč/os./den, 30 Kč/12–18 let/den
Volitelné příplatky: hotel: dětská postýlka 135 Kč/den

E6: přistýlka 180 Kč/os./den/I.,II., 240 Kč/os./den/III.,IV.
apartmány: snídaně 200 Kč/os./den, 100 Kč/3–7 let/den
apartmány: večeře 290 Kč/os./den, 145 Kč/3–7 let/den

Pozn.: Autobusová doprava na vyžádání.

kód zájezdu: 295 + datum pobytu

Sveti Filip i Jakov
Privlaka
Sveti Filip i Jakov
Privlaka

Hotel Laguna

1/2 Standard 7. 990,- Kč 9. 990,- Kč 10. 990,- Kč 11. 990,- Kč

dítě do 7 let ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

7 – 12 let ZDARMA 4. 990,- Kč 5. 990,- Kč 6. 590,- Kč

3. osoba 7. 490,- Kč 8. 890,- Kč 9. 590,- Kč 10. 590,- Kč

1/2 Studio A2 8. 590,- Kč 10. 590,- Kč 11. 990,- Kč 12. 990,- Kč

7 – 12 let ZDARMA 5. 590,- Kč 6. 590,- Kč 7. 990,- Kč

3. osoba 7. 990,- Kč 9. 590,- Kč 10. 490,- Kč 11. 490,- Kč

APP – B3 9. 990,- Kč 12. 990,- Kč 15. 990,- Kč 17. 990,- Kč

APP – C4 10. 990,- Kč 13. 990,- Kč 16. 990,- Kč 18. 990,- Kč

APP – D5 12. 990,- Kč 15. 990,- Kč 19. 990,- Kč 22. 990,- Kč

APP – E6 13. 990,- Kč 17. 990,- Kč 21. 990,- Kč 23. 990,- Kč

I. II. III. IV.

08.06. - 22.06. 22.06. - 29.06. 29.06. - 20.07. 20.07. - 17.08.

07.09. - 14.09. 24.08. - 07.09. 17.08. - 24.08.

Naše cena obsahuje:
hotel: 7× ubytování, klimatizace, 7× polopenze, pobytová taxa. 
Naše cena pro apartmán se 4 osobami uváděna za 1 den obsahuje: 
1× ubytování, klimatizace, polopenze pro 4 osoby. Minimální počet nocí: 3.
Slevy a výhody: dítě do 12 let s jedním dospělým jako 3. osoba
Povinné poplatky: pobytová taxa   40 Kč/os./den, 30 Kč/12–18 let/den
Volitelné příplatky: oběd 350 Kč/os./den, 180 Kč/3–12 let/den

dětská postýlka 150 Kč/den
Pozn.: Autobusová doprava na vyžádání.

kód zájezdu: 296 + datum pobytu

1/2 Standard 8. 990,- Kč 9. 990,- Kč 12. 990,- Kč 13. 990,- Kč

dítě do 12 let ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

2. dítě do 12 let ZDARMA ZDARMA 6. 990,- Kč 7. 990,- Kč

3. osoba 8. 590,- Kč 8. 990,- Kč 10. 990,- Kč 11. 990,- Kč

APP/4 4. 590,- Kč 5. 990,- Kč 6. 990,- Kč 7. 990,- Kč

5. osoba v APP/4 ZDARMA ZDARMA 790,- Kč 790,- Kč

I. II. III. IV.

08.06. - 22.06. 22.06. - 13.07. 13.07. - 17.08.

07.09. - 14.09. 24.08. - 07.09. 17.08. - 24.08.

–5 %–5 %
do 31.6.

info str. 7

ZDARMAZDARMA
info str. 9

pobyt dítě do 12pobyt dítě do 12
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spokojená 
        dovolená CHORVATSKOCHORVATSKOCHORVATSKO MakarskaMakarska

ZDARMAZDARMA
info str. 9

pobyt dítě do 4pobyt dítě do 4

VALAMAR HOTEL METEORVALAMAR HOTEL METEOR

Naše cena obsahuje: 7× ubytování, klimatizace, 7× polopenze, užívání bazénů, pobytová taxa.
Slevy a výhody: dítě do 4 let ZDARMA

dítě 4–12 let jako 3. os. –70 % z ceny 1/2
dítě do 12 let s jedním dospělým –30 % z ceny 1/2
3. osoba –30 % z ceny 1/2

Volitelné příplatky: doprava (lux bus: klima, WC, bar) 2.590 Kč/os.
ODJEZDY: trasa Z (viz str. 4, 5)

Architektonicky zajímavý luxusní HOTEL METEOR, situovaný 
přímo u pláže, čeká na své hosty v živém městě Makarska, asi 
400 m od jeho historického centra. Hotelu Meteor přísluší 
kategorie 4*. Dvoukřídlá moderní terasovitá budova má recepci, 
restaurace s vynikající gastronomií, bar s terasou, fitness centrum 
a kadeřnictví. Všechny společné prostory jsou klimatizované. Na 
terase před hotelem je velký bazén s mořskou vodou (slunečníky 
a lehátka za poplatek). Velký krytý bazén má sladkou vodu a je 
většinou otevřený do poloviny června a od poloviny září. 

Oblíbené je fitness a nové moderní wellness centrum (masáže, sauna, 
whirlpool…) s kosmetikou a jacuzzi. V sezóně hotel pořádá animační 
programy. 

UBYTOVÁNÍ – Prostorné, elegantně zařízené, klimatizované dvou-
lůžkové pokoje s možností přistýlky jsou vybavené sprchou, WC, 
fénem, TV/SAT, telefonem, minibarem, sejfem, WI-FI a balkonem. 
Pokoje Standard mají boční pohled na moře/park nebo na hory, 
pokoje Comfort jsou s pohledem na moře. Luxusní apartmá tvoří 
ložnice, denní místnost a velká terasa situovaná na mořskou stranu. 

STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně – bufet. Večeře – bufet. Hotel je 
pověstný výtečnou kuchyní. Výběr je pestrý a bohatý. 

PLÁŽ – Hotel Meteor má vlastní oblázkovou pláž, která leží přímo 
před hotelem, od kterého ji odděluje jen pobřežní promenáda. 
Středisko nabízí široký výběr vodních sportů a velký tobogán.

I. II. III. IV.

do 08.06. 08.06. - 06.07. 06.07. - 20.07. 20.07. - 17.08.

od 14.09. 07.09. - 14.09. 17.08. - 07.09.

1/2 Standard-hory 12. 990,- Kč 13. 990,- Kč 16. 990,- Kč 17. 990,- Kč

1/2 Standard 13. 990,- Kč 16. 990,- Kč 18. 990,- Kč 19. 990,- Kč

1/2 Comfort 14. 990,- Kč 17. 990,- Kč 19. 990,- Kč 21. 990,- Kč

1/2 Apartmá 16. 990,- Kč 19. 990,- Kč 22. 990,- Kč 23. 990,- Kč

kód zájezdu: 31 + datum pobytu

–5 %–5 %
do 28.2.

info str. 7

Pokoj ComfortHotelové wellnessHotelové wellness

Komfortní moderní HOTEL DALMACIJA Sunny Hotel by Valamar je 
situovaný na pobřežní promenádě přímo v městě Makarska. Od histo-
rického jádra je vzdálený cca 800 m. Služby dobré kvality jsou 
zárukou Vaší spokojené dovolené. Relaxovat můžete v hotelovém 
bazénu se sladkou vodou (lehátka a slunečníky zdarma) nebo 
v hotelovém wellness. Hotel má bar s internetovým koutkem. Hosté 
mohou za poplatek využívat tenisové kurty, minigolf, fitness. V sezóně 
se pořádají animační programy pro děti i dospělé. K dispozici je 
hotelové parkoviště. Kategorie: 3*.

UBYTOVÁNÍ – Klimatizované dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny 
vlastním příslušenstvím (sprcha, fén, WC), TV/SAT, telefonem, mini-
barem, WI-FI a balkonem. Většina pokojů je situovaná na mořskou 
stranu. Pokoje Standard jsou dvoulůžkové, pokoje Standard Family 
mají možnost přistýlky. Apartmá tvoří ložnice, denní místnost a bal-
kon-moře. 

STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně – bufet. Večeře – bufet. Hotel je 
pověstný pestrou kuchyní. 

PLÁŽ – Cca 30 m od hotelu je oblázková pláž, pozvolně se svažující 
do moře.

Naše cena obsahuje: 7× ubytování, klimatizace, 7× polopenze, užívání bazénů, pobytová taxa.
Slevy a výhody: dítě do 4 let ZDARMA

dítě 4–12 let jako 3. os. –70 % z ceny 1/2
dítě do 12 let s jedním dospělým –30 % z ceny 1/2
3. osoba –30 % z ceny 1/2

Volitelné příplatky: doprava (lux bus: klima, WC, bar) 2.590 Kč/os.
Pozn.: Apartmá jsou na vyžádání.
ODJEZDY: trasa Z (viz str. 4, 5)

I. II. III. IV.

do 08.06. 08.06. - 06.07. 06.07. - 20.07. 20.07. - 17.08.

od 14.09. 07.09. - 14.09. 17.08. - 07.09.

1/2 Standard 12. 990,- Kč 15. 990,- Kč 18. 990,- Kč 19. 990,- Kč

1/2 Standard-family 13. 990,- Kč 16. 990,- Kč 19. 990,- Kč 20. 990,- Kč

kód zájezdu: 30 + datum pobytu

–5 %–5 %
do 28.2.

info str. 7

ZDARMAZDARMA
info str. 9

pobyt dítě do 4pobyt dítě do 4

HOTEL DALMACIJA 
Sunny Hotel by Valamar 
HOTEL DALMACIJA 
Sunny Hotel by Valamar 

Pokoj Standard

Restaurace
terasa

Sluneční
terasa

Sluneční
terasa



HOTEL BIOKOVKAHOTEL BIOKOVKA
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7× ubytování, 7× polopenze, 1× nápoj k večeři, pobytová taxa, služby delegáta CK.
dítě do 12 let ZDARMA
2. dítě do 12 let bez lůžka v pokoji 1/2+1 na vyžádání
hotelové parkoviště ZDARMA
doprava (lux bus: klima, WC, bar) 2.590 Kč/os.
jednolůžkový pokoj na vyžádání
trasa Z (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:
Slevy a výhody:

Volitelné příplatky:

ODJEZDY:

HOTEL RIVIJERAHOTEL RIVIJERA
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Příjemný a oblíbený HOTEL pavilónového typu RIVIJERA, posa-
zený v pěkné zahradě se středomořskou vegetací palem, olivov-
níků a oleandrů, leží v mírném svahu nad mořem, přímo v městě 
Makarska, vzdálený od jeho centra asi cca 20 min. pěšky.

ZÁBAVA – Hostům je k dispozici restaurace, bar, kavárna, 
taneční terasa, TV místnost. Sportovce potěší antukové tenisové 
kurty, které se nacházejí v přímém sousedství hotelu Rivijera, dále 
hřiště na fotbal, volejbal, minigolf a hřiště pro malé děti. 
V sezóně se na hotelové terase konají zábavní programy jako např. 
báječný dalmátský večer s rybími a dalmátskými specialitami, při 
kterém nechybí výborné místní víno a živá hudba, karaoke, animace 
pro děti, atd. 

UBYTOVÁNÍ – Dvoulůžkové pokoje se sprchou, WC, telefonem, 
lednicí, ventilátorem, WI-FI (ZDARMA) a možností přistýlky. Některé 
pokoje nemají balkon.

STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně – bufet. Večeře: polévky, předkrm 
– bufet, hlavní chod – výběr z cca 5 menu, salátový a dezertový bufet.

PLÁŽ – Cca 100 – 200 m od hotelu se nachází krásná oblázková pláž, 
pozvolně se svažující do moře, vhodná pro děti. V blízkosti je tobogán 
pro děti.

ZDARMA nápoj k večeři: 2 dcl domácího vína nebo 3 dcl piva nebo 
2 dcl limonády nebo 2 dl minerální vody.

kód zájezdu: 32 + datum pobytu

spokojená 
        dovolenáCHORVATSKOCHORVATSKOCHORVATSKOMakarskaMakarska

Pokoje mají ledničkuV hotelu jsou dva velké bazény

Naše cena obsahuje:
Slevy a výhody: dítě do 7 let na 3. lůžku ZDARMA

2. dítě do 7 let cena jako 7–14 let
dítě 7–14 let s jedním dospělým cena jako 3. osoba
dvě děti do 14 let v pokoji 1/2B cena jako 3. osoba

Volitelné příplatky: doprava (lux bus: klima, WC, bar) 2.590 Kč/os.
oběd (na vyžádání)    255 Kč/os./den
jednolůžkový pokoj    330 Kč/den/I., 410 Kč/den/II.

   550 Kč/den/III., 630 Kč/den/IV.
postýlka    250 Kč/den

Služby placené v místě: malá lednička (na vyžádání)        4 EUR/den.
parkovné (vratná záloha na elektronickou kartu)     20 EUR

ODJEZDY: trasa Z (viz str. 4, 5)

 7× ubytování, klimatizace, 7× polopenze, užívání bazénu, pobytová taxa.

Oblíbený lázeňský HOTEL BIOKOVKA, obklopený příjemným boro-
vým hájem, leží u pěkné oblázkové pláže cca 15 min. od historického 
centra města Makarska. Celý objekt kromě fitness je bezbariérový. 
V hale recepce můžete využívat WI-FI připojení.

ZÁBAVA – Biokovka má 2 vnitřní bazény s vyhřívanou mořskou 
vodou, terapeutický bazén s vodou 26–36 °C, fitness, saunu, 
restauraci, kavárnu s terasou, TV místnost a společenskou místnost. 
Část hotelu je využívána jako zdravotnické a rehabilitační zařízení, 
část slouží k rekreačním pobytům.

UBYTOVÁNÍ – Rekonstruované klimatizované pokoje mají koupelnu 
se sprchou a WC, TV/SAT, WI-FI a balkon. Pokoje orientované na 
mořskou stranu nebo na park. Přistýlku lze umístit pouze do pokojů 
s balkonem situovaným na mořskou stranu (MS). Několik pokojů má 
koupelnu přizpůsobenu pro vozíčkáře. 

STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně – bufet. Večeře – bufet. Možnost 
obědů: výběr z menu.

PLÁŽ – Cca 30 m od hotelu je oblázková pláž, pozvolně se svažující 
do moře. Je upravená také pro vozíčkáře, pro něž je možné využít 
posuvnou plošinu do vody.

kód zájezdu: 42 + datum pobytu

I. II. III. IV.

do 25.05. 25.05. - 15.06. 15.06. - 06.07. 06.07. - 24.08.

od 28.09. 14.09. - 28.09. 24.08. - 14.09.

1/2 7. 990,- Kč 9. 990,- Kč 12. 990,- Kč 14. 590,- Kč

1/2MS 8. 990,- Kč 10. 990,- Kč 13. 590,- Kč 15. 990,- Kč

7 – 14 let 4. 990,- Kč 5. 590,- Kč 6. 990,- Kč 7. 990,- Kč

3. osoba 7. 990,- Kč 9. 590,- Kč 11. 590,- Kč 13. 590,- Kč

ZDARMAZDARMA
info str. 9

pobyt dítě do 12pobyt dítě do 12

NÁPOJENÁPOJE
v ceněv ceně

ZDARMAZDARMA
info str. 9

pobyt dítě do 7pobyt dítě do 7

I. II. III. IV.

do 29.05. 29.05. - 15.06. 15.06. - 29.06. 26.06. - 24.08.

od 21.09. 07.09. - 21.09. 24.08. - 07.09.

1/2 7. 990,- Kč 9. 590,- Kč 9. 990,- Kč 10. 590,- Kč

3 – 12 let ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

3. osoba 7. 490,- Kč 8. 590,- Kč 8. 990,- Kč 9. 590,- Kč

–5 %–5 %
do 31.3.

info str. 7

–5 %–5 %
do 31.3.

info str. 7



Apartmány ŽELJKOApartmány ŽELJKO
Podgora-ČakljePodgora-Čaklje

spokojená 
        dovolená CHORVATSKOCHORVATSKOCHORVATSKO

32

pobytové zájezdy

Makarská
riviéra

Makarská
riviéra

Moderní ubytování v komfortním domě ve vilové čtvrti Podgora-
Čaklje cca 200 m od krásné pláže z jemných oblázků, na kterou se 
od domu schází po schodišti. Na pláži je restaurace (obědy, večeře). 
UBYTOVÁNÍ – Všechny apartmány a studio jsou vybavené TV/SAT, 
WI-FI. Apartmány jsou s klimatizací. Studio má ventilátor. V zahradě 
je možné využívat gril. Parkování auta je zajištěno před domem 
(počet míst omezen).
Studio pro 2–3 osoby: Jednopokojové studio s vybaveným kuchyň-
ským koutem a se 2 nebo 3 lůžky, koupelnou (sprcha, WC), terasou.
Apartmán pro 2+2 osoby: Vybavená kuchyně s jídelním koutem, kde 
jsou 2 lůžka, ložnice, koupelna (sprcha, WC), terasa nebo balkon situo-
vaný na moře. 
Apartmán pro 4–5 osob: Vybavená kuchyně, 1. ložnice se 2 lůžky, 2. lož-
nice se 3 lůžky, koupelna (sprcha, WC), velký balkon situovaný na moře.
Apartmán pro 6–7 osob: Vybavená kuchyně s denní místností (1 lůž-
ko), 2× dvoulůžková ložnice, 2 lůžka na galerii, 2 koupelny (sprcha, 
WC), velký balkon situovaný na moře.

–5 %–5 %
do 31.3.

info str. 7

Naše cena obsahuje:
Apartmány: 7× nájem, spotřeba vody, plynu, el. energie, ložní prádlo, ručníky, klimatizace.
Volitelné příplatky: doprava (lux bus: klima, WC, bar) 2.590 Kč/os.

apartmán – přistýlka    290 Kč/os./den/I.–III., 450 Kč/os./den/IV.
Povinné poplatky: pobytová taxa      40 Kč/os./den, 30 Kč/os. 12–18 let/den
Služby placené v místě: přihlašovací taxa      2 EUR/os./pobyt

klimatizace cca 5–8 EUR/studio nebo apartmán
dětská postýlka + lůžkoviny cca 7 EUR/den
snídaně        cca 6–12 EUR/os./den   •   večeře        cca 14–17 EUR/os./den

Pozn.: Ceny konkrétních apartmánů se mohou lišit od výše uvedené nabídky.
ODJEZDY: trasa Z (viz str. 4, 5)

 Pokoje: 7× ubytování, 7× polopenze.

kód zájezdu: 40 + datum pobytu

do 15.06. 15.06. - 29.06. 29.06. - 13.07. 13.07. - 24.08.

od 14.09. 31.08. - 14.09. 24.08. - 31.08.

STUDIO 2 8. 990,- Kč 9. 990,- Kč 11. 990,- Kč 13. 990,- Kč

APP 2+2 12. 990,- Kč 14. 990,- Kč 16. 990,- Kč 19. 990,- Kč

APP 4 15. 990,- Kč 17. 990,- Kč 20. 990,- Kč 22. 990,- Kč

APP 5 19. 990,- Kč 21. 990,- Kč 24. 990,- Kč 27. 990,- Kč

Naše cena obsahuje:
ložní prádlo, WI-FI.

Volitelné příplatky: doprava (lux bus: klima, WC, bar) 2.590 Kč/os.
přistýlka    360 Kč/os./den

Povinné poplatky: pobytová taxa      40 Kč/os./den, 30 Kč/12–18 let/den
        Služby placené v místě: snídaně cca 7 EUR/os./den

večeře cca14 EUR/os./den
        ODJEZDY: trasa Z (viz str. 4, 5)

 7× nájem apartmánu, klimatizace, spotřeba vody, plynu, el. energie, 

kód zájezdu: 46 + datum pobytu

I. II. III. IV.

do 15.06. 15.06. - 29.06. 29.06. - 13.07. 13.07. - 24.08.

od 07.09. 31.08. - 07.09. 24.08. - 31.08.

Studio 2 9. 590,- Kč 10. 990,- Kč 11. 990,- Kč 12. 990,- Kč

APP 2 10. 990,- Kč 11. 990,- Kč 12. 990,- Kč 13. 990,- Kč

APP 2+2 13. 990,- Kč 15. 990,- Kč 18. 990,- Kč 19. 990,- Kč

APP 4 15. 990,- Kč 18. 990,- Kč 20. 990,- Kč 23. 990,- Kč

APP 4+2 19. 990,- Kč 23. 990,- Kč 25. 990,- Kč 28. 990,- Kč

1/2/pokoj HB 7. 990,- Kč 8. 590,- Kč 8. 990,- Kč 9. 990,- Kč

Máme pro Vás velký výběr komfortních APARTMÁNŮ pro 2–6 osob po celé 
Makarské riviéře! Pěkné ubytování a překrásné pláže v letoviskách Brela, 
Baška Voda, Makarska, Tučepi, Podgora… jsou zárukou báječně prožité letní 
dovolené! Apartmány jsou vzdáleny od pláže cca 200–500 m. Nabízíme také 
apartmány vzdálené od pláže cca 50–150 m a luxusní vily.

UBYTOVÁNÍ – typy ubytování

STUDIO pro 2 osoby: jednopokojový byt se 2–3 lůžky, který je vybavený 
kuchyňkou, vlastním příslušenstvím, balkonem nebo terasou.

APARTMÁN pro 2 osoby: většinou 1–2 pokojový byt se 2–3 lůžky s vybavenou 
kuchyňkou, vlastním příslušenstvím, balkonem nebo terasou.

APARTMÁN pro 2+2 osoby: kuchyňka s denní místností, kde bývají 2 lůžka 
(většinou rozkládací gauč), vlastní příslušenství, balkon nebo terasa.

APARTMÁN pro 4 osoby: kuchyňka s denní místností, 2 dvoulůžkové ložnice, 
vlastní příslušenství, balkon nebo terasa.

APARTMÁN pro 6 osob: kuchyňka s denní místností, 2 dvoulůžkové ložnice 
nebo 1× dvoulůžková ložnice a 1× třílůžková ložnice, další jedno nebo dvě 
lůžka jsou v denní místnosti (gauč pro 1 nebo 2 osoby), vlastní příslušenství, 
balkon nebo terasa. Možnost bytu se 3 ložnicemi.

POKOJE pro 2 osoby: dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky mají spr-
chu, WC, balkon nebo terasu. Zajištěna polopenze (HB) v nedaleké restauraci.

Přijďte se poradit o Vaší dovolené! Předáme Vám potřebné informace a uká-
žeme fotografie z konkrétních apartmánů, abyste si dobře vybrali!

PRIVÁTNÍ APARTMÁNY A POKOJEPRIVÁTNÍ APARTMÁNY A POKOJE
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Komfortní klimatizovaný HOTEL AURORA, obklopený středomořskou 
vegetací, leží v Podgoře přímo u krásné oblázkové pláže, od které jej 
odděluje pouze přímořská promenáda. V hotelu jsou 3 výtahy. 
Kategorie: 3*.

ZÁBAVA – Hosté mohou využívat venkovní bazén, krytý bazén (mimo 
provoz od cca 10.06. do 16.09.), sluneční terasu s výhledem na moře 
a lehátky (za poplatek), saunu (za poplatek), aperitiv bar, snack bar 
a restauraci. Promenáda s obchůdky, bary a dalmátskými hospůdkami 
je v bezprostřední blízkosti hotelu. V dosahu je také rozmanitá 
nabídka vodních sportů, tenisové kurty i příjemné procházky při 
pobřeží směrem do vilové části Podgora-Čaklje nebo na opačnou 
stranu od hotelu, kdy můžete dojít až do letoviska Tučepi. V této části 
najdete také pláž vyhrazenou nudistům.

UBYTOVÁNÍ – Klimatizované pokoje mají koupelnu (sprcha, WC), 
TV/SAT, telefon, balkon nebo malou zahradní terasu. Dvoulůžkové 
pokoje jsou orientované na hory, pokoje dvoulůžkové s možností 
přistýlky jsou směrované na moře. Jednolůžkové pokoje mají balkon 
a jsou orientované na hory. WI-FI ZDARMA v hale recepce.

STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně – bufet. Večeře – bufet. Hotel je 
pověstný pestrým stravováním s výbornou středomořskou kuchyní.

PLÁŽ – Pěkná oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře leží cca 
30 m od hotelu. Na pláži je možné pronajmout plážový servis 
(lehátka, slunečník za poplatek). 

Naše cena obsahuje:
Slevy a výhody: 2. dítě do 6 let bez nároku na lůžko cena jako 6–12 let
Volitelné příplatky: doprava (lux bus: klima, WC, bar) 2.590 Kč/os.

balkon – mořská strana    150 Kč/os./den.
Neplatí děti do 12 let jako 3. os. v pokoji.

jednolůžkový pokoj    na vyžádání
parkoviště       8 EUR/den   •   parkoviště u hotelu      15 EUR/den

ODJEZDY: trasa Z (viz str. 4, 5)

 7× ubytování, klimatizace, 7× polopenze, užívání bazénu, pobytová taxa.

Klimatizované pokoje

Proč na dovolenou právě do hotelu Aurora?

komfortní hotel se 2 bazény 
přímo u krásné pláže

slevy pro děti až do 16 let

výborná a bohatá polopenze – bufet

ZDARMAZDARMA
info str. 9

pobyt dítě do 6pobyt dítě do 6

Přímo pod hotelem 
jsou kouzelné pláže

kód zájezdu: 370 + datum pobytu

1/2 9. 990,- Kč 10. 990,- Kč 11. 590,- Kč 11. 990,- Kč

do 6 let ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

6 – 12 let 5. 990,- Kč 6. 590,- Kč 6. 990,- Kč 6. 990,- Kč

12 – 16 let 7. 990,- Kč 8. 590,- Kč 8. 990,- Kč 9. 590,- Kč

3. osoba 9. 590,- Kč 9. 990,- Kč 10. 590,- Kč 10. 990,- Kč

I. II. III. IV.

do 25.05. 25.05. - 15.06. 15.06. - 06.07. 06.07. - 24.08.

od 22.09. 07.09. - 22.09. 24.08. - 07.09.

Více informací získáte na str. 10–12.

Využijte výhodné pobyty!

„Levná dovolená +50 let“

+50 let+50 let
info str. 10-11info str. 10-11

výhodyvýhody

Hotel Aurora – bazénHotel Aurora – bazén

HOTEL AURORAHOTEL AURORA SLEVASLEVA
info str. 7

Podgora je překrásné letovisko
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pobytové zájezdy

Moderní komfortní HOTEL LABINECA leží na okraji letoviska přímo u krásné 
pláže. Živé centrum Gradace s pěší zónou bez automobilů je od hotelu 
vzdálené cca 8 min. chůze. K hotelu patří depandance, které se nacházejí 
ve svahu nad hotelem. Hotel má výtahy a parkoviště. Kategorie: 3*.

ZÁBAVA – Hosté mohou využívat pěkný venkovní bazén se sladkou vodou, 
dětský bazén, krytý vyhřívaný bazén, sluneční terasu, bar, TV místnost, 
klimatizovanou restauraci s terasou, animační programy pro děti i dospělé, 
saunu, stolní tenis, masáže, tenisové kurty (u hotelu Laguna), dětské hřiště, 
vodní sporty, tobogan (vzdálený od hotelu cca 10 min.).

UBYTOVÁNÍ – Hotel má 3 typy pokojů: Comfort, Premier a Standard. 
Všechny pokoje jsou vybavené individuálně ovladatelnou klimatizací, 
TV/SAT, telefonem, koupelnou (vana, WC, fén) balkonem nebo terasou. 
V hlavní budově se nacházejí pokoje Comfort: dvoulůžkové s možností 
přistýlky (1/2 Comfort), s balkonem s výhledem na moře a minibarem 
nebo rodinné (1/2 Comfort – Family), složené ze 2 pokojů s možností až 
2 přistýlek. Mají balkon s výhledem na moře a minibar. Prostorné pokoje 
Premier s pěknou terasou s výhledem na moře, kompletně renovované 
v roce 2006, jsou situované cca 50 m od hlavní budovy. Dvoulůžkové 
pokoje (1/2 Premier) mají možnost jedné přistýlky, rodinné pokoje (Family 
Premier) se skládají ze 2 dvoulůžkových ložnic a denní místnosti. Pokoje 
Standard (Family Standard) jsou umístěny cca 50 m za hlavní budovou. 

Jedná se o rodinné pokoje 2+2 přistýlky s terasou. Situované mohou být na 
mořskou stranu nebo na park. 

PLÁŽ – Pěkná oblázková, s pozvolným vstupem do moře, cca 50 m od hotelu. 

NÁŠ NÁZOR – Komplexní služby, bohaté stravování, příjemné prostředí 
a zábava pro všechny věkové kategorie jsou zárukou vysoké spokojenosti.

STRAVOVÁNÍ – plná penze formou bufetu včetně nápojů (tj. snídaně, oběd, 
večeře), 1x týdně dalmátská večeře, živá hudba, all inclusive bar 10.00–23.00 
hod.: červené a bílé víno, pivo, konzumace místních alkoholických nápojů, 
minerální voda a ovocná limonáda, 16.00–17.00 hod. odpolední svačina s ká-
vou, 22.00–22.30 hod. noční svačina, animační programy pro děti a dospělé 
(10.00–12.30 hod. ranní program, 16.00–17.00 hod. odpolední animace, 
20.30–22.00 hod. večerní animace), dětský klub „Kids Club“ pro děti 4–12 let, 
mini disco, využívání bazénů (vnitřní bazén o teplotě 24 °C cca do 15.06. a od 
cca 14.09., venkovní bazén), lehátka a slunečníky u bazénu (omezené 
množství), šipky, biliár, sportoviště (volejbal, házená, nohejbal).

7× ubytování, 7× All inclusive, pobytová taxa.
dítě do 12 let na přistýlce v pokoji 1/2 ZDARMA
2 děti do 12 let v pokoji Family ZDARMA
2. dítě do 12 let v pokoji 1/2+1 –50 % z ceny 1/2 Comfort
3. dítě do 12 let v pokoji Family –50 % z ceny Family
3. osoba v pokoji 1/2+1 –10 %
dítě do 12 let s jedním dospělým –30 %
polopenze –170 Kč/os./den
doprava (lux bus: klima, WC, bar) 2.590 Kč/os.
dětská postýlka (na vyžádání)    150 Kč/den
transfer Makarska/Podgora–Gradac 45 EUR/auto – max. 4 os./cesta
bezpečnostní trezor 3 EUR/pokoj/den • parkoviště 10 EUR/auto/den
trasa Z (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:
Slevy a výhody:

Volitelné příplatky:

Služby plac. v místě:

            ODJEZDY:

HOTEL LABINECAHOTEL LABINECA

Pokoje jsou situované na mořeKlub pro děti

Gradac
Peljašec

Gradac
Peljašec

kód zájezdu: 455 + datum pobytu

Komfortní HOTEL FARAON, obklopen zdravou přírodou poloostrova 
Peljašec, leží přímo u krásné oblázkové pláže v letovisku Trpanj. 
Hotel má výtah, parkoviště a WI-FI. 

ZÁBAVA – Pro chvíle odpočinku a zábavy tu jsou: restaurace, aperitiv 
bar, venkovní bazén se sladkou vodou (slunečník a lehátka zdarma), 
bar u bazénu, animační programy pro děti i dospělé, stolní tenis. 
Za poplatek lze půjčit kola. 

UBYTOVÁNÍ – Všechny pokoje jsou komfortní, klimatizované a vyba-
vené koupelnou (sprcha, WC, fén), TV/SAT, telefonem, balkonem/ 
většinou orientovaným na mořskou stranu. Dvoulůžkové pokoje jsou 
typu: COMFORT s možností jedné přistýlky a více prostornější pokoje 
PREMIER s možností jedné přistýlky a koupelnou s vanou a bidetem. 
Rodinné pokoje FAMILY STANDARD situované na stranu parku jsou 
bez balkonu a pokoje FAMILY PLUS s balkonem orientovaným na 
mořskou stranu představují 2 propojené dvoulůžkové pokoje, kde 
jsou většinou 2 koupelny. 

PLÁŽ – Pěkná oblázková pláž cca 20 m od hotelu má pozvolný vstup 
do moře. Slunečníky a lehátka jsou za poplatek. 

Kategorie: 3*.

STRAVOVÁNÍ – Celá penze s ALL INCLUSIVE servisem:
plná penze – bufet (snídaně, oběd a večeře včetně nápojů: červené 
a bílé víno, točené pivo, voda, slazené nápoje z automatu), neomeze-
ná konzumace alkoholických nápojů místní výroby (víno, pivo), neal-
koholických nápojů z automatu v baru u bazénu od 10.00 do 23.00 
hod., káva nebo čaj + malý snack od 16.00 do 17.00 hod., 
příležitostní svačinky.

HOTEL FARAONHOTEL FARAON

7× ubytování, 7× All inclusive, pobytová taxa.
dítě do 12 let jako 3. os. v pokoji 1/2+1 ZDARMA
2. dítě do 12 let v pokoji 1/2+1 –50 % z ceny 1/2
dítě do 12 let s jedním dospělým –5 % z 1/2/I.,II., –30 % z 1/2/III.,IV.
3. osoba v pokoji 1/2+1 –10 %
polopenze –125 Kč/os./den/I.,II.,

–170 Kč/III.,IV.
doprava (lux bus: klima, WC, bar) 2.590 Kč/os.
dětská postýlka (na vyžádání)    150 Kč/den
transfer Makarska/Podgora–Ploæe      50 EUR/auto – max. 4 os./cesta
minilednička (nutná objednávka předem)        5 EUR/pokoj/den
bezpečnostní trezor 3 EUR/pokoj/den • parkoviště 5 EUR/auto/den
trasa Z (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:
Slevy a výhody:

Volitelné příplatky:

Služby plac. v místě:

ODJEZDY:

–5 %–5 %
do 28.2.

info str. 7

–5 %–5 %
do 28.2.

info str. 7

I. II. III. IV.

do 08.06. 08.06. - 22.06. 22.06. - 29.06. 29.06. - 24.08.

od 21.09. 07.09. - 21.09. 24.08. - 07.09.

1/2/Comfort 8. 990,- Kč 10. 990,- Kč 12. 590,- Kč 14. 990,- Kč

1/2/Premier 9. 990,- Kč 12. 590,- Kč 14. 590,- Kč 16. 990,- Kč

Family Standard 10. 990,- Kč 12. 990,- Kč 15. 990,- Kč 19. 990,- Kč

Family Plus 11. 590,- Kč 14. 590,- Kč 17. 590,- Kč 21. 590,- Kč

ZDARMAZDARMA
info str. 9

pobyt dítě do 12pobyt dítě do 12
ZDARMAZDARMA

info str. 9

pobyt dítě do 12pobyt dítě do 12

I. II. III. IV.

do 15.06. 15.06. - 29.06. 29.06. - 20.07. 20.07. - 17.08.

od 07.09. 24.08. - 07.09. 17.08. - 24.08.

kód zájezdu: 
45+datum pob.

1/2 Comfort 11. 990,- Kč 14. 990,- Kč 16. 590,- Kč 16. 990,- Kč

1/2 Comfort-family 12. 790,- Kč 16. 990,- Kč 19. 590,- Kč 19. 990,- Kč

1/2 Premier 12. 990,- Kč 16. 990,- Kč 18. 990,- Kč 19. 990,- Kč

Family Standard 12. 590,- Kč 16. 590,- Kč 17. 990,- Kč 18. 590,- Kč

Family Standard-moře 12. 990,- Kč 16. 990,- Kč 18. 590,- Kč 18. 990,- Kč

Family Premier 14. 590,- Kč 18. 590,- Kč 20. 590,- Kč 20. 990,- Kč
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Luxusní hotelový resort SENSIMAR MAKARSKA leží přímo u krásné 
pláže z jemných oblázků v klidné malebné vesničce Igrane cca 16 km 
jižně od města Makarská. Přijímá pouze hosty starší 18 let. Hostům je 
k dispozici vstupní hala s recepcí, restaurace, plážová restaurace, 
restaurace a la carte, bary, terasa, 2 venkovní bazény, slunečník a le-
hátka (zdarma), wellness s lázeňskými procedurami, sauna, fitness, 
stolní tenis, pétanque, deskové hry, vodní sporty, animační programy, 
WI-FI, výtah, parkoviště. Kategorie: 4*.

UBYTOVÁNÍ – Moderně vybavené komfortní pokoje mají sprchu, 
WC, fén, LCD TV, telefon, trezor, minibar, kávový a čajový servis, kli-
matizaci, balkon nebo terasu. Nabízíme dvoulůžkové pokoje Standard 
s balkonem směrovaným na pohoří Biokovo, městečko Igrane nebo 
na mořskou stranu. Na přání pokoje Superior s terasou a vstupem do 
vlastního bazénu. 

STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně – bufet. Večeře – bufet. Za pří-
platek All inclusive. 

ALL INCLUSIVE – Snídaně – bufet, oběd – bufet, večeře – bufet, svači-
ny a další občerstvení ve vybraných restauracích a barech, místní alko-
holické a nealkoholické nápoje, občerstvení z minibaru na pokoji.

HOTEL SENSIMAR MAKARSKA HOTEL SENSIMAR MAKARSKA 

–5 %–5 %
do 28.2.

info str. 7

Naše cena obsahuje: 7× ubytování, klimatizace, 7× polopenze, užívání bazénu, pobytová taxa.
Volitelné příplatky: doprava (lux bus: klima, WC, bar) 2.590 Kč/os.

All inclusive:  250 Kč/os./den/I., II., 350 Kč/os./den/III., 450 Kč/os./den/IV.
Služby placené v místě: transfer Makarska/Podgora – Igrane      30 EUR/auto – max. 4 os./cesta

parkoviště cca 7 EUR/auto/den
ODJEZDY: trasa Z (viz str. 4, 5)

kód zájezdu: 325 + datum pobytu

Igrane
Živogošće
Igrane
Živogošće

1/2 Standard 10. 990,- Kč 11. 990,- Kč 14. 990,- Kč 18. 990,- Kč

1/2 Standard-moře 12. 990,- Kč 13. 990,- Kč 17. 990,- Kč 21. 990,- Kč

I. II. III. IV.

26.04. - 18.05. 18.05. - 15.06. 15.06. - 14.09.

28.09. - 10.10. 14.09. - 28.09.

+18 let+18 let
pobyt pouzepobyt pouze

HOTEL SENSIMAR ADRIATIC 
BEACH RESORT 
HOTEL SENSIMAR ADRIATIC 
BEACH RESORT 

Luxusní hotelový resort SENSIMAR ADRIATIC BEACH RESORT se nachází 
v menším přímořském letovisku Živogošće vzdáleném cca 20 km jižně 
od města Makarská. Jeho služby jsou určeny hostům starším 18 let. 
K vybavení hotelu patří: vstupní hala s recepcí, restaurace s tradiční 
dalmatskou kuchyní, restaurace a la carte, Grill-restaurace, bary, vy-
hřívaný venkovní bazén s mořskou vodou, jacuzzi, wellness s lázeň-
skými procedurami, fitness, stolní tenis, stolní fotbal, šipky, billiard, 
deskové hry, volejbalové hřiště, animační programy, WI-FI, bankovní 
automaty přímo v hotelu, výtah a parkoviště. Hotel leží u kouzelné 
cca 2 km dlouhé oblázkové pláže stíněné borovicemi, na kterou se 
schází po schodech. Kategorie: 4*.

UBYTOVÁNÍ – Moderní komfortní pokoje jsou vybaveny sprchou, 
WC, fénem, LCD TV, telefonem, trezorem, minibarem, kávovým a ča-
jovým servisem, klimatizací, balkonem nebo terasou. Nabízíme 
dvoulůžkové pokoje Standard s balkonem nebo pokoje Standard s bal-
konem situovaným na mořskou stranu nebo pokoje Suite (dva propo-
jené pokoje: ložnice a obývací část) s terasou a vstupem do vlastního bazénu. 

STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně – bufet. Večeře – bufet. Za příplatek 
All inclusive. 

ALL INCLUSIVE – Snídaně – bufet, oběd – bufet, večeře – bufet nebo v a la 
carte restauraci, svačiny a další občerstvení ve vybraných restauracích a ba-
rech, místní alkoholické a nealkoholické nápoje, občerstvení z pokojo-
vého minibaru, WI-FI.

–5 %–5 %
do 28.2.

info str. 7 +18 let+18 let
pobyt pouzepobyt pouze

Naše cena obsahuje: 7× ubytování, klimatizace, 7× polopenze, užívání bazénu, pobytová taxa.
Volitelné příplatky: doprava (lux bus: klima, WC, bar) 2.590 Kč/os.

All inclusive: 250 Kč/os./den/I., II., 350 Kč/os./den/III., 450 Kč/os./den/IV.
Služby placené v místě: transfer Makarska/Podgora – Živogošće      30 EUR/auto – max. 4 os./cesta

parkoviště        7 EUR/auto/den
ODJEZDY: trasa Z (viz str. 4, 5)

kód zájezdu: 326 + datum pobytu

1/2 Standard 10. 990,- Kč 11. 990,- Kč 14. 990,- Kč 18. 990,- Kč

1/2 Standard-moře 12. 990,- Kč 13. 990,- Kč 17. 990,- Kč 21. 990,- Kč

1/2 Suite 14. 990,- Kč 16. 590,- Kč 21. 990,- Kč 27. 990,- Kč

I. II. III. IV.

03.05. - 18.05. 18.05. - 15.06. 15.06. - 14.09.

28.09. - 10.10. 14.09. - 28.09.
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Atraktivní Lido di Jesolo leží cca 30 km od Benátek. Samotní 
Italové považují Jesolo za jedno z nejlepších letních letovisek 
v zemi. Je ideálním místem pro odpočinek a letní zábavu 
návštěvníků každého věku. Příjemné promenády, upravená 
náměstíčka i obchodní třídy jsou zaplavené subtropickou 
zelení. V celém letovisku najdete mnoho příležitostí k nákupu 
ovoce, výborného italského vína, suvenýrů, módního i značko-
vého oblečení, bot a kožených výrobků za zajímavé ceny.

Letovisko LIDO DI JESOLOLetovisko LIDO DI JESOLO

spokojená 
        dovolená ITÁLIEITÁLIEITÁLIE

Jesolo

Itálie je pro svoji dostupnost, písečné pláže a živá letoviska s dobře fungujícími službami tradičním cílem turistů 
všech věkových kategorií. Itálie nemá prázdná místa. Všude můžete obdivovat slavnou historii nebo najdete 
nějakou zajímavost. Rozmanitost země tvoří pestrá subtropická vegetace, teplé moře, ozdravné přímořské klima, 
výtečná zdravá kuchyně i jedinečný temperament národu. Itálie umí své návštěvníky opravdu uspokojit. Vítejte 
tedy v ráji slunce, moře a pohody!

Náměstí sv. Marka

Most RialtoMost Rialto

MOŘE A PLÁŽE – Lido di Jesolo i Rimini nabízejí široké 
upravené pláže se zlatým pískem a pozvolným vstupem do 
moře, vhodným i pro malé děti. Moře zde získalo spolu 
s plážemi modrou vlajku EHS, symbolizující jejich čistotu. 
Vyzkoušet můžete mnoho vodních sportů.

Ostrov Burano

Od 15.06. do 14.09.2019 je v Jesolu na jednu ubytovací jednotku 
(jeden hotelový pokoj, jeden apartmán nebo jedno studio) 

ZDARMA zajištěn 1 slunečník a 2 plážová křesla nebo lehátka.

ZDARMA PLÁŽOVÝ SERVIS

Pláže v Jesolo jsou písečné a široké

Rimini
Jesolo
Rimini
Jesolo

Největší italské přímořské letovisko Rimini leží cca 300 km 

jižně od Benátek na východním pobřeží Jaderského moře. 

Nabízí odpočinek na širokých plážích se zlatým pískem. 

Rimini, které proslavil vynikající italský režisér Federico 

Fellini, je úžasným městem, které Vás bude na každém 

kroku svádět cennými římskými a středověkými památka-

mi, upravenými parky, výhodnými nákupy značkového 

zboží i bezpočtem restaurací, pizzerií a kaváren. A když 

Vás Rimini omrzí, můžete se vydat do zážitkového 

delfinária, zábavních parků nebo si vyjet na výlety např. 

do San Marina nebo do Toskánska.

Letovisko RIMINILetovisko RIMINI

111 italských pláží bylo oceněno 
Modrou vlajkou čistoty a dobré vybavenosti.

V Rimini je plážový servis za poplatek: 
1 slunečník + 2 lehátka nebo křesla cca 16 EUR/den nebo cca 85 EUR/týden.

Nebo plážový servis můžete získat v rámci služby "All inclusive", 
kterou některé hotely nabízejí.
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NEJVĚTŠÍ VODNÍ PARK V ITÁLII
na Vás čeká právě v Lido di Jesolo!
NEJVĚTŠÍ VODNÍ PARK V ITÁLII
na Vás čeká právě v Lido di Jesolo!
NEJVĚTŠÍ VODNÍ PARK V ITÁLII
na Vás čeká právě v Lido di Jesolo!
NEJVĚTŠÍ VODNÍ PARK V ITÁLII
na Vás čeká právě v Lido di Jesolo!

Aquapark Lido di Jesolo je největším vodním parkem 
v Itálii a je zážitkem pro každého návštěvníka. Nabízí 
plavecké bazény s umělým vlnobitím, areál s vodními 
atrakcemi pro děti, nejvyšší skluzavku na světě (42 m), 
3 tobogany, 2 skluzavky, kamikadze, několik skluzavek na 
gumových člunech, divokou řeku, bungee jumping, bohaté 
animační programy, výuku havajských tanců nebo největší 
umělý horolezecký systém v Evropě.

spokojená 
        dovolenáITÁLIEITÁLIEITÁLIE

Služba delegáta naší CK je v Jesolu 
zajištěna v době 29.06.–03.08.2019. 

V ostatních termínech v Jesolu 
a po celou sezonu v Rimini tuto službu zajišťuje 

přímo hotel nebo naši partneři.

SLUŽBY DELEGÁTA CK

ZÁBAVA PRO VÁS – Letovisko Lido di Jesolo, nazývané „italské 
Miami“, i letovisko Rimini, jsou ideálním místem pro odpočinek, letní 
zábavu i poznávání. 
Lido di Jesolo: Přímo v letovisku navštivte Sea Life centrum, zábavní 
parky, Terárium, využijte kvalitní golfové hřiště, vezměte děti na pirát-
skou loď mezi opravdové piráty nebo se nechte zlákat zajímavými 
výlety do Benátek, na ostrovy Murano, Burano nebo do Dolomit.
Rimini: Nenechte si ujít návštěvu vyhlášeného Definária, parku Italia 
miniatura nebo historického centra. Dobře dostupné je San Marino, 
Bologna, Ferrara, Perugia v Toskánsku nebo poutní místo Assisi.

Delfinárium Rimini

Rimini
Jesolo
Rimini
Jesolo

Moderní a rychlá DOPRAVA LUX BUSY!Moderní a rychlá DOPRAVA LUX BUSY!
Prožijte svoji dovolenou bezstarostně!

Přeprava z ČR do Rimini a Jesola je zajištěna 
od 08.06. do 03.08. a od 23.08. do 14.09.2019.

Od 28.06. do 28.07.2019 s námi cestujete rychle 
a pohodlně přímo do jediného cíle, do Jesola!

Italia Miniatura

AQUAFAN RICCIONEAQUAFAN RICCIONEAQUAFAN RICCIONEAQUAFAN RICCIONE
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spokojená 
        dovolená ITÁLIEITÁLIEITÁLIE JesoloJesolo

HOTEL EDDYHOTEL EDDY

Naše cena obsahuje: 
užívání bazénu, týdenní pronájem trezoru na pokoji, 
služby delegáta CK.
Slevy a výhody: dítě do 2 let ZDARMA postýlka a jídlo. 

Na zpětné potvrzení.
Volitelné příplatky: 
doprava (lux bus: klima, WC, bar) 2.590 Kč/os.
jednolůžkový pokoj    350 Kč/den

Služby placené v místě:
pobytová taxa 1,50 EUR/os. od 12 let/den
Pozn.: ZDARMA půjčení kol
ODJEZDY: E, S1, S2, S7, PS1, PS2, PS7 (viz str. 4, 5)

7× ubytování, klimatizace, 7× polopenze, 
plážový servis, 

kód zájezdu: 60 + datum pobytu

Naše cena obsahuje: 
servis, týdenní pronájem trezoru na pokoji, služby delegáta CK.
Slevy a výhody: dítě do 3 let ZDARMA bez nároku na služby 
Volitelné příplatky: 
doprava (lux bus: klima, WC, bar) 2.590 Kč/os.
jednolůžkový pokoj    320 Kč/den
oběd    335 Kč/os./den
klimatizace    320 Kč/pokoj/den
Služby placené v místě: 
pobytová taxa        1 EUR/os. od 12 let/den
postýlka        6 EUR/den
ODJEZDY: E, S1, S2, S7, PS1, PS2, PS7 (viz str. 4, 5)

7× ubytování, ventilátor, 7× polopenze, plážový 

Rodinný HOTEL EDDY leží v klidné západní 
části letoviska nedaleko aquaparku. Hotel je 
obklopený příjemnou zahradou se subtro-
pickou vegetací. Tradice rodinného vedení 
hotelu je zárukou služeb vysoké kvality 
a dovolené plné zdraví a odpočinku. Relaxo-
vat můžete u hotelového bazénu nebo v ma-
lém bazénu s perličkovou lázní a teplou 
vodou. Hotel je klimatizovaný a má výtah. 
WI-FI je k dispozici v celém hotelu a zdarma. 
Kategorie: 3*.

UBYTOVÁNÍ – Vkusně zařízené klimatizo-
vané dvoulůžkové pokoje s možností až 2 

přistýlek jsou vybavené koupelnou se 
sprchou a WC, fénem, telefonem, 
TV/SAT, WI-FI, trezorem a balkonem. 

STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně: bu-
fet. Večeře: výběr z menu (předkrm, hla-
vní chod a dezert) se salátovým bufetem.

PLÁŽ – Privátní písečná pláž se nachází 
cca 200 m od hotelu. ZDARMA plážový 
servis (1 slunečník a 2 lehátka na pokoj).

HOTEL RUBINOHOTEL RUBINO

SLEVASLEVA
info str. 7

Příjemný menší rodinný HOTEL RUBINO se 
nachází v blízkosti náměstí Piazza Milano 
a Piazza Torino ve východní části Jesola. V ho-
telu je restaurace, bar, WI-FI v hale, parkování 
(počet míst omezen). 

UBYTOVÁNÍ – Dvoulůžkové pokoje s mož-
ností až 2 přistýlek mají sprchu, WC, telefon, 
TV/SAT, trezor, balkon a ventilátor. Některé 
pokoje jsou s klimatizací, která je za příplatek.

STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně: bufet. 
Večeře: výběr z menu + salátový bufet. Hotel 
nabízí hlavně typickou středomořskou kuchy-
ni s benátskými specialitami. Možnost obědu 
za příplatek.

PLÁŽ – Hotelová pláž je vzdálena od hotelu 
cca 100 m. ZDARMA plážový servis (1 sluneč-
ník a 2 lehátka nebo křesla na pokoj).

Kategorie: 2*.

Naše cena obsahuje: 
týdenní pronájem trezoru na pokoji, užívání bazénu, plážový servis, 
služby delegáta CK.
Slevy a výhody: dítě do 2 let ZDARMA postýlka
Volitelné příplatky: 
doprava (lux bus: klima, WC, bar) 2.590 Kč/os.
jednolůžkový pokoj    260 Kč/den
dvoulůžkový pokoj obsazený 1 os.    470 Kč/den
oběd    220 Kč/os./den
Služby placené v místě: 
pobytová taxa        1,50 EUR/os. od 12 let/den
ODJEZDY: E, S1, S2, S7, PS1, PS2, PS7 (viz str. 4, 5)

7× ubytování, klimatizace, 7× polopenze, 

+55 let+55 let
info str. 10-11info str. 10-11

výhodyvýhody –5 %–5 %
do 31.3.

info str. 7

HOTEL PRESIDENTHOTEL PRESIDENT
Vyhledávaný HOTEL PRESIDENT leží v klidné 
částí západní zóny letoviska nedaleko majáku. 
Hostům je k dispozici pěkný bazén v hotelové 
zahradě, restaurace, bar, společenská místnost 
a parkoviště. Hotel má výtah. Zdarma WI-FI 
v hale recepce. 

UBYTOVÁNÍ – Klimatizované dvoulůžkové 
pokoje s možností až 2 přistýlek mají koupel-
nu se sprchou, WC, fénem, telefon, TV/SAT, 
trezor a balkon.

STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně: bufet. 
Večeře: výběr z menu (předkrm, hlavní chod, 
dezert) + salátový bufet.

PLÁŽ – Vlastní písečná pláž cca 100 m od 
hotelu. ZDARMA plážový servis (1 slunečník 
a 2 lehátka na pokoj).

Kategorie: 3*.

1/2 11. 990,- Kč 12. 990,- Kč 13. 990,- Kč

2 –  13 let 6. 590,- Kč 7. 590,- Kč 7. 990,- Kč

3. os. nebo 4. os. 10. 990,- Kč 11. 590,- Kč 12. 590,- Kč

I. II. III.
29.06.-27.07. 27.07.-03.08. 03.08.-17.08.
17.08.-31.08.

–5 %–5 %
do 30.4.

info str. 7

kód zájezdu: 716 + datum pobytu

I. II. III. IV.
18.05.-15.06. 15.06.-29.06. 29.06.-03.08. 03.08.-31.08.
07.09.-15.09. 31.08.-07.09.

1/2 9. 590,- Kč 10. 590,- Kč 11. 590,- Kč 13. 990,- Kč

3 –  6 let 4. 990,- Kč 5. 990,- Kč 6. 590,- Kč 7. 590,- Kč

6 –  11 let 7. 990,- Kč 8. 590,- Kč 8. 990,- Kč 9. 990,- Kč

3. os. nebo 4. os. 8. 490,- Kč 9. 390,- Kč 10. 790,- Kč 11. 590,- Kč

kód zájezdu: 51 + datum pobytu

I. II. III. IV.
25.05.-08.06. 08.06.-06.07. 06.07.-10.08. 10.08.-24.08.
07.09.-22.09. 31.08.-07.09. 24.08.-31.08.

1/2 9. 590,- Kč 10. 590,- Kč 11. 990,- Kč 13. 990,- Kč

2 –  14 let 4. 990,- Kč 5. 990,- Kč 6. 990,- Kč 8. 990,- Kč

3. os. nebo 4. os. 8. 590,- Kč 8. 990,- Kč 10. 590,- Kč 11. 990,- Kč
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HOTEL AMERICAN HOTEL AMERICAN 
Komfortní HOTEL AMERICAN vítá své hosty kvalitními službami. Leží 
na pěší zóně v živé západní části Lido di Jesolo nedaleko aquaparku, 
pouhých 50 m od vlastní písečné pláže. Hotel má velký bazén, 
klimatizovanou restauraci, bar s terasou otevřenou na pěší zónu, 
TV místnost, restauraci, která nabízí bohatý výběr kvalitních vín, 
půjčovnu kol a privátní parking. Hotel má výtah. WI-FI připojení 
v celém hotelu zdarma. 

POKOJE – Komfortní klimatizované dvoulůžkové pokoje 
s možností až 2 přistýlek jsou vybavené WC, sprchou, 
telefonem, TV/SAT, fénem, trezorem a balkónem. Téměř všechny 
pokoje mají výhled na moře. 

STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně: bufet. Večeře: výběr 
z menu (předkrm, hl. chod, dezert) + salátový bufet. Hotel 
American je pověstný výbornou kuchyní! Hotel pořádá 1× za 
týden gala večeři při svíčkách, při které se podávají mimo jiné 
skvělé italské speciality. 

PLÁŽ – Vlastní hotelová pláž vzdálená cca 50 m. ZDARMA plážový 
servis (1 slunečník a 2 lehátka nebo 2 křesla na pokoj).

Kategorie: 3*.

ZDARMA k večeři 1 lahev minerální 
vody/pokoj/den.

7× ubytování, klimatizace, 7× polopenze + nápoj k večeři, užívání bazénu, 
týdenní pronájem trezoru na pokoji, plážový servis, služby delegáta CK.
dítě do 2 let ZDARMA bez nároku na služby
doprava (lux bus: klima, WC, bar)   2.590 Kč/os.
jednolůžkový pokoj    395 Kč/den. Na vyžádání.
pobytová taxa        1,50 EUR/os. od 10 let/den
parkoviště        6 EUR/den. Na vyžádání.
E, S1, S2, S7, PS1, PS2, PS7 (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:

Slevy a výhody:
Volitelné příplatky:

Služby placené v místě:

ODJEZDY:

kód zájezdu: 50 + datum pobytu

spokojená 
        dovolenáITÁLIEITÁLIEITÁLIEJesoloJesolo

HOTEL PORTOFINOHOTEL PORTOFINO

Komfortní HOTEL PORTOFINO s přátelskou atmosférou a kvalitními 
službami se nachází na oblíbeném živém náměstí Piazza Mazzini. 
Najdete tu restauraci, bar, letní terasu, společenskou místnost s TV 
a výtah. V hotelové zahradě je k dispozici pěkný bazén. Hotel má 
vlastní parkoviště. 

POKOJE – Klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností až 
2 přistýlek mají koupelnu se sprchou, WC a fénem, telefon, TV/SAT, 
trezor a balkon.

STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně: bufet. Večeře: výběr z menu 
(předkrm, hlavní chod, dezert) + salátový bufet. Možnost obědů. 
Výborná kuchyně!

PLÁŽ – Hotelová pláž je vzdálena cca 150 m. ZDARMA plážový 
servis (1 slunečník a 2 lehátka nebo 2 křesla na pokoj).

Kategorie: 3*.

kód zájezdu: 603 + datum pobytu

7× ubytování, klimatizace, 7× polopenze, týdenní pronájem trezoru na pokoji, 
užívání bazénu, plážový servis, služby delegáta CK.
dítě do 2 let ZDARMA bez nároku na služby
doprava (lux bus: klima, WC, bar)   2.590 Kč/os.
jednolůžkový pokoj    350 Kč/den
oběd    350 Kč/os./den
pobytová taxa        1,50 EUR/os. od 12 let/den
malá lednička        4 EUR/pokoj/den
WI-FI        5 EUR/víkend
postýlka + polopenze        6 EUR/den

E, S1, S2, S7, PS1, PS2, PS7 (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:

Slevy a výhody:
Volitelné příplatky:

Služby placené v místě:

ODJEZDY:

I. II. III. IV.

12.05. - 29.06. 29.06. - 03.08. 03.08. - 17.08.

31.08. - 22.09. 24.08. - 31.08. 17.08. - 24.08.

1/2 11. 590,- Kč 12. 590,- Kč 13. 590,- Kč 14. 990,- Kč

2 – 6 let 5. 990,- Kč 6. 590,- Kč 6. 990,- Kč 7. 990,- Kč

6 – 13 let 8. 990,- Kč 9. 590,- Kč 10. 590,- Kč 11. 590,- Kč

3. os. nebo 4. os. 9. 590,- Kč 10. 590,- Kč 10. 990,- Kč 12. 990,- Kč

I. II. III. IV.

25.05. - 08.06. 08.06. - 29.06. 29.06. - 03.08. 03.08. - 17.08.

07.09. - 21.09. 31.08. - 07.09. 17.08. - 31.08.

1/2 11. 990,- Kč 12. 990,- Kč 13. 990,- Kč 15. 590,- Kč

2 – 12 let 5. 990,- Kč 6. 990,- Kč 7. 990,- Kč 8. 990,- Kč

3. os. nebo 4. os. 10. 990,- Kč 11. 590,- Kč 11. 990,- Kč 12. 990,- Kč

NÁPOJENÁPOJE
v ceněv ceně

+50 let+50 let
info str. 10-11info str. 10-11

výhodyvýhodySLEVASLEVA
info str. 7

SLEVASLEVA
info str. 7
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HOTEL REXHOTEL REXHOTEL VIANELLOHOTEL VIANELLO

Naše cena obsahuje: užívání bazénu, 
týdenní pronájem trezoru na pokoji, plážový servis, služby 
delegáta CK.
Slevy a výhody:  2. dítě do 7 let na 4. lůžku           cena jako 7–12 let
Volitelné příplatky: 
doprava (lux bus: klima, WC, bar) 2.590 Kč/os.
jednolůžkový pokoj    320 Kč/den
Služby placené v místě:

pobytová taxa    1,50 EUR/os. od 12 let/den
klimatizace (nutná objednávka)    5 EUR/pokoj/den
postýlka + polopenze  11 EUR/den
ODJEZDY: E, S1, S2, S7, PS1, PS2, PS7 (viz str. 4, 5)

7× ubytování, 7× polopenze, 

Naše cena obsahuje: 7× ubytování, ventilátor, 7× polopenze, 
týdenní pronájem trezoru na pokoji, plážový servis, služby 
delegáta CK.
Slevy a výhody: dítě do 3 let              ZDARMA bez nároku na služby 
Volitelné příplatky: 
doprava (lux bus: klima, WC, bar) 2.590 Kč/os.
balkon    100 Kč/os./den
dvoulůžkový pokoj užívaný 1 os.    375 Kč/den
oběd    150 Kč/os./den
klimatizace    150 Kč/ pokoj/den
Služby placené v místě: 
pobytová taxa        1 EUR/os. od 12 let/den
postýlka + polopenze        5 EUR/den
ODJEZDY: E, S1, S2, S7, PS1, PS2, PS7 (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje: 7× ubytování, klimatizace, 7× polopenze, 
týdenní pronájem trezoru na pokoji, plážový servis, služby 
delegáta CK.
Slevy a výhody: 
dítě do 3 let              ZDARMA bez nároku na služby
Volitelné příplatky: 
doprava (lux bus: klima, WC, bar) 2.590 Kč/os.
jednolůžkový pokoj    240 Kč/den
oběd    270 Kč/os./den
Služby placené v místě: 
pobytová taxa        1 EUR/os. od 12 let/den
postýlka + polopenze        6 EUR/den
ODJEZDY: E, S1, S2, S7, PS1, PS2, PS7 (viz str. 4, 5)

HOTEL EDERAHOTEL EDERA

kód zájezdu: 697 + datum pobytu

I. II. III. IV.
18.05.-08.06. 08.06.-22.06. 22.06.-03.08. 03.08.-17.08.
07.09.-21.09. 31.08.-07.09. 17.08.-31.08.

1/2 8. 890,- Kč 9. 990,- Kč 11. 990,- Kč 12. 990,- Kč

3 –  14 let 4. 590,- Kč 5. 590,- Kč 5. 990,- Kč 6. 990,- Kč

3. os. nebo 4. os. 7. 990,- Kč 8. 990,- Kč 10. 590,- Kč 10. 990,- Kč

Dobře vedený rodinný 2* HOTEL REX leží 
v západní zóně nedaleko náměstí Piazza 
Nember. Aquapark Aqualandia je vzdálený 
pouhých cca 150 m. Hotel má klimatizo-
vanou restauraci, bar-terasu, TV místnost 
a výtah. WI-FI je v hotelové hale. U hotelu je 
limitovaný počet míst pro parkování auta. 
Další parkoviště, které je pro hotelové hosty 
zdarma, je od hotelu vzdálené cca 400 m. 

UBYTOVÁNÍ – Dvoulůžkové pokoje s mož-
ností až 2 přistýlek jsou vybaveny koupelnou 
se sprchou a WC, TV/SAT, telefonem, trezo-
rem, ventilátorem, balkonem. Většina pokojů 
je situovaná na mořskou stranu.

STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně – jednoduš-
ší bufet. Večeře: výběr z menu + salátový bufet.

PLÁŽ – Privátní písečná pláž s pozvolným 
vstupem do moře cca 50 m od hotelu. ZDAR-
MA je zajištěn plážový servis (1 slunečník 
a 2 lehátka nebo křesla na pokoj).

ZDARMAZDARMA
info str. 9

pobyt dítě do 7pobyt dítě do 7

Pohodlný HOTEL VIANELLO leží v klidné 
části východní zóny mezi náměstími Piazza 
Milano a Piazza Torino. Pro hosty je k dispo-
zici venkovní bazén s terasou, dětský koutek, 
restaurace, výtah a parkoviště. Společné pro-
story jsou klimatizované. V recepci hotelu 
ZDARMA WI-FI. 

UBYTOVÁNÍ – Jednoduše zařízené dvoulůž-
kové pokoje s možností až 2 přistýlek mají 
koupelnu se sprchou a WC, TV/SAT, telefon, 
trezor a malý balkon. Možnost klimatizace.

STRAVOVÁNÍ – Polopenze: Snídaně – rozšíře-
ná kontinentální. Večeře – výběr z menu + 
salátový bufet. 

PLÁŽ – Vlastní písečná pláž se nachází 
cca 300 m od hotelu. Na pláži je zajištěn 
plážový servis (1 slunečník a 2 lehátka 
nebo 2 křesla na pokoj).

Kategorie: 3*.

Přátelská atmosféra a domácí kuchyně Vás 
čekají v menším rodinném HOTELU EDERA, 
který tvoří 2 přilehlé budovy. Je situovaný 
přímo u pěší promenády v západní zóně 
letoviska nedaleko aquaparku. Hotel má 
výtah, restauraci, terasu s barem, malý 
salonek (WI-FI), parkoviště. 

UBYTOVÁNÍ – Jednoduše zařízené dvoulůž-
kové pokoje s možností až 2 přistýlek mají 
koupelnu se sprchou a WC, telefon, TV/SAT, 
trezor, ventilátor nebo klimatizaci, která je za 
poplatek. Některé pokoje s balkonem.

STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně – jedno-
dušší bufet. Večeře: výběr z menu + salátový 
bufet.

PLÁŽ – Vlastní písečná pláž cca 200 m od 
hotelu. ZDARMA je zajištěn plážový servis 
(1 slunečník a 2 lehátka nebo křesla na pokoj).

Kategorie: 2*.

kód zájezdu: 684 + datum pobytu

I. II. III. IV.
25.05.-15.06. 15.06.-20.07. 20.07.-03.08. 03.08.-17.08.
31.08.-14.09. 24.08.-31.08. 17.08.-24.08.

1/2 8. 990,- Kč 10. 990,- Kč 10. 990,- Kč 12. 590,- Kč

3 –  14 let 4. 990,- Kč 5. 990,- Kč 6. 990,- Kč 7. 290,- Kč

3. os. nebo 4. os. 7. 590,- Kč 8. 890,- Kč 9. 490,- Kč 10. 790,- Kč

–5 %–5 %
do 31.3.

info str. 7

SLEVASLEVA
info str. 7

kód zájezdu: 670 + datum pobytu

I. II. III. IV.
do 01.06. 01.06.-29.06. 29.06.-10.08. 10.08.-24.08.
od 07.09. 01.09.-07.09. 24.08.-01.09.

1/2 9. 990,- Kč 10. 990,- Kč 12. 490,- Kč 14. 490,- Kč

do 7 let ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

7 –  12 let 5. 490,- Kč 5. 990,- Kč 6. 990,- Kč 7. 590,- Kč

3. os. nebo 4. os. 8. 990,- Kč 9. 990,- Kč 10. 990,- Kč 12. 990,- Kč

+55 let+55 let
info str. 10-11info str. 10-11

výhodyvýhody
–5 %–5 %
do 31.3.

info str. 7
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HOTEL INTERNATIONAL HOTEL INTERNATIONAL 

Přátelský HOTEL INTERNATIONAL má ideál-
ní polohu. Je situovaný na pěší zóně v západ-
ní části letoviska nedaleko vodního parku 
Aqualandia. V hotelu je restaurace s tradiční 
italskou a žádanou mezinárodní kuchyní, 
bar, společenská místnost s TV, WI-FI, 
výtah. Kategorie: 2*.

UBYTOVÁNÍ – Jednolůžkové pokoje a po-
koje dvoulůžkové s možností až 2 při-
stýlek mají koupelnu se sprchou, WC, 
TV/SAT, telefonem, sejfem a ventilátorem. 
Některé pokoje jsou s balkonem a klima-
tizací za příplatek.

STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně: 
bufet. Večeře – výběr z menu + salátový 
bufet.

PLÁŽ – Privátní písečná pláž je vzdá-
lena od hotelu cca 50 m. ZDARMA plážový 
servis (1 slunečník, 2 lehátka nebo křesla na 
pokoj).

Naše cena obsahuje: 7  ubytování, 7  polopenze, týdenní pronájem 
trezoru na pokoji, plážový servis, služby delegáta CK.
Slevy a výhody: dítě do 6 let ZDARMA
Volitelné příplatky: 
doprava (lux bus: klima, WC, bar) 2.590 Kč/os.
jednolůžkový pokoj     260 Kč/pokoj/den  •  oběd     365 Kč/os./den
balkon     100 Kč/os./den  •  klimatizace     180 Kč/pokoj/den
Služby placené v místě: 
pobytová taxa 1 EUR/os. od 12 let/den
dětská postýlka + polopenze 9 EUR/den
ODJEZDY: E, S1, S2, S7, PS1, PS2, PS7 (viz str. 4, 5)

× ×

Pohostinný renovovaný rodinný HOTEL 

SAND naleznete v centrální části letoviska 

mezi nejoblíbenějšími náměstími Piazza 

Mazzini a Piazza Aurora. Má ideální výchozí 

pozici pro zábavu, nákupy i sport. Hostům je 

k dispozici zahrada, restaurace, výtah, privátní 

parkoviště. V celém hotelu je ZDARMA WI-FI. 

Kategorie: 3*.

UBYTOVÁNÍ – Pěkné pokoje pro 2–3 osoby 

mají koupelnu se sprchou, WC a fénem, LCD 

TV, trezor, WI-FI a balkon. Klimatizace za pří-

platek.

STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně: bufet. 

Večeře: Výběr z menu + salátový bufet.

PLÁŽ – Privátní pláž se nachází cca 100 m 

od hotelu. ZDARMA je zajištěn plážový servis 

(1 slunečník, 2 lehátka nebo křesla na pokoj).

Naše cena obsahuje: 7× ubytování, 7× polopenze, týdenní pronájem 
trezoru na pokoji, plážový servis, služby delegáta CK.
Volitelné příplatky: 
doprava (lux bus: klima, WC, bar) 2.590 Kč/os.
jednolůžkový pokoj    260 Kč/den
oběd    230 Kč/os./den
klimatizace    180 Kč/pokoj/den
Služby placené v místě: 
pobytová taxa        1,50 EUR/os. od 12 let/den
dětská postýlka + polopenze        5 EUR/den
ODJEZDY: E, S1, S2, S7, PS1, PS2, PS7 (viz str. 4, 5)

–5 %–5 %
do 28.2.

info str. 7

–5 %–5 %
do 31.3.

info str. 7

-200 Kč-200 Kč
info str. 7

do 31.3.do 31.3.

I. II. III. IV.
25.05.-15.06. 15.06.-06.07. 06.07.-10.08. 10.08.-17.08.
31.08.-28.09. 24.08.-31.08. 17.08.-24.08.

1/2 8. 990,- Kč 10. 990,- Kč 12. 990,- Kč 13. 990,- Kč

do 13 let ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

2. dítě do 13 let 5. 590,- Kč 6. 590,- Kč 6. 990,- Kč 7. 990,- Kč

3. os. nebo 4. os. 7. 990,- Kč 9. 990,- Kč 11. 590,- Kč 12. 590,- Kč

kód zájezdu: 715 + datum pobytu

HOTEL SORRENTOHOTEL SORRENTO

Aqualandia JesoloAqualandia Jesolo

I. II. III. IV.
01.06.-06.07. 06.07.-03.08. 03.08.-17.08.

31.08.-14.09. 17.08.-31.08.

1/2 11. 590,- Kč 11. 990,- Kč 12. 990,- Kč 14. 590,- Kč

3 –  7 let 6. 590,- Kč 6. 990,- Kč 7. 590,- Kč 7. 990,- Kč

7 –  12 let 9. 590,- Kč 9. 790,- Kč 9. 990,- Kč 11. 490,- Kč

3. os. 10. 990,- Kč 11. 290,- Kč 11. 990,- Kč 13. 590,- Kč

kód zájezdu: 702 + datum pobytu

Příjemný HOTEL SORRENTO, který nedávno 
prošel částečnou rekonstrukcí, je situovaný na 
hlavní stříde Via Bafile v blízkosti oblíbeného 
náměstí Piazza Mazzini v západní zóně. V oko-
lí hotelu najdete kouzelná náměstíčka a ulice 
s nejlepšími butiky. Svým hostům nabízí výtah, 
restauraci, bar, WI-FI připojení v celém hotelu, 
parkoviště (omezený počet míst). V hotelu ho-
voří také česky a slovensky. Kategorie: 3*.

UBYTOVÁNÍ – Dvoulůžkové pokoje s mož-
ností až 2 přistýlek jsou vybavené koupelnou 
(sprcha, WC), LCD, telefonem, trezorem, 
balkonem a klimatizací, která je za příplatek.

STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně: bufet. 
Večeře: výběr z menu (předkrm, hlavní chod 
a dezert) + salátový bufet.

PLÁŽ – Vlastní hotelová písečná pláž je 
vzdálená od hotelu cca 100 m. ZDARMA 
plážový servis (1 slunečník a 2 lehátka nebo 
2 křesla na pokoj).

ZDARMAZDARMA
info str. 9

pobyt dítě do 13pobyt dítě do 13

Naše cena obsahuje: 7× ubytování, 7× polopenze, týdenní pronájem 
trezoru na pokoji, plážový servis, služby delegáta CK.
Slevy a výhody: 1. dítě do 13 let ZDARMA
Volitelné příplatky: 
doprava (lux bus: klima, WC, bar) 2.590 Kč/os.
jednolůžkový pokoj    320 Kč/den
Služby placené v místě: 
pobytová taxa        1,50 EUR/os. od 12 let/den
dětská postýlka + polopenze      10 EUR/den
klimatizace      40 EUR/pokoj/týden
ODJEZDY: E, S1, S2, S7, PS1, PS2, PS7 (viz str. 4, 5)

–5 %–5 %
do 31.3.

info str. 7

ZDARMAZDARMA
info str. 9

pobyt dítě do 6pobyt dítě do 6

kód zájezdu: 729 + datum pobytu

I. II. III. IV.
04.05.-18.05. 18.05.-29.06. 29.06.-03.08. 03.08.-17.08.
31.08.-14.09. 17.08.-31.08.

1/2 10. 990,- Kč 11. 990,- Kč 12. 590,- Kč 14. 590,- Kč

do 6 let ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

6 –  12 let 8. 590,- Kč 8. 990,- Kč 9. 590,- Kč 9. 990,- Kč

3. os. nebo 4. os. 10. 290,- Kč 10. 990,- Kč 11. 590,- Kč 13. 590,- Kč

SLEVA
STUDENT

str. 9
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HOTEL TORINOHOTEL TORINOHOTEL ATENEHOTEL ATENE

Naše cena obsahuje: 
týdenní pronájem trezoru na pokoji, plážový servis, služby 
delegáta CK.
Slevy a výhody:  dítě do 1 roku         ZDARMA bez nároku na služby 
                          dítě 1–2 roky           –80 % z ceny 1/2
Volitelné příplatky: 
doprava (lux bus: klima, WC, bar) 2.590 Kč/os.
jednolůžkový pokoj    230 Kč/pokoj/den
oběd    230 Kč/os./den
Služby placené v místě:

pobytová taxa 1,50 EUR/os. od 12 let/den
postýlka + polopenze 9 EUR/den. Na vyžádání.
ODJEZDY: E, S1, S2, S7, PS1, PS2, PS7 (viz str. 4, 5)

7× ubytování, klimatizace, 7× polopenze, Naše cena obsahuje: 7× ubytování, klimatizace, 7× polopenze, 
týdenní pronájem trezoru na pokoji, užívání bazénu, plážový servis, 
služby delegáta CK.
Slevy a výhody: dítě do 2 let ZDARMA bez nároku na služby 

půjčení kola ZDARMA
Volitelné příplatky: 
doprava (lux bus: klima, WC, bar) 2.590 Kč/os.
jednolůžkový pokoj    320 Kč/den
oběd    260 Kč/os./den
Služby placené v místě: 
pobytová taxa   1,50 EUR/os. od 12 let/den
dětská postýlka 10 EUR/den. Na vyžádání.
ODJEZDY: E, S1, S2, S7, PS1, PS2, PS7 (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje: 7× ubytování, 7× polopenze, týdenní pronájem 
trezoru na pokoji, plážový servis, služby delegáta CK.
Slevy a výhody: dítě do 2 let             ZDARMA bez nároku na služby
Volitelné příplatky: 
doprava (lux bus: klima, WC, bar) 2.590 Kč/os.
jednolůžkový pokoj    340 Kč/den
oběd    210 Kč/os./den
Služby placené v místě: 
pobytová taxa        1,50 EUR/os. od 12 let/den
klimatizace        5 EUR/pokoj/den
postýlka + polopenze      15 EUR/den
ODJEZDY: E, S1, S2, S7, PS1, PS2, PS7 (viz str. 4, 5)

HOTEL OCEÁNICHOTEL OCEÁNIC

kód zájezdu: 695 + datum pobytu

I. II. III. IV.
18.05.-08.06. 08.06.-22.06. 22.06.-27.07. 27.07.-17.08.
31.08.-21.09. 24.08.-31.08. 17.08.-24.08.

1/2 8. 990,- Kč 10. 990,- Kč 12. 990,- Kč 14. 590,- Kč

2 –  14 let 5. 590,- Kč 5. 990,- Kč 7. 590,- Kč 7. 990,- Kč

3. os. nebo 4. os. 8. 290,- Kč 9. 990,- Kč 11. 290,- Kč 12. 990,- Kč

Přátelský HOTEL OCEÁNIC leží v oblíbené 
centrální západní zóně asi 10 minut pěšky od 
vodního parku Aqualandia. K dispozici Vám 
je velký bazén. Hotel má restauraci, bar, 
výtah a parkoviště. Zdarma WI-FI připojení 
v hotelové hale. 

UBYTOVÁNÍ – Dvoulůžkové pokoje s mož-
ností až 2 přistýlek mají koupelnu se sprchou, 
WC, telefon, TV/SAT, trezor, balkon, klima-
tizaci. 

STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně: bufet. 
Večeře: výběr z menu + salátový bufet. 

PLÁŽ – Hotelová pláž je vzdálena cca 100 m. 
ZDARMA plážový servis (1 slunečník a 2 le-
hátka nebo 2 křesla na pokoj).

Kategorie: 3*.

Kompletně zrenovovaný rodinný HOTEL 
TORINO je zárukou vaší spokojené dovolené. 
Leží v exkluzivní lokalitě letoviska Lido di 
Jesolo, mezi náměstími Piazza Mazzini 
a Piazza Aurora, blízko vlastní pláže. Hostům 
je k dispozici restaurace, společenská místnost 
s televizí, zdarma WI-FI v celém hotelu, terasa 
s barem, výtah a parkoviště. 

UBYTOVÁNÍ – Komfortní dvoulůžkové 
pokoje s možností až 2 přistýlek mají sprchu, 
WC, fén, telefon, TV/SAT, mini-ledničku, 
trezor a balkon. Možnost klimatizace.

STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně – bohatý 
bufet. Večeře – výběr z menu + salátový bufet. 
Hotel má pověst výborné kuchyně.

PLÁŽ – Vlastní pláž vzdálena cca 50 m od 
hotelu. ZDARMA plážový servis (1 slunečník 
a 2 křesla nebo lehátka).

Kategorie: 3*.

SLEVASLEVA
info str. 7

SLEVASLEVA
info str. 7

–5 %–5 %
do 31.3.

info str. 7

Nedávno zrekonstruovaný rodinný HOTEL 
ATENE se nachází v oblíbené centrální 
části Jesola mezi náměstími Piazza 
Breschia a Piazza Mazzini. Má výtah, 
bar, terasu a parkoviště. 

UBYTOVÁNÍ – Pěkné klimatizované 
pokoje mají sprchu, WC, fén, TV/SAT, 
telefon, trezor, WI-FI a balkon.

STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně: 
bufet. Večeře: výběr z menu (předkrm, 
hl. chod, dezert) + salátový bufet.

PLÁŽ – Vlastní hotelová písečná pláž 
leží cca 50 m od hotelu. ZDARMA 
plážový servis (1 slunečník a 2 lehátka 

nebo 2 křesla na pokoj).

Kategorie: 3*.

I. II. III. IV.
25.05.-22.06. 22.06.-07.07. 07.07.-03.08. 03.08.-24.08.
31.08.-14.09. 24.08.-31.08.

1/2 11. 990,- Kč 12. 990,- Kč 13. 590,- Kč 14. 990,- Kč

2 –  6 let 6. 590,- Kč 6. 990,- Kč 6. 990,- Kč 7. 990,- Kč

6 –  12 let 9. 490,- Kč 8. 990,- Kč 9. 990,- Kč 11. 590,- Kč

3. os. nebo 4. os. 11. 290,- Kč 11. 990,- Kč 12. 590,- Kč 13. 990,- Kč

kód zájezdu: 730 + datum pobytu

I. II. III. IV.
25.05.-22.06. 22.06.-27.07. 27.07.-03.08. 03.08.-17.08.
25.08.-29.09. 17.08.-24.08.

1/2 13. 290,- Kč 13. 990,- Kč 14. 590,- Kč 15. 290,- Kč

2 –  7 let 6. 990,- Kč 7. 590,- Kč 7. 990,- Kč 8. 590,- Kč

7 –  12 let 9. 590,- Kč 9. 990,- Kč 11. 590,- Kč 11. 990,- Kč

3. os. nebo 4. os. 11. 990,- Kč 12. 590,- Kč 12. 990,- Kč 13. 590,- Kč

kód zájezdu: 704 + datum pobytu
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V roce 2009 kompletně renovovaný HOTEL MIAMI, obklopen malou za-
hradou, je u našich klientů jedním z nejoblíbenějších hotelů v Lido di Je-
solo. Leží v západní části letoviska, v blízkosti živého centra asi 15 min. 
pěší chůze od velkého aquaparku. Pro chvíle Vašeho odpočinku jsou tu 
moderní venkovní bazén, bazén pro děti, sluneční terasa, společenská 
místnost s televizí, aperitiv bar. Hotel má výtah a WI-FI. Kategorie: 3*.

UBYTOVÁNÍ – Moderně zařízené dvoulůžkové pokoje s možností až 
dvou přistýlek mají koupelnu se sprchou a WC, fén, TV/SAT, 
trezor, miniledničku, větrák, balkon.

STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně: bufet. Večeře: výběr z menu 
(předkrm, hl. chod, dezert) + salátový bufet. Restaurace je klima-
tizovaná. Hotel je pověstný výbornou kuchyní.

PLÁŽ – Vlastní hotelová písečná pláž je vzdálená cca 150 m. 
ZDARMA plážový servis (1 slunečník a 2 lehátka nebo 2 křesla 
na pokoj).

HOTEL MIAMIHOTEL MIAMI

po
by

to
vé
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dy

7× ubytování, 7× polopenze, týdenní pronájem trezoru na pokoji, 
užívání bazénu, plá ový servis, slu by delegáta CK.
dítě do 2 let ZDARMA dětská postýlka
doprava (lux bus: klima, WC, bar)    2.590 Kč/os.
jednolůžkový pokoj       240 Kč/pokoj/den
klimatizace (na vyžádání)       240 Kč/pokoj/den. Objednávka nutná v CK.
pobytová taxa           1,50 EUR/os. od 12 let/den
E, S1, S2, S7, PS1, PS2, PS7 (viz str. 4, 5)

ž ž
Naše cena obsahuje:

Slevy a výhody:
Volitelné příplatky:

Služby plac. v místě:
ODJEZDY:

HOTEL BOLIVARHOTEL BOLIVAR

7× ubytování, 7× polopenze, týdenní pronájem trezoru na pokoji, 
užívání bazénu, plážový servis, služby delegáta CK.
dítě do 2 let ZDARMA dětská postýlka
doprava (lux bus: klima, WC, bar) 2.590 Kč/os.
jednolůžkový pokoj    320 Kč/pokoj/den
dvoulůžkový pokoj obsazený 1 os.      50 % z ceny 1/2
klimatizace 240 Kč/pokoj/den. Nutná objednávka předem.
pobytová taxa        1,50 EUR/os. od 12 let/den
E, S1, S2, S7, PS1, PS2, PS7 (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:

Slevy a výhody:
Volitelné příplatky:

Služby placené v místě:
ODJEZDY:

spokojená 
        dovolenáJesoloJesolo ITÁLIEITÁLIEITÁLIE

kód zájezdu: 57 + datum pobytu

Žádaný HOTEL BOLIVAR se nachází v příjemné západní části 
letoviska, obklopen korzy obchodních tříd. Hotelovým hostům je 
k dispozici velký venkovní bazén ve vlastní zahradě, sluneční terasa, 
společenská místnost s TV a barem. Hotel má výtah. ZDARMA WI-FI 
v hale recepce. Kategorie: 3*.

UBYTOVÁNÍ – Všechny vkusně zařízené dvoulůžkové pokoje 
s možností až 2 přistýlek jsou vybavené koupelnou se sprchou, WC, 
telefonem, TV/SAT, trezorem, miniledničkou, balkonem, větrákem. 
V některých pokojích možnost klimatizace. Jednolůžkové pokoje 
nemají balkon, miniledničku.

STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně: bufet. Večeře: výběr z menu 
(předkrm, hl. chod, dezert) + salátový bufet. Na požádání předem 
možnost zajistit bezlepkové menu. 

PLÁŽ – Privátní písečná pláž se nachází cca 100 m od hotelu. ZDAR-
MA plážový servis (1 slunečník a 2 lehátka nebo 2 křesla na pokoj).

Hotelová hala s barem

Komfortní pokoje Klimatizovaná restaurace

kód zájezdu: 58 + datum pobytu

-300 Kč-300 Kč
info str. 7

do 31.3.do 31.3.
-300 Kč-300 Kč

info str. 7

do 31.3.do 31.3.
–5 %–5 %
do 31.3.

info str. 7

I. II. III. IV.

01.06. - 15.06. 15.06. - 29.06. 29.06. - 03.08. 03.08.- 24.08.

07.09. - 28.09. 31.08. - 07.09. 24.08. - 31.08.

1/2 10. 990,- Kč 11. 990,- Kč 13. 590,- Kč 14. 590,- Kč

2 – 13 let 5. 990,- Kč 6. 990,- Kč 7.  590,- Kč 7. 990,- Kč

3. os. nebo 4. os. 9. 790,- Kč 10. 790,- Kč 12. 290,- Kč 12. 990,- Kč

–5 %–5 %
do 31.3.

info str. 7

I. II. III. IV.

01.06. - 15.06. 15.06. - 29.06. 29.06. - 03.08. 03.08. - 24.08.

07.09. - 28.09. 31.08. - 07.09. 24.08. - 31.08.

1/2 10. 990,- Kč 12. 990,- Kč 13. 990,- Kč 15. 390,- Kč

2 – 13 let 6. 590,- Kč 7. 590,- Kč 7. 990,- Kč 8. 590,- Kč

3. os. nebo 4. os. 9. 990,- Kč 11. 590,- Kč 12. 490,- Kč 13. 790,- Kč



HOTEL EDENHOTEL EDEN

I. II. III. IV.
30.05.-15.06. 15.06.-20.07. 20.07.-10.08. 10.08.-24.08.
07.09.-14.09. 31.08.-07.09. 24.08.-31.08.

1/2 12. 990,- Kč 15. 990,- Kč 17. 990,- Kč 18. 990,- Kč

2 –  6 let 6. 590,- Kč 8. 590,- Kč 8. 990,- Kč 9. 990,- Kč

6 –  12 let 9. 990,- Kč 10. 990,- Kč 12. 990,- Kč 13. 990,- Kč

3. os. nebo 4. os. 10. 590,- Kč 12. 590,- Kč 14. 590,- Kč 14. 990,- Kč

pobytové zájezdy
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spokojená 
        dovolená ITÁLIEITÁLIEITÁLIE JesoloJesolo

Naše cena obsahuje: 
užívání bazénu, týdenní pronájem trezoru na pokoji, 
služby delegáta CK.
Slevy a výhody:  dítě do 2 let ZDARMA bez nároku na služby
Volitelné příplatky: 
doprava (lux bus: klima, WC, bar) 2.590 Kč/os.
jednolůžkový pokoj    420 Kč/den/pokoj/I.,II.

   550 Kč/den/pokoj/III.,IV.
pokoj Deluxe s balkonem    420 Kč/os./den
parkoviště    na vyžádání
Služby placené v místě:

pobytová taxa      2,50 EUR/os. od 12 let/den
postýlka + polopenze    14 EUR/den
ODJEZDY: E, S1, S2, S7, PS1, PS2, PS7 (viz str. 4, 5)

7× ubytování, klimatizace, 7× polopenze, 
plážový servis, 

HOTEL COLOMBOHOTEL COLOMBO

Naše cena obsahuje: 7× ubytování, klimatizace, 7× polopenze, užívání 
bazénu, plážový servis, služby delegáta CK.
Slevy a výhody: dítě 2–3 roky –80 % z ceny 1/2
Volitelné příplatky: 
doprava (lux bus: klima, WC, bar) 2.590 Kč/os.
oběd    420 Kč/os./den
jednolůžkový pokoj    390 Kč/os./den
parkoviště    na vyžádání
Služby placené v místě: 
pobytová taxa    2,50 EUR/os. od 12 let/den
postýlka + polopenze  14 EUR/den
pronájem kola    1,50 EUR/hodina
WI-FI    5 EUR/os./den
trezor    1,50 EUR/pokoj/den
lehátko u bazénu    5 EUR/os./den
wellness    5 EUR/os./den
ODJEZDY: E, S1, S2, S7, PS1, PS2, PS7 (viz str. 4, 5)

kód zájezdu: 66 + datum pobytu

Komfortní, v roce 2013 částečně renovovaný 
rodinný HOTEL COLOMBO leží v centrální 
části letoviska na jednom z jeho nejkrásnějších 
náměstí s květinovou výzdobou a vodotrysky. 
Nové pokoje, nový bazén a NOVÝ WELLNESS 
AREÁL jsou zárukou příjemného pobytu. Hotel 
má televizní místnost, čítárnu, restauraci, bar 
s terasou, bazén s jacuzzi na střeše hotelu, 
2 výtahy a vlastní parkoviště, WI-FI. Vedle 
hotelu jsou tenisové kurty. 

UBYTOVÁNÍ – Klimatizované dvoulůžkové 
pokoje s možností až 2 přistýlek mají sprchu, 
WC, telefon, TV/SAT, miniledničku a balkon.

STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně: bufet. 
Večeře: výběr z menu (předkrm, hlavní chod 
a dezert) + salátový bufet.

PLÁŽ – Vlastní písečná pláž je od hotelu 
vzdálena cca 150 m. ZDARMA plážový servis 
(1 slunečník a 2 lehátka na pokoj).

Kategorie: 4*.

–5 %–5 %
do 28.2.

info str. 7

-500 Kč-500 Kč
info str. 7

do 31.3.do 31.3.

Elegantní a velice oblíbený HOTEL EDEN leží 
přímo v srdci Lido di Jesolo, pouhých cca 100 m 
od vlastní pláže. Je situovaný na náměstí Piazza 
Mazzini, nejatraktivnějším turistickém a obchod-
ním centru města. V bezprostřední blízkosti se 
nacházejí luxusní obchody a nádherně upravená 
náměstí s květinami, zelení či fontánami. Pro 
chvíle dokonalého odpočinku je pro Vás připra-
ven moderní venkovní bazén s masážními trys-
kami a sluneční terasa. Hotel má restauraci, bar-
terasu, hotelové parkoviště (nutné objednat 
předem) a výtah. 

UBYTOVÁNÍ – Všechny pokoje v hotelu jsou kli-
matizované a moderně vybavené. Pokoje Com-

fort jsou dvoulůžkové s možností jedné 
přistýlky. Mají koupelnu (sprcha, WC, fén), 
TV/SAT, LCD, mini-bar, telefon, trezor 
a WI-FI. Pokoje Deluxe jsou dvoulůžkové 
s balkonem a možností jedné přistýlky. 
Jejich vybavení je stejné jako u typu 
pokoje Comfort. Prostorné pokoje Superior 
mají malou kuchyňku, terasu, vybavení 
jako pokoje Comfort a musí být obsazeny 
nejméně 3 osobami, které platí cenu 
dospělého. Jsou na vyžádání. 

STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně: bu-
fet. Večeře: bufet. Obědy na vyžádání. Ho-
tel je vyhlášený výbornou italskou kuchyní.

PLÁŽ – Vlastní písečná pláž je vzdálena 
cca 100 m. ZDARMA plážový servis (1 slu-
nečník a 2 lehátka nebo 2 křesla na pokoj).

Kategorie: 4*.

I. II. III. IV.
04.05.-25.05. 25.05.-29.06. 29.06.-03.08. 03.08.-24.08.
14.09.-27.09. 31.08.-14.09. 24.08.-31.08.

1/2 11. 990,- Kč 13. 990,- Kč 15. 990,- Kč 17. 590,- Kč

1/3 10. 990,- Kč 12. 990,- Kč 14. 990,- Kč 16. 590,- Kč

kód zájezdu: 59 + datum pobytu

HOTEL SALUSHOTEL SALUS

Naše cena obsahuje: 
užívání bazénu, týdenní pronájem trezoru na pokoji, WI-FI, plážový 
servis, služby delegáta CK.
Slevy a výhody: dítě do 3 let             ZDARMA bez nároku na služby
Volitelné příplatky: 
doprava (lux bus: klima, WC, bar) 2.590 Kč/os.
boční pohled na moře    150 Kč/os./den
jednolůžkový pokoj    450 Kč/pokoj/den
oběd    250 Kč/os./den
Služby placené v místě: 
pobytová taxa        2,50 EUR/os. od 12 let/den
parkování        5 EUR/auto/den
lehátka u bazénu        5 EUR/os./den
dětská postýlka + menu      13 EUR/den. Na vyžádání.
ODJEZDY: E, S1, S2, S7, PS1, PS2, PS7 (viz str. 4, 5)

7× ubytování, klimatizace, 7× polopenze, 

Komfortní 4* HOTEL SALUS leží v živé západ-
ní zóně poblíž Piazza Marina. Hotel má pěkný 
bazén, bar, lobby bar s čítárnou pro dospělé, 
panoramatický výtah, hernu a hřiště pro děti, 
terasu. Svůj pobyt si můžete zpříjemnit rela-
xací ve fitness nebo wellness centru (za pří-
platek), které se nacházejí v cca 500 m vzdá-
leném hotelu Cairo. K dispozici hotelové par-
koviště (omezený počet parkovacích míst). 

UBYTOVÁNÍ – Komfortně vybavené klimati-
zované standardní dvoulůžkové pokoje s mož-
ností přistýlky mají sprchu, WC, fén, TV/SAT, 
telefon, mini-ledničku, trezor, WI-FI, balkon. 
Na vyžádání se nabízejí rodinné pokoje 
„Suite“, které tvoří dvě propojené ložnice.

STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně: bufet. 
Večeře: výběr z menu + salátový bufet.

PLÁŽ – Vlastní písečná pláž vzdálena cca 
150 m od hotelu. ZDARMA plážový servis 
(1 slunečník a 2 křesla nebo lehátka).

–5 %–5 %
do 28.2.

info str. 7

-300 Kč-300 Kč
info str. 7

do 31.3.do 31.3.
–5 %–5 %
do 28.2.

info str. 7

kód zájezdu: 725 + datum pobytu

I. II. III. IV.
01.05.-08.06. 08.06.-06.07. 06.07.-10.08. 10.08.-24.08.
07.09.-05.10. 31.08.-07.09. 24.08.-31.08.

1/2 15. 590,- Kč 17. 590,- Kč 18. 590,- Kč 20. 590,- Kč

3 –  7 let 8. 590,- Kč 8. 990,- Kč 9. 990,- Kč 10. 590,- Kč

7 –  13 let 11. 990,- Kč 13. 590,- Kč 14. 590,- Kč 15. 590,- Kč

3. os. 14. 590,- Kč 16. 290,- Kč 17. 290,- Kč 18. 990,- Kč



HOTEL CAMBRIDGEHOTEL CAMBRIDGE
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HOTEL BRIONI MAREHOTEL BRIONI MARE
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Pohostinný rodinný HOTEL BRIONI MARE 
leží v atraktivním moderním středu letoviska. 
Nabízí služby v kategorii 4*. Hostům je 
k dispozici velký bazén, terasa, bar, čítárna, 
společenská hala s TV, restaurace, diskotéka 
a 2 výtahy. Jeden z výtahů je přístupný přímo 
z hotelového parkoviště. Na střeše hotelu jsou 
Jacuzzi a fitness s nádhernou vyhlídkou.

UBYTOVÁNÍ – Komfortně vybavené klimati-
zované dvoulůžkové pokoje s možností až 
2 přistýlek mají koupelnu se sprchou, WC, 
telefon, TV/SAT, radio, miniledničku, topení 
a balkon. Za poplatek trezor a WI-FI.

STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně: bufet. 
Večeře: výběr z menu (předkrm, hlavní chod, 
dezert) + salátový bufet. 

PLÁŽ – Vlastní hotelová pláž vzdálená cca 
50 m od hotelu. ZDARMA plážový servis (1 slu-
nečník a 2 lehátka nebo 2 křesla na pokoj).

spokojená 
        dovolenáJesoloJesolo ITÁLIEITÁLIEITÁLIE

Naše cena obsahuje: 
7× ubytování, klimatizace, 7× polopenze, užívání bazénu, plážový 
servis, služby delegáta CK.
Slevy a výhody: dítě do 2 let ZDARMA bez nároku na služby

dítě 2–3 roky –80 % z ceny 1/2
Volitelné příplatky: 
doprava (lux bus: klima, WC, bar) 2.590 Kč/os.
Služby placené v místě: 
pobytová taxa          2,50 EUR/os. od 12 let/den
dětská postýlka + polopenze   14 EUR/den
pronájem kola        1,50 EUR/hodina
WI-FI        5,00 EUR/den
trezor        1,50 EUR/pokoj/den
ODJEZDY: E, S1, S2, S7, PS1, PS2, PS7 (viz str. 4, 5)

HOTEL AL MAREHOTEL AL MARE
Pohostinný HOTEL AL MARE leží na pěší 
zoně v blízkosti Piazza Marconi. Rodinné 
vedení hotelu je zárukou dobré kvality služeb 
a příjemné atmosféry. V roce 2014 byl 
částečně zrenovovaný. Hotel má restauraci, 
bar, terasu, výtah, parkoviště s omezeným 
počtem parkovacích míst, WI-FI v celém 
hotelu. Kategorie: 3*.

UBYTOVÁNÍ – Pěkné dvoulůžkové pokoje 
s možností až dvou přistýlek mají zrekon-
struované koupelny se sprchovým koutem, 
WC, fénem, topením, telefonem, TV/SAT, 
digitálním trezorem a klimatizací. K dispozici 
jsou také pokoje jednolůžkové.

STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně: bu-
fet. Večeře: výběr z menu + salátový bufet.

PLÁŽ – Privátní písečná pláž se nachází 
cca 70 m od pláže. ZDARMA je zajištěn 
plážový servis, tj. 1 slunečník a 2 křesla 
nebo lehátka.

Naše cena obsahuje: 7  ubytování, klimatizace, 7  polopenze, 
týdenní pronájem trezoru na pokoji, plážový servis, služby 
delegáta CK.
Slevy a výhody: dítě do 2 let ZDARMA bez nároku na služby
Volitelné příplatky: 
doprava (lux bus: klima, WC, bar) 2.590 Kč/os.
jednolůžkový pokoj    310 Kč/den
oběd    180 Kč/os./den
Služby placené v místě: 
pobytová taxa 1,50 EUR/os. od 12 let/den
dětská postýlka + polopenze 6 EUR/den
ODJEZDY: E, S1, S2, S7, PS1, PS2, PS7 (viz str. 4, 5)

× ×

kód zájezdu: 726 + datum pobytu

Elegantní a vysoce komfortní HOTEL CAM-
BRIDGE je situovaný přímo u pláže, jen pár 
kroků od známého náměstí Piazza Mazzini, 
obchodního i kulturního centra Jesola. V hote-
lu najdete výtahy, restauraci, bar, recepci se 
společenskými prostory. Pýchou hotelu je 
velký bazén, hluboký cca 1,80 m, s vířivkou 
a americkým barem. Bazén je vyhřívaný. 
Kategorie: 4*.

UBYTOVÁNÍ – Všechny pokoje jsou komfort-
ně a moderně zařízené, mají klimatizaci a pěk-
ný balkon s výhledem na moře. K vybavení 
patří: sprcha, WC, fén, ventilátor, TV/SAT, 
telefon, malá lednička a trezor. 

STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně: bufet. 
Večeře: výběr z menu (předkrm, hlavní chod, 
dezert) + salátový a těstovinový bufet. Bohatá, 
kvalitní a pestrá nabídka jídel je zárukou 
spokojené dovolené.

PLÁŽ – Vlastní písečná pláž přímo před hote-
lem. ZDARMA je zajištěn plážový servis (1 slu-
nečník a 2 lehátka nebo 2 křesla na pokoj).

Komfortní pokoje

kód zájezdu: 681 + datum pobytu

I. II. III. IV.
18.05.-08.06. 08.06.-29.06.  29.06.-24.08.                   
07.09.-21.09. 31.08.-07.09. 24.08.-31.08.

1/2 15. 990,- Kč 16. 990,- Kč 18. 990,- Kč 19. 990,- Kč

3 –  7 let 10. 590,- Kč 10. 990,- Kč 12. 590,- Kč 13. 590,- Kč

7 –  10 let 10. 990,- Kč 11. 490,- Kč 12. 990,- Kč 13. 990,- Kč

10 –  13 let 12. 590,- Kč 12. 990,- Kč 14. 590,- Kč 14. 990,- Kč

3. os. nebo 4. os. 13. 590,- Kč 14. 590,- Kč 15. 990,- Kč 16. 990,- Kč

Naše cena obsahuje: 7× ubytování, klimatizace, 7× polopenze, 
užívání bazénu, týdenní pronájem trezoru na pokoji, plážový servis, 
služby delegáta CK.
Slevy a výhody: dítě do 3 let –50 % z ceny 1/2
Volitelné příplatky: 
doprava (lux bus: klima, WC, bar) 2.590 Kč/os.
jednolůžkový pokoj    580 Kč/den
oběd    530 Kč/os./den
Služby placené v místě: 
pobytová taxa        2 EUR/os. od 12 let/den
lehátko u bazénu        3 EUR/os./den
postýlka + polopenze      26 EUR/den
ODJEZDY: E, S1, S2, S7, PS1, PS2, PS7 (viz str. 4, 5)

–5 %–5 %
do 28.2.

info str. 7

–5 %–5 %
do 28.2.

info str. 7

-500 Kč-500 Kč
info str. 7

do 31.3.do 31.3.
–5 %–5 %
do 28.2.

info str. 7

I. II. III. IV.
30.05.-15.06. 15.06.-06.07. 06.07.-20.07. 20.07.-10.08.
07.09.-21.09. 31.08.-07.09. 24.08.-31.08.

1/2 12. 990,- Kč 13. 990,- Kč 16. 990,- Kč 18. 990,- Kč

3 –  6 let 6. 990,- Kč 8. 590,- Kč 9. 590,- Kč 9. 990,- Kč

6 –  12 let 9. 990,- Kč 10. 990,- Kč 11. 990,- Kč 12. 990,- Kč

3. os. nebo 4. os. 11. 990,- Kč 12. 990,- Kč 15. 990,- Kč 17. 590,- Kč

kód zájezdu: 698 + datum pobytu

I. II. III. IV.
25.05.-08.06. 08.06.-29.06. 29.06.-10.08. 10.08.-17.08.
31.08.-21.09. 24.08.-31.08. 17.08.-24.08.

1/2 12. 990,- Kč 13. 590,- Kč 14. 590,- Kč 16. 990,- Kč

2 –  7 let 6. 990,- Kč 7. 990,- Kč 8. 290,- Kč 8. 990,- Kč

7 –  13 let 9. 990,- Kč 10. 390,- Kč 11. 290,- Kč 12. 990,- Kč

3. os. nebo 4. os. 11. 990,- Kč 12. 590,- Kč 13. 590,- Kč 15. 790,- Kč



pobytové zájezdy

46

spokojená 
        dovolená ITÁLIEITÁLIEITÁLIE JesoloJesolo

Apartmánový dům
CASA  DE CONTI

Apartmánový dům
CASA DE CONTI

APARTMÁNOVÝ DŮM CASA DE CONTI leží 
ve východní zóně letoviska mezi náměstími 
Piazza Milano a Piazza Torino. 

UBYTOVÁNÍ – Typ 2: Apartmán pro 2–4 osoby je 
vybaven kuchyňským koutem, koupelnou se 
sprchou a WC, A: ložnicí s manželským lůžkem 
a palandou, denní místností s gaučem, který není 
rozkládací nebo B: ložnicí s manželským 
lůžkem, denní místností s rozkládacím gaučem 
pro 2 osoby. Apartmány jsou v prvním patře 
a mají balkon. 

Typ 3: Apartmán pro 3–6 osob má jednu ložnici 
se 3 lůžky, 2 lůžka v druhé ložnice, kuchyňský 
kout s denní místností, ve které je gauč pro 1–2 

osoby a koupelnu se sprchou a WC.

STRAVOVÁNÍ – Vlastní.

PLÁŽ – Písečná pláž je vzdálena od rezi-
dence cca 180 m. ZDARMA plážový servis 
(1 slunečník a 2 lehátka nebo 2 křesla). 

Rezidence LA POSTARezidence LA POSTA

Naše cena obsahuje: 7× nájem apartmánu, spotřeba vody, plynu, elektrické energie, plážový servis, služby delegáta CK. 
Rezidence La Posta užívání bazénu.

Volitelné příplatky: 
doprava (lux bus: klima, WC, bar) 2.590 Kč/os.
De Conti typ 2 – A    190 Kč/apartmán/den
Služby placené v místě:
pobytová taxa        1–3 EUR/os. od 12 let/den
povlečení (nutné objednat předem)      15 EUR/os.
povinná vratná kauce    200–300 EUR/App/pobyt. Cena je závislá na typu apartmánu a jeho vybavení.
Pozn.: Na jeden apartmán je zajištěno pouze jedno parkovací místo.
ODJEZDY: E, S1, S2, S7, PS1, PS2, PS7 (viz str. 4, 5)

kód zájezdu: 68 + datum pobytu

do 01.06. 01.06. - 22.06. 22.06. - 06.07. 06.07. - 10.08. 10.08. - 17.08.

od 07.09. 24.08. - 07.09. 17.08. - 24.08.

DE CONTI

APP Typ 2 7. 990,- Kč 10. 990,- Kč 14. 990,- Kč 15. 990,- Kč 19. 990,- Kč

APP Typ 3 9. 990,- Kč 12. 990,- Kč 17. 990,- Kč 20. 990,- Kč 24. 990,- Kč

LA POSTA

APP Typ 2 8. 990,- Kč 11. 990,- Kč 16. 990,- Kč 19. 990,- Kč 22. 990,- Kč

APP Typ 3 10. 990,- Kč 13. 990,- Kč 19. 990,- Kč 22. 990,- Kč 25. 990,- Kč

kód zájezdu: 70 + datum pobytu

–5 %–5 %
do 30.4.

info str. 7

Rezidence TORINORezidence TORINO
Oblíbená REZIDENCE TORINO leží na 
náměstí Piazza Torino ve východní zóně 
letoviska. Rezidence má pěkný bazén 
a výtah.

UBYTOVÁNÍ – Typ 1: studio pro 2 osoby se 
skládá z jediné místnosti se 2 lůžky, malým 
kuchyňským koutem a koupelnou se sprchou 
a WC. Studio má balkon.

Typ 2: apartmán pro 2–4 osoby je vybaven 
ložnicí s dvěma lůžky, denní místností s roz-
kládacím gaučem a kuchyňským koutem. 
Apartmán má koupelnu se sprchou a WC 
a také balkon.

Naše cena obsahuje: 
7× nájem apartmánu, spotřeba vody, plynu, elektrické energie, závě-
rečný úklid, plážový servis, služby delegáta CK.
Volitelné příplatky: 
doprava (lux bus: klima, WC, bar) 2.590 Kč/os.
Služby placené v místě:
pobytová taxa        1–3 EUR/os. od 12 let/den
povlečení (nutné objednat předem)      15 EUR/os.
povinná vratná kauce    200–300 EUR/App/pobyt. 
                     Cena je závislá na typu apartmánu a jeho vybavení. 
ODJEZDY: E, S1, S2, S7, 

PS1, PS2, PS7 (viz str. 4, 5)

kód zájezdu: 69 + datum pobytu

APP Typ 2APP Typ 1

01.06. - 29.06.
12. 990,- Kč 14. 990,- Kč

31.09. - 28.09.

29.06. - 06.07. 14. 990,- Kč 17. 990,- Kč

06.07. - 20.07.
16. 990,- Kč 18. 990,- Kč

17.08. - 24.08.

20.07. - 03.08. 20. 990,- Kč 21. 990,- Kč

03.08. - 17.08. 23. 990,- Kč 26. 990,- Kč

–5 %–5 %
do 31.3.

info str. 7

–5 %–5 %
do 31.3.

info str. 7

ZDARMAZDARMA
info str. 9

dopravadoprava

Příjemná REZIDENCE LA POSTA se nachází 
poblíž atraktivního a vyhledávaného náměstí 
Piazza Brescia. Je obklopena zahradou se stře-
domořskou vegetací, ve které leží pěkný bazén.

UBYTOVÁNÍ – Typ 2: apartmán pro 2–4 osoby 
má ložnici s manželským lůžkem, denní míst-
nost s kuchyňským koutem a rozkládacím gau-
čem pro 2 osoby, koupelnou se sprchou a WC. 
Před apartmánem je malá zahrádka.

Typ 3: apartmán pro 4–6 osob je vybaven lož-
nicí s manželským lůžkem a balkonem, denní 
místností s kuchyňským koutem a gaučem pro 
jednu osobu, koupelnou se sprchou a WC. 
V patře je druhá ložnice (manželské lůžko a při-
stýlka), koupelna (vana, WC).

STRAVOVÁNÍ – Vlastní.

PLÁŽ – Vlastní písečná pláž cca 400 m od 
rezidence. ZDARMA plážový servis (1 sluneč-
ník a 2 lehátka nebo 2 křesla).
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Apartmánový dům 
ACAPULCO

Apartmánový dům 
ACAPULCO

po
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vé
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Oblíbený moderní APARTMÁNOVÝ DŮM 
ACAPULCO ležící cca 50 m od pláže se na-
chází v klidné části letoviska. Dům má bazén 
pro dospělé i pro děti, výtah a velké parko-
viště. Tento apartmánový dům je vhodný i pro 
klienty na invalidním vozíku. Na každý 
apartmán je zajištěno jedno parkovací místo.

UBYTOVÁNÍ – Moderní klimatizované apart-
mány s balkonem. 

Typ B – 4 osoby: Ložnice s manželskou 
postelí a 3. lůžkem, denní místnost s kuchyň-
kou, jídelním koutem a gaučem pro jednu 
osobu, koupelna (sprcha, WC), TV, trezor.

Typ A – 5–6 osob: Ložnice s manželskou 
postelí, druhá ložnice se 2 lůžky (může být 
i palanda), denní místnost s kuchyňkou, 
jídelním koutem a gaučem pro 2 osoby, 
koupelna (sprcha, WC), TV, trezor.

STRAVOVÁNÍ – Vlastní.

PLÁŽ – Vlastní písečná pláž cca 50 m od re-
zidence. ZDARMA plážový servis (1 sluneč-
ník a 2 křesla na apartmán).

spokojená 
        dovolenáJesoloJesolo ITÁLIEITÁLIEITÁLIE

Klienty velmi oblíbená REZIDENCE SANTA FÉ 
je situovaná ve východní zóně letoviska 
nedaleko náměstí Piazza Torino. Rezidence 
nabízí svým hostům příjemné posezení v za-
hradě s rybníčkem, dětské hřiště, bazén pro 
dospělé i pro děti, výtah, telefon, recepci. 
Parkování je ZDARMA.

UBYTOVÁNÍ – Typ MONO: studia pro 2–4 
osoby tvoří denní místnost s kuchyňským 
koutem, rozkládacím dvoulůžkem a jedním 
francouzským lůžkem, odděleným od obýva-
cího pokoje shrnovacími dveřmi. Koupelna 
(sprcha, WC), balkon.

Typ MONO 1: apartmán pro 2–4 osoby s jed-
nou ložnicí. Některé apartmány jsou s klimati-
zací.

STRAVOVÁNÍ – Vlastní.

PLÁŽ – Vlastní písečná pláž cca 80 m od rezi-
dence. ZDARMA plážový servis (1 slunečník 
a 2 lehátka na apartmán).

–5 %–5 %
do 31.3.

info str. 7

Oblíbená REZIDENCE SOLEADO s bazénem 
leží v pěkné velké zahradě nedaleko náměstí 
Piazza Milano ve východní části letoviska. 
K dispozici je výtah a parkoviště.

UBYTOVÁNÍ – Pěkné klimatizované apartmá-
ny pro 4–6 osob (APP 4–6) s balkonem nebo 
terasou mají koupelnu se sprchou a WC, 
TV/SAT, denní místnost s kuchyňským koutem 
a rozkládacím gaučem, ložnici s manželským 
lůžkem a malou ložnici bez okna s palandou 
pro děti. Ubytování 5. nebo 6. osoby na vyžá-
dání.

STRAVOVÁNÍ – Vlastní.

PLÁŽ – Vlastní písečná pláž s pozvolným 
vstupem do moře cca 50 m rezidence. 
ZDARMA plážový servis (1 slunečník 
a 2 lehátka nebo křesla na apartmán).

–5 %–5 %
do 31.3.

info str. 7

–5 %–5 %
do 31.3.

info str. 7

kód zájezdu: 669 + datum pobytu kód zájezdu: 708 + datum pobytukód zájezdu: 67 + datum pobytu

Naše cena obsahuje (SANTA FÉ): 
7× nájem apartmánu, spotřeba vody, plynu, elektrické energie, 
plážový servis, služby delegáta CK.
Volitelné příplatky: 
doprava (lux bus: klima, WC, bar) 2.590 Kč/os.
Služby placené v místě: 
pobytová taxa        1–3 EUR/os. od 12 let/den
ložní prádlo      15 EUR/os./pobyt
povinná vratná kauce 200–300 EUR/App/pobyt. 

Cena je závislá na typu apartmánu a jeho vybavení. 
ODJEZDY: E, S1, S2, S7, PS1, PS2, PS7 (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje (ACAPULCO): 
7× nájem apartmánu, spotřeba vody, plynu, elektrické energie, 
klimatizace, WI-FI, plážový servis, služby delegáta CK.
Volitelné příplatky: 
doprava (lux bus: klima, WC, bar) 2.590 Kč/os.
Služby placené v místě: 
pobytová taxa        1,50–3 EUR/os. od 12 let/den
dětská postýlka      40 EUR/týden
ložní prádlo      15 EUR/os./pobyt
povinná vratná kauce 200–300 EUR/App/pobyt. 

Cena je závislá na typu apartmánu a jeho vybavení.
ODJEZDY: E, S1, S2, S7, PS1, PS2, PS7 (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje (SOLEADO): 
7× nájem apartmánu, spotřeba vody, plynu, elektrické energie, 
klimatizace, WI-FI, plážový servis, služby delegáta CK.
Volitelné příplatky: 
doprava (lux bus: klima, WC, bar) 2.590 Kč/os.
Služby placené v místě: 
pobytová taxa     1 EUR/os. od 12 let/den
povinná vratná kauce 200–300 EUR/App/pobyt. 

Cena je závislá na typu apartmánu a jeho vybavení.
ODJEZDY: E, S1, S2, S7, PS1, PS2, PS7 (viz str. 4, 5)

Santa Fé Santa Fé Acapulco Acapulco Soleado

MONO MONO 1 TYP-B TYP-A APP4-6

07.09. - 28.09. 8. 990,- Kč 9. 990,- Kč 9. 990,- Kč 11. 990,- Kč 10. 990,- Kč

01.06. - 15.06.
13. 990,- Kč 14. 990,- Kč 14. 990,- Kč 15. 990,- Kč 15. 990,- Kč

31.08. - 07.09.

15.06. - 29.06.
18. 990,- Kč 20. 990,- Kč 20. 990,- Kč 23. 990,- Kč 23. 990,- Kč

24.08. - 31.08.

29.06. - 10.08.
21. 990,- Kč 24. 990,- Kč 24. 990,- Kč 27. 990,- Kč 27. 990,- Kč

17.08. - 24.08.

10.08. - 17.08. 25. 999,- Kč 28. 990,- Kč 29. 999,- Kč 31. 990,- Kč 31. 990,- Kč
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Komfortní APARTMÁNY SKY TOURS leží pří-
mo na upraveném náměstí Piazza Drago. 
Apartmány se nacházejí v 1. a 2. patře. K dis-

pozici je výtah. Parkoviště je vzdálené od 
apartmánů cca 300 m. 

UBYTOVÁNÍ – Klimatizované apartmá-
ny s moderním vybavením. 

Typ 3–6 osob: Ložnice se 2 lůžky nebo 
manželskou postelí, ložnice se 2 odděle-
nými lůžky, denní místnost s vybaveným 
kuchyňským koutem a gaučem pro 2 oso-
by, koupelna (sprcha, WC). 

STRAVOVÁNÍ – Vlastní.

PLÁŽ – Písečná pláž je od rezidence 
vzdálena cca 300 m. ZDARMA plážový 

servis (1 slunečník a 2 lehátka nebo křesla).

Rezidence RUBINO Rezidence RUBINO 

kód zájezdu: 727 + datum pobytu

27.04. - 01.06. 01.06. - 22.06. 22.06. - 06.07. 06.07. - 03.08. 03.08. - 17.08.

07.09. - 28.09. 24.08. - 07.09. 17.08. - 24.08.

APP SKY 12. 990,- Kč 15. 990,- Kč 22. 990,- Kč 23. 990,- Kč 29. 990,- Kč

RUBINO 13. 990,- Kč 16. 990,- Kč 20. 990,- Kč 23. 990,- Kč 26. 990,- Kč

kód zájezdu: 728 + datum pobytu

–5 %–5 %
do 31.3.

info str. 7

SLEVASLEVA
info str. 7

Oblíbený hotel HOTEL KELLY pro příjemnou 
rodinnou atmosféru je situovaný v městské části 
Rimini-Mirabella pouhých cca 100 m od pláže. 
Hotel prošel nedávnou rekonstrukcí. Hostům je 
k dispozici restaurace, bar, výtah, parkoviště a bez-
platné WI-FI ve společných prostorách. 

UBYTOVÁNÍ – Dvoulůžkové pokoje s možností až 
2 přistýlek jsou vybaveny koupelnou (sprcha, WC), 
telefonem, TV/SAT a trezorem. Klimatizace za pří-
platek.

STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně: bufet. Večeře: 
výběr z menu + nápoj k večeři (voda a sklenka 
vína). Za příplatek možnost celé penze, tj. oběd 
nebo All inclusive, tj. celá penze, nápoje k jídlu. 
Klimatizovaná hotelová restaurace podává italskou 
kuchyni s čerstvými produkty.

POZN. – Za příplatek možná služba ALL INCLU-
SIVE, tj. nápoje k jídlu, slunečník a 2 křesla nebo 
lehátka na pláži, volné vstupné pro děti na hote-
lové pláži, dětský vodní park, zdarma parkování 
Vašeho auta. 

PLÁŽ – Privátní písečná pláž je vzdálena od hotelu 
cca 100 m.

kód zájezdu: 722 + datum pobytu

Naše cena obsahuje: 7× ubytování, 7× polopenze, nápoj k večeři.
Slevy a výhody: dítě do 3 let bez nároku na služby             ZDARMA
2 dospělí a 2 děti do 12 let v jednom pokoji zaplatí 3 plné ceny, 
2. dítě ZDARMA. Tato akce platí do 03.08. a od 24.08.2019.
Volitelné příplatky: 
doprava (lux bus: klima, WC, bar) 2.890 Kč
jednolůžkový pokoj bez balkonu    250 Kč/den
celá penze, tj. oběd    190 Kč/os./den.
All inclusive 290 Kč/os./den, 150 Kč/4–12 let/den
Služby placené v místě: 
pobytová taxa 1 EUR/os. od 14 let/den
klimatizace cca 3 EUR/pokoj/den. Nutná objednávka předem.
parkoviště cca 3 EUR/auto/den
ODJEZDY: Praha nebo Plzeň (viz str. 4, 5)

25.05.-15.06. 15.06.-03.08. 03.08.-24.08.
07.09.-22.09. 24.08.-07.09.

1/2 9. 990,- Kč 11. 990,- Kč 13. 990,- Kč

3 –  12 let 7. 990,- Kč 8. 990,- Kč 10. 990,- Kč

3. os. nebo 4. os. 8. 990,- Kč 10. 990,- Kč 12. 990,- Kč

HOTEL KELLYHOTEL KELLYApartmány SKYApartmány SKY

–5 %–5 %
do 31.3.

info str. 7

ZDARMAZDARMA
info str. 9

doprava pro 4.os.doprava pro 4.os.

Pěkná REZIDENCE RUBINO s bazénem je si-
tuovaná ve východní části letoviska u náměstí 
Piazza Milano, které je lemované příjemnými 
kavárnami a obchody. K dispozici je parko-
viště.

UBYTOVÁNÍ – Apartmán Typ 2 pro 4 osoby: 
Denní místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem, rozkládacím gaučem pro 1 osobu, 
ložnice se 3 lůžky, TV/SAT, koupelna (sprcha, 
WC), balkon. Možnost klimatizace (40 EUR/
App/týden).

STRAVOVÁNÍ – Vlastní.

PLÁŽ – Vlastní písečná pláž vzdálená cca 
250 m od rezidence. ZDARMA plážový servis 
(1 slunečník a 2 lehátka nebo křesla na apart-
mán).

Naše cena obsahuje (SKY): 
7× nájem apartmánu, spotřeba vody, plynu, elektrické energie, 
klimatizace, ložní prádlo, WI-FI, plážový servis, služby delegáta CK. 
Volitelné příplatky: 
doprava (lux bus: klima, WC, bar) 2.590 Kč/os.
Služby placené v místě: 
pobytová taxa        1–3 EUR/os. od 12 let/den
dětská postýlka      40 EUR/týden
ložní prádlo      15 EUR/os./pobyt
povinná vratná kauce 200–300 EUR/App/pobyt. 

Cena je závislá na typu apartmánu a jeho vybavení.
ODJEZDY:  E, S1, S2, S7, PS1, PS2, PS7 (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje (RUBINO): 
7× nájem apartmánu, spotřeba vody, plynu, elektrické energie, 
klimatizace, ložní prádlo, WI-FI, plážový servis, služby delegáta CK. 
Volitelné příplatky: 
doprava (lux bus: klima, WC, bar) 2.590 Kč/os.
Služby placené v místě: 
pobytová taxa        1–3 EUR/os. od 12 let/den
dětská postýlka      40 EUR/týden
ložní prádlo      15 EUR/os./pobyt
klimatizace      40 EUR/App/týden
povinná vratná kauce 200–300 EUR/App/pobyt. 

Cena je závislá na typu apartmánu a jeho vybavení.
ODJEZDY: E, S1, S2, S7, PS1, PS2, PS7 (viz str. 4, 5)

Jesolo
Rimini
Jesolo
Rimini

Jesolo – Akvárium
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TERMÁLY A LÁZNĚ
AUTOBUSOVOU DOPRAVOU!

TERMÁLY A LÁZNĚ
AUTOBUSOVOU DOPRAVOU!

Maďarsko – EGER: 
Historické Turecké lázně i moderní zážitkové termální 
koupaliště s provozem duben–září až do 23 hodin!

Maďarsko – EGER: 
Historické Turecké lázně i moderní zážitkové termální 
koupaliště s provozem duben–září až do 23 hodin!

TERMÁLNÍ LÁZNĚ v nejkrásnějším maďarském barokním městě EGER 
tvoří historické Turecké lázně a zážitkové Termální koupaliště se 7 ter-
málními bazény, 50 m dlouhým plaveckým bazénem, dále zážitkový 
bazén až s 27 vodními atrakcemi, bazén a vodní atrakce pro děti. 
Termální bazény jsou napájeny minerální vodou ze 2 pramenů. První 
pramen přivádí sirnou termální vodu, voda z druhého pramenu je 
radonová. Léčivá voda blahodárně působí na chronická kloubní 
onemocnění, revma, nemoci páteře, svalů a šlach, nervové ústrojí, 
pomáhá léčit dnu, cukrovku, lupénku, ekzémy, chronické gynekolo-
gické záněty, zmírňuje pocení. Zvolte si svoji letošní dovolenou 
v Egeru! Posílíte svoje zdraví a poznáte jeden z nejpůvabnějších 
maďarských krajů!
Příjemný HOTEL FLÓRA obklopený zelení leží asi 10 min. pěšky od 
centra města a cca 100 metrů od termálního areálu a obnovených 
Tureckých lázní. Hostům je k dispozici restaurace, bar, Wellness svět 
(zážitkový bazén, dětský bazén jacuzzi, infrasauna, finská sauna, parní 
sauna, aromakabina, Kneippův bazén, ponorný bazén), půjčovna kol, 
kadeřnictví, kosmetika, masáže, solárium. 
UBYTOVÁNÍ – Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky mají koupel-
nu (sprcha, WC), minibar, telefon, TV/SAT. Některé pokoje mají balkon. 
STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně: bufet. Večeře: bufet. 
Pobyt vás bude těšit, stejně jako:

1/2 4 – 12 let 3. osoba

Naše cena obsahuje: doprava lux busem, 5× ubytování + polopenze, vstupné do hotelového „Wellness 
světa“ (zážitkový bazén, jacuzzi, infrasauna, finská sauna, parní sauna, Kneippův bazén), volný vstup 
do městského termálního koupaliště včetně zážitkového bazénu, služby průvodce CK. 
Slevy a výhody: dítě do 4 let 2.990 Kč
Volitelné příplatky: jednolůžkový pokoj    390 Kč/os./den
Služby placené v místě: lázeňská taxa cca 1,70 EUR/os. od 18 let/den
ODJEZDY: C, S1, S2, PS1, PS2, PS3, PS7 (viz str. 4, 5)

kód zájezdu: 820 + datum pobytu

20.09. - 26.09. 8. 990,- Kč ,- Kč 7. 490,- Kč6. 690

l zážitkové a termální bazény s vodou teplou až 37 °C 
pro dospělé i děti i unikátní Turecké lázně

l vstupné do termálního koupaliště v ceně zájezdu
l bohatá polopenze – švédské stoly, teplý bufet
l zážitkové fakultativní výlety: 

Údolí krásných žen s více než 200 vinnými sklípky, 
Solné lázně v Egerszalöku nazývané „Maďarské Pamukkale“

l zážitkové a termální bazény s vodou teplou až 37 °C 
pro dospělé i děti i unikátní Turecké lázně

l vstupné do termálního koupaliště v ceně zájezdu
l bohatá polopenze – švédské stoly, teplý bufet
l zážitkové fakultativní výlety: 

Údolí krásných žen s více než 200 vinnými sklípky, 
Solné lázně v Egerszalöku nazývané „Maďarské Pamukkale“

EgerEger

Eger – hotel FlóraTurecké lázněTurecké lázně

Granit – venkovní areálGranit – venkovní areál

Maďarsko – ZALAKAROS: 
Svět léčivé vody i zážitkových bazénů s 12 exkluzivními 
atrakcemi s vodní plochou 333 m .2

Maďarsko – ZALAKAROS: 
Svět léčivé vody i zážitkových bazénů s 12 exkluzivními 

2atrakcemi s vodní plochou 333 m .
(Popis termálního areálu Eger a ubytování tohoto 
autobusového zájezdu najdete na str. 55.)

Naše cena obsahuje: 
Hotel Freya: doprava lux busem, 5× nebo 6× ubytování + polopenze, vstupné do lázní Granit 
(sedací bazén s teplotou vody 34 – 36 °C, venkovní koupaliště a bazén s vlnobitím, skluzavkový park), 
župan pro dospělé, trezor, WI-FI na pokoji. 
Hotel Park Inn: doprava lux busem, 5× nebo 6× ubytování + polopenze, vstupné do lázní Granit Spa 
a wellness centra, zážitkového centra pro děti a dospělé, venkovní dětský svět, župan pro dospělé, 
trezor, individuálně ovladatelná klimatizace, WI-FI na pokoji. 
Volitelné příplatky:
jednolůžkový pokoj/htl. Park Inn 1.190 Kč/os./den
jednolůžkový pokoj/Freya    360 Kč/os./den
Služby placené v místě:
lázeňská taxa  cca 1,70 EUR/os. od 18 let/den
vstupné do lázní pro děti 3–6 let/htl. Freya        4 EUR/den
vstupné do zážitkových lázní/htl. Freya        7 EUR/os./den
ODJEZDY: C, S1, S2, PS1, PS2, PS3, PS7 (viz str. 4, 5)

kód zájezdu: 890 + datum Vašeho pobytu

Pobyt jsme pro Vás připravili v V HOTELECH: HOTEL PARK INN 
BY RADISSON & SPA a HOTEL FREYA, které jsou hotelovými 
chodbami spojené přímo s termálním a lázeňským areálem 
Granit. Na pokoji si oblečete župan, projdete vyhřívanou 
chodbou a hned jste v termálech! Další výhody jsou:

(Popis termálního areálu Zalakaros a ubytování tohoto 
autobusového zájezdu najdete na str. 56.)

10. 990,- Kč

  2. 490,- Kč

–

 6. 990,- Kč

 9. 590,- Kč

15.07.-20.07.

11. 990,- Kč

 2. 490,- Kč

 7. 990,- Kč

–

10. 990,- Kč

13. 990,- Kč

 2. 490,- Kč

8. 990,- Kč

–

 11. 990,- Kč

12. 590,- Kč

2. 490,- Kč

–

7. 990,- Kč 

10. 590,- Kč

Hotel Freya Park Inn by Radisson & Spa

18.08.-24.08.18.08.-24.08. 15.07.-20.07.

1/2

do 6 let

6 – 18 let

6 – 14 let

3. osoba

l cena pobytu již obsahuje vstupné do lázní Granit Spa, 
wellness a zážitkového centra

l bohatá polopenze – švédské stoly, teplý bufet

l cena pobytu již obsahuje vstupné do lázní Granit Spa, 
wellness a zážitkového centra

l bohatá polopenze – švédské stoly, teplý bufet
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Komfortní pokoj hotelu 
Park Inn by Radisson Spa



Bükfürdő

50

spokojená 
        dovolená

lázeňské pobyty

TERMÁLY A LÁZNĚ
AUTOBUSOVOU DOPRAVOU!

TERMÁLY A LÁZNĚ
AUTOBUSOVOU DOPRAVOU!

Zárukou příjemného ozdravného pobytu s kvalitními službami 
jsou TERMÁLNÍ LÁZNĚ B KFÜRDŐ v Maďarsku. Léčivá voda 
má teplotu 32 °C – 38 °C a pomáhá léčit všechny nemoci pohy-
bového ústrojí, stavy po operacích a úrazech, gynekologické 
potíže, chronické urologické potíže. Výborné výsledky účinků 
této termální vody jsou prokázány při léčbě artrózy, 
Bechtěrevovy nemoci, chronické artritidy, dny a revmatu. 
Výborná je i pitná kúra, která pomáhá při zažívacích potížích, 
při překyselení žaludku a doporučuje se jako účinná prevence.

Pobyt jsme pro Vás připravili v NEJLEPŠÍCH HOTELECH V BÜK-
FÜRDŐ: HOTEL RÉPCE a HOTEL RÉPCE GOLD, které jsou hotelový-
mi chodbami spojené přímo s termálním a lázeňským areálem. 
Na pokoji si oblečete župan, sjedete výtahem a hned jste v termálech! 
Další výhody jsou:

Ü

Naše cena obsahuje: doprava lux busem, 6× ubytování + polopenze + 0,25 l minerální vody/osoba/večeře, 
využití hotelového Wellness ostrova (bazén, whirlpool, jacuzzi, sauna, parní kabina), nebo 6denní vstupné 
do termálního areálu Bük a zážitkového centra, župan pro dospělé (pouze v hotelu Répce Gold), účast na 
sportovních, dětských, rodinných a slavnostních programech v hotelu, WI-FI v lobby baru.
Slevy a výhody: dítě do 3 let 1.590 Kč
Volitelné příplatky: jednolůžkový pokoj    360 Kč/os./den

župan (hotel Répce) cca 3 EUR/os./pobyt
           Služby placené v místě: lázeňská taxa cca 2 EUR/os. od 18 let/den

vratná kauce za čipovou vstupenku      7 EUR/os.
           ODJEZDY: C, S1, S2, PS1, PS2, PS3, PS7 (viz str. 4, 5)

Maďarsko – BÜKFÜRDŐ: 
Oblíbený termální areál s 27 bazény!
Maďarsko – BÜKFÜRDŐ: 
Oblíbený termální areál s 27 bazény!
(Popis termálního areálu Bükfürdő a ubytování tohoto 
autobusového zájezdu najdete na str. 57.)

Sárvár

Maďarsko – SÁRVÁR: 
Moderní termální areál pro všechny generace!
Maďarsko – SÁRVÁR: 
Moderní termální areál pro všechny generace!
(Popis termálního areálu Sárvár a ubytování v hotelu Park Inn 
najdete na str. 58.)

Hotel Gold – wellness Hotel Park Inn

Nechte se hýčkat v komfortním HOTELU RESORT SPA PARK INN BY 
RADISSON, vyhodnoceném jako nejlepší maďarský SPA hotel se 
službami na světové úrovni. Leží přímo v srdci historického městečka 
Sárvár a je spojený hotelovou chodbou přímo s atraktivním termálním 
areálem. Užívat si můžete nejrozmanitější zážitkové, plavecké a léči-
vé bazény. Termální alkalická uhlovodíková voda pomáhá při celkové 
regeneraci celého organismu, zejména pak při obtížích pohybového 
aparátu a nemocích dýchacích cest. Zárukou spokojeného pobytu 
jsou:

l rychlá přímá doprava pohodlnými lux busy
l 22 zážitkových, léčivých a plaveckých bazénů 

s vodou teplou až 36 °C
l komfortní ubytování
l bohatá polopenze – švédské stoly, teplý bufet
l výhodná poloha – cca 5 min. pěšky do centra 

historického Sárváru

l rychlá přímá doprava pohodlnými lux busy
l 22 zážitkových, léčivých a plaveckých bazénů 

s vodou teplou až 36 °C
l komfortní ubytování
l bohatá polopenze – švédské stoly, teplý bufet
l výhodná poloha – cca 5 min. pěšky do centra 

historického Sárváru

Naše cena obsahuje: doprava lux busem, 6× ubytování + polopenze, vstupné do lázní a nového 
lázeňského family komplexu (mimo sauny), župan pro dospělé, trezor, individuálně ovladatelná 
klimatizace, WI-FI na pokoji.
Volitelné příplatky: jednolůžkový pokoj 1.190 Kč/os./den/červen, 1.290 Kč/os./den/srpen

stravování All inclusive    270 Kč/os./den, 135 Kč/os. 6–18 let/den
Služby placené v místě: lázeňská taxa        1,70 EUR/os. od 18 let/den
ODJEZDY: C, S1, S2, PS1, PS2, PS3, PS7 (viz str. 4, 5)

kód zájezdu: 870 + datum Vašeho pobytu

l rychlá dostupnost z ČR
l cena pobytu již obsahuje vstupné do lázní Bük 

a zážitkového centra
l ZDARMA využívání hotelového Wellness ostrova
l bohatá polopenze – švédské stoly, teplý bufet
l fakultativně výlet do Köszcegu: architektonická klenotnice 

Maďarska a město výborného vína (výhodné nákupy)

l rychlá dostupnost z ČR
l cena pobytu již obsahuje vstupné do lázní Bük 

a zážitkového centra
l ZDARMA využívání hotelového Wellness ostrova
l bohatá polopenze – švédské stoly, teplý bufet
l fakultativně výlet do Köszcegu: architektonická klenotnice 

Maďarska a město výborného vína (výhodné nákupy)

kód zájezdu: 880 + datum Vašeho pobytu

13. 490,- Kč
14. 490,- Kč

2. 090,- Kč
2. 090,- Kč

8. 990,- Kč
8. 990,- Kč

11. 490,- Kč
11. 990,- Kč

1/2 3. osobado 6 let 6 – 18 let

09.06. - 15.06.
18.08. - 24.08.

10. 990,- Kč

  3. 990,- Kč

 6. 590,- Kč

 9. 490,- Kč

09.06.-15.06.

1/2

3 – 6 let

6 – 12 let

3. osoba

11. 990,- Kč

 4. 590,- Kč

 7. 590,- Kč

 9. 990,- Kč

12. 990,- Kč

 4. 590,- Kč

 7. 990,- Kč

 10. 990,- Kč

11. 490,- Kč

3. 990,- Kč

6. 990,- Kč 

9. 990,- Kč

Hotel Répce Hotel Répce Gold

18.08.-24.08.18.08.-24.08. 09.06.-15.06.



kód zájezdu: 750 + datum Vašeho pobytu

Naše cena obsahuje: 
Chata hotelu Borinka: doprava lux busem, 7× nájem chaty, spotřeba vody, plynu, el. energie, 
ložní prádlo. Cena je uvedena za osobu ve 4lůžkové chatě při obsazení chaty 4 osobami.
V termínu 02.04.–07.04.2019 je v ceně doprava lux busem, 5× ubytování, 5× polopenze/hotel.
Slevy a výhody: dítě do 3 let bez nároku na služby   1.690 Kč

dítě do 10 let jako 3. osoba/htl. Borinka –1.500 Kč z ceny 1/2
Volitelné příplatky: 1lůžkový pokoj/htl. Borinka:      360 Kč/den

2lůžkový pokoj obsazený 1 os./htl. Borinka:      690 Kč/den
chata obsazená 3 os.:   1.260 Kč/os./pobyt
chata obsazená 2 os.:   1.890 Kč/os./pobyt
vnitřní plavecký bazén          3 EUR/os./hod.

Služby placené v místě: pobytová taxa 0,50 EUR/os./den  •  trezor   1 EUR/pokoj/den
Pozn.: Pobytovou taxu neplatí osoby se ZTP a děti do 15 let. • Aktuální ceny vstupného do termálního 

areálu a jeho krytého relaxačního centra budou uvedeny v závěrečných pokynech.
Dvoulůžkové pokoje s přistýlkou a pokoje jednolůžkové jsou na vyžádání.

ODJEZDY: D, S1, S2, S3, S7, PS1, PS2, PS3, PS7 (viz str. 4, 5)

doprava lux busem, 7× ubytování + polopenze. 

Hotel / chaty Borinka Apartmány Andrejka

1/2 nebo 1/3 1/4 CH 1/2 nebo 1/3 3. os. do 10 let

02.04. - 07.04. 

27.05. - 03.06. 

24.06. - 01.07. 

26.08. - 02.09. 

09.09. - 16.10. 

  8. 390,- Kč

10. 490,- Kč

10. 490,- Kč

10. 490,- Kč

10. 490,- Kč

–

5. 990,- Kč

6. 690,- Kč

6. 690,- Kč

5. 990,- Kč

–

–

5. 390,- Kč

5. 390,- Kč

–

–

–

3. 990,- Kč

3. 990,- Kč

–

Pobyty v Podhájské bývají rychle vyprodané. Jsou jedinečné 
a výhodné z těchto důvodů:

levné vstupné do termálního areálu
mimořádně cenově výhodná týdenní vstupenka s neomezeným 
pohybem v areálu termálního koupaliště pro hosty ubytované 
v hotelu nebo v chatách Borinka
perfektní vybavenost termálního areálu včetně krytého wellness 
centra Aquamarin, nového krytého plaveckého bazénu a zážitko-
vého venkovního aquaparku
bohatá polopenze
zajímavý doprovodný program a fakultativní výlety 
(Topoľčianky, Nitra, Ostřihom, arboretum v Mlyňanech,...)

l

l

l

l

l

Pobyty v Podhájské bývají rychle vyprodané. Jsou jedinečné 
a výhodné z těchto důvodů:
l levné vstupné do termálního areálu
l mimořádně cenově výhodná týdenní vstupenka s neomezeným 

pohybem v areálu termálního koupaliště pro hosty ubytované 
v hotelu nebo v chatách Borinka

l perfektní vybavenost termálního areálu včetně krytého wellness 
centra Aquamarin, nového krytého plaveckého bazénu a zážitko-
vého venkovního aquaparku

l bohatá polopenze
l zajímavý doprovodný program a fakultativní výlety 

(Topoľčianky, Nitra, Ostřihom, arboretum v Mlyňanech,...)

Termální koupaliště Matyáše Korvína

Zážitkový aquaparkZážitkový aquapark Rekreační bazén 50 m

Podhájska

Aquamarin

spokojená 
        dovolená
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TERMÁLY A LÁZNĚ
AUTOBUSOVOU DOPRAVOU!

TERMÁLY A LÁZNĚ
AUTOBUSOVOU DOPRAVOU!

Slovensko – VEĽKÝ MEDER: 
Velký moderní termální areál otevřený 
365 dní v roce každý den do 21 hodin!

Slovensko – VEĽKÝ MEDER: 
Velký moderní termální areál otevřený 
365 dní v roce každý den do 21 hodin!
(Popis termálního areálu Veľký Meder a ubytování v hotelu 
Thermal/Aqua najdete na str. 54.)

Slovensko – PODHÁJSKA: 
Jedinečná slaná termální voda, 
která uzdravila již tisíce lidí!

Slovensko – PODHÁJSKA: 
Jedinečná slaná termální voda, 
která uzdravila již tisíce lidí!
(Popis termálního areálu Podhájska a ubytování v hotelu a chatách 
Borinka, apartmánech Andrejka najdete na str. 52 až 53.)

TERMÁLNÉ KÚPALISKO PODHÁJSKA je raritou mezi slovenskými a maďarský-
mi termály. Má slanou termální vodu, která je naprosto světovým unikátem! Její 
léčebné účinky jsou široké a vysoce účinné, neboť se jedná o silně mineralizo-
vanou termální vodu. Účinně pomáhá léčit všechna onemocnění pohybo-
vého aparátu, záněty průdušek a dýchacích cest a astma, dnu, gyne-
kologické potíže, cévní nemoci, kožní onemocnění, lupénku a ekzémy, 
stimuluje štítnou žlázu, pomáhá při alergiích, poúrazových a pooperač-
ních stavech, regeneruje organismus po velké fyzické a psychické zátěži.
Máte-li rádi teplou vodu, pak se vydejte do Podhájské! Voda má u pra-
mene až 83 °C. Nejléčivější je na jaře nebo na podzim a v zimě, kdy se 
tolik neochlazuje (neředí) užitkovou vodou.
Nabízíme Vám UBYTOVÁNÍ S NEJLEPŠÍ POLOHOU V PODHÁJSKÉ! 
Hotel a chaty Borinka leží přímo v termálním areálu, apartmány Andrej-
ka v jeho bezprostřední blízkosti. 

THERMAL CORVINUS ve Veľkém Mederu patří mezi nejznámější 
a nejoblíbenější slovenská termální koupaliště. Má 2 teplé léčivé 
prameny, z nichž vyvěrá geotermální voda teplá 25 °C – 37 °C (u pra-
mene až 72 °C), jejíž chemické složení má blahodárné účinky na 
pohybové ústrojí, klouby a regenerační účinky na celkový organis-
mus člověka. 
Pobyty ve Veľkém Mederu mají v naší CK dlouholetou tradici mj. i pro 
ubytování v těsné blízkosti termálního areálu v kvalitním HOTELU 
THERMAL/AQUA. Naše klienty vždy těší:

Naše cena obsahuje: doprava lux busem, 4× nebo 5× nebo 6× hotel + polopenze, aperitiv v den 
příjezdu, ostatní dny jedna sklenka vína/dospělý, nealkoholické nápoje v době večeře, ozdravný balíček 
„30 minut zdraví“/pouze pro pobyty 5 a více nocí, 1× hudební večer/pouze pro pobyty 5 a více nocí.
Slevy a výhody: dítě do 3 let 1.690 Kč
Volitelné příplatky: jednolůžkový pokoj 350 Kč/den
Služby placené v místě: pobytová taxa 1 EUR/os./den

župan 5 EUR/os./pobyt. Nelze pro děti.
Pozn.: Aktuální ceny vstupného do termálního areálu a jeho krytého relaxačního centra budou 
           uvedeny v závěrečných pokynech.
ODJEZDY: D, S1, S2, S3, S7, PS1, PS2, PS3, PS7 (viz str. 4, 5)

l bohatá polopenze – švédské stoly, teplý bufet, 
ZDARMA nealko nápoje k večeři

l pestrý doprovodný program: 
výlety do blízkého okolí 
(Gabčíkovo, Komárno, Györ, Bratislava...), 
degustace krajových vín, animační programy

l bohatá polopenze – švédské stoly, teplý bufet, 
ZDARMA nealko nápoje k večeři

l pestrý doprovodný program: 
výlety do blízkého okolí 
(Gabčíkovo, Komárno, Györ, Bratislava...), 
degustace krajových vín, animační programy

kód zájezdu: 830 + datum Vašeho pobytu

1/2 nebo 1/3 3 – 10 let 10 – 15 let

7. 990,- Kč

7. 990,- Kč

8. 590,- Kč

6. 490,- Kč

5. 690,- Kč

5. 690,- Kč

6. 590,- Kč

4. 990,- Kč

6. 990,- Kč

6. 990,- Kč

7. 590,- Kč

5. 990,- Kč

25.04. - 01.05.

18.06. - 23.06.

15.09. - 21.09.

26.10. - 30.10.

Hotel Thermal/Aqua

Ozdravný balíček „30 minut zdraví“ již v ceně!
(rašelinový zábal zad, částečná masáž)

Ozdravný balíček „30 minut zdraví“ již v ceně!
(rašelinový zábal zad, částečná masáž)

(Platí pro pobyty 5 nocí a více)



MODERNÍ WELLNESS CENTRUM AQUAMARIN, RELAXAČNÍ CENTRUM,
KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN A ZÁŽITKOVÝ AQUAPARK

MODERNÍ WELLNESS CENTRUM AQUAMARIN, RELAXAČNÍ CENTRUM,
KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN A ZÁŽITKOVÝ AQUAPARK

Atraktivní zážitkové centrum Aquamarin nabízí: vnitřní bazénový svět (velký rekreační 
bazén s vodními atrakcemi jako např divoká řeka, vířivka, vodopád, vodní bar, dětský 
bazén), vitální svět s ledovým deštěm a přechodem přes různé teploty vody, turecké 
lázně Hammam, rozmanité sauny (bio, finská,...), solní a bylinkové inhalace. Relaxační 
centrum má bohatou nabídku relaxačních procedur včetně masáží. Součástí relaxační-
ho centra je velký krytý plavecký bazén 20×10 m o teplotě 28 °C. Venkovní bazénový 
svět s relaxačními bazény a bazény s teplou silně mineralizovanou termální vodou byl 
v roce 2015 rozšířen o fantastický zážitkový aquapark s tobogány, různými skluzavka-
mi a dětským vodním světem. 

TERMÁLNÍ KOUPALIŠTĚ PODHÁJSKATERMÁLNÍ KOUPALIŠTĚ PODHÁJSKA
Termální areál je obklopen příjemnou zelení. Na ploše 14 ha se nachází 9 bazénů 
s vodou o teplotě 26 °C – 38 °C: sedací bazén, dětský bazén, 2 rekreační bazény, 
aquabazén s vodními atrakcemi, bazén s tobogánem, dětský bazén se skluzavkami, 
plavecký bazén a bazén pro neplavce. V areálu koupaliště dále najdete relaxační 
a rekondiční centrum (masáže, hydromasáže, sauna, solárium, kadeřnictví, 
kosmetika, cukrárna a občerstvení), množství stánků a obchůdků se širokou 
nabídkou občerstvení. Výhodou podhájského koupaliště je i nízké vstupné.
Provoz termálního koupaliště v Podhájské je celoroční, v zimním období je 
provozována jen vyhrazená část koupaliště. Z důvodu sanitární údržby bývá 

venkovní termální koupaliště určitou dobu uzavřené.
Termíny odstávky: 08.04.–29.04.2019 a 21.10.–04.11.2019.
Vůbec nemusíte mít strach z nemocí z hromadného koupání, neboť voda 
v léčebném bazénu je tak slaná a silně mineralizovaná, že bakterie ihned 
likviduje a nedovoluje jejich množení.

INDIKACE

Léčivě působí na lidi trpícími záněty průdušek, nemocemi dýchacích cest nebo 
astmatem. Ve vodě se vyskytuje lithium, které pomáhá při léčení dny, jodidy 
stimulují štítnou žlázu, složky vápníku blahodárně působí na doléčení 
zlomenin. Bolestivé stavy zmírňují přítomné bromidy. Tato termální voda se 
také doporučuje lidem, které trápí přetrvávající bolesti zad, revma, cévní 

nemoci, bolesti kloubů nebo nejrůznější alergie. Zastoupené sírany pomáhají 
léčit nemoci kůže (lupénka a ekzémy).

Slaná termální voda v Podhájské je naprostým světovým unikátem!

Aquamarin – turecké lázně

Aquapark

slovenské Mrtvé moře, 
které uzdravilo již tisíce lidí!

slovenské Mrtvé moře, 
které uzdravilo již tisíce lidí!
„Šťastná“ obec PODHÁJSKA leží na jižním 
Slovensku nedaleko Nových Zámků. Její štěstí 
spočívá v termální vodě s blahodárným účinkem 
na celý lidský organismus, která je světovým 
unikátem.

Jde o slanou vodu z třetihorního moře, která je 
silně mineralizovaná, a tím výjimečná. Její rozbor 
a výsledky pobytů potvrdily, že má hlubší a trva-
lejší účinky než voda z Mrtvého moře.

PODHÁJSKAPODHÁJSKAPODHÁJSKAPODHÁJSKA

SLOVENSKOSLOVENSKOSLOVENSKO

lázeňské pobyty

spokojená 
        dovolená PodhájskaPodhájska
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Nově vystavěný zděný komplex apartmánů je situovaný 
pouhých cca 100 m nad termálním koupalištěm. Představuje 
čtyřpodlažní budovu, ve které je recepce a výtah. Možnost 
parkování přímo u objektu zdarma.
UBYTOVÁNÍ – Dvou a třílůžkové pokoje vybavené kuchyň-
ským koutem se základní sadou nádobí, ledničkou, vlastním 
WC, sprchou, kabelovou TV a WI-FI. Na pokojích jsou při-
praveny lůžkoviny, které si hosté povlékají sami. 
STRAVOVÁNÍ – Vlastní. V areálu termálního koupaliště nebo 
v jeho blízkosti se nachází mnoho restaurací nebo bufetů.
ZDRAVÍ A ODPOČINEK – Termální koupaliště Podhájska. 
ZÁBAVA A SPORT – Terasa apartmánového domu Andrejka 
s možností grilování, taneční večery v místních restauracích, 
zábava a sport v termálním koupališti.

7× nájem za osobu ve dvou nebo třílůžkovém pokoji, 
spotřeba vody, plynu, elektrické energie, ložní prádlo.
dítě do 3 let ZDARMA
30 Kč/os./noc u pobytů méně než 7 nocí
pobytová taxa 0,50 EUR/os.
Osvobozeni od pobytové taxy: děti do 15 let a ZTP

Naše cena obsahuje:

Slevy a výhody:
Volitelné příplatky:
Služby placené v místě:
Pozn.:

kód zájezdu: 78 + datum pobytu

APARTMÁNY ANDREJKAAPARTMÁNY ANDREJKA

29.04. - 20.10. 3. 990,- Kč 1. 990,- Kč

1/2 nebo 1/3 3 – 10 let

Pobyty autobusovou dopravou viz str. 51

Kuchyňský kout

Hydromasážní vana

Bazén s léčivou vodou v zimě

Aquamarin a léčivý bazén



spokojená 
        dovolenáPodhájskaPodhájska
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Moderní ZDĚNÉ patrové CHATY leží přímo v areálu termálního 
koupaliště vedle hotelu Borinka.

UBYTOVÁNÍ – V přízemí je vybavená kuchyňka (lednička, elektrický 
vařič) a koupelna se sprchovým koutem a WC, v patře se nachází 
ložnice se 4 pevnými lůžky. Z ložnice je vstup na balkón. K dispozici 
je rádio a TV. Parkování u chaty zdarma.

STRAVOVÁNÍ – Vlastní. Možnost dokoupení polopenze nebo večeří. 
Stravování je zajištěno v restauraci Jazmin (viz hotel Borinka).

AKTIVITY – Viz hotel Borinka.

ZDĚNÉ CHATY BORINKAZDĚNÉ CHATY BORINKA
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5× (I.) nebo 7× (II., III.) nájem chaty, spotřeba vody, el. energie, ložní prádlo.
snídaně (bufet) 210 Kč/os./den 130 Kč/do 10 let/den
večeře 250 Kč/os./den 160 Kč/do 10 let/den
polopenze 460 Kč/os./den 290 Kč/do 10 let/den
pobytová taxa     0,50 EUR/os./den
Pět noclehů se týká termínů I. Pro děti do 10 let jsou připraveny dětské porce.
Osvobozeni od pobytové taxy: děti do 15 let a ZTP.

Naše cena obsahuje:
Volitelné příplatky:

Služby placené v místě:
Pozn.:

HOTEL BORINKAHOTEL BORINKA

Příjemný moderní HOTEL, který byl zrekonstruovaný v roce 
2006, se nachází přímo v areálu termálního koupaliště 
Podhájska. Hotel je spojený prosklenou chodbou s rekondičně-
relaxačním centrem i s novým wellness centrem Aquamarin. 
Touto chodbou se vstupuje i do termálního areálu. 

UBYTOVÁNÍ – Komfortně zařízené dvoulůžkové pokoje s mož-
ností přistýlky. Všechny pokoje jsou vybavené koupelnou se 

sprchou a WC, TV, mini-
barem, rádiem, balkó-
nem nebo terasou. Za 
příplatek možný trezor.

STRAVOVÁNÍ – Polo-
penze, která se podává v res-
tauraci Jazmin, těsně souse-
dící s hotelem Borinka. Sní-
daně: bohatý bufet. Večeře: 

výběr z menu (polévka, výběr 
ze 2 menu). Restaurace je 
vyhlášena výbornou kuchyní.

ZDRAVÍ A ODPOČINEK – Ma-
sáže, vodoléčba, vířivý (ven-
kovní) bazén, solárium, sauna, 
fitness, kadeřnictví a kosmeti-
ka přímo v rekondičně-relaxa-
čním centru, vnitřní plavecký 
bazén, venkovní bazény s ter-
mální vodou.

ZÁBAVA A SPORT – Restaurace, hudební večer, grilování, animátoři 
(červenec, srpen).

5× (I.) nebo 7× (II., III.)
pokoj u bazénu –300 Kč/os./termín I., –500 Kč/os./termín II., III.
vnitřní bazén       3 EUR/os./hod.
pobytová taxa       0,50 EUR/os./den
Jednolůžkové pokoje a dvoulůžkové pokoje s přistýlkou jsou na vyžádání.
5 noclehů se týká termínů I. Pro děti do 10 let jsou připraveny dětské porce.
Osvobozeni od pobytové taxy: děti do 15 let a ZTP.

 ubytování + polopenze.Naše cena obsahuje:
Slevy a výhody:
Volitelné příplatky:
Služby placené v místě:
Pozn.:

SLOVENSKOSLOVENSKOSLOVENSKO

Hotel Borinka je obklopen zeleníHotel Borinka je obklopen zeleníZděné chaty leží v zeleni

kód zájezdu: 75 + datum pobytu

Ložnice má balkón Termální koupaliště Masáž Pokoje jsou komfortní

Léčivý bazén a wellness Aquamarin

kód zájezdu: 751 + datum pobytu

...a zase nás všechny

Podhájska

postavila na nohy!

I. II. III.

02.01. - 07.04. 29.04. - 01.07. 01.07. - 02.09.

05.11. - 15.12. 02.09. - 20.10.

CH 1/2 4. 590,- Kč 5. 590,- Kč 7. 990,- Kč

CH 1/3 4. 090,- Kč 5. 090,- Kč 6. 590,- Kč

CH 1/4 3. 690,- Kč 4. 590,- Kč 5. 490,- Kč

Pobyty autobusovou dopravou viz str. 51

I. II. III.

02.01. - 07.04. 29.04. - 01.07. 01.07. - 02.09.

05.11. - 15.12. 02.09. - 20.10.

1/2 7. 290,- Kč 9. 490,- Kč 9. 790,- Kč

3. os. dítě do 10 let 5. 690,- Kč 7. 590,- Kč 6. 990,- Kč

Pobyty autobusovou dopravou viz str. 51



lázeňské pobyty

spokojená 
        dovolená Veľký MederVeľký Meder

Termální koupaliště VEĽKÝ MEDER, obklopené 100 ha lesoparkem, leží cca 10 km od maďarských hranic a cca 65 km 
od Bratislavy. Je otevřené po celý rok, i v době státních svátků. Termální voda je vhodná k léčbě bolestí kloubů, zad a svalů. 
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SLOVENSKOSLOVENSKOSLOVENSKO
VEĽKÝ MEDERVEĽKÝ MEDERVEĽKÝ MEDERVEĽKÝ MEDER

V Mederu je to báječné!Velký krytý bazén

Termální areál otevřený 
365 dní v roce!

Termální areál otevřený 
365 dní v roce!

Celý areál se rozkládá v krásném parku, kde jsou upravené travnaté 
plochy ke slunění, sportovní hřiště, dětská hřiště, stánky s občerstve-
ním a 9 bazénů s termální vodou o teplotě 26 °C – 40 °C:

V komplexu dále najdete sauny, masáže, perličkové koupele, bar, 
cukrárnu, občerstvení, ...

italský bazén s tobogánem • sportovní plavecký bazén 50 m dlouhý 
rekreační bazén s hydromasážními tryskami • plavecký bazén

• dětský bazén se zábavními prvky 
• polokrytý sedací bazén s masážními tryskami

• atraktivní rodinný bazén s vodním hřištěm

Termální areál leží v zeleniTermální areál leží v zeleni

Komfortní pokojeRestauraceRestaurace

Naše cena obsahuje: 
Program „Pohoda“: 3× nebo 5× nebo 6× nebo 7× hotel, župan na pokoji, 3× nebo 5× nebo 6× nebo 
7× polopenze – bufet, 2 dcl vína + nealkoholické nápoje/večeře, dezert, 1× přivítací koktail party při 
1. večeři, 3 nebo 5 nebo 6 nebo 7denní vstupenka do termálního areálu s 1 přerušením během dne.
Slevy a výhody: děti do 3 let (dětská postýlka, vstupenka do koupaliště) ZDARMA

osoby starší 62 let u programu POHODA 50 Kč/os./den
Volitelné příplatky: jednolůžkový pokoj    350 Kč/den/Thermal, Aqua

oběd    220 Kč/os./den  •  150 Kč/3–15 let/den
parkovné        3 EUR/auto/den
V termínu 02.01.–22.06. a 30.09.–21.12. je parkování zdarma.

Služby placené v místě: pobytová taxa        1 EUR/os./den. Platí osoby starší 3 roků.
Pozn.: Pokoje s přistýlkou jsou na vyžádání.

Děti do 15 let nemají nárok na župan a alkoholické nápoje.
Pobyt nelze objednat v termínu 19.04.–22.04.2019.

jídlo, 

Rodinný HOTEL THERMAL a jeho nově vybudovaná část HOTEL AQUA se 
nachází v těsné blízkosti termálního koupaliště. V hotelu je k dispozici lobby 
bar + WI-FI, restaurace, salónek, letní terasa, dětské hřiště, hřiště na petang, 
půjčovna kol (max. 4 ks).
UBYTOVÁNÍ – Komfortně zařízené pokoje pro 2–4 osoby mají vlastní příslu-
šenství, trezor, TV/SAT, telefon, WI-FI, ledničku, balkon nebo terasu. Ložní 
prádlo je kvalitní, vhodné i pro alergiky. Některé pokoje mají bezbariérový 
přístup. Některé pokoje jsou bez balkonu.
STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně: bufet. Večeře: bufet + nealko nápoj, dezert.

kód zájezdu: 83 + datum pobytu

NÁPOJENÁPOJE
v ceněv ceně

Užijte si báječnou dovolenou! 
Využijte oblíbený program „POHODA“ za výhodnou cenu!

Program „Pohoda“: 3x nebo 5x nebo 6x nebo 7x hotel + polopenze – bufet, k večeři se podávají 
2 dcl vína, nealkoholického nápoje, dezert, 1x přivítací koktail party při 1. večeři, župan na pokoji, 
3x nebo 5x nebo 6x nebo 7x celodenní vstupenka se 2 vstupy denně na termální koupaliště.

HOTEL THERMAL/AQUAHOTEL THERMAL/AQUA

01.01.-18.04. / 
1/2 nebo 3. os. 3 –  10 let 10 –  15 let 1/2 nebo 3. os. 3 –  10 let 10 –  15 let

22.04.-23.06. / 29.09.-20.12. 23.06.-29.09.

POHODA 3N

POHODA 5N

POHODA 6N

POHODA 7N

5. 090,- Kč 2. 990,- Kč 3. 590,- Kč 5. 690,- Kč 3. 390,- Kč 4. 090,- Kč

7. 090,- Kč 3. 990,- Kč 4. 990,- Kč 7. 790,- Kč 4. 390,- Kč 5. 490,- Kč

8. 090,- Kč 4. 690,- Kč 5. 590,- Kč 8. 990,- Kč 4. 990,- Kč 6. 290,- Kč

8. 990,- Kč 5. 090,- Kč 5. 990,- Kč 9. 990,- Kč 5. 590,- Kč 6. 990,- Kč

Pobyty autobusovou dopravou viz str. 51

Moderní pokoje

Termální koupaliště Matyáše KorvínaTermální koupaliště Matyáše Korvína

Padesátimetrový bazén

Hotel Aqua Hotel ThermalHotel Thermal



Hotel FLÓRAHotel FLÓRA
Příjemný HOTEL FLÓRA obklopený zelení leží 
asi 10 min. pěšky od centra města a cca 100 
metrů od termálního areálu a obnovených Turec-
kých lázní. Hostům je k dispozici restaurace, bar, 
Wellness svět (zážitkový bazén, dětský bazén 
jacuzzi, infrasauna, finská sauna, parní sauna, 
aromakabina, Kneippův bazén, ponorný bazén), 
půjčovna kol, kadeřnictví, kosmetika, masáže, 
solárium.

UBYTOVÁNÍ – Dvoulůžkové pokoje s možností 
přistýlky mají koupelnu (sprcha, WC), minibar, 
telefon, TV/SAT. Některé pokoje mají balkon, 
klimatizaci (za poplatek). Pro rodiny jsou vhodné 
dvoupodlažní pokoje pro 4–5 osob: dvoulůžková 
ložnice s koupelnou v patře, v přízemí dvoulůž-
kový gauč vhodný pro děti do 14 let a možnost 
přistýlky pro 5. osobu (za poplatek).

STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně: bufet. Večeře: 
bufet.

Termální areál se rozprostírá přímo ve městě Eger. Na ploše 5 ha je k dispozici 
a celoročně otevřený 

 napojený přímo na léčivý termální pramen, 
 vyvěrající do bazénu přímo z pramene (letní provoz), 

 napájený z Tureckých lázní, částečně krytý 
 dětský letní  a vodou teplou 30 °C, 

 Lázně jsou rozděleny na část léčebnou, rekreační (termální 
lázně) a zážitkové vitální lázně. Jsou také ideálním místem pro rodinnou dovolenou s dětmi.

50 m dlouhý plavecký bazén 
7 bazénů s léčivou termální vodou: termální bazén s léčivou sirnatou vodou o teplotě 

37 °C, masážní bazén „vodopád“ velký bazén s radonovou 
vodou o teplotě 28 °C bazén s léčivou rado-
novou vodou o teplotě 29 °C zážitkový bazén pro dospělé 
s 27 vodními atrakcemi, vodní hrad se zážitkovými prvky dětský 
bazén s léčivou vodou o teplotě 29 °C.

TERMÁLNÍ AREÁL A HISTORICKÉ TURECKÉ LÁZNĚ

Barokní město EGER patří mezi nejhezčí města v Maďarsku. Leží na severovýchodě země mezi Budapeští a Miskolcem 
ve známé vinařské oblasti. Kromě vynikajících vín, z nichž je nejznámější značka Egri Bikavér neboli Býčí krev, cenných 
památek, uliček plných pivnic, kaváren a vinných sklípků, má také léčivé termální prameny vyvěrající z pohoří Bükk.

MAĎARSKOMAĎARSKOMAĎARSKO spokojená 
        dovolená
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EgerEger

INDIKACE – chronické kloubní nemoci, revma, nemoci páteře, kostí, svalů a šlach, nervového ústrojí, látkové výměny, dna, 
cukrovka, nemoci kůže (lupénka, ekzémy), pocení, gynekologické potíže (neplodnost, chronické záněty).

Naše cena obsahuje: 
1× nebo 7× (*) hotel + polopenze, užívání hotelového Wellness světa, 
vstup do termálního koupaliště.
Slevy a výhody: 
dětská postýlka ZDARMA
dítě do 4 let jako 3. os. v pokoji ZDARMA ubytování s polopenzí
dítě do 12 let jako 2. os. v pokoji sleva 30 % z ceny 1/2
Volitelné příplatky:
pokoj s balkonem s výhledem na lázně a klimatizací 350 Kč/os./den
pokoj s balkonem bez klimatizace 110 Kč/os./den
jednolůžkový pokoj s balkonem         220 Kč/den (mimo svátků)
domácí zvíře           20 EUR/den. Na vyžádání.
Služby placené v místě: 
lázeňská taxa        1,70 EUR/os. od 18 let/den
župan    400 HUF/os./den
parkoviště 1.000 HUF/auto/den
Pozn.:
U pobytů na 7 nocí je župan a parkování v ceně.
V době svátků min. délka pobytu 3–4 noci. Ceny v CK na vyžádání.
Svátky v roce 2019: 
19.04.–22.04., 07.06.–10.06., 16.08.–20.08., 31.10.–03.11., 
22.12.–30.12., 30.12.–02.01.2020.

02.01. - 31.03. 31.03. - 03.11.

03.11. - 22.12.

1/2 1. 390,- Kč/*8. 590,- Kč 1. 690,- Kč/*9. 590,- Kč

3. osoba 990,- Kč/*6. 290,- Kč 990,- Kč/*6. 290,- Kč

1/1 1. 790,- Kč/*10. 590,- Kč 2. 290,- Kč/*12. 790,- Kč

Pobyty autobusovou dopravou viz str. 49

kód zájezdu: 882 + datum pobytu

Turecké lázněTurecké lázně

Eger – termální koupaliště

Eger – termální areálEger – termální areál

Hotel Flóra



Malebné lázeňské městečko ZALAKAROS leží v jihozápadní části Maďarska asi 30 km od jezera Balaton. Od jara do 
nejzazšího podzimu zdobí město barevné květinové záhony. Není proto náhodou, že Zalakaros získal ocenění 
„Maďarské město květin“. Kromě zdravého prostředí zde najdete termální vodu bohatou na jod, brom, fosfor a síru. 
INDIKACE – chronické revma a kloubní onemocnění, nemoci kůže, ženské choroby, nervové vyčerpání, únava a slabost.

Gránit – zážitkové bazényGránit – zážitkové bazény

lázeňské pobyty

spokojená 
        dovolená
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Termální lázeňský areál Gránit v Zalakarosi je otevřený po celý rok. Léčivou vodou 
a svými fantastickými atrakcemi přináší zdraví, potěšení, zábavu, odreagování i ne-
všední zážitky naprosto všem věkovým kategoriím. Milovníkům vody je tady na ploše 

2 2cca 12,5 ha k dispozici cca 5.000 m  vodní plochy (z toho 1.500 m  v kryté části) s 25 ba-
zény s vodou o teplotě až 36 °C. Čekají na vás:
plavecké bazény, vodní masážní lehátka, divoká řeka, adrenalinový park nejrůznějších 
skluzavek a tobogánů, fitness bazén, bazény se světelnými efekty, saunový svět apod.

SVĚT LÉČIVÉ VODY I ZÁŽITKOVÝCH BAZÉNŮ PRO VÁS!

kód zájezdu: 892 + datum pobytu

Naše cena obsahuje: 7× hotel + polopenze, pronájem županu (pro dospělé), trezor, WI-FI, denní vstup do 
léčebné části termálního areálu Gránit, vstupné na pláž a koupaliště s vlnobitím a dalšími bazény a zážitko-
vými atrakcemi v termínu 01.05.–30.09.2019.
Slevy a výhody: dítě do 6 let ZDARMA (jako 3. osoba)
Volitelné příplatky: vstup do léčebné a zážitkové části TP Granit pro dítě 3–6 let 4 EUR/den

zážitkové koupele a léčebné centrum, sauna 7 EUR/os./den
(kryté a vnitřní zážitkové bazény, různé vodní atrakce, sauny a parní kabina)

Služby placené v místě: lázeňská taxa 600 HUF/os. od 18 let/den
parkování 600 HUF/den

Pozn.: Svátky a prázdniny v r. 2019: 14.03.–17.03., 18.04.–22.04., 07.06.–10.06., 16.08.–20.08., 28.10.–04.11.
          V době svátku (*,**) a prázdnin (***) je vstupné do zážitkových koupelí v ceně.
          Pobyty možné min. na 3 noci. Hostům je k dispozici kavárna, bar, restaurace, kadeřník, kosmetika.

ZalakarosZalakaros

Hotel FREYA***Hotel FREYA***

Hotel PARK INN by Radisson SpaHotel PARK INN by Radisson Spa

1/2 6 – 14 let 3. osoba 1/1

02.01.-13.03. / 18.03.-17.04.

23.04.-30.04. 9. 190,- Kč 4. 990,- Kč 7. 290,- Kč 11. 590,- Kč

01.10.-27.10. / 05.11.-19.12.

01.05.-06.06. / 11.06.-30.06.
9. 590,- Kč 5. 590,- Kč 7. 590,- Kč 11. 990,- Kč

01.09.-30.09.

01.07.-15.08. / 21.08.-31.08. 10. 590,- Kč 5. 990,- Kč 7. 990,- Kč 12. 590,- Kč

*14.03.-17.03. / 07.06.-10.06. 6. 590,- Kč 2. 990,- Kč 5. 290,- Kč 7. 990,- Kč

**18.04.-22.04. / 16.08.-20.08. 7. 990,- Kč 3. 690,- Kč 6. 590,- Kč 9. 990,- Kč

***28.10.-04.11. 12. 590,- Kč 5. 990,- Kč 9. 690,- Kč 15. 690,- Kč

Pobyty autobusovou dopravou viz str. 49

kód zájezdu: 893 + datum pobytu

Naše cena obsahuje: 1× hotel + polopenze, pronájem županu a osušky (pro dospělé), trezor, WI-FI, denní 
vstup do léčebné části a zážitkové části termálního areálu Granit, vstupné na pláž a koupaliště s vlnobitím 
a dalšími bazény a zážitkovými atrakcemi v termínu 01.05.–30.09.2019, vstupné do fitness místnosti.
Slevy a výhody: dítě do 6 let ZDARMA (jako 3. osoba)
Volitelné příplatky: rodinný pokoj (2 dospělí a 2 děti do 6 let)           1.890 Kč/pokoj/den
Služby placené v místě: lázeňská taxa 600 HUF/os. od 18 let/den

parkování     5 EUR/den
Povinné příplatky: pobyty v PÁ a SO   90 Kč/os./den. Platí 1. a 2. osoba v pokoji.

(V termínech: 07.04.–18.04., 22.04.–02.05., 12.05.–09.06., 16.06.–30.06., 
25.08.–26.09., 30.09.–24.10., 04.11.–30.11.)

Pozn.: Svátky a prázdniny v r. 2019: 14.03.–17.03., 18.04.–22.04., 07.06.–10.06., 16.08.–20.08., 
           28.10.–04.11. Pobyty možné min. na 3 noci.

1/2 6 – 18 let 3. osoba 1/1

02.01.-13.03. / 17.03.-18.04.

22.04.-02.05. / 08.05.-06.06.

10.06.-30.06. / 25.08.-26.09. 1. 790,- Kč 990,- Kč 1. 390,- Kč 2. 750,- Kč

30.09.-24.10. / 28.10.-31.10.

04.11.-30.11. / 01.12.-23.12.

14.03.-16.03. / 19.04.-21.04.

03.05.-07.05. / 01.07.-24.08.
1. 950,- Kč 1. 190,- Kč 1. 490,- Kč 1. 190,- Kč

27.09.-29.09. / 25.10.-27.10.

01.11.-03.11. / 24.12.-01.01.

Pobyty autobusovou dopravou viz str. 49

Nově otevřený moderní komfortní HOTEL PARK INN BY RADISSON SPA 
je situovaný cca 1 km od centra města. Propojení krytou chodbou 
s termálními léčebnými i zážitkovými lázněmi Gránit a bohaté vybavení: 
2 restaurace, Lobby&Lounge bar, kavárna, dětský koutek, kulečník, šipky, 
WI-FI připojení v celém hotelu, vlastní parkoviště včetně podzemní 
garáže jsou zárukou kvalitního odpočinku pro všechny věkové kategorie.

UBYTOVÁNÍ – Všechny pokoje jsou moderně zařízené, mají sprchu/
vanu, WC, fén, LED TV s velkou obrazovkou, rádio, telefon, minibar, 

trezor, individuálně nastavitelnou klimatizaci, WI-FI a balkon. Pro dospělé 
hosty je k dispozici župan a osuška do lázní. 

Typy pokojů: dvoulůžkové pokoje „Standard“ s možností jedné přistýlky, 
„apartmány“ pro 2–4 osoby s dvoulůžkovou ložnicí a rozkládacím gaučem pro 
max. 2 osoby vhodné pro rodiny s dětmi a rodinné propojené pokoje „Suite“ 
pro 4–5 osob.

STRAVOVÁNÍ – Polopenze – bufet. Bohatá a pestrá nabídka tradiční maďarské 
kuchyně i mezinárodní speciality, vegetariánská a zdravá jídla, dětský koutek 
s oblíbenými jídly pro děti. Možnost předem domluvit upravené stravování pro 
hosty s alergiemi a různými intolerancemi.

HOTEL FREYA leží uprostřed parku blízko centra města. Jeho jedinečností je 
speciální spojení s lázeňským centrem Gránit. Stačí si vzít na pokoji koupací 
plášť, sjet výtahem do recepce hotelu a krytou vyhřívanou chodbou projít 
přímo do lázeňského centra. Hostům je k dispozici kavárna, bar, restaurace, 
kadeřník, kosmetika. Hotel má výtah.

UBYTOVÁNÍ – Oblíbený hotel Freya nabízí účelně zařízené pokoje s koupel-
nou (vanou), WC, TV/SAT, minibarem, trezorem, telefonem, WI-FI a balkonem.

STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně: bufet. Večeře: bufet. Ojediněle mimo 
sezónu servírované menu.



01.01.-31.03. 01.04.-14.06. 15.06.-31.08.

01.09.-20.12.

1/2 9. 990,- Kč 10. 090,- Kč 10. 590,- Kč

3 – 6 let 2. 990,- Kč 3. 990,- Kč 4. 990,- Kč

6 – 12 let 4. 990,- Kč 5. 690,- Kč 5. 990,- Kč

3. osoba 7. 590,- Kč 7. 690,- Kč 7. 990,- Kč

Pobyty autobusovou dopravou viz str. 50

Oblíbený wellness HOTEL RÉPCE je polože-
ný v klidném prostředí lázeňského areálu. Pro 
Vaše pohodlí je hotel spojen vnitřní chodbou 
s lázeňským areálem. Hotel má příjemnou 
restauraci, bar, fitness, stolní tenis, plochu 
vymezenou na pétanque a hřiště na kopanou 
nebo volejbal. Oblibě se těší nově vybudo-
vaná plovárna, posilovna, sauna, parní lázeň 
a jacuzzi. Dále je zde kadeřnictví, manikúra, 
pedikúra, solárium a půjčovna kol. Hotel má 
hlídané parkoviště. 
UBYTOVÁNÍ – Dvoulůžkové pokoje s mož-
ností přistýlky jsou vybavené koupelnou se 
sprchou a WC, TV/SAT, minibarem, WI-FI.
STRAVOVÁNÍ – Polopenze: bufet. Ojediněle 
mimo sezonu je večeře servírovaná.

Naše cena obsahuje: 7× hotel + polopenze, 7denní vstupenka do 
lázní (léčebná a venkovní část) a zážitkového centra, využívání 
hotelového wellness ostrova (bazén, jacuzzi, sauna, parní lázeň, 
whirlpool), účast na sportovních, slavnostních a svátečních akcích 
hotelu, internet na pokoji a v lobby baru, parkování.

kód zájezdu: 898 + datum pobytu

Hotel RÉPCE***Hotel RÉPCE***

Termální areál zaujímá plochu 14 ha, na kterých je umístěno 27 bazénů (11 bazénů krytých, 
212 bazénů venkovních, 4 bazény polokryté) s celkovou vodní plochou 5.100 m . Léčivý pramen 

má teplotu 58 °C a je mimořádně bohatý na železo, vápník a fluorit. Termální voda má teplotu 
32 °C – 38 °C. V plaveckých bazénech se teplota vody pohybuje okolo 27 °C. 
V areálu jsou kvalitní sportoviště (18-jamkové golfové hřiště, hřiště na volejbal, 

házenou, atd.), dětská hřiště, zážitkové bazény a tobogány, plochy k opalování, výborné 
restaurace nebo bufety s místními specialitami.

Termální areál v Bükfürdő Termální areál s 27 bazény

Krytý léčebný bazén

Termální koupaliště a léčebné lázně BÜK jsou jedny z nejznámějších a nejpopulárnějších lázní v Evropě. Rozkládají 
se v západní části Maďarska v blízkosti hranice s Rakouskem. Svojí rozlohou jsou 2. největší v zemi a vybavením 
slouží k dokonalému odpočinku všech věkových skupin.

MAĎARSKOMAĎARSKOMAĎARSKO spokojená 
        dovolená
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BükfürdőBükfürdő

Hotel RÉPCE GOLD****Hotel RÉPCE GOLD****

Naše cena obsahuje: 
lázní (léčebná a venkovní část) a zážitkového centra, využívání 
hotelového wellness ostrova (plavecký bazén, jacuzzi, whirlpool, 
sauny, parní kabina, ledová sprcha), župan, internet na pokoji, účast 
na sportovních, slavnostních a svátečních akcích hotelu, parkování.

7× hotel + polopenze, 7denní vstupenka do 

Volitelné příplatky pro hotely Répce, R. Gold: 
župan/htl. Répce 500 HUF/os./pobyt
pobyt v době svátků 14.03.–17.03.:
Répce / R. Gold 190 / 390 Kč/os./den
pobyt v době svátků 18.04.–22.04.:
Répce / R. Gold 340 / 650 Kč/os./den
pobyt v době svátků 07.06.–10.06., 04.07.–07.07., 16.08.–20.08., 
25.10.–03.11.: Répce / R. Gold 220 / 450 Kč/os./den
jednolůžkový pokoj: Répce / R. Gold: 350 / 450 Kč/den

Komfortní HOTEL RÉPCE GOLD je propojený 
s hotelem Répce a lázeňským areálem. 
UBYTOVÁNÍ – Moderně zařízené dvoulůžko-
vé pokoje s možností přistýlky nebo hotelová 
apartmá s koupelnou (sprcha nebo vana, 
WC), TV/SAT, minibar, WI-FI. Některé pokoje 
mají balkón. Klimatizace.
STRAVOVÁNÍ – Polopenze: bufet. Výborná 
kuchyně.

Slevy a výhody – Répce, R. Gold: 
dítě do 3 let jako 3. os. v pokoji ZDARMA

Svátky v roce 2019: 14.03.–17.03., 18.04.–22.04., 07.06.–10.06., 
04.07.–07.07., 16.08.–20.08., 25.10.–03.11.
V době svátků je možný pobyt s min. 3 nebo 4 noclehy. Neplatí 
slevy pro děti do 12 let. Děti 3–12 let platí 50 % z ceny 1/2 
a 50 % z příplatků. Ostatní ceny a podmínky v CK.

Služby placené v místě – Répce, R. Gold: 
lázeňská taxa 2 EUR/os. od 18 let/den
Pozn.: U pobytů méně než 7 nocí, příplatek za pobyt v PÁ a v SO. 
Info v CK. Všechny pokoje jsou nekuřácké.

Termální areál v Bükfürdő

01.01.-31.03. 01.04.-14.06. 15.06.-31.08.

01.09.-20.12.

1/2 11. 590,- Kč 11. 990,- Kč 12. 590,- Kč

3 – 6 let 2. 990,- Kč 3. 090,- Kč 6. 590,- Kč

6 – 12 let 5. 990,- Kč 6. 790,- Kč 6. 990,- Kč

3. osoba 8. 990,- Kč 9. 190,- Kč 9. 990,- Kč

Pobyty autobusovou dopravou viz str. 50

kód zájezdu: 881 + datum pobytu



Hotel PARK INN****Hotel PARK INN****

Lázně SÁRVÁR, situované v západním Maďarsku pouhých cca 50 km od rakouských hranic, jsou ideálním místem ke strávení lázeňského pobytu 
i rodinné dovolené! Po celý rok nabízí pobyty v moderním termálním areálu, který se stal vyhledávaným relaxačním centrem na světové úrovni.

SÁRVÁRSÁRVÁR

lázeňské pobyty

spokojená 
        dovolená
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Luxusní 4* HOTEL PARK INN je spojen krytou chodbou s lázeňským 
komplexem a Wellness centrem, kde na hosty čeká množství vnitřních 
a venkovních bazénů. Do centra Sárváru s historickými památkami se 
dostanete pěšky během cca 5 minut. V hotelu jsou restaurace, bary, 
cukrárna, kasino, herny, kulečník, stolní tenis, šipky, dětský klub, 
půjčovna kol apod. Hotel má výtahy.
UBYTOVÁNÍ – Klimatizované moderně zařízené dvoulůžkové pokoje 
s možností přistýlky mají koupelnu (sprcha, WC, fén), TV/SAT, telefon, 
radio, minibar, WI-FI, trezor, župan. Některé pokoje jsou s balkonem. Pro 
čtyřčlenné rodiny s dětmi do 12 let doporučujeme rodinné pokoje, které 
tvoří dva pokoje spojené dveřmi. K dispozici jsou i pokoje pro handica-

pované hosty. STRAVOVÁNÍ – Polopenze: bufet nebo servírované menu.

Naše cena obsahuje: 
koutek s animačními programy 10.00–18.00 hod., župan, ručník, vysokorychlostní internet a WI-FI na 
všech pokojích a veřejných místech, trezor na pokoji.
Slevy a výhody: dítě do 6 let/3. os. ZDARMA
Volitelné příplatky: rodinný pokoj (2 dospělí a 2 děti do 6 let): 1.890 Kč/pokoj/den

All inclusive 270 Kč/os. nad 18 let/den, 135 Kč/os. do 18 let/den
parkování        5 EUR/auto/den   •   malé zvíře     10 EUR/den

Služby placené v místě: lázeňská taxa        1,70 EUR/os. od 18 let/den
Povinné příplatky: pobyty v PÁ a v SO 190 Kč/os./den. Platí 1. a 2. osoba v pokoji.

(V termínech: 07.04.–18.04., 22.04.–02.05., 12.05.–09.06., 16.06.–30.06., 
25.08.–26.09., 30.09.–24.10., 04.11.–30.11.)

Pozn.: Svátky a prázdniny v roce 2019: 14.03.–17.03., 18.04.–22.04., 07.06.–10. 06., 
16.08.–20.08., 28.10.–04.11. Pobyty možné min. na 3 noci.

1× hotel + polopenze, vstupné do lázní SPA a wellness centra (mimo saun), dětský 

SárvárSárvár

Relaxujte a užívejte teplou termální vodu ve fantastickém areálu o rozloze 
2 2více než 5.400 m  s více než 3.600 m  vodní plochy!

Po celý rok jsou otevřené: krytý léčebný bazén 30 °C, polokrytý bazén 36 °C, 
polokrytý zážitkový bazén 33 °C, vodní školka 30 °C, wellness centrum, léčeb-
né centrum, přímořská zahrada, exkluzivní odpočívárny, fitness, saunové říše.
Od jara do podzimu jsou v provozu: víceúčelový plavecký bazén, bazén 
s vlnobitím, skluzavka, skákací prkno, terasy ke slunění, bazén pro batolata, 
zážitkové bazény, různá hřiště.

•  Termální areál je otevřený denně 08.00–22.00 hod.
•  Osoby nad 62 let mají SLEVU 20 %

•  Termální areál je otevřený denně 08.00–22.00 hod.
•  Osoby nad 62 let mají SLEVU 20 %

Termální lázně a zážitkové koupaliště
na světové úrovni

INDIKACE – zásaditá hydrogenuhličitanová voda léčí: onemocnění páteře a kloubů, zánětlivá onemocnění pohybového ústrojí, revmatismus měkkých tkání, 
uvolňování svalových křečí, pohmoždění svalů, gynekologická onemocnění, neplodnost, nemoci dýchacího ústrojí, záněty dýchacích cest, astma, pomáhá při 
rehabilitaci po zraněních a úrazech, doléčení po neurologických onemocněních.

Moderně a pohodlně zařízené MOBILNÍ DOMKY leží v kempu, který je přímo 
2propojený s areálem Léčebných a wellness lázní Sárvár. Mají plochu 24 m  

a nabízejí ubytování pro 2–6 osob. 

UBYTOVÁNÍ – Vybavená kuchyně (plynový sporák, lednička s mrazicím 
boxem, digestoř, nádobí pro 6 osob), obývací pokoj (přistýlky pro 2 osoby), 
ložnice s dvoulůžkem, ložnice se 2 samostatnými lůžky, koupelna (sprcha, 

2WC, umyvadlo), klimatizace, velká terasa (12 m ) se zahradním nábytkem, 
WI-FI. Ložní prádlo zajištěno.

STRAVOVÁNÍ – Vlastní nebo možnost dokoupení snídaní (v hotelu VitalMed) 
a večeří (v hotelu Park Inn) nebo možnost stravování v termální samoobslužné 
restauraci.

Mobilní domky SÁRVÁRMobilní domky SÁRVÁR

Naše cena obsahuje: 1× nájem mobilního domku, spotřeba vody, plynu, el. energie, ložní prádlo, 
klimatizace, neomezený vstup do lázní SPA (mimo saun), koupaliště (v létě), fitness centra, užívání 
lehátek v lázeňském areálu, účast na animačních programech v lázních, WI-FI.
Slevy a výhody: 
sleva 10 % na stravování v termální samoobslužné restauraci, do cukrárny a do pivnice lázní 
Volitelné příplatky: doprava lux busem 18.08.–25.08.   2.700 Kč/os.
Služby placené v místě:
snídaně v hotelu VitalMed 8,20 EUR/os./den, 4,10 EUR/dítě 6–12 let/den, 2 EUR/dítě 3–6 let/den
večeře v hotelu Park Inn 15 EUR/os./den, 9 EUR/dítě 6–12 let/den, zdarma děti do 6 let

o svátcích a prázdninách příplatek 2 EUR/os. od 6 let/den
ručník 3 EUR/os.
lázeňská taxa cca 1,70 EUR/os. od 18 let/den
vratná kauce 30 EUR/mobilní domek/pobyt

Pozn.:  Cena pobytů o svátcích a školních prázdninách: viz ceník **.  Pobyty možné min. na 3 noci.

kód zájezdu: 900 + datum pobytu
Pozn.: 
**svátky 2019: 
14.03.–17.03.
19.04.–22.04.,
07.06.–10.06.,
27.09.–29.09.,
25.10.–03.11.,
15.11.–17.11.,
24.12.–05.01.2020.

1/2 6 – 18 let 3. osoba 1/1

Pobyty autobusovou dopravou viz str. 5002.01.-13.03. / 17.03.-18.04.

22.04.-02.05. / 08.05.-06.06.

10.06.-30.06. / 25.08.-26.09. 1. 890,- Kč 1. 090,- Kč 1. 390,- Kč 2. 790,- Kč

30.09.-24.10. / 28.10.-31.10.

04.11.-30.11. / 01.12.-23.12.

14.03.-16.03. / 19.04.-21.04.

03.05.-07.05. / 01.07.-24.08.
. 090,- Kč 1. 190,- Kč 1. 490,- Kč 3. 390,- Kč

27.09.-29.09. / 25.10.-27.10.

01.11.-03.11. / 24.12.-01.01.

2

kód zájezdu: 899 + datum

06.01. - 31.03. 01.04. - 27.06. 28.06. - 01.09.

01.09. - 22.12. 02.09. - 31.10. **

23.12. - 05.01.

MD pro 4–6 osob 2. 750,- Kč 3. 090,- Kč

MD pro 2–3 osoby 2. 290,- Kč 2. 790,- Kč 3. 950,- Kč

4. 590,- Kč

Pobyty autobusovou dopravou viz str. 50



Hotel & zámek SVIJANYHotel & zámek SVIJANY

SVIJANYSVIJANY

"

"ZÁBAVNÝ VÍKEND": 

RELAXAČNÍ POBYT": 
2x ubytování + polopenze, 1x relaxační masáž na pokoji, 
1x soukromá prohlídka pivovaru, 1x prohlídka zámku, 
pivo a preclíky na přivítanou.

2x ubytování + polopenze, zámecká hra Arcana, 1x pro-
hlídka zámku, pivo a preclíky na přivítanou.

Zážitkový HOTEL ZÁMEK SVIJANY 
nabízí netradiční ubytování v zámec-
kých pokojích. Wellness víkend Vám 
přinese příjemný odpočinek i spoustu 
zábavy. Můžete relaxovat na masáži, 
odpočinout si v zámecké zahradě, 
absolvovat prohlídku zámku či pivo-
varu nebo si zahrát dobrodružnou 
ZÁMECKOU HRU ARCANA. Je to inter-
aktivní dobrodružná hra spojující mož-
nosti online her, tajných skrýší a reálných 
šifer, které vás provedou zámkem. Kromě 
toho, že hra vyzkouší váš důvtip a postřeh, 
zároveň vás a vaši rodinu či přátele skvěle 
zabaví.

UBYTOVÁNÍ – Moderně vybavené dvoulůž-
kové a třílůžkové pokoje mají koupelnu se 
sprchovým koutem, TV/SAT a WI-FI. Na vy-
žádání pokoj Suite pro 4 osoby a pětilůžko-
vé apartmá.

STRAVOVÁNÍ – Snídaně: bufet. Večeře: á la 
carte.

spokojená 
        dovolená
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ČECHYČECHYČECHYNáchod
Svijany
Náchod
Svijany

Město NÁCHOD leží v Královéhradeckém kraji. Díky své poloze cca 50 km od Hradce 
Králové a těsné blízkosti polské hranice je ideálním místem pro rekreaci ve východních 
Čechách, které jsou plné atraktivních turistických cílů jako např. Babiččino údolí, hospital 
Kuks, Adršpaško-teplické skály, polské lázeňské středisko Kudowa Zdrój apod. Samotný 
Náchod je městskou památkovou rezervací s historickými budovami a renesančním zámkem 
s francouzskou zahradou. Náchodsko je krajem minerálních pramenů, z nichž nejznámější je 
minerální voda Ida. Kdysi zde fungovaly Lázně Běloves, které k léčbě využívaly hlavně 
přírodní uhličité koupele. Dnes v lázeňské tradici pokračuje několik náchodských hotelů. 
My jsme pro Vás vybrali příjemný hotel Tommy.

NÁCHODNÁCHOD

"RELAXAČNÍ POBYT PRO DVA

"KOUZELNÝ ROMANTICKÝ VÍKEND": 

"POHÁDKOVÝ POBYT S AMOREM": 

"SENIORSKÝ POBYT": 

": 
2x ubytování + polopenze, 1x vstup do bazénu na 30 
min. pro dvě osoby, 1x vstup do vířivé vany whirlpool 
na 25 min. pro dvě osoby, 1x infra kabinka na 30 min. 
pro dva, 1x welcome drink, parkování. 

2x ubytování (Superior) + polopenze, 1x „Kouzelná 
chvilka“ – 60 min. romantické relaxace ve dvou (aroma-
tická koupel v hydromasážní vaně a vstup do finské 
sauny v soukromé zóně wellness, Bohemia sekt a sýrový 
talíř), 20% sleva na další procedury, parkování.

3x ubytování (Superior) + polopenze, 1x Romantický 
wellness pana „Amora“ – 60 min. (bazén, whirlpool 
a sekt), 1x levandulová koupel v hydromasážní vaně 
a finská sauna na 60 min., 1x welcome drink, 1x láhev 
vína, župany, 20% sleva na další procedury, parkování.

5x ubytování (Superior) + polopenze, 3x vstup do bazé-
nu na 30 min. pro dvě osoby, 2x vstup do vířivé vany 
whirlpool na 25 min. pro dvě osoby, 1x levandulová 
koupel v hydromasážní vaně na 25 min. pro dvě osoby, 
1x welcome drink, 1x káva a dezert, parkování.

Cena: 5. 990,- Kč/2 osoby

Cena: 6. 390,- Kč/2 osoby

Cena: 8. 690,- Kč/2 osoby

Cena: 11. 690,- Kč/2 osoby
Kód pobytů: 943 + datum pobytu
Služby placené v místě: domácí mazlíček                     600 Kč/den

Hotel TOMMYHotel TOMMY

Nově zrekonstruovaný rodinný hotel TOMMY 
je situovaný v malebné příměstské části zvané 
Babí. Je zařízený v zámeckém stylu a svým 
hostům nabízí relaxaci ve vlastním wellness 
centru. Hotel je řešený jako bezbariérový, má 
výtah a je nekuřácký. Pobyt není možný pro 
děti do 10 let.

UBYTOVÁNÍ – Pěkné dvoulůžkové pokoje 
zařízené komfortním nábytkem v moderním 
zámeckém stylu se nabízejí v kategorii Econo-
my, Standard a Superior class. Všechny poko-
je mají vlastní sprchový kout a WC, TV/SAT 
a telefon.

STRAVOVÁNÍ – Snídaně: teplý a studený 
bufet. Večeře: bufet.

WELLNESS A RELAXACE – Hotel Tommy 
nabízí svým hostům nové pojetí odpočinku 
a relaxace v podobě bohaté nabídky služeb 
hotelového wellness centra.

Hotel & Zámek Svijany se nachází ve stejno-
jmenné obci, která leží cca 6 km západně 
od Turnova při dálnici D10 Praha – Liberec. 
Z Prahy je dostupná za cca hodinu jízdy 
autem. Svou polohou je tak skvělým výcho-
zím místem pro návštěvu Českého ráje.

a

b

Naše cena obsahuje: 
2× ubytování s polopenzí, relaxační program, WI-FI připojení.
Slevy a výhody: dítě do 3 let ZDARMA bez nároku na lůžko. 

Dětská postýlka na vyžádání.
Volitelné příplatky: přistýlka 500 Kč/os./den

kód zájezdu: 956 + datum pobytu

Relaxace Zábava Zábava
1/2 1/2 1/4a b

02.01. - 21.12. 3. 390,- Kč 3. 290,- Kč 2. 490,- Kč

b



Zámecký pokoj

LÁZNĚ VRÁŽLÁZNĚ VRÁŽ

lázeňské pobyty

spokojená 
        dovolená
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Vráž
Jindřichův Hradec

Vráž
Jindřichův Hradec

INDIKACE – nervové choroby, poruchy pohybového aparátu, 
onemocnění dýchacích cest.

LÁZNĚ HOTEL VRÁŽLÁZNĚ HOTEL VRÁŽ

Klimatické a rehabilitační LÁZNĚ HOTEL VRÁŽ nabízejí pěkné 
ubytování v budově původně neogotického zámku, který až do roku 
1926 sloužil jako letní sídlo Lobkoviczů. Přestože prošel několika 
stavebními úpravy, uchoval si šlechtickou atmosféru.

UBYTOVÁNÍ – Zrekonstruované jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje 
mají sprchu, WC, kosmetický set, TV/SAT, ledničku a telefon. 

STRAVOVÁNÍ – Snídaně: bufet. Večeře: výběr ze 4 menu.

"OZDRAVNÝ POBYT V LÁZNÍCH PRO SENIORY"

"RELAXAČNÍ VÍKEND NA ZÁMKU"

"PRODLOUŽENÝ LÁZEŇSKÝ VÍKEND NA ZÁMKU"

5x ubytování + polopenze, 1x konzultace s lékařem, 2x perličková koupel, 1x klasická masáž 
částečná, 3x oxygenoterapie, 2x cvičení v bazénu, 1x přístrojová lymfodrenáž, 4x vstup do rehabili-
tačního bazénu, župan, welcome drink, prohlídka bývalého zámeckého sídla Lobkowiczů, volný 
vstup do fitness. Pobyt NE–PÁ.

2x ubytování + polopenze, 1x zábal dle výběru (čokoládový, medový nebo konopný), 2x relaxační 
koupel bylinná nebo přísadová / vířivá koupel, 1x klasická masáž částečná, župan, welcome drink, 
volný vstup do fitness.

3x ubytování + polopenze, 1x zábal dle výběru (čokoládový, medový nebo konopný), 2x relaxační 
koupel bylinná nebo přísadová / vířivá koupel, 1x klasická masáž částečná, 1x lávové kameny, 
župan, welcome drink, volný vstup do fitness.

Naše cena obsahuje: 
2× nebo 3× nebo 5× ubytování s polopenzí, relaxační program, WI-FI připojení.

kód zájezdu: 955 + datum pobytu

ČECHYČECHYČECHY
JINDŘICHŮV HRADECJINDŘICHŮV HRADEC

LÁZNĚ VRÁŽ otevírají své zámecké brány a nabízejí služby všem, 
kteří hledají odpočinek, relaxaci a osobní přístup. Nachází se upro-
střed přírody v obci Vráž, ležící v Jihočeském kraji, 10 km severně od 
Českých Budějovic a od města Písek. Jsou určeny těm, kteří mají rádi 
klid a pohodlí i aktivnější způsob života. Okouzlí romantickým pro-
středím s lesnatými krajinami v údolí řeky Otavy a nadchnou zámec-
kou atmosférou, osobitým kouzlem anglického parku a rozmanitou 
nabídkou pobytů. Najdete zde bohaté možnosti sportovního a kultur-
ního vyžití, jedinečnou okolní přírodu a nepřeberné množství výletů 

po okolních přírodních, kulturních a technických památkách.

a

b

c

Ozdravný Relaxační Prodloužený
1/2 1/2 1/2

02.01. - 31.03.
7. 990,- Kč 4. 990,- Kč 5. 990,- Kč

16.11. - 21.12.

01.04. - 15.11. 9. 990,- Kč 6. 690,- Kč 7. 590,- Kč

a b c

"NOC V JINDŘICHOVĚ HRADCI"

"RELAXACE V JIŽNÍCH ČECHÁCH"

"PRODLOUŽENÝ VÍKEND"

1x ubytování + polopenze, 1x privátní sauna (60 min.), 1x láhev vína na pokoj.

2x ubytování + polopenze, 1x rašelinový zábal, 1x čokoládová masáž, 1x privátní sauna (60 min.).

3x ubytování + polopenze, 1x rašelinový zábal a čokoládová masáž, 1x privátní sauna (60 min.), 
1x odpolední šálek kávy, 1x láhev vína na pokoj.

a

b

c

Naše cena obsahuje: 
1× nebo 2× nebo 3× ubytování s polopenzí, relaxační program, WI-FI připojení.

kód zájezdu: 954 + datum pobytu

Noc Relaxace Prodloužený
1/2 1/2 1/2a b c

01.01. - 31.12. 1. 590,- Kč 2. 990,- Kč 3. 990,- Kč

Město a zámek JINDŘICHŮV HRADEC patří mezi skvosty jižních 
Čech. Ve městě se nachází hrad a zámek, který patří mezi tři největší 
v Čechách, největší mechanický betlém na světě Krýzovy jesličky 
a mnoho dalších památek. Právem je označováno za „perlu jižních 
Čech“. Jeho půvab se zrcadlí na modré hladině rybníka Vajgar už po 
staletí. V centru tohoto malebného města najdete hotel Concertino 
s wellness programy. Lákavé je bohaté okolí města: zámek Červená 
Lhota, strážní hrad Landštejn, malebné Slavonice proslavené rene-
sančními měšťanskými domy s bohatě zdobenými štíty nebo pře-
krásná příroda České Kanady, kterou můžete projet vlakem po histo-
rické úzkokolejné dráze. 

HOTEL CONCERTINOHOTEL CONCERTINO

Stylový HOTEL CONCERTINO nabízí ubytování v elegantních 
pokojích a výtečné gurmánské speciality v hotelové restauraci Zlatá 
Husa nebo nové značkové pivnici Naše Hospoda Zlatá Husa. K dal-
ším službám hotelu patří relaxace, privátní hotelová sauna, masáže, 
půjčovna kol a vlastní podzemní garáže. 

UBYTOVÁNÍ – Útulné pokoje jsou vybavené koupelnou se sprcho-
vým koutem nebo vanou, TV/SAT, telefonem, trezorem, minibarem 
a WI-FI. 

STRAVOVÁNÍ – Snídaně: bufet. Večeře: 3chodové menu.



TŘEBOŇ je jedním z nejkrásnějších jihočeských měst. Historické centrum s renesančním zámkem i malebná krajina dokáží očarovat 
snad každou vnímavou lidskou duši. Lázeňství má v Třeboni tradici od 17. století a proslavila jej především místní slatina (rašelina).

INDIKACE – bolesti páteře a kloubů, pooperační a poúrazové stavy, revmatická onemocnění, stavy po kloubních náhradách, 
Bechtěrevova nemoc, dna, bolestivé stavy měkkých tkání.

Nacházejí se v historické části Třeboně, v těsné blízkosti městské památkové 
rezervace a Zlaté stoky, které patří do ekologicky atraktivního území chráněné 
krajinné oblasti Třeboňsko. Klienti lázní mohou využívat kromě procedur 
bazén s whirlpoolem, parní kabinu a saunu.

spokojená 
        dovolenáTřeboňTřeboň

je situovaný přímo v lázeňském domě. Jednolůžkové nebo dvoulůžkové 
pokoje mají sprchu, WC, TV/SAT, lednici, telefon, WI-FI. Některé pokoje „K“ = 
klasik mají balkon nebo terasu. Pokoje „S“ = superior – komfort s klimatizací. 
STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně: bufet. Večeře: servírované. Výběr ze 3 jídel.

Lázeňský hotel BERTINY LÁZNĚLázeňský hotel BERTINY LÁZNĚ

OZDRAVNÝ POBYT LÁZEŇSKÉ UVOLNĚNÍ" "
6x ubytování + polopenze, 2x slatinná koupel, 2x masáž vonnými oleji Berta, 2x mechanická masáž 
Hydrojet, 1x perličková koupel, 1x podvodní masáž, 1x peloidokinezioterapie, 1x koupel s minerální 
solí z Mrtvého moře, lázeňská taxa. BONUS: volný vstup do bazénu s whirlpoolem, parní kabiny 
a sauny po celou dobu pobytu. Povinná vstupní lékařská konzultace.

LÁZNĚ AURORALÁZNĚ AURORA

VÍKENDOVÝ POBYT HARMONIE" "
3x ubytování + polopenze, 1x slatinná koupel, 1x klasická ruční masáž částečná, 1x perličková 
koupel s bylinkami, 1x mechanická masáž, lázeňská taxa. BONUS: volný vstup do bazénového 
komplexu, sauny a fitness po celou dobu pobytu. Povinná vstupní lékařská konzultace.

SEDMIDENNÍ OZDRAVNÝ POBYT RELAX" "
6x ubytování + polopenze, 2x slatinná koupel, 2x klasická ruční masáž částečná, 1x peloidokinezio-
terapie, 1x perličková koupel s bylinkami, 1x mechanická masáž, 1x podvodní masáž, lázeňská taxa. 
BONUS: volný vstup do bazénového komplexu, sauny a fitness po celou dobu pobytu. Povinná 
vstupní lékařská konzultace.

OZDRAVNÝ POBYT SENIOR PLUS" "
6x ubytování + polopenze, 2x suchá uhličitá koupel – plynové obálky, 2x klasická ruční masáž 
částečná, 2x peloidokinezioterapie, 1x oxygenoterapie, 1x slatinný zábal, 1x uhličitá koupel, 
lázeňská taxa. BONUS: volný vstup do bazénového komplexu, sauny a fitness po celou dobu 
pobytu. Povinná vstupní lékařská konzultace.

BERTINY LÁZNĚBERTINY LÁZNĚ

ČECHYČECHYČECHY
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TŘEBOŇ vám vrátí radost ze všedního dne!TŘEBOŇ vám vrátí radost ze všedního dne!
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Volitelné příplatky: 
hotel Aurora/balkón – dvoulůžkový pokoj 330 Kč/os./Harmonie, 660 Kč/os./Relax, Senior plus
hotel Aurora/balkón – jednolůžkový pokoj 510 Kč/os./Harmonie, 1.380 Kč/os./Relax, Senior plus
pokoj "S" s klimatizací (Bertiny lázně) Na vyžádání.
pokoj "K" s balkónem nebo terasou (Bertiny lázně)   50 Kč/os./den ve dvoulůžkovém pokoji

100 Kč/os./den v termínu 01.04.–31.10.

kód zájezdu: 97 + datum pobytu

PRODLOUŽENÝ VÍKEND "TŘEBOŇSKÉ OSVĚŽENÍ"
3x ubytování + polopenze, 1x slatinná koupel, 1x klasická ruční masáž částečná, 1x bylinná koupel 
s konopím, 1x mechanická masáž Hydrojet, lázeňská taxa. BONUS: volný vstup do bazénu s whirl-
poolem, parní kabiny a sauny po celou dobu pobytu. Povinná vstupní lékařská konzultace.

RELAXAČNÍ POBYT "PROGRAM PRO SENIORY"
6x ubytování + polopenze, 1x Aubertina zlatá lázeň (slatinný extrakt), 2x klasická ruční masáž 
částečná, 1x peloidokinezioterapie, 2x suchá uhličitá koupel (plynová obálka), 1x bylinná koupel, 
1x LTV v bazénu, 1x mechanická masáž Hydrojet, 1x prohlídka dle výběru (pivovar Bohemia Regent, 
Muzeum čokolády a marcipánu, zámek Třeboň), lázeňská taxa. BONUS: volný vstup do bazénu 
s whirlpoolem, parní kabiny a sauny po celou dobu pobytu. Povinná vstupní lékařská konzultace.

Bertiny lázně

Leží v krásném rozlehlém parku nedaleko rybníka Svět cca 10 min. pěšky 
od historického centra Třeboně. Předností tohoto lázeňského komplexu je 
poskytování všech služeb „pod jednou střechou“. Hlavní léčebnou metodou 
jsou slatinné koupele a zábaly, bylinné, uhličité či perličkové koupele, vířivé 
lázně horních končetin, skotské střiky, elektroléčebné procedury, masáže, 
parafínové zábaly, inhalace, oxygenoterapie, akupunktura. Chloubou lázní 
Aurora je jejich WELLNESS CENTRUM AQUA VIVA: plavecký bazén 
s mírně slanou vodou, dětské brouzdaliště, divoká řeka, perličková 
masážní lavice, hydromasážní stěny, chrliče, vodní hřib, 40 m dlouhý 
tobogan, whirlpooly, parní kabina, sauna, vibrosauna, masážní lůžko 
Dry Jet, Floating – relaxační vana, solárium, tělocvična, fitness, squash, 
jóga, bowling bar, samoopalovací nástřik.

leží přímo v lázeňském komplexu. Nově zrekonstruované jednolůžkové nebo 
dvoulůžkové pokoje mají vlastní koupelnu, WC, fén, ledničku, TV/SAT s rádi-
em, trezor, WI-FI a telefon. 
Pozn.: jednolůžkové pokoje = dvoulůžkové pokoje obsazené 1 osobou. 
STRAVOVÁNÍ – Polopenze – bufet.  Ostatní 
nápoje jsou za poplatek.

ZDARMA voda, džus, káva, čaj.

Lázeňský hotel AURORALázeňský hotel AURORAa

b

c
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f

Zrenovovaný bazén NÁPOJENÁPOJE
v ceněv ceně

Třeboňské osvěžení Senioři Senior plus

1/2 1/1 1/2 1/1 1/2 1/1 1/2 1/1 1/2 1/1 1/2 1/1

Lázeňské uvolnění Harmonie Relax
a b c d e f

02.01. - 31.03.
4. 490,- Kč 5. 590,- Kč 9. 390,- Kč 11. 590,- Kč 8. 290,- Kč 10. 490,- Kč 5. 990,- Kč 7. 090,- Kč 11. 690,- Kč 13. 990,- Kč 11. 490,- Kč 13. 790,- Kč

01.11. - 21.12.

01.04. - 31.10. 5. 290,- Kč 6. 390,- Kč 10. 690,- Kč 12. 990,- Kč 9. 590,- Kč 11. 990,- Kč 7. 090,- Kč 8. 590,- Kč 13. 990,- Kč 16. 890,- Kč 13. 790,- Kč 16. 690,- Kč
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Odpočiňte si v západočeských MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH, které se řadí mezi nejkrásnější lázeňská místa v Evropě. Hlavní 
lázeňská kolonáda s nádhernou pseudobarokní litinovou kolonádou z r. 1889 vybízí k příjemnému korzování. Před kolonádou 
se velké pozornosti těší zpívající fontána, která každou lichou hodinu předvádí návštěvníkům své představení. Mariánské Lázně 
mají kvalitní golfová hřiště a tenisové kurty.

INDIKACE – nemoci ledvin a močových cest, dýchacího ústrojí, metabolická onemocnění, gynekologická onemocnění včetně léčby 
neplodnosti, onkologická onemocnění, nemoci kůže a pohybového ústrojí.

MARIÁNSKÉ LÁZNĚMARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Hotel OREA SPA ZVON je elegantní secesní hotel z 19. století ležící 
v samém centru Mariánských Lázní s výhledem na kolonádu se Zpívající 
fontánou. Hotel má spa & wellness centrum s bazénem a římskými lázněmi – 
sauna, parní lázeň, infrasauna.
UBYTOVÁNÍ – Pokoje jsou vybaveny komfortním stylovým italským 
nábytkem, TV/SAT, trezorem, minibarem a koupelnou se sprchovým koutem či 
vanou, WC, fénem a županem. V rodinném či suitovém pokoji je připravena 
minerální voda a kávový/čajový set s rychlovarnou konvicí.
STRAVOVÁNÍ – Snídaně a večeře formou bufetu.

Hotel OREA SPA ZVON Hotel OREA SPA ZVON 
Restaurace

Pokoj de luxe

Hotelový bazén

Restaurace

Pokoj

Hotel Bohemia

Hotel OREA SPA BOHEMIA Hotel OREA SPA BOHEMIA 

Hotel OREA SPA BOHEMIA se nachází ve střední části Hlavní třídy, 300 m od 
lázeňské kolonády se Zpívající fontánou a léčivými prameny. Díky své poloze 
se stal již od svého vzniku jedním z nejvyhledávanějších hotelů v lázeňském 
centru Mariánských Lázní. Hotelovým hostům je k dispozici restaurace Knížecí 
Dvůr s českou i mezinárodní kuchyní.
UBYTOVÁNÍ – Komfortní pokoje mají TV/SAT, WI-FI, telefon, trezor a minibar, 
koupelnu se sprchovým koutem nebo vanou, fén, WC. Ve vyšší kategorii poko-
jů jsou navíc k dispozici pantofle, čajový/kávový set s rychlovarnou konvicí 
a minerální voda.
STRAVOVÁNÍ – Snídaně a večeře formou bufetu.

" Á "BALZ M PRO TĚLO A DUŠI
5x ubytování + polopenze, 1x uvítací drink, 1x káva a zákusek, 1x láhev vína, 1x perličková koupel 
s bylinkami, 1x částečný voskový zábal s ajurdvéskými bylinami, 1x částečná klasická masáž, 
1x plynová obálka, 1x infrasauna, neomezený vstup do hotelového bazénu, župan, pobytová taxa.

"WELLNESS BALÍČEK"
3x ubytování + polopenze, 1x uvítací drink, 1x částečná masáž zázvorovým olejem, 1x zázvorová 
koupel, 1x plynová obálka,1x sauna + jogurtový krém na tělo, neomezený vstup do hotelového 
bazénu, župan, pobytová taxa.

POBYT PRO SENIORY "NA VĚKU (NE)ZÁLEŽÍ"
3x ubytování + polopenze, 1x káva a zákusek, 1x plynová obálka, 1x inhalace nebo 1x parafínový 
zábal, neomezený vstup do hotelového bazénu, župan, pobytová taxa.

a

b

c

kód zájezdu: 921 + datum pobytu

" "OMLAZUJÍCÍ PÉČE
3x ubytování + polopenze, 1x ovocný talíř, 1x masáž zad olejem s chmelovým extraktem, 1x chme-
lová olejová koupel, 1x parafínový zábal rukou, 1x návštěva sauny, župan, pobytová taxa.

"POHODA"
2x ubytování + polopenze, 1x káva/čaj a zákusek, 1x lavatherm, 1x masáž zad olejem a Aloe Vera 
(20 min.), župan, pobytová taxa.

POBYT PRO SENIORY "FIT V KAŽDÉM VĚKU"
5x ubytování + polopenze, 1x uvítací nápoj, 5x wellness procedura (např.: perličková koupel, lava-
therm, klasická masáž částečná, parafín na ruce), župan, pobytová taxa.

d

e

f

Wellness balíček Balzám pro tělo a duši Na věku (ne)záleží Pohoda Omlazující péče Fit v každém věku

1/2 Sup. 1/1 Sup. 1/2 Sup. 1/1 Sup. 1/2 Sup. 1/1 Sup. 1/2 Sup. 1/1 Sup. 1/2 Sup. 1/1 Sup. 1/2 Sup. 1/1 Sup.a b c d e f
03.01. - 30.04.

5. 290,- Kč 6. 990,- Kč 7. 990,- Kč 10. 390,- Kč 4. 690,- Kč 6. 290,- Kč 3. 490,- Kč 4. 190,- Kč 4. 390,- Kč 5. 590,- Kč 6. 990,- Kč 8. 090,- Kč
01.12. - 21.12.

01.05. - 31.10. 5. 590,- Kč 7. 590,- Kč 8. 390,- Kč 11. 390,- Kč 4. 990,- Kč 6. 990,- Kč 3. 790,- Kč 5. 090,- Kč 4. 990,- Kč 7. 190,- Kč 8. 090,- Kč 10. 790,- Kč

Slevy a výhody pro Vás: 
dítě do 6 let na přistýlce ZDARMA
dítě 6–12 let na přistýlce    180 Kč/den    •    dítě 12–18 let na přistýlce 890 Kč/den
+18 let na přistýlce 1.390 Kč/den
Volitelné příplatky: parkování    200 Kč/den. Platba na místě.
Pozn.: Osoby do 18 let bez nároku na procedury.

kód zájezdu: 922 + datum pobytu
Slevy a výhody pro Vás: 
dítě do 6 let na přistýlce ZDARMA
dítě 6–12 let na přistýlce 170 Kč/den    •    dítě 12–18 let na přistýlce 870 Kč/den
+18 let na přistýlce: 1.350 Kč/den (03.01.–30.04., 01.12.–21.12.), 1.590 Kč/den (01.05.–31.10.)
Volitelné příplatky: parkování 200 Kč/den. Platba na místě.
Pozn.: Osoby do 18 let bez nároku na procedury.



Naše cena obsahuje: 2× nebo 3× nebo 7× ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s polopenzí, 
vybraný léčebný program.

Volitelné příplatky: jednolůžkový pokoj (na vyžádání) 170 Kč/den
oběd (servírovaný: výběr ze 4 menu+salátový bufet+nápoj)   170 Kč/os./den

Služby placené v místě: lázeňská taxa        15 Kč/os./den. Platí se po příjezdu na recepci.
Osvobozeni jsou ZTP, osoby mladší 18 let a osoby starší 70 let.

KONSTANTINOVY LÁZNĚ právem náleží k významným místům 
Plzeňského kraje. Jsou perlou zasazenou do klidné krajiny, prosycené 
vývěry minerálních látek. Obec naleznete 35 km západně od Plzně 
v jedné z ekologicky nejčistších oblastí Čech. Hlavní léčebné metody 
v Konstantinových Lázních jsou založeny na využití přírodních léčivých 
zdrojů minerálních uhličitých vod. Pramen přírodní železnaté kyselky má 
nejvyšší obsah oxidu uhličitého v České republice.

INDIKACE – choroby kardiovaskulárního systému, choroby pohybového 
systému, látkové výměny a dýchacího ústrojí.

WELLNESS CENTRUM KONSTANTIN: 
bazén / vířivky / sauny (suchá, parní, aroma) – Kneippovy chodníčky 
a fitness centrum s kardio zónou / masáže / zábaly / koupele.
Penzion PALACKÝ: Penzion sousedí s lázeňským hotelem Jirásek. 
K dispozici jsou zrekonstruované dvoulůžkové pokoje.
Penzion MÁNES: Dvoupatrová budova penzionu se nachází velmi 
blízko centra a léčebného domu Prusík. Všechny pokoje jsou standardně 
vybavené sprchou, WC, TV, lednicí, rádiem a telefonem.

LD Prusík – wellnessLD Prusík – wellness

Zrekonstruovaný LÉČEBNÝ DŮM PRUSÍK je největším lázeňským domem v Kon-
stantinových Lázních. Je bezbariérový a má výtah. Jeho pokoje jsou standardně 
vybavené vlastním sociálním zařízením, TV, ledničkou, telefonem a rádiem. 
Některé pokoje jsou bez příslušenství. V LD Prusík se nachází také stálá lékařská 
služba, hlavní balneoprovoz, kavárna s terasou a solná jeskyně.
STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně: bufet. Večeře: servírované – výběr 
ze 4 menu + salátový bufet + nápoj.

ČECHYČECHYČECHY spokojená 
        dovolená
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Komfortní HOTEL KRAKONOŠ Vás uvítá v krásném přírodním prostředí 
cca 2 km od centra Mariánských Lázní, kam Vás pohodlně od hotelu 
dopraví městská hromadná doprava nebo kabinová lanovka. Hotel Vám 
nabízí komplexní lázeňskou péči. Přímo v hotelu najdete bazén 11×6 m, 
relaxačně-rehabilitační centrum, pedikúru, kadeřnictví, kosmetiku. Uniká-
tem je mikroklimatická solná jeskyně zbudovaná z více než 20 t soli 
z Mrtvého moře a polských solných dolů.
UBYTOVÁNÍ – Moderně zařízené dvoulůžkové pokoje mají sprchu, WC, 
fén, TV/SAT, lednici a telefon. 
STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně: švédský stůl. Večeře: výběr ze tří 
druhů 3chodového menu.

lá
ze
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kód zájezdu: 92 + datum pobytu

Hotel KRAKONOŠ***Hotel KRAKONOŠ***

Hotelový bazén

Mariánské Lázně
Konstantinovy Lázně
Mariánské Lázně
Konstantinovy Lázně

Léčebný dům Prusík

KONSTANTINOVY LÁZNĚKONSTANTINOVY LÁZNĚ

"LÁZNĚ NA ZKOUŠKU":

"WELLNESS PRODLOUŽENÝ POBYT":

"TÝDEN PRO SENIORY":

"ZDRAVÍ Z LÁZNÍ":

 2x ubytování v jedno nebo dvoulůžkovém pokoji s polopenzí, 
1x uhličitá koupel, 1x klasická masáž částečná, 1x základní vstup do WELLNESS centra Konstantin 
na 1,5 hodiny, 3x solná jeskyně.

 3x ubytování v jedno nebo dvoulůžkovém 
pokoji s polopenzí, 2x základní vstup do WELLNESS centra Konstantin na 1,5 hodiny, 1x relaxační 
koupel, 1x smyslová masáž částečná se zábalem. 

 7x ubytování v jedno nebo dvoulůžkovém pokoji s polopenzí, 
1x parafínový zábal na ruce, 1x střídavé nožní koupele, 1x uhličitá koupel, 1x klasická masáž, 1x pod-
vodní masáž, 3x solná jeskyně. BONUS: vycházka s průvodcem do turisticky atraktivního okolí 
Konstantinových Lázní, hudební večer, přednáška.

 7x ubytování v jedno nebo dvoulůžkovém pokoji s polopenzí, 1x uhličitá 
koupel, 1x klasická masáž částečná, 1x perličková koupel s přísadou, 1x inhalace individuální, 1x Nordic 
Walking (lekce 60 minut), 2x solná jeskyně, 2x základní vstup do WELLNESS centra Konstantin na 1,5 
hodiny. BONUS: vycházka s průvodcem do turisticky atraktivního okolí Konstantinových Lázní, hudeb-
ní večer, přednáška. BONUS PRO VŠECHNY PROGRAMY: Wellness terapie od pondělí do čtvrtka 
                                         s 20% slevou, vstup do bazénu hotelu Jirásek.

Naše cena obsahuje: Volný vstup do bazénu ve všech programech!
2 noci: 2× nocleh s polopenzí, 1  klasická masáž, 1  solná jeskyně, 1  perličková koupel.
3 noci: 3× nocleh s polopenzí, 1× klasická masáž, 1× solná jeskyně, 1× perličková koupel, 1× lymfoven.
5 nocí: 5× nocleh s polopenzí, 1× klasická masáž, 2× solná jeskyně, 1× aroma masáž, 1× perličková 

koupel, 1× koupel v soli z Mrtvého moře.
7 nocí: 7× nocleh s polopenzí, 1× klasická masáž, 3× solná jeskyně, 1× aroma masáž, 1× perličková 

koupel, 1× koupel v soli z Mrtvého moře.
Volitelné příplatky: uvítací drink      50 Kč

parkoviště    100 Kč/noc/os. auto
silvestrovský příplatek (povinný) 1.670 Kč/os./termín 31.12.2019
vánoční příplatek (povinný)    790 Kč/os./termín 24.12.2019
oběd    205 Kč/os./den

Služby placené v místě: lázeňská taxa      21 Kč/os./den
Pozn.: veškeré procedury probíhají na základě lék. prohlídky z doporučených a vybraných procedur lékařem.

× × ×

Program RELAX 3 72 noci noci 5 nocí  nocí
2. 890,- Kč 3. 950,- Kč 5. 990,- Kč 7. 790,- Kč
3. 690,- Kč 4. 890,- Kč 7. 450,- Kč 9. 750,- Kč
3. 090,- Kč 4. 090,- Kč 6. 590,- Kč 8. 490,- Kč
3. 990,- Kč 5. 090,- Kč 8. 150,- Kč 10. 790,- Kč
2. 990,- Kč 3. 990,- Kč 6. 290,- Kč 8. 190,- Kč
3. 890,- Kč 4. 990,- Kč 7. 790,- Kč 10. 090,- Kč

04.01.-30.04. 1/2
01.11.-21.12. 1/1
01.05.-30.05. 1/2
01.09.-30.09. / 28.12.-03.01. 1/1
01.06.-31.08. 1/2
01.10.-31.10. / 22.12.-27.12. 1/1

Jirásek 1/2 Penzion 1/2kód zájezdu: 99 + datum pobytu
01.01. - 31.03. / 01.11. - 20.12. 2. 990,- Kč 2. 790,- KčLázně na zkoušku
01.04. - 31.10. 3. 390,- Kč 3. 190,- Kč

3. 990,- Kč 3. 690,- KčProdloužený pobyt
01.04. - 31.10. 4. 690,- Kč 4. 290,- Kč

01.01. - 30.04. / 01.11. - 20.12. 8. 190,- Kč 7. 290,- KčTýden pro seniory
01.04. - 31.10. 9. 590,- Kč –

01.01. - 30.04. / 01.11. - 20.12. 8. 390,- Kč 7. 390,- KčZdraví z lázní
01.04. - 31.10. 9. 790,- Kč –

01.01. - 30.04. / 01.11. - 20.12.



AQUAFORUMAQUAFORUM
21.570 m  svět vody a relaxace21.570 m  svět vody a relaxace

3 vnitřní a 3 venkovní 
bazény s atrakcemi, 

whirlpooly, vodní jeskyně, 
tobogán a vodní skluzavky, 

wellness centrum, snack-bar aj.

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ leží v západním cípu naší republiky. Jejich světově obdivované 
empírové a klasicistní městské centrum s lázeňskou promenádou obklopují a prokládají 
nádherné, udržované parky a sady. Zelené plochy zde čítají neuvěřitelných 200 ha. 
Exkluzivitou zdejších lázní jsou minerální prameny s vysokým obsahem oxidu uhličitého, 
sirnoželezitá slatina, léčebný plyn a vynikající ovzduší během celého roku. Tyto dary přírody 
se aplikují v původním stavu bez chemických úprav.

Spojte se se zdejší přírodou, posílíte své zdraví!Spojte se se zdejší přírodou, posílíte své zdraví!

INDIKACE – srdeční a cévní onemocnění, nemoci pohybového aparátu, gynekologická onemocnění včetně neplodnosti, onkologická terapie.

Lázeňský dům 
„Dr. ADLER***“
Lázeňský dům 
„Dr. ADLER***“

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ = výjimečná péče pro ženy a dívky.FRANTIŠKOVY LÁZNĚ = výjimečná péče pro ženy a dívky.
Lázeňský dům    HOTEL „PAWLIK-AQUAFORUM****“Lázeňský dům    HOTEL „PAWLIK-AQUAFORUM****“

spokojená 
        dovolená Františkovy LázněFrantiškovy LázněČECHYČECHYČECHY
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"WELLNESS VÍKEND": 1x částečná masáž klasická, 1x relaxační koupel, 2x dvou-
hodinový vstup do Aquafóra – světa vody a relaxace (pro hosty LD Pawlik-Aquaforum 
platí neomezený vstup), volný vstup na živou hudební produkci v barech vybraných 
lázeňských hotelů.
Naše cena obsahuje: 2x ubytování s polopenzí, uvítací drink, ozdravný program.

a

b

c

Slevy a výhody pro Vás: přistýlka sleva 100 Kč/dosp. os./den
zdarma/děti do 5 let včetně (ubytování + strava)
50 % ceny/děti 6–10 let včetně (ubytování + strava)
(Slevy pro děti nejsou kombinovatelné se slevou za přistýlku.) 

Volitelné příplatky: oběd 375 Kč/Pawlik-Aquaforum****, 250 Kč/Dr. Adler
Služby placené v místě: lázeňská taxa   15 Kč/os./den
* Osvobozeni od lázeňské taxy jsou osoby mladší 18 let, osoby starší 70 let a držitelé průkazu ZTP.

VÍKENDOVÉ, OZDRAVNÉ A LÉČEBNÉ PROGRAMY PRO VÁS

"LEHKÁ LÉČEBNÁ KÚRA RELAX": lékařská prohlídka, 10x lázeňská procedu-
ra předepsaná lékařem na základě zdravotního stavu (př.: slatinná koupel, klasická masáž, 
parafínový zábal, vířivá koupel aj.), volný vstup na živou hudební produkci v barech 

vybraných lázeňských hotelů, neomezený vstup do Aquafóra – světa vody a relaxace 
(PO–NE: Pawlik-Aquaforum, PO–PÁ: Dr. Adler).
Naše cena obsahuje: 7x ubytování s polopenzí, ozdravný program.

kód zájezdu: 90 + datum pobytu

d

Pozn.: Další RELAXAČNÍ A OZDRAVNÉ PROGRAMY na našich www.bustour-foltynova.cz

je oblíben pro svoji klidnou a přátelskou 
atmosféru. Byl vystavěn v centru města 
v těsné blízkosti parku a dnes patří společ-
ně s vedlejšími budovami „Radbuza“ a „Tři 
růže“ mezi kulturní památky. Část procedur 
je poskytována přímo v místě. V červenci 

2011 bylo otevřené nové oddělení s dalšími 
procedurami. Standardní pokoje, které prošly 
v roce 2013 rekonstrukcí, jsou vybavené koupel-
nou, WC, fénem, připojením k internetu za po-
platek (na recepci zdarma), TV/SAT, lednicí 
a trezorem.

02.01. - 22.12. 4. 180,- Kč 4. 390,- Kč 5. 590,- Kč 6. 090,- Kč 5. 490,- Kč 5. 990,- Kč

02.01. - 22.12. 5. 790,- Kč 6. 090,- Kč 7. 990,- Kč 8. 490,- Kč 7. 590,- Kč 8. 590,- Kč

03.01. - 10.03. 11. 990,- Kč 12. 990,- Kč 17. 390,- Kč 18. 990,- Kč 16. 990,- Kč 18. 590,- Kč

03.01. - 10.03. 10. 290,- Kč 10. 990,- Kč 14. 690,- Kč 15. 980,- Kč 14. 590,- Kč 15. 790,- Kč

10.03. - 11.05.
13. 290,- Kč 14. 190,- Kč 19. 490,- Kč 21. 090,- Kč 18. 890,- Kč 20. 690,- Kč

06.10. - 16.11.

10.03. - 11.05.
11. 290,- Kč 11. 990,- Kč 16. 390,- Kč 17. 990,- Kč 15. 990,- Kč 17. 490,- Kč

06.10. - 16.11.

12.05. - 05.10. 14. 990,- Kč 15. 990,- Kč 20. 490,- Kč 22. 390,- Kč 20. 190,- Kč 21. 890,- Kč

12.05. - 05.10. 12. 790,- Kč 13. 490,- Kč 17. 390,- Kč 18. 990,- Kč 17. 090,- Kč 18. 590,- Kč

17.11. - 22.12. 11. 790,- Kč 12. 490,- Kč 17. 190,- Kč 18. 690,- Kč 16. 490,- Kč 17. 990,- Kč

17.11. - 22.12. 9. 990,- Kč 10. 490,- Kč 14. 690,- Kč 15. 790,- Kč 13. 990,- Kč 15. 290,- Kč

Dr. Adler Pawlik-Aquaforum****

1/2 1/1 1/2 „S–A“ 1/1 „S–A“ 1/2 „S–B“ 1/1 „S–B“

a
b

d

d

d

d

c

c

c

c

"FRANTIŠKOLÁZEŇSKÁ LÉČEBNÁ KÚRA": lékařská prohlídka, 18x lázeň-
ská procedura předepsaná lékařem na základě zdravotního stavu (př.: slatinná koupel, 
klasická masáž, parafínový zábal, vířivá koupel aj.), volný vstup na živou hudební produkci 
v barech vybraných lázeňských hotelů, neomezený vstup do Aquafóra – světa vody a rela-
xace (PO–NE: Pawlik-Aquaforum, PO–PÁ: Dr. Adler).
Naše cena obsahuje: 7x ubytování s plnou penzí, ozdravný program.

"WELLNESS VITAL": 1x částečná aromatická masáž, 1x částečná klasická masáž, 
1x relaxační koupel, 1x parafínový zábal na ruce, 2x dvouhodinový vstup do Aquafóra – 
světa vody a relaxace (pro hosty LD Pawlik-Aquaforum platí neomezený vstup), volný 
vstup na živou hudební produkci v barech vybraných lázeňských hotelů. 
BONUS: v případě pobytu NE–ČT = 1 den navíc zdarma (nocleh a snídaně).
Naše cena obsahuje: 3x ubytování s polopenzí, uvítací drink, ozdravný program.

Lázeňský dům HOTEL „PAWLIK-AQUAFORUM****“ byl kdysi nazýván Královská vila. Nachází se 
uprostřed bohaté zeleně na okraji lázeňského parku s altánem. Postupně vznikal propojením domů 
Pawlik a Isis s moderním plaveckým areálem s vnitřním a vnějším bazénem a dalšími vodními 
atrakcemi. Celý komplex Pawlik-Aquaforum je moderním zařízením 21. století. Na druhé straně však 
zdůrazňuje rodinnou atmosféru a mimořádnou historickou hodnotu budov Pawlik a Isis, právem 
zařazených mezi české kulturní památky. Od roku 2013 je depandance ISIS vedlejší budovou (B) 
hotelu Pawlik-Aquaforum (hlavní budova A). PAWLIK-AQUAFORUM nabízí v hlavní a vedlejší budově 
pokoje STANDARD („S–A“, „S–B“) s výhledem do dvora, které mají koupelnu, WC, TV/SAT, minibar, 
trezor, telefon, fén, župan, připojení k internetu, pokoje KOMFORT s větší plochou a výhledem do 
lázeňského parku, pokoje SUPERIOR s balkónem a APARTMÁ v hlavní budově.
V komplexu se nachází ordinace lékařů, celodenní zdravotnická péče a část procedur jako např. 
masáže, parafínové zábaly, inhalace, elektroléčba a tělocvik. Ostatní procedury se poskytují v Císař-
ských lázních, které jsou propojené vyhřívaným tunelem s Aquafórem a LD Pawlik-Aquaforum.



"LÁZNĚ NA ZKOUŠKU":      

"MEDOVÁ HARMONIE":       

"BOHDANEČSKÁ REKONDIČNÍ KÚRA":       

"DOVOLENÁ PRO SENIORY":       

2x ubytování + polopenze, 1x wellness přísadová koupel 
s aromatickou bylinnou solí, 1x částečná klasická masáž, 1x whirlpool, 1x KORÉ – solná jeskyně, 
1x finská sauna a parní kabina, 1x hodina plavání v bazénu.

6x ubytování + polopenze, 1x medová masáž, 1x částečná 
aromamasáž, 1x rašelinový obklad, 1x koupel Barevná harmonie, 1x whirlpool, 1x kondukční termo-
terapie, 1x zábal se zeleným čajem, 2x hodina plavání v bazénu, lázeňský perníček na uvítanou.

7x ubytování + plná penze, 1x vstupní 
lékařské vyšetření, 1x částečná klasická masáž, 2x koupel Barevná harmonie, 3x slatinný zábal 
v zábalové vaně, 2x fit posilovna pod dohledem fyzioterapeuta, 2x skupinová rehabilitace v bazénu, 
1x rehabilitační plavání v bazénu, 1x Nordic Walking.

7x ubytování + plná penze, 1x posouzení zdravotního 
stavu, 1x částečná klasická masáž, 1x rašelinový obklad, 1x wellness přísadová koupel s aroma-
tickou bylinnou solí, 1x suchá uhličitá koupel, 1x indická masáž hlavy, 1x KORÉ – solná jeskyně, 
2x rehabilitační plavání v bazénu.

LÁZNĚ BOHDANEČLÁZNĚ BOHDANEČ
Léčebné LÁZNĚ BOHDANEČ leží v nádherném prostředí Polabské nížiny, 
vzdálené pouhých 8 km od Pardubic. Jsou známy svými přírodními léčivými 
zdroji – slatinou a přírodní minerální vodou. 

LÁZNĚ BĚLOHRADLÁZNĚ BĚLOHRAD

ČECHYČECHYČECHY spokojená 
        dovolená
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Lázně Bohdaneč
Lázně Bělohrad
Lázně Bohdaneč
Lázně Bělohrad

INDIKACE – nemoci pohybového ústrojí, rehabilitace a regenerace po ope-
račním zákroku (např. totální endoprotéza), nervová onemocnění.

Malebné městečko LÁZNĚ BĚLOHRAD leží v podhůří Krkonoš v nádherné, 
ekologicky čisté kotlině, cca 16 km na východ od Jičína. Svojí polohou má 
blízko k zajímavým výletním cílům (např.: Prachovské skály, hrad Pecka, hrad 
Kost, zámek Opočno, zámek Sychrov a ZOO ve Dvoře Králové). 

Základním léčebným prostředkem v lázních je slatina, která je používaná 
ve formě zábalu, obkladu nebo koupele. Začátkem 20. století zde byl navrtán 
sirnoželezitý pramen, který byl pojmenovaný Anna-Mariánský. Tato voda se 
svým složením řadí mezi železité kyselky. 

LÁZEŇSKÝ KOMPLEX 5 SAMOSTATNÝCH PAVILONŮ
se nachází přímo v centru lázeňského města. Všechny pavilony propojuje 
unikátní krytá v zimě vyhřívaná kolonáda, odkud je krásný výhled do roz-
lehlého parku na malebná zákoutí s fontánami s vodotrysky, palmami, sou-
sošími a koncertním altánem. 
UBYTOVÁNÍ – Moderní standardně zařízené dvoulůžkové a jednolůžkové 
pokoje kategorie A jsou vybaveny koupelnou (sprchový kout, WC), lednicí, TV, 
rádiem, telefonem, WI-FI. Na uvítanou 0,5 l vody. 
Pavilon VESELÝ tvoří vstupní bránu do celého areálu lázní: recepce, rezervační 
kancelář, kavárna, tělocvična, klinika Medical Wellness Clinic, plavecký ba-
zén, solná jeskyně, společenský sál a městská knihovna. Pokoje jsou kategorie 
A (župan a trezor na pokoji) a kategorie A Plus. Některé s klimatizací.
Pavilon JUBILEJNÍ: recepce, rezervační kancelář, ambulance, lékařské ordina-
ce, léčebné procedury, restaurace pro všechny pavilony, tělocvična, prodejna 
lahůdek, kosmetika, manikúra, pedikúra, kadeřnictví, kolonáda služeb. Někte-
ré pokoje jsou speciálně upraveny pro pacienty po operacích.
Nově zrekonstruovaný Pavilon BÍLÝ je umístěn na tichém a klidném místě v ze-
leni lázeňského parku. V pavilonu se nachází tělocvična, léčebné procedury, 
whirlpool, finská sauna a parní kabina. Pokoje jsou bezbariérové a mají balkon. 
STRAVOVÁNÍ – Polopenze nebo plná penze. Snídaně: bufet. Oběd: servíro-
vaný (výběr ze 3 menu) + ovocný a zeleninový bufet, teplé a studené nápoje. 
Večeře: servírovaná (výběr ze 3 menu) + ovocný a zeleninový bufet, teplé 
a studené nápoje.

Naše cena obsahuje: 
Volitelné příplatky: oběd 161 Kč/os./den

dvoulůžkový pokoj obsazený 1 osobou 500 Kč/den
Služby placené v místě: lázeňská taxa   15 Kč/os./den 

(Neplatí osoby starší 70 let a držitelé průkazu ZTP/P a jejich průvodci.) 
parkování   50 Kč/auto/den

Pozn.: Pobyt s domácími zvířaty není možný. Celý areál je nekuřácký. 

2× nebo 6× nebo 7× ubytování s polopenzí/plnou penzí, ozdravný program.

kód zájezdu: 957 + datum pobytu

3. 290,- Kč 3. 890,- Kč 3. 590,- Kč 4. 090,- Kč

8. 690,- Kč 10. 590,- Kč 9. 690,- Kč 11. 290,- Kč

10. 690,- Kč 12. 680,- Kč 11. 690,- Kč 13. 390,- Kč

8. 690,- Kč 10. 690,- Kč 9. 690,- Kč 11. 390,- Kč

a

b

c

d

02.01. - 31.03. / 01.11. - 21.12. 01.04. - 31.10.

1/2 1/1 1/2 1/1

VESELÝ / 
JUBILEJNÍ

BÍLÝ

a
b
c
d

INDIKACE – artritida, artróza, bolestivé syndromy páteře i kosterních svalů 
a některá neurologická onemocnění, stavy po rozsáhlejších ortopedických 
operacích (totální endoprotéza kyčelního nebo kolenního kloubu), některé 
gynekologické obtíže, stavy po operacích v malé pánvi.

Hotel GRAND nabízí komfortní ubytování, stravování a léčení – vše pod 
jednou střechou. Hotel má prostorný bazén, restauraci, kavárnu, čítárnu 
a kulturní sál. 

Hotel JANEČEK je propojený nadzemní vyhřívanou chodbou s hotelem 
Grand. Stravování a léčba probíhají v hotelu Grand.

UBYTOVÁNÍ – Standardně zařízené dvoulůžkové a jednolůžkové pokoje 
jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením (sprchový kout, WC), lednicí, 
TV/SAT, telefonem, WI-FI. Některé pokoje mají balkon. 

STRAVOVÁNÍ – Polopenze. Snídaně: bufet. Večeře: servírovaná (3 chody).

" ":       

"RELAX":      

"SENIOR":      

KLASIK LIGHT 5x ubytování + polopenze, vstupní komplexní vyšetření, 2 lázeňské pro-
cedury denně předepsané lékařem na základě zdravotního stavu, volný vstup do bazénu v hotelu 
Grand.

7x ubytování + polopenze, 1x lékařská konzultace, 2x částečná ruční klasická 
masáž + sprcha, 1x perličková koupel + suchý ovin, 1x přísadová koupel + suchý ovin, 2x uhličitá 
koupel plynná (částečná), 2x slatinný obklad + suchý ovin, 2x skupinová LTV v bazénu, 2x indivi-
duální inhalace O2, 1x hydrojet, 2x parafínový zábal na ruce, volný vstup do bazénu v hotelu Grand.

7x ubytování + polopenze, vstupní lékařská konzultace, 12x lázeňská procedura 
předepsaná lékařem na základě zdravotního stavu, 1x zapůjčení holí Nordic Walking, volný vstup 
do bazénu v hotelu Grand.

a

b

c

kód zájezdu: 953 + datum Vašeho pobytu

GRAND JANEČEK

1/2 1/1 1/2 1/1

02.01. - 31.01.

01.02. - 31.03.

01.11. - 21.12.

01.04. - 31.10.

8. 990,- Kč

12. 190,- Kč

11. 090,- Kč

9. 290,- Kč

12. 490,- Kč

11. 390,- Kč

9. 590,- Kč

12. 890,- Kč

11. 790,- Kč

  8. 290,- Kč

11. 090,- Kč

  9. 990,- Kč

  8. 490,- Kč

11. 490,- Kč

10. 390,- Kč

  8. 790,- Kč

11. 790,- Kč

10. 690,- Kč

  9. 790,- Kč

13. 190,- Kč

12. 090,- Kč

  9. 990,- Kč

13. 590,- Kč

12. 490,- Kč

10. 290,- Kč

13. 890,- Kč

12. 790,- Kč

10. 590,- Kč

14. 290,- Kč

13. 190,- Kč

10. 790,- Kč

14. 590,- Kč

13. 490,- Kč

10. 990,- Kč

14. 990,- Kč

13. 890,- Kč

a
b
c
a
b
c
a
b
c

Naše cena obsahuje: 
Volitelné příplatky: oběd 160 Kč/os./den
Služby placené v místě: lázeňská taxa   15 Kč/os./den 

parkování 100 Kč/auto/den, 400 Kč/auto/týden

5× nebo 7× ubytování s polopenzí, ozdravný program.

a

b

c

d



7 dní

cyklo zájezdy
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doprava lux busem, zajištění vleku, 4× hotel, 
4× snídaně, cyklomapy, odb. průvodce CK.
pobytová taxa 1,50 EUR/os./den ×2 dny

1,40 EUR/os./den ×2 dny

Dopor. kapesné na vstupné: cca 80 EUR

trasa B (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:

Služby plac. v místě:

Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 999118 CENA
1/2 1/1

24.06.-30.06. 10. 990,- Kč 12. 990,- Kč

TO NEJKRÁSNĚJŠÍ 
Z PROVENCE NA KOLE

TO NEJKRÁSNĚJŠÍ 
Z PROVENCE NA KOLE

Provence je jeden z nejkrásnějších krajů Francie. 
Poznat Provence ze sedla kola, to je zamilovat se 
na první pohled!

CYKLISTICKÝ RÁJ 
LAGO DI GARDA

CYKLISTICKÝ RÁJ 
LAGO DI GARDA

Trentino

1. den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách (cca 
16.00 hod.). Noční přejezd do Francie. 
2. den: Cyklistické poznávání zahájíme v historickém 
městečku UZES. Pojedeme k římskému akvaduktu 
PONT DU GARD (UNESCO), který patří mezi největší 
a nejzachovalejší římské mosty v Evropě vůbec. Odtud 
nás řeka Gard povede až do papežského AVIGNONU 
(UNESCO). Ubytování. Možnost večeře. Nocleh. (cca 
60 km po nenáročné trase, většinou asfalt)
3. den: Přímo z Avignonu se na kolech vydáme 
půvabnou krajinou podél řeky Rhony do význam-
ného historického města ARLES, které mj. proslavil 
malíř Vincent van Gogh. Uvidíte cennou římskou 
arénu, pozůstatky římských lázní i divadla. Zájemci 
z Arles mohou dojet na kole až do LES BEAUX DE 

PROVENCE, nejmocnější pevnosti této oblasti 
situované vysoko ve vápencových skalách 
pohoří Les Alpilles. Ostatní sem převeze 
autobus. Pevnost nabízí typickou středověkou 
atmosféru a daleké výhledy do údolí Rhony. 
Návrat do hotelu. Možnost večeře. Nocleh. 
(cca 45 km nebo 70 km, převážně asfalt)
4. den: Po snídani na kole vyjedeme do kouzel-
né provensálské přírody ozdobené středově-
kými kamennými vesničkami. Uvidíte největší 
krasovou vyvěračku FONTAINE-VACLAUSE 
a okrové doly v ROUSSILLONU. Odtud bude 
následovat přejezd autobusem do SALON DE 
PROVENCE, ve kterém téměř 20 let bydlel 
astrolog Nostradamus. Půvabnou provensálskou 
krajinou dojedeme na kolech do města stovek 
kašen AIX-EN-PROVENCE se všudypřítomnou 

vzpomínkou na nejslavnějšího rodáka P. Cézan-
na. Možnost večeře. Nocleh. (cca 50–60 km, asfalt)
5. den: Celodenní cyklistický program TOUR CANY-
ON DU VERDON Vám představí největší kaňon 
v Evropě, jehož krása doslova bere dech. Čekají Vás 
zážitkové cyklistické trasy, fantastické výhledy i nád-
herné horské městečko MOUSTIERS-SAINTE-MARIE, 
kde je cíl. Zpátky do hotelu pojedeme přes nejkrás-
nější LEVANDULOVÁ POLE. Nocleh.
6. den: Autobusem odjezd do MARSEILLE, kde na-
sedneme na kola a po panoramatické cestě namíří-
me do NP CALANQUE, pověstného svými kouzel-
nými zátokami. Možnost výletu lodí, koupání v moři 
a slunění na plážích. Náročnější mohou pokračovat 
po LE CRETES do La Ciotat a zpět do Cassis a zažít 
tak horské stoupání odměněné překrásnými výhledy. 
Kolem 19.00 hod. odjezd zpět do ČR. (cca 25–55 
km, asfalt) 7. den: Návrat domů kolem poledne. 
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

Přijměte naši cyklistickou pozvánku do západní části 
Italských Alp. Užijete si atraktivní cyklovýlety, které 
vedou malebným italským venkovem kraje Trentino, 
dále pod alpskými štíty nejkrásnějších italských hor 
Dolomit a také u kouzelného jezera Lago di Garda. 
Cyklistické trasy jsou voleny v údolích s několika 
stoupáními a možnou podporou autobusu.

1. den: V ranních hodinách kolem 4.30 hod. 
odjezd z ČR do Itálie. Krátce po poledni je připra-
vena vykládka kol v Bolzanu. BOLZANO leží na 
úpatí Dolomit nad soutokem tří řek Adige, Isaro 
a Talvera. Je to elegantní město s historickými domy 
s podloubími a obchody. Odtud pojedeme na kole 
ÚDOLÍM ŘEKY ADIGE až do Pochi (cca 50 km). 
Ubytování v hotelu. Večeře. 
2. den: Po snídani odjedeme autobusem do stře-
diska CASTELLO DI FIEMME (960 m n. m.). Celý 
den se budeme kochat nevídanou krásou Dolomit. 
Projedeme tzv. Ladinskými údolími Dolomit VAL 
DI FIEMME a VAL DI FASSA pod dolomitskými 
masívy Sella a Sassolungo až do střediska 
CANAZEI (1.450 m n. m.). Odtud budeme pokra-
čovat na kole do Pozza di Fassa (cca 60 km). 
Návrat do hotelu. Večeře. 
3. den: Po snídani odjedete autobusem do západní 
části TRENTINA s masívem Brenta a náhorní plošinou 
Paganella. Připravená cyklistická trasa povede kolem 
tří jezer ANDOLA – MOLVENO – NEMBIA. Největší 
z nich je Molveno, které je považována za "nejmo-
dřejší" italské jezero. Na trase si budete vychutnávat 
mimořádně krásná panoramata (cca 35 km). 
4. den: Cyklistický program zahájíme v TRENTU, 
které se pyšní pozdně gotickými kostely a honos-
nými renesančními paláci. Vyjedeme podél řeky 
Adige k ROVERETTU, dále pak průsmykem SAN 
GIOVANNI (285 m n. m.) přejedeme k JEZERU 
LAGO DI GARDA do města Riva del Garda (cca 
45 km). Zájemci o další cyklotrasu se autobusem 
přesunou do překrásné jezerní oblasti LAGO 
LEDRO. Na kole se pustíme kolem jezera a pak 
sjedeme starou cestou VIA PONALE s úchvatnými 
výhledy na jezero Lago di Garda zpět do Riva del 
Garda (cca 15 km). Návrat do hotelu. Večeře.
5. den: Tentokrát na kola nasedneme přímo před 
naším hotelem a podél řeky Adige pojedeme 
k městečku SAN MICHELE ALL ADIGE. Ocitneme 
se MEZI VINICEMI lokality Faedo (cca 20 km). 
Tady se s malebným krajem Trentino rozloučíme 
NÁVŠTĚVOU VINAŘSTVÍ a ochutnávkou místních 
vín. Možnost výhodného nákupu vína s sebou 
domů. Návrat do ČR mezi 23.00–24.00 hod.
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

Největší italské jezero Lago di Garda je považováno 
za jedno z nejkrásnějších míst v Evropě. Leží na po-
mezí Alp a Pádské nížiny obklopené bujnou středo-
mořskou vegetací palem, cypřišů, cedrů a magnólií, 
naplněné příjemným středomořským podnebím 
a poseté půvabnými jezerními městečky. To je pro 
milovníky cyklistiky všech úrovní ten pravý ráj!

1. den: V pozdních večerních hodinách odjezd 
z ČR přes SRN a Rakousko do Itálie.
2. den: První cyklistickou etapu zahájíte u jezera 
LAGO DI LEDRO, jehož krásu umocňují okolní štíty 
hor zrcadlící se na hladině. Jezero se dá objet celé 
dokola. Je lemováno odpočívadly, restauracemi a ka-
várničkami. Nejkrásnější panoramatickou trasou v Ev-
ropě s nepříliš náročným stoupáním je stará PONAL-
SKÁ CESTA vysekaná v obřím útesu nad jezerem. Od-
mění Vás úchvatnými výhledy na jezero Garda a do-
vede Vás až do jednoho z nejkrásnějších jezerních 
městeček RIVA DEL GARDA. Po odpočinku a pro-
hlídce města budete pokračovat přes průsmyk PASSO 
SAN GIOVANNI a MORI do historického městečka 
ROVERETO, kde je zajištěno ubytování v hotelu. 
Večeře. (cca 40, km, 80 % asfalt, 20 % štěrk)
3. den: Ve středověkém jezerním městečku MALCE-
SINE nasednete na kolo a po pohodlné rovinaté 
trase při jezeře zvané GARDESANA ORIENTALE 
pojedete přes městečka BRENZONE, GARDA, 
vinařské BARDOLINO až do PESCHIERY. Ubyto-
vání. Večeře. (cca 50 km, 100 % asfalt)
4. den: Ráno odjedete autobusem do letoviska bo-
hatých rodin z Verony DESENZANO DEL GARDA. 
Po krátké prohlídce nasednete na kolo a pojedete 
do městečka SALÓ, které leží v úzké západní 
zátoce. Dva roky odtud B. Mussolini řídil republiku. 
V TOSCOLANO MADERNO nasednete s koly na 
TRAJEKT a přeplujete po jezeře Lago di Garda na 
východní pobřeží do překrásného historického 
městečka TORRI DEL BENACO, jehož pýchou je 
mohutný opevněný středověký hrad Scaligerů a ka-
tedrála. Odtud můžete navštívit horskou vesničku 
ALBISANO, která Vás odmění jedinečnými výhledy 
na jezero, nebo už pokračovat po východním 
pobřeží do Peschiery. Večeře. (cca 60 km, 10 % 
šotolina, 90 % asfalt)
5. den: Po snídani nasednete na kolo a vyjedete do 
atraktivního městečka SIRMIONE, které leží na polo-
ostrově vybíhajícím daleko do jezera. Turisty láká 
vodní hrad Scaligerů i největší římská vila v severní 
Itálii. Doporučujeme půlhodinovou plavbu kolem Sir-
mione. Pokračovat budete k památníku bitvy u Solfe-
rina v SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA, který si 
můžete prohlédnout. Program zakončíte v nedale-
kém vinařství při DEGUSTACI VÍN z oblasti Alto 
Mincio. Odjezd domů. Návrat do ČR kolem 23.00 
hod. (cca 25 km, 20 % šotolina, 80 % asfalt)
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

doprava lux busem, zajištění vleku, 4× hotel, 
4× snídaně, 4× večeře, cyklistické mapy, 
průvodce CK.
jednolůžkový pokoj 280 Kč/os./den

Doporučené kapesné na vstupné: cca 60 EUR

trasa A (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:

Volitelné příplatky:
Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 999120 CENA
1/2 do 14 let 3. os.

08.05.-12.05. 8. 890,- Kč 7. 890,- Kč 8. 390,- Kč

Naše cena obsahuje: 

Pozn.:  

ODJEZDY:

doprava lux busem, zajištění vleku, 1× hotel, 
2× hotel. apartmány, 3× snídaně, 3× večeře, cyklistické mapy, 
odborný průvodce CK.
Služby placené v místě: pobytová taxa 1 EUR/os./den, 4 EUR/os.

Doporučené kapesné na trajekt a vstupné: cca 30 EUR

 trasa A (viz str. 4, 5)

Kód zájezdu: 999121 CENA
1/2 nebo 1/3 1/1

08.05.-12.05. 8. 990,- Kč 9. 990,- Kč

5 dní

Lago di Garda

Torri del Benaco

Lago di Ledro

Provence

Pont du Gard

5 dní

NA KOLE DO DOLOMIT 
A K JEZERU LAGO DI GARDA

NA KOLE DO DOLOMIT 
A K JEZERU LAGO DI GARDA
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Zažijte ze sedla kola překrásnou krajinu kolem 
Mosely a Rýna, která je protkána stovkami kilo-
metrů atraktivních cyklotras, jež procházejí maleb-
nými vesnicemi a městečky, doprovázené kulisou 
terasovitých vinic a kopců posetých středověkými 
hrady. Terén je vhodný pro všechny věkové kate-
gorie od dětí až po náročné cyklisty.

Alsasko je půvabný kraj na východě Francie souse-
dící s Německem a Švýcarskem. Cyklostezky dopro-
vázejí proslavené vinice, historická městečka s hráz-
děnými domy i honosné památky. Rovinatý terén 
často střídá zvlněná krajina s náročnějším stou-
páním, námaha je odměněna překrásnými výhledy.

KORUTANY NA KOLEKORUTANY NA KOLE

Korutany, nejjižnější spolková země Rakouska, je 
často nazývána zemí tisíce jezer a rájem cyklistů. 
Teplé, téměř středomořské klima s dvěma tisíci slu-
nečnými hodinami ročně kontrastuje s horským 
podnebím a věčně zasněženými vrcholy. Průzrač-
ná jezera s křišťálově čistou vodou lákají k zastave-
ní a okolní mírně zvlněná krajina se starobylými 
hrady a fascinujícími vyhlídkami vybízí k pozná-
vání. Nejlépe ze sedla kola. 

Jezero Wörthersee

Naše cena obsahuje: 

Služby plac. v místě: pobytová taxa
Pozn.: 
ODJEZDY:

doprava lux busem, zajištění vleku, 3× penzion/
hotel, 3× snídaně, 3× večeře, cyklistické mapy, odborný průvodce CK.

2,40 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 70 EUR

 trasa A (viz str. 4, 5)

Kód zájezdu: 999116 CENA
1/2 nebo 1/3 1/1

21.08.-24.08. 7. 990,- Kč 8. 990,- Kč
doprava lux busem, zajištění vleku, 3× hotel, 
3× snídaně, 3× večeře, cyklistické mapy, 
odborný průvodce CK.
Dopor. kapesné na trajekt a vstupné: 
cca 40 EUR
trasa A (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:

Pozn.:

ODJEZDY:

Kód zájezdu: 999122 CENA
1/2 nebo 1/3 1/1

04.07.-07.07. 8. 990,- Kč 9. 990,- Kč

doprava lux busem, zajištění vleku, 3× hotel, 
3× snídaně, 3× večeře, cyklistické mapy, 
odborný průvodce CK.
pobytová taxa        1,50 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 35 EUR
trasa B (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:

Služby plac. v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 999114 CENA
1/2 nebo 1/3 1/1

27.08.-31.08. 8. 590,- Kč 9. 990,- Kč

Ochutnávka sýrůOchutnávka sýrů

1. den: Odjezd z ČR ráno mezi 4.00–5.00 hod. do 
Francie. Ve STRASBOURGU je připravena prohlíd-
ka alsaské metropole a oblíbený CYKLISTICKÝ 
OKRUH KOLEM STRASBOURGU, který cyklisty 
vede jeho historickým centrem k břehům řeky Aare 
a poté až ke kanálu Marna-Rýn. Stezka je lemo-
vána mnoha zelenými parky a zajímavými stavba-
mi. Zájemci mohou na kole dojet až do hotelu. 
(cca 25–40 km). Ubytování. Večeře. Nocleh.
2. den: Kulisu 2. cyklotrasy bude tvořit zdravá pří-
roda pohoří VOGÉZY. Na kole nebo autobusem vy-
jedeme na SVATOU HORU ST. ODILE, kterou zdobí 
velkolepý klášter, z jehož hradeb se nabízejí snad 
nejúžasnější výhledy na Alsasko. Na úpatí hory 
navštívíme malebné městečko OBERNAI a působivý 
KLÁŠTER ST. ODILE. Odtud budeme pokračovat 
přes historický SÉLESTAT až k branám majestátního 
hradu HAUT-KOENIGSBOURG. Doporučujeme pro-
hlídku hradu. (cca 65 km). Návrat do hotelu. Večeře. 
3. den: Program startuje ve STŘÍBRNÉM ÚDOLÍ, 
kde se nabízí jedinečná příležitost navštívit jeden 
ze stříbrných dolů. Odtud se na kole vydáte 
zvlněnou krajinou pohoří Vogézy přes historický 
KAYSERSBERG do kouzelného historického měs-
tečka RIQUEWIHR, které je považováno za perlu 
francouzských vinic. HUNAWIHR je vesnicí čápů, 
RIBEAUVILLÉ reprezentuje další kouzelné vinař-
ské středisko. Připravena je DEGUSTACE výbor-
ných alsaských VÍN. (cca 60 km). Večeře.
4. den: Po snídani Vás přivítá COLMAR s překrás-
nými hrázděnými domy a kanály, pro které si vy-
sloužilo přezdívku „Alsaské Benátky“. Zde nased-
neme na kola a vydáme se atraktivní cyklostezkou 
podél KANÁLU RHONA-RÝN NEKRÁSNĚJŠÍMI 
ÚDOLÍMI Vogéz až do MĚSTA SÝRŮ Münster – 
DEGUSTACE. (cca 45–70 km). Ve volném progra-
mu možnost večeře, nákupů v Colmaru. Vpodve-
čer odjezd domů. 5. den: ráno návrat do ČR.
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

1. den: V brzkých ranních hodinách odjezd z ČR 

do Rakouska. U mystického jezera MILLSTÄTTER 

SEE, které je nejhlubším jezerem Korutan, nasedne-

me na kola. Poté nás atraktivní DRÁVSKÁ CYKLO-

STEZKA dovede až do Villachu. Ubytování. Večeře. 

Nocleh. (cca 50 km)

2. den: Po snídani odjedeme autobusem do VILLA-

CHU. Odtud již na kole k hradu LANDSKRON 

s venkovní restaurací a neodolatelným panorama-

tickým výhledem na pohoří Karavanky a Nízké 

Taury. Na hradě se nachází ORLÍ ARÉNA s dravci 

a nedaleko úžasné OPIČÍ SAFARI Affenberg s volně 

žijícími makaky. Cesta bude pokračovat kolem 

jednoho z nejkrásnějších korutanských jezer 

OSSIACHER SEE s křišťálově čistou vodou. 

Vyjedeme kabinovou lanovkou KALZENBAHN na 

vrchol GERLITZEN, odkud se otevírá překrásný 

výhled na jezero a horské masivy Gerlitzen a Ossia-

cher Tauern. Návrat na ubytování. Večeře. Nocleh. 

(cca 40–60 km).

3. den: Po snídani projedeme na kole jezera FAA-

KER SEE a u městečka Sankt Niklas najedeme na 

Drávskou cyklostezku. Budeme projíždět ÚDOLÍM 

RŮŽÍ ROSENTAL. Cestou odbočíme na pohádkový 

zámek ELBERSTEIN a k nejteplejšímu korutanskému 

jezeru KLOPEINER SEE. Program zakončíme u PŘE-

HRADNÍHO JEZERA VÖLKERMARKTER. Návrat na 

ubytování. Večeře. Nocleh. (cca 60–80 km).

4. den: Po snídani se vydáme do Velden am Wört-

hersee na cyklotrasu kolem JEZERA WÖRTHERSEE. 

Můžete zvolit trasu k rozhledně PYRAMIDEN-

KOGEL a vrátit se zpět na cyklostezku kolem 

jezera. V Klagenfurtu navštívíme MINIMUNDUS 

s cca 150 dokonalými miniaturními stavbami ze 40 

zemí světa. Čas bude i na projížďku lodí po jezeře. 

V odpoledních hodinách odjezd zpět do ČR. (cca 

40 km). Návrat kolem 22.00–23.00 hod.

Pozn.: Změna programu vyhrazena.

NA KOLE PODÉL
MOSELY A RÝNA
NA KOLE PODÉL
MOSELY A RÝNA

1. den: Kolem cca 5.00 hod. odjezd z ČR do 
významného německého města MOHUČ, které leží 
na soutoku Rýna s Mohanem na jeho levém břehu. 
Po prohlídce historického centra, které zdobí hráz-
děné domy a mohutná červeně zbarvená románská 
katedrála sv. Martina a sv. Štěpána, v sedle kola 
přejedete Rýn a po jeho pravém břehu se vydáte 
přes půvabné městečko ELTVILLE do vinařského 
centra RÜDESHEIM. Zde se i s koly nalodíte na 
trajekt a přeplujete na druhý břeh do BINGENU, 
odkud autobusem odjedete do malebného historic-
kého COCHEMU, kde je zajištěno ubytování 
v hotelu. 
2. den: Překrásná příroda dolního toku Mosely, 
starobylé hrady a zříceniny a kouzelné vinařské 
vesničky Vás budou na kole doprovázet z Co-
chemu přes TREIS KARDEN, ALKEN 
a KOBERN GONDORF až do půvabného 
římského města KOBLENZ. Je považováno za 
jedno z nejkrásnějších staroněmeckých měst 
pro svoji polohu na soutoku Mosely a Rýna, 
romantické úzké uličky, honosné středověké 
památky i zajímavé moderní stavby. Cesta 
zpět do Cochemu bude zajištěna autobusem 
se zastávkou u překrásného HRADU ELTZ, 
zavěšeného na vysoké skále nad řekou. 
Náročnější mohou k hradu vyjet na kole na 
cestě do Koblenze. V COCHEMU doporuču-
jeme prohlídku tisíc let starého říšského 
hradu, jenž trůní na skále nad městem. 
Nocleh.
3. den: Ráno odjezd autobusem do překrás-
ného secesního města TRABEN-TRARBACH, 
odkud na kolech vyjedete podél Mosely do vinař-
ského ZELLU proslaveného vínem „Schwarze 
Katze“ - „Černá kočka“, které budete mít příležitost 
ochutnat. Do Cochemu se bude pokračovat přes 
romantický BEILSTEIN, který se již mnohokrát stal 
kulisou při natáčení filmů a seriálů. 
4. den: Ráno odjezd do historického BERNKASTEL-
KUES, pyšnícího se nádherným historickým 
centrem s hrázděnými domy a zříceninou hradu 
Landshut. Zde zaměníte autobus za kolo. Mosela 
Vás povede krajem vinic, které rodí nejlepší ryzlink, 
až do LONGUICH, kde bude příležitost nakoupit 
vína s sebou domů. Návrat do ČR do 23.00 hod.
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

5 dní

NA KOLE
ZA KRÁSAMI ALSASKA

NA KOLE
ZA KRÁSAMI ALSASKA

Cochem

Údolí Mosely4 dny
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doprava lux busem, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: 
cca 450 Kč nebo 650 Kč/okruh s kaplí 
trasa G (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:
Pozn.:

ODJEZDY:

Pojeďte s námi do Ameriky! Naše Amerika leží 
v Českém krasu a představuje několik jámových 
vápencových lomů s nádhernými jezírky, štolami 
a jeskyněmi. My jsme pro Vás připravili atraktivní 
prohlídku zdejšího největšího a nejkrásnějšího 
lomu VELKÁ AMERIKA, přezdívaného český Grand 
Canyon. Prohlídka je zajištěna s MÍSTNÍM PRŮ-
VODCEM. Buď můžete absolvovat zážitkovou 
turistickou trasu vedoucí kolem dvou vzájemně 
propojených jezírek s blankytně modrou vodou, 
nebo se kochat z vyhlídkových teras a připomínat si 
scény z filmů Limonádový Joe, Malá mořská víla 
nebo Akumulátor 1, které se zde natáčely. SVATÝ 
JAN POD SKALOU je považován za perlu Českého 
krasu. Návštěvníky láká kouzelná poloha a cenný 
barokní kostel sv. Jana Křtitele, který projektoval 
významný italský architekt Carlo Lurago a přestavěl 

slavný stavitel K. Diezenhofer. Kostelík si pro-
hlédnete s místním průvodcem. Možnost 
obědu v místní restauraci (fakultativně). 

1 den

Kód zájezdu: 990335
CENA

01.06. 790,- Kč

Není snad Čecha, který by neznal Vrchlického vese-
lohru „Noc na Karlštejně“ a náš nejslavnější HRAD 
KARLŠTEJN ležící v sousedství Velké Ameriky. Byl 
založen králem Karlem IV. jako místo pro uložení 
sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních kle-
notů. Dodnes chrání soubor 129 deskových obrazů 
Mistra Theodorika v KAPLI SV. KŘÍŽE, jež je největší 
kaplí na světě, a největší portrétní galerii českých 
panovníků v ČR. Další možností je prohlídkový 
OKRUH SOUKROMÝCH A REPREZENTATIVNÍCH 
POKOJŮ A SÁLŮ císaře Karla IV. Na konci pro-
hlídky uvidíte repliku SVATOVÁCLAVSKÉ KORUNY 
českých králů. Z Karlštejna bude následovat odjezd 
domů. Návrat cca 19.30–21.00 hod. 
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

doprava lux busem, jízdné historickým vlakem, 
místní průvodce, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 150 Kč
trasa G (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:

Pozn.:
ODJEZDY:

První republika je pro mnohé Čechy symbolem hos-
podářského rozvoje, elegance, stylu a noblesy. Jed-
ním z nejoblíbenějších dopravních prostředků byl 
vlak. Pojeďte s námi VLAKEM PRAŽSKÝ SEMME-
RING po nejkrásnějších tratích na území Prahy. 
Historickým vlakem taženým legendární parní loko-
motivou Velký bejček pojedete z Prahy do Rudné 
a zpět po trati přezdívané „Hrbatá“. Ve vlaku je pro 
Vás připraven komentář našeho odborného kolegy. 
Profil trasy je úchvatný! Poté, co vlak opustí Smí-
chov, vjede do 70 m hlubokého kaňonu Prokop-
ského údolí. Úsek trati směrem na Zličín překonává 
převýšení až 150 m. Díky svému profilu, okolním 
přírodním scenériím a dvěma historickým viaduk-
tům si trať vysloužila označení podle rakouské 
horské železnice Semmering (UNESCO). 

1 den

Kód zájezdu: 990401
CENA

06.04. 850,- Kč

Na závěrečném úseku cesty budete moci obdivovat 
bájnou vyšehradskou skálu, pankráckou pláň s mo-
derními budovami a na Železničním mostě přes 
Vltavu se Vám otevře nádherné panorama Prahy. 
Poté přejedete na pražské HRADČANY, kde bude 
příležitost prohlédnout si s odborným výkladem 
BÍLKOVU VILU, která je považována za skvost 
pražské secese. Honosná vila má ráz středověké 
svatyně z režných cihel a kamene. Pak se zastavíte 
u nepřehlédnutelné VILY 1. československého před-
sedy vlády K. KRAMÁŘE postavené ve zvláštním 
stylu kombinace novobaroka a secese. Podíváte se 
i k ČAPKOVĚ VILE, kde se scházely mimořádné 
osobnosti Československa, které stály u zrodu první 
republiky. Mnozí z nich se scházeli ve svých oblí-
bených kavárnách, které tehdy byly společenskými 
místy, kde se vedly řeči o politických a společen-
ských událostech. Symbolem pražského kavárenství 
je KAVÁRNA SLAVIA v paláci Lažanských naproti 
Národnímu divadlu. Vy, kteří si budete chtít dát 
šálek voňavé kávy v nádherném uměleckém pro-
středí ve francouzském stylu art deco, se tak na 
chvíli můžete zařadit mezi „štamgasty“, ke kterým 
patřili mj. bratři Čapkové, Jaroslav Seifert, Jan Zrza-
vý, později např. Václav Havel. Návrat domů cca 
19.00–20.30 hod.
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

PRAHA NÁRODNÍPRAHA NÁRODNÍ

1 den

Lom Amerika

Karlštejn

Z AMERIKY
NA KARLŠTEJN

Z AMERIKY
NA KARLŠTEJN

Pražský SemmeringPražský Semmering

Svatý Jan p. Skalou

VÝLET 
DO PRVNÍ REPUBLIKY

VÝLET 
DO PRVNÍ REPUBLIKY

doprava lux busem, místní průvodce, odborný 
průvodce CK.
Dopor. kapesné na vstupné: cca 350–550 Kč
trasa G (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:

Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 990400
CENA

19.10. 790,- Kč

V naší zemi je mnoho míst a objektů, která jsou 
symbolem naší národní identity. Nejnárodnější 
však zůstává naše zlatá Matička Praha. Nedaleko 
Karlova mostu se rozprostírá jeden z největších 
stavebních komplexů v Evropě KLEMENTINUM. 
Klementinum je od minulosti významná budova 
založená jezuity v 16. století jako kolej, která po-
zději přešla pod Karlovu univerzitu. Za doprovodu 
odborného průvodce budete mít jedinečnou pří-
ležitost navštívit vzácný BAROKNÍ KNIHOVNÍ 
SÁL, MERIDIÁNOVOU SÍŇ, tj. unikátní místnost, 
dříve využívanou na určování poledne, atraktivní 
ASTRONOMICKOU VĚŽ, do jejíhož 3. patra vy-
jedete výtahem a poté po 87 schodech vyjdete na 
ochoz věže, který nabízí ty NEJÚŽASNĚJŠÍ VÝ-
HLEDY na historické centrum Prahy do všech svě-
tových stran. Ve věži se zastavíte i v původní 
pracovně observatoře, kde byly rozmístěny astro-
nomické, geofyzikální a meteorologické přístroje 
pocházející zejména z dílen jezuitských mecha-
niků i učenců. Řeka Vltava svým více než 400 km 
dlouhým tokem tvoří přirozenou osu naší vlasti 
protínající hlavní město Prahu. A právě spojení 
životodárné řeky a někdejšího sídla prvních čes-
kých knížat vytváří symboliku, kterou se inspiro-
vala celá řada nejrůznějších umělců. Zaposlou-
chejte se do Vltavy při PLAVBĚ PRAŽSKÝMI 
BENÁTKAMI. Nabízí kouzelnou Čertovku u Malé 
Strany a nádherné výhledy na Hradčany, Národní 
divadlo, Karlův most apod. 

Národní muzeumNárodní muzeum

Na závěr jsme připravili alternativní program. 
Samostatně můžete navštívit NÁRODNÍ MUZEUM, 
které je největším českým muzeem. Monumentální 
novorenesanční stavba, na jejíž výzdobě se podí-
lela celá řada našich umělců, představuje sbírky ze 
všech vědních disciplín a zachycuje naši historii od 
pravěku po moderní dobu. Nebo se můžete zúčast-
nit komentované prohlídky OLŠANSKÝCH HŘBI-
TOVŮ, místa posledního odpočinku významných 
osobností divadla, filmu a televize, jako byli např. 
J. Schelinger, V. Menšík, Jiří Kodet, R. Lukavský, 
Miki Volek, Saša Rašilov či J. Werich a Jiří Vosko-
vec, kteří tu spolu leží od r. 1990. Se svými 50 ha 
plochy je toto místo největším hřbitovem ČR. Mno-
hé náhrobky od historických až po současné 
moderní jsou vzácnými uměleckými díly. Návrat 
domů cca 19.30–20.30 hod. 
Pozn.: Změna programu vyhrazena. 

Pražské Benátky

Bílkova vila



doprava lux busem, exkurze na letišti, odborný 
průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 650 Kč
Při objednávce zájezdu uvádějte čísla OP.

trasa G (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:

Pozn.:

ODJEZDY:

Kód zájezdu: 990115 CENA
dospělý do 6 let

13.04. 890,- Kč 590,- Kč
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PRAHA 
LETECKÁ A VLÁDNÍ

PRAHA 
LETECKÁ A VLÁDNÍ

Báječný výlet začnete na NEJVĚTŠÍM ČESKÉM 
LETIŠTI – Letišti Václava Havla v Praze. Ve 3. ter-
minálu nastoupíte do letištního autobusu a zahájí-
te za doprovodu odborného průvodce jeho cca 
1,5 hodinovou zážitkovou prohlídku. Uvidíte 
původní terminál Letiště Praha z r. 1937, kde se 
dnes odbavují vládní lety. Navštívíte hangáry 
Úřadu pro civilní letectví ČR a letecké společnost 
Travel Service, seznámíte se s interiérem a zejmé-
na technikou Záchranné požární stanice letiště, 
zažijete ukázky odbavení letadel před startem a po 
přistání nebo zavádění letadel na stání. 

Praha

Letiště Václava Havla

PRAHA HISTORICKÁ 
A UMĚLECKÁ

PRAHA HISTORICKÁ 
A UMĚLECKÁ

doprava lux busem, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 450 Kč
trasa G (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:
Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 990118
CENA

25.05. 750,- Kč

Navštivte s námi nejpamátnější místo české historie 
VYŠEHRAD, který patří mezi nejznámější a nejkrás-
nější místa v Praze. Odtud kněžna Libuše věštila 
slávu Prahy, Horymírův kůň Šemík skočil do Vltavy 
a turisté z celého světa obdivují překrásná pano-
rama Prahy s Vltavou. V komentované procházce 
uvidíte např. Libušiny lázně, park s Myslbekovými 
sousošími ze Starých pověstí českých, projdete se 
Vyšehradským hřbitovem, zastavíte se na Slavíně 
a např. u hrobů K. Čapka, V. Buriana, W. Matušky, 
V. Havla a dalších významných osobností. Zájemci 
se mohou podívat i do 1 km dlouhých podzemních 
chodeb kasemat bývalé vyšehradské pevnosti. Dnes 
jsou v hlavním sále kasemat uloženy originály 
6 soch z Karlova mostu. 
KAMPA je nejmalebnějším ostrovem v centru Prahy, 
který přitahuje celý svět. Má jedinečnou atmosféru, 
úžasné výhledy na starou Prahu, stylové restaurace 
a kavárny. Uvidíte mj. LENNONOVU ZEĎ, která je 
symbolickým hrobem slavného frontmana legen-
dární britské skupiny Beatles, projdete se NEJUŽŠÍ 
pražskou ULIČKOU, kde je provoz chodců řízený 
speciálním SEMAFOREM a můžete NAVŠTÍVIT ne-
dávno zpřístupněnou WERICHOVU VILU. Zhléd-
nete byt J. Wericha a v jeho suterénu pak 
Golemovu dílnu. Otevřena tu byla i Werichova 
kavárna, kde mají úžasné větrníky.
Po návštěvě Kampy je připravena cca hodinová 
VYHLÍDKOVÁ PLAVBA. Zažijete PRAŽSKÉ BENÁT-
KY, překrásnou část Malé Strany kolem slepého 
ramene Vltavy zvaného ČERTOVKA, kde řeka těsně 
navazuje na městskou zástavbu a tím připomíná 
italské Benátky. Otevřou se Vám netradiční pohledy 
např. na Národní divadlo, Pražský hrad, Rudolfi-
num, proplujete kolem velkého kola Velkopřevor-
ského mlýnu, vltavské vodoměrné značky Bradáč, 
pod Karlovým mostem a dokonce i pod posledním 
dochovaným obloukem nejstaršího českého Judi-
tina mostu. Návrat domů cca 19.30–21.00 hod.
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

Praha je pohádkově krásné město obdivované 

a milované turisty z celého světa. V Praze mů-

žete být stokrát a vždycky najdete něco nového. 

My jsme pro vás objevili nádherný secesní 

PREZIDENTSKÝ SALON v budově Hlavního 

nádraží, který není turistům běžně přístupný. 

A jinak tomu nebylo ani v minulosti, protože 

honosné salony na nádražích byly budovány 

jako „čekárny mocných“. Na svůj odjezd tady 

čekali např. císař Franz Josef, Ch. Chaplin, T. A. 

Edison nebo F. Castro. A čekání to bývalo 

naprosto noblesní! Luxusní vybavení, trámový 

strop tu je zdobený zlatem a bohatým štukem, 

stěny pokrývají na svoji dobu extrémně drahé 

tapety z Paříže a velké obrazy s motivy Karlštejna 

a Prahy. Dalším secesním klenotem v Praze 

je OBECNÍ DŮM, na jehož výzdobě se po-

díleli např. A. Mucha, J. Preisler, F. Ženíšek 

atd. Je to místo, kde vyhlášením samo-

statného Československa 28. 10. 1918 

začaly naše novodobé dějiny. Výjimečnou 

secesní krásu Obecního domu obdivuje 

každoročně více než půl miliónu návštěv-

níků. Objednali jsme pro vás KOMEN-

TOVANOU PROHLÍDKU reprezentačních 

sálů a salonů, které zdobí obrovské 

nástěnné a stropní malby, překrásné 

vitráže, honosné lustry a četné historické 

předměty. Obecní dům byl vybudován na 

místě původního Královského dvora. Právě 

odtud vycházely korunovační průvody. tzv. 

KRÁLOVSKOU CESTOU NA HRAD. I vy část 

této historické cesty projdete. Pak se dáte luxusní 

Pařížskou ulicí k Čechovu mostu. Odtud odje-

dete na ZÁMEK ZBIROH. Na zámku "tří císařů" 

žil téměř 20 let A. Mucha, který tu vytvořil svoji 

kompletní SLOVANSKOU EPOPEJ. Možnost 

prohlídky zámeckých interiérů, posezení v zá-

mecké krčmě U Rudolfovy kratochvíle nebo se 

projít po pěkně udržovaném parku.

Pozn.: Změna programu vyhrazena. 

1 den

Pražské Benátky

Nejvýznamnější a nejnavštěvovanější památkou 
v naší zemi je PRAŽSKÝ HRAD, tradiční sídlo čes-
kých panovníků a od r. 1918 také sídlo prezidenta 
ČR. Podle Guinessovy knihy rekordů je Pražský 
hrad největším souvislým hradním komplexem na 
světě a je také zapsán v Seznamu světového 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Využijte 
námi připravenou KOMENTOVANOU PROHLÍD-
KU, při které mj. navštívíte Katedrálu sv. Víta, Starý 
královský palác s překrásným gotickým Vladislav-
ským sálem, věž Daliborku a jedinečnou Zlatou 
uličku. Nebo si projděte kouzelné ZAHRADY 
PRAŽSKÉHO HRADU. Na závěr programu je 
připravena PLAVBA PO VLTAVĚ SE ZÁŽITKOVÝM 
PODPLUTÍM PŘÍMO POD KARLOVÝM MOSTEM. 

Pozn.: Změna programu vyhrazena.

PRAHA KRÁLOVSKÁ 
A PREZIDENTSKÁ

PRAHA KRÁLOVSKÁ 
A PREZIDENTSKÁ

Obecní dům a Prašná brána

doprava lux busem, vstupné prezidentský 
salon, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: 
cca 500 Kč
trasa G (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:

Pozn.:

ODJEZDY:

Kód zájezdu: 990127
CENA

28.09. 790,- Kč

ZbirohZbiroh

1 den

1 den

Hradní stráž

VyšehradVyšehrad
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doprava lux busem, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: 
cca 300 Kč
trasa G (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:
Pozn.:

ODJEZDY:

Bez zahrad Praha Prahou byla by jen stěží, 
tak jako by nebyla bez stovek svých věží. 
Vyhlášené pražské zahrady jsou stále více 
vyhledávaným cílem. Představíme vám 
ZÁMECKÝ PARK PRŮHONICE, jeden z nej-
větších a nejvýznamnějších krajinných parků 
v Evropě, který byl jako mimořádné dílo 
zahradní architektury zapsán na Seznam 
světového dědictví UNESCO. Obklopen 
rybníky, leží v členitém údolí meandrující 
říčky Botič. Pyšní se více než 1.600 druhy 
cizokrajných rostlin a dřevin, 600 druhy 
trvalek nebo rozlehlým alpiniem na skalách. 
Nejkrásnější je park na jaře, kdy kvete. My 
jsme pro vás vybrali nejatraktivnější období, 
kdy je celý park rozzářen bohatými KVĚTY 
RODODENDRONŮ, jejichž unikátní sbírka 
čítá více než 8.000 kusů! Rododendrony 
doplňují kvetoucí azalky, kosatce, rané 
pivoňky a pozdní cibuloviny. Částí kvetoucí 
zahrady vás provede zkušený MÍSTNÍ PRŮ-
VODCE.

1 den

Kód zájezdu: 990124
CENA

18.05. 890,- Kč

Dalším pražským skvostem je ZÁMEK 
V TRÓJI, jeden z nejkrásnějších barokních 
zámků v ČR, který reprezentuje architekturu 
honosných předměstských vil z Říma, které 
na své cestě světem obdivoval stavitel zámku 
hrabě Václav Vojtěch ze Šternberka. Jeho 
interiéry můžete navštívit. Kolem zámku se 
rozkládá volně přístupná nádherná barokní 
FRANCOUZSKÁ ZAHRADA plná soch, 
pergol, váz, altánů, kašen, vodotrysků s uni-
kátní štěpnicí s velkým kruhovým labyrintem 
ve svém středu. V blízkosti zámku sídlí 
Botanická zahrada s vyhlášeným TROPIC-
KÝM SKLENÍKEM FATA MORGANA. V pří-
padě volného času možná jeho prohlídka.
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

1 den

TrójaTrója

Vydejte se s námi do pohádkových jižních 
Čech. Z autobusu vystoupíte ve vesnici 
s vorařskou tradicí Purkarec. Odtud POPLU-
JETE po Vltavě. LODÍ se doslova vnoříte do 
kaňonu s čarokrásnou přírodou. Po necelé 
hodině plavby mohou vaše fotoaparáty ulovit 
nádherné snímky romantického zámku 
tyčícího se nad přístavem v HLUBOKÉ NAD 
VLTAVOU, kde ukončíme plavbu.
Překrásná kulisa přírody NOVOHRADSKÝCH 
HOR, které se táhnou až k rakouské hranici, 
vás bude doprovázet při návštěvě mohutného 
hradu NOVÉ HRADY. Zhlédnout je možné 
prostory hradu, které jsou většinou autentické 
své době. Na závěr vás čeká ZÁŽITKOVÁ 
JÍZDA KONĚSPŘEŽKOU po zrekonstruované 
historické dráze v rakouské příhraniční obci 
Kerschbaum. Je to naprostá rarita, neboť se 
jedná o poslední historicky dochovanou 
a především funkční koněspřežnou stanici na 
světě, která spojovala dvě země. Usazeni 
v replice původního vozu v čele s koněm, 
urazíte asi půl kilometru. Navštívit tu můžete 
i unikátní Muzeum koně-
spřežky, kde si lze vy-
zkoušet připravené 
BIEDERMEIROV-
SKÉ KOSTÝMY 
nebo zrekonstru-
ovaný nádražní ho-
stinec, ve kterém 
dobovou atmosféru 
ladí flašinetář i skle-
nička místního 
„schnapsu“.
Návrat domů mezi 
21.00–22.30 hod. 
Pozn.: 
Změna programu 
vyhrazena.

doprava lux busem, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: 
cca 250 Kč + 10 EUR
trasa C (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:
Pozn.:

ODJEZDY:

Kód zájezdu: 990522
CENA

14.09. 990,- Kč

ROZKVETLÝ PARK PRŮHONICE 
A ZÁMEK V TRÓJI

ROZKVETLÝ PARK PRŮHONICE 
A ZÁMEK V TRÓJI

LODÍ KAŇONEM VLTAVY 
AŽ KE KONĚSPŘEŽCE

LODÍ KAŇONEM VLTAVY 
AŽ KE KONĚSPŘEŽCE

Koněspřežka

Českobudějovická plavební a.s.

doprava lux busem, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: 
cca 350 Kč
trasa C (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:
  Pozn.:

  ODJEZDY:

Prožijte s námi báječný den plný zážitků 
z krásných míst v jižních Čechách. Nejprve si 
prohlédneme ZÁMEK HLUBOKÁ NAD VLTA-
VOU. Novogotická stavba inspirovaná anglic-
kým královským zámkem Windsor se tyčí na 
plochém ostrohu nad řekou Vltavou. Je pova-
žována za nejkrásnější zámecké sídlo v Če-
chách. Za svoji podobu i bohaté interiérové 
vybavení vděčí hlavně rodu Schwarzenbergů.
Z Hluboké poplujeme LODÍ k loveckému 
zámku Ohrada. Z paluby si budeme užívat 
krásné výhledy na zámek, krajinu i řeku Vlta-
vu. Z lodi vystoupíme téměř u brány oblíbené 
Jihočeské ZOOLOGICKÉ ZAHRADY známé 
jako ZOO Ohrada. Žije tu asi 300 druhů 

zvířat z Evropy a mírného pásu Asie, dále 
z Austrálie, Ameriky a Afriky. Domov 
zde našlo více než 2.000 zvířat.

1 den

NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝLET 
DO JIŽNÍCH ČECH

NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝLET 
DO JIŽNÍCH ČECH

Kód zájezdu: 990402
CENA

20.07. 890,- Kč

V závěru pak budeme obdivovat zvířata 
nejušlechtilejší – KONĚ. Ve Dvoře VON-
DROV se Vám za odborného doprovodu 

představí více než 70 ušlechtilých koní ve stá-
jích a výběhu. Odtud odjezd zpět domů. 
Návrat cca 20.00–21.00 hod. 
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

Zámek Hluboká nad VltavouZámek Hluboká nad Vltavou



Naše cena obsahuje:
Pozn.:
ODJEZDY:

1 den
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doprava lux busem, odborný průvodce CK.
„Dracula“: 950 Kč
„Decameron“: 950 Kč
„Ženy Jindřicha VIII.“: 895 Kč
„Ztracený svět“: 450 Kč

Doporučené kapesné na vstupné: cca 200 Kč

trasa C (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:

Pozn.:
ODJEZDY:

Volitelné příplatky
(vstupenky):

Naše cena obsahuje: 
Pozn.: Doporučené kapesné na vstupné: cca 500 Kč
ODJEZDY: trasa C (viz str. 4, 5)

doprava lux busem, odborný průvodce CK.

Kód zájezdu: 990521
CENA

15.06. 890,- Kč

doprava lux busem, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 300 Kč
trasa G (viz str. 4, 5)

Kód zájezdu: 990361
CENA

23.06. 990,- Kč

Kód zájezdu: 990511, 990512, 990513, 990514
CENA

29.06., 20.07., 24.08., 31.08. 850,- Kč

ČESKÝ KRUMLOV
& OTÁČIVÉ DIVADLO

ČESKÝ KRUMLOV
& OTÁČIVÉ DIVADLO

ČESKÝ KRUMLOV patří mezi nejnavštěvo-
vanější česká města. Je zárukou báječných 
zážitků pro všechny věkové kategorie. Náš 
průvodce Vás seznámí s bohatou historií 
a zajímavostmi města. Oblečeni v hornických 
mundúrech můžete zažít unikátní prohlídku 
GRAFITOVÉHO DOLU nebo navštívit 
ZÁMEK či EXPOZICI ŽIVÝCH SLADKO-
VODNÍCH RYB českých řek a rybníků. 
V historickém objektu bývalého kostela sv. 
Jošta stojí za prohlídku MUZEUM STARÝCH 
ČESKÝCH MARIONET včetně prodejní 
galerie. V areálu muzea si můžete 
vyzkoušet i průchod nejmenšími dveřmi 
v Čechách. Čas zbude také na občer-
stvení v některé z mnoha místních 
restaurací nebo hospůdek.

Prachovské skály

Zámek Dětenice

Český KrumlovČeský Krumlov

Prožijte královský den v Českém Krumlově! ČESKÝ 
KRUMLOV leží v esovitě zakřivených meandrech 
řeky Vltavy. Má překrásné historické centrum. 
V roce 1992 byl zařazen do Seznamu světového 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO a jako 
jediné české město se dostal mezi 100 
nejkrásnějších měst světa!
Při návštěvě Českého Krumlova zažijete 
českokrumlovský ZÁMEK, který je 2. největším 
zámeckým komplexem v ČR. Doporučujeme vám 
prohlídkovou trasu renesančních a barokních 
komnat, kde mj. uvidíte zámeckou kapli, honosný 
Eggenberský sál se ZLATÝM KOČÁREM. Oblíbe-
ným místem je zámecká FRANCOUZSKÁ 
a ANGLICKÁ ZAHRADA s kaskádovou fontánou, 
jezírkem a medvědím příkopem. 
V Českém Krumlově budete očarováni malebností 
a krásou starobylých domů, křivolakých uliček 
i tajuplných zákoutí. Až do večerních hodin 
můžete využít volný čas k návštěvě mnoha galerií, 
zajímavých muzeí, unikátního GRAFITOVÉHO 
DOLU, toulat se v historickém centru, které je plné 
nejrůznějších restaurací a kaváren. 
Večer (nebo odpoledne) pak v unikátním 
DIVADLE S OTÁČIVÝM HLEDIŠTĚM zhlédnete:
29.06.: Legendární hrabě DRACULA dále kraluje 
divadelní scéně.
20.07.: Skvělá komedie DECAMERON o lásce 
a žárlivosti, intrikánech a napálených.
24.08.: ŽENY JINDŘICHA VIII. ANEB CHUDÁK 
KRÁL(EM) – veselou komedii o záletném králi 
Jindřichovi, jeho 6 ženách, zrádném rádci a králo-
vu dvojníkovi, který působí neuvěřitelné věci.
31.08.: Odpolední dobrodružné představení pro 
všechny věkové kategorie ZTRACENÝ SVĚT, ve 
kterém hlavní roli hrají prehistorická zvířata. 
Chyťte si na Krumlově svého pterodaktyla!
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

Večerní Český Krumlov

Plášťový most

ZÁŽITKOVÉ 
JIŽNÍ ČECHY
ZÁŽITKOVÉ 
JIŽNÍ ČECHY

Odpoledne je připravena STEZKA V KORU-
NÁCH STROMŮ LIPNO, která návštěvníkům 
nabízí jedinečnou procházku v korunách 
stromů a fantastické výhledy ze 40 m vysoké 
věže na LIPENSKÉ JEZERO, Šumavu a Novo-
hradské hory. Odvážným doporučujeme 
báječný zážitek – jízdu nejdelším suchým 
tobogánem v ČR. Stezka je zcela bez-
bariérová a mírné stoupání bez komplikací 
zvládnou i starší lidé nebo rodiny s kočárky.
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

Český Krumlov – zámek
1 den 1 den

Lipno – stezka v korunách stromů

Český ráj leží pouhou hodinu jízdy 

autobusem od Prahy. V tomto romantickém 

kraji se snoubí rozmanitost překrásné přírody 

s bohatými historickými památkami. A právě 

takový je obsah našeho výletu.

PRACHOVSKÉ SKÁLY představují nejkrásnější 

část ČESKÉHO RÁJE. Potěší všechny obdivo-

vatele bizarních skalních útvarů. V turisticky 

nenáročném okruhu skalním městem můžete 

obdivovat nádherné vyhlídky, strže, pískov-

cové věže i skupinové skalní bloky. 

Barokní ZÁMEK DĚTENICE trůní na okraji 

Českého ráje. Doporučujeme jeho prohlídku, 

při které se vidí 14 stylově zařízených komnat 

s loveckými trofejemi, honosnými křišťálo-

vými lustry, rokokovými štuky, vzácnými 

obrazy, sbírkou zbraní Maltézských rytířů 

apod. Zámek a přilehlé budovy obklopuje 

PARK se vzácnými dřevinami a udržované 

ZAHRADA S VELKOU FONTÁNOU Kentaura 

unášejícího Nymfu.

Hned vedle zámku stojí STŘEDOVĚKÁ 

KRČMA a ZÁMECKÝ PIVOVAR, který dopo-

ručujeme navštívit. Má bohatou historii a cca 

40 min. exkurze nabízí velmi rozmanitou 

prohlídku dobových interiérů sladovny, varny, 

laboratoří, chmelnic, sklepů, spilky i ledárny. 

„Esem“ exkurze je UKÁZKA VÝROBY PIVA 

z 18. století podle původní receptury 

z tradičních surovin a OCHUTNÁVKA „PIVA 

LÁSKY“, jehož tradice pochází již z r. 1307. 

Pozn.: Změna programu vyhrazena.

ČESKÝ RÁJČESKÝ RÁJ
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doprava lux busem, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: 
cca 50 Kč
trasa H (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:
  Pozn.:

  ODJEZDY:

Kdo by neznal nejúspěšnější televizní seriál 
posledního desetiletí? Série kriminálních příbě-
hů získala fantastickou sledovanost i díky úžas-
né kulise šumavské přírody. Pojďte se s námi 
vydat po stopách seriálových hrdinů do okolí 
Srní a Kašperských Hor. Jako v pohádce si bu-
dete připadat u roubenky, kde bydlela komisař-

ka Jana Vinická. Povědomá Vám budou 
i další nádherná místa v Národním parku 
Šumava.

1 den

doprava lux busem, plavba lodí po Vltavě, 
odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 250 Kč
trasa G (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:

Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 990531
CENA

02.06. 790,- Kč

Kód zájezdu: 990341 CENA
do 12 let

08.06. 1. 190,- Kč 1. 090,- Kč

1 den

Parní vlakParní vlak

doprava lux busem, jízdné parním vlakem, 
místní průvodce, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 150 Kč
trasa G (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:

Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 990403
CENA

31.08. 990,- Kč

Vyhlídka Máj, meandr Vltavy

Vyplujte s námi na jednu z nejatraktivnějších 
plaveb po Vltavě. PLAVBA NA SLAPY vede 
totiž překrásnou přírodou. Z Prahy-Zbraslavi 
vyplujeme ke starobylé Davli, která leží na 
SOUTOKU VLTAVY A SÁZAVY. Podplujeme 
pod Starým davelským mostem a silničním 
Mostem Vltavínů. U soutoku, na řece Sázavě, 
leží nádrž Vrané, NEJSTARŠÍ ČÁST VLTAVSKÉ 
KASKÁDY. Na trase uvidíte také vodní elekt-
rárnu Štěchovice, 2. ČÁST VLTAVSKÉ KASKÁ-
DY. Cílem plavby jsou Slapy, kde loď zamě-
níme za autobus, kterým dojedeme do 
Teletína, výchozího místa na VYHLÍDKU 
MÁJ, nabízející jeden z nejpůsobivějších 
pohledů do hlubokého kaňonu meandrující 
Vltavy nad dřívějšími Svatojánskými proudy, 
kde se řeka stáčí do podkovy a vytváří fasci-
nující přírodní podívanou. Odtud odjedeme 
k prohlídce romantického ZÁMKU KONO-
PIŠTĚ. Konopiště, proslavené jako poslední 
sídlo následníka trůnu Františka Ferdinanda 
d´Este, uchovává neobyčejně bohaté umělec-
ké kolekce z gotiky, renesance, baroka i nové 
doby, mezi kterými vyniká unikátní zbrojnice, 
která patří k nejzajímavějším v Evropě. 
Zámek obklopuje park s proslavenou RŮŽO-
VOU ZAHRADOU, oranžerií, skleníky 
a střelnicí. Návrat domů 20.00–21.00 hod. 
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

Slapy

Zámek KonopištěZámek Konopiště

1 den

PLAVBA VLTAVSKÝMI KASKÁDAMI 
A ZÁMEK RŮŽÍ KONOPIŠTĚ

PLAVBA VLTAVSKÝMI KASKÁDAMI 
A ZÁMEK RŮŽÍ KONOPIŠTĚ

JARNÍ ŠUMAVOU
PO STOPÁCH POLICIE MODRAVA

JARNÍ ŠUMAVOU
PO STOPÁCH POLICIE MODRAVA

Ondřejov

POSÁZAVSKÝM PACIFIKEM 
AŽ KE HVĚZDÁM

POSÁZAVSKÝM PACIFIKEM 
AŽ KE HVĚZDÁM

Parní vlak bude sestaven z historických vozů 3. třídy 
s dřevěnými lavicemi včetně bufetového vozu, kde 
bude zajištěn prodej občerstvení a suvenýrů. My do 
vlaku nastoupíme v Davli, neboť za Davlí začíná 
nejkrásnější úsek Posázavského pacifiku. Železniční 
společnost musela v tomto členitém terénu vybu-
dovat mnoho nákladných staveb, jako jsou vysoké 
náspy, opěrné zdi, tunely a nespočet vodních pro-
pustí. Mezi dvěma tunely u Jílového u Prahy, které je 
naší výstupní stanicí, byl vybudován na konci 19. sto-
letí jeden z našich nejvyšších kamenných želez-
ničních mostů dlouhý 109,33 m a vysoký 41,5 m.
Z Jílového budeme pokračovat autobusem do 
rodiště Josefa Lady. V malebných HRUSICÍCH si 
prohlédneme LADŮV PAMÁTNÍK. Ukážeme si, 
kde by mistrův ateliér nebo jeho pracovna. V za-
hradě se zastavíme u dvou mohutných lip, které 
zasadil sám Lada na památku narození svých dcer 
Aleny a Evy. Následně se vydáme do vsi. Ukážeme 
si místo, kde stával Ladův rodný dům, kde byla 
Jedličkova louže, na které se bruslilo nebo kam 
chodil kocour Mikeš tajně na mléko. Podíváme se 
i k hrusickému kostelíku sv. Václava s románským 
ústupkovým portálem.
ONDŘEJOVSKÁ HVĚZDÁRNA patří k nejdůležitěj-
ším vědeckým pracovištím ve svém oboru v Evro-
pě. Zabývá se pozorováním Slunce a dalších 
hvězd, meziplanetární hmoty či vysokoenergetic-
kých objektů ve vesmíru. Během návštěvy nás 
průvodce seznámí s okolnostmi k založení hvěz-
dárny, v historické kopuli nám ukáže zajímavé 
přístroje. Dozvíme se o současném poslání obser-
vatoře. Celý rozsáhlý areál hvězdárny je upraven 
jako park se vzácnými stromy a řadou moderních 
plastik. V parku je rozmístěno několik přístrojů jako 
např. trofejní německý radar z 2. světové války 
nebo dvoumetrový zrcadlový dalekohled, největší 
v ČR. V případě jasného počasí nám průvodce 
ukáže Slunce v dalekohledu. 
Návrat domů cca 19.30–21.00 hod. 
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

Šumava – Hrádky

Srní – vlčí výběh

Vaší první zastávkou bude JEZERNÍ SLAŤ 
U HORSKÉ KVILDY, vrchovištní rašeliniště 
s naučnou stezkou a vyhlídkovou věží. 
Typická šumavská krajina a jedno z nej-
chladnějších míst celého česko-bavorského 
pomezí. Další cesta pak povede srdcem 
NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA přes hor-
ské osady Kvilda, Filipova Huť na Modravu. 
Odsud to již není daleko do nového 
návštěvnického centra s VLČÍM VÝBĚHEM. 
Z dřevěné lávky vinoucí se v korunách 

stromů budete moci sledovat vlčí smečku. Zážitek 
je pozorovat chování a život vlků přímo v jejich 
teritoriu, ve zcela přírodním, skoro tři hektary 
velkém výběhu. Přes nádhernou ENKLÁVU 
STARÝCH ROUBENÝCH CHALOUPEK na Hrád-
kách klesá horská pěšina k řece Vydře. Obří 
balvany v řečišti této šumavské řeky přímo vybízí 
k relaxaci a odpočinku. Pěší procházku zakončíte 
na ČEŇKOVĚ PILE, což je místo, kde údajně 
Bedřich Smetana získal námět k symfonické básni 
Vltava. Vždyť se jen na chvilku posaďte k soutoku 
Vydry a Křemelné, zavřete oči a zaposlouchejte 
se... Závěr šumavského výletu pak bude patřit 
KAŠPERSKÝM HORÁM, nádhernému horskému 
městečku s bohatou historií.
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

Jeden jediný den v roce vyráží na trať 
legendární „POSÁZAVSKÝ PACIFIK“, nejkrás-
nější parní vlak u nás. V sobotu 31. srpna 
buďte při tom!



doprava lux busem, 1× hotel, 1× snídaně, odborný 
průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 600 Kč
trasa G 

1× večeře, 

(viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:

Pozn.:
ODJEZDY:

2 dny2 dny

Kód zájezdu: 990302
CENA

1/2 3. osoba 1/1
08.06. - 09.06. 2. 490,- Kč 2. 290,- Kč 3. 290,- Kč
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BABIČČINO ÚDOLÍ 
A ADRŠPAŠSKÉ SKALNÍ MĚSTO

BABIČČINO ÚDOLÍ 
A ADRŠPAŠSKÉ SKALNÍ MĚSTO

Babiččino údolí, Staré bělidlo

JARNÍ VÍKEND V PRAZEJARNÍ VÍKEND V PRAZE

doprava lux busem, 1× botel, 1× snídaně, odborný průvodce CK.
večeře – 3 chody 450 Kč/os.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 300 Kč
Při objednávce uvádějte pro ubytovatele číslo cestovního dokladu.
trasa G (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:
Služby placené v místě:
Pozn.:

ODJEZDY:

1. den: Přijměte naše pozvání na skvělý výlet do Královehradeckého 
kraje. Ojedinělý zážitek vám připraví prohlídka nedávno zrekonstruo-
vané perly českého baroka – hospitalu KUKS, kdysi nejslavnějších 
lázní v Evropě. Obdivovat tu můžete především původní barokní 
lékárnu s alchymistickou laboratoří a vzácné lapidárium originálů 
alegorií soch Ctností a Neřestí od významného barokního sochaře 
M. B. Brauna. Poté odjedete do RATIBOŘIC, abyste si prohlédli 
BABIČČINO ÚDOLÍ se Starým Bělidlem, Viktorčiným splavem, 
Panským hostincem i zámkem kněžny Zaháňské. Ubytování. Večeře. 
Volný program. Nocleh.

2. den: Po snídani si vyjedete do mohutného ADRŠPAŠSKÉHO 
SKALNÍHO MĚSTA. Připravena je pohodová čtyřkilometrová turistika, 
při které se představí fascinující skalní věže – pískovcové útvary 
ojedinělých tvarů jako Milenci, Starosta a Starostová, Homole cukru 
nebo Sloní náměstí, hluboké soutěsky, skalní vodopád i jezírko, 
po kterém se můžete projet na loďkách. 
Město POLICE NAD METUJÍ 
se pyšní 2 muzei. V jedné 
budově sídlí MUZEUM více 
než 300 PAPÍROVÝCH MO-
DELŮ, jediné svého druhu 
na světě a MUZEUM nejzná-
mější české STAVEBNICE 
MERKUR, ze které šikovné 
ruce sestavily např. neuvěři-
telné „mega“ Ocelové město 
J. Verna, hlavolam ježka 
v kleci a prof. Wichterle svůj první čočkostroj. NOVÉ MĚSTO NAD 
METUJÍ je považováno za perlu mezi českými renesančními městy. 
Díky citlivé renovaci zámku a jeho zahrad známým architektem 
D. Jurkovičem si získává srdce každého návštěvníka. Odtud odjezd 
domů. Návrat zpět cca 20.30–22.00 hod.
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

Adršpašské skály

Kód zájezdu: 
CENA

1/2 1/1
27.04. - 28.04.

990601

2. 290,- Kč 2. 990,- Kč

Restaurace Kajuta

Vrtbovská zahrada

OBLÍBENÝ ZÁŽITKOVÝ VÍKENDOVÝ ZÁJEZD V ČR

Muzeum MERKUR

1. den: Vydejte se s námi do Prahy (UNESCO) připomenout si, jak krásný 
domov máme! Nejprve navštívíte náš nejstarší mužský KLÁŠTER v Praze 
BŘEVNOV. Byl založen již r. 993 knížetem Boleslavem II. A od počátku byli 
jeho obyvateli pracovití benediktini. V prohlídce vedené přímo řehol-
níkem navštívíte baziliku sv. Markéty, kryptu z 11. století, a prelaturu 
s Teriánským sálem. Poté přejedete ke Kongresovému paláci, odkud je 
dostupný VYŠEHRAD, mytické sídlo prvních českých knížat. Projdete se 
vyšehradským parkem s rotundou z 11. století, se záhadnými Čertovými 
sloupy a obdivuhodnými Myslbekovými sousošími. Uvidíte Libušinu 
lázeň, vyšehradskou skálu, ze které se nabízí jeden z nejkrásnějších 
výhledů na Prahu. V 19. století zde bylo zřízeno národní pohřebiště 
SLAVÍN, kde se zastavíte u několika hrobů známých osobností. Zájemci 
mohou navštívit KASEMATA, podzemní chodby bývalé pevnosti chrání 
několik originálních soch z Karlova mostu. Volný program k občerstvení 
nebo k vlastní procházce areálem. Odtud odjedete na BOTEL ADMIRÁL, 
kde je zajištěn nocleh. Večeře (fakultativně). Po večeři volný program 
nebo krátká procházka NOČNÍ PRAHOU.
2. den: Dopoledne odjedete Na Pohořelec, odkud se vydáte za dalším 
poznáváním Prahy. Projdete HRADČANSKÉ NÁMĚSTÍ, odkud se dáte 
KRÁLOVSKOU CESTOU do centra. V komentované prohlídce se dozvíte fakta 
a hlavně mnoho zajímavostí o Nerudově ulici, měšťanských domech, mostech, 
palácích, kašen. Navštívíte nejkrásnější pražskou terasovitou zahradu v barok-
ním slohu VRTBOVSKOU ZAHRADU. Přes KARLŮV MOST dojdete až na 
STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ, kde bude volný čas k odpočinku, k pozdnímu 
obědu. Z Prahy odjedete v pozdním odpoledni.
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

Atraktivní nocleh v kajutách na nejlepším BOTELU na Vltavě
s výhledem na Vyšehrad a Hradčany!
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Malebná krajina pískovcových skal tyčících se vysoko nad hlubokým 
kaňonem řeky Labe přitahovala návštěvníky pro svou tajuplnost už od pra-
dávna. Vydejte se s námi do nejvzácnější přírodní oblasti v naší zemi do NP 
České Švýcarsko. Uchvátí Vás členitost terénu, divoká příroda se skalními 
městy, stolovými horami a soutěskami. I když se jedná o nejníže položené 
místo v ČR, budete se zde cítit jako na horách.

1. den: Ráno odjezd do Ústí nad Labem, kde vyjdete na ROZHLEDNU 
VĚTRUŠE, odkud se otevřou krásné výhledy na Labe, České středohoří a Kruš-
né hory. Další fascinující podívanou vám nabídne pískovcové skalní město 
TISKÉ SKÁLY, kde se natáčely Letopisy Narnie. Největší památkou ve městě 
DĚČÍN je zámek, který po několika přestavbách dospěl do barokně-klasicistní 
podoby. Součástí zámeckého areálu je nádherná RŮŽOVÁ ZAHRADA ve stylu 
italského giardinetta. Ubytování v hotelu přímo v Děčíně. Večeře. 

3 dny

doprava lux busem, 2× hotel, 2× snídaně, 2× večeře, odborný 
průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 400 Kč, 30 EUR
trasa G (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:

Pozn.:
ODJEZDY:

Pevnost Königstein

Hřensko – Tichá a Divoká soutěska

Česká republika

ČESKO-SASKÉ ŠVÝCARSKOČESKO-SASKÉ ŠVÝCARSKO

2. den: po snídani odjedete do SRN. První zastávka bude u PEVNOSTI 
KÖNIGSTEIN, jež se majestátně tyčí na jedné ze stolových hor Saského 
Švýcarska. Impozantní pevnost přitahuje jak milovníky historie, tak přírody. 
BASTEI je další jedinečný skalní labyrint s nádhernou vyhlídkou Basteiaussicht, 
která je zpřístupněna pomocí 76 m dlouhého kamenného mostu a otevírá 
výhled až do Drážďan. Návrat do Děčína. Po večeři Vám nabízíme fantastický 
zážitek v termálních lázních Toskana Therme v Bad Schandau „VEČERNÍ 
KOUPÁNÍ V TÓNECH, BARVĚ A SVĚTLE“. 14 světelných zařízení rozehrává 
svou hru s vodní hladinou, skleněnou střechou, stěnami a stropy. Zažijete 
tu unikátní prostor s tekoucím zvukem Liquid-Sound nebo můžete vyzkoušet 
i sopečné minerální bahno. 
3. den: po snídani odjezd do HŘENSKA. Čeká Vás PRAVČICKÁ BRÁNA, nej-
větší přirozená skalní brána na našem kontinentu. Neodmyslitelně k Pravčické 
bráně patří výletní zámeček SOKOLÍ HNÍZDO, vybudovaný v r. 1881 na místě 
chatrče z dubové kůry. Dnes je zde muzeum NP České Švýcarsko a stylová 
restaurace. PLAVBOU NA PRAMICÍCH V TICHÉ a DIVOKÉ SOUTĚSCE 
kaňonem říčky Kamenice ukončíte program zájezdu.
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

Toskana Therme

Toskana Therme

Kód zájezdu: 990661
CENA

1/2 3. osoba 1/1
12.07. - 14.07. 3. 590,- Kč 3. 390,- Kč 3. 990,- Kč

Bastei

VÍKEND S ČESKO-POLSKO-
JAPONSKÝMI ZÁŽITKY

VÍKEND S ČESKO-POLSKO-
JAPONSKÝMI ZÁŽITKY

2 dny

1. den: Ráno kolem cca 5.30–6.30 hod. odjezd z ČR do Polska. Čeká 
nás nenáročná turistická lahůdka NÁRODNÍ PARK STOLOVÉ HORY, 

nejkrásnější polské hory. Obdivovat budeme pískovcové skály 
fantastických tvarů i působivé skalní bloky ukrývající zajímavé 
labyrinty vzniklé působením vody a větru. Ti, kteří nepreferují 
turistiku, mohou zůstat v půvabném lázeňském městečku 
KUDOWA ZDRÓJ a příjemně relaxovat v moderním AQUA-
PARKU s několika velkými bazény a divokou řekou nebo využít 
pěkné lázeňské promenády nebo navštívit některá místní muzea 
jako např. MUZEUM ŽAB, MUZEUM HRAČEK nebo výhodně 
NAKUPOVAT ve vyhlášené tržnici. Společně pak navštívíme 
v Jarówě překrásnou JAPONSKOU ZAHRADU s četnými jezírky, 
kaskádami a do různých tvarů upravených malých i velkých 
dřevin, které se v největší kráse právě představují od května do 
června. Ubytování, večeře (fakultativně), nocleh.
2. den: Po snídani odjedeme do oblíbených KRKONOŠ. 

Z Janských Lázní vyjedeme LANOVKOU NA ČERNOU HORU 
a Černohorská rašeliniště. Připravenou pohodovou turistickou trasu 
provázejí nejúžasnější vyhlídky na SNĚŽKU a další krkonošské 
vrcholy. Zpět do Janských Lázní je možné sejít po červeném značení 
nebo využít lanovku. V městečku se nabízí procházka k minerálnímu 
pramenu, posezení v kavárnách a cukrárnách nebo relaxace 
v místním aquaparku. Odtud odjezd zpět domů. Návrat je připraven 
večer v cca 22.00–23.00 hod. 
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

Sněžka

Jarkow – japonská zahrada

doprava lux busem, 1× hotel, 1× snídaně, 1× večeře, 
odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 400 Kč, 25 Zlotých
trasa G (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:

Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 990371
CENA

1/2 3. osoba 1/1
15.06. - 16.06. 2. 590,- Kč 2. 390,- Kč 2. 990,- Kč

Na severovýchodě Čech se při hranici s Polskem rozkládá Kladské pomezí. 
Je to zajímavý kraj s rozmanitou přírodou, ze které ruka člověka vytvořila 
nádherná díla a která inspirovala zdejší slavné rodáky A. Jiráska, J. Škvorec-
kého, B. Němcovou M. Formana aj.



doprava lux busem, 1× hotel, 1× snídaně, odborný průvodce CK.
večeře – 3 chody 260 Kč
Doporučené kapesné na vstupné: cca 550 Kč
trasa G (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:
Volitelné příplatky:
Pozn.:
ODJEZDY:

2 dny

Kód zájezdu: 990381
CENA

1/2 3. os. nebo 4. os. 1/1
24.08. - 25.08. 1. 990,- Kč 1. 890,- Kč 2. 390,- Kč
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1. den: Odjezd ráno cca 5.00–6.00 hod. KROMĚŘÍŽ je město 
podmanivé krásy, jenž si vysloužilo přízvisko „Hanácké Athény“. Leží 
v jižním cípu Hané a turisté z celého světa sem jezdí obdivovat 
skvostné zahrady, unikátní sbírky světového umění a architekturu. 
Kroměříž zlákala i světové filmaře. Právě zde se natáčely mnohé 
scény slavného oscarového filmu Miloše Formana „Amadeus“. Vznikl 
tu francouzský seriál o Napoleonovi s G. Depardieu, remake slavné 
Angeliky, životopisný dokument o ruské carevně Kateřině Veliké či 
česká pohádka Peklo s princeznou. Po příjezdu do města vyměníme 
autobus za TURISTICKÝ VLÁČEK, ze kterého si prohlédneme 
PODZÁMECKOU ZAHRADU s více než 200 druhy vzácných 
stromů z různých částí světa, fontány, rybníky i drobné 
romantické stavby. Poté bude příležitost navštívit ARCI-
BISKUPSKÝ ZÁMEK, rozsáhlý raně barokní komplex téměř 40 
honosných pokojů a sálů a jeho překrásnou barokní KVĚTNOU 
ZAHRADU, označovanou jako „české Versailles“.Celé té kráse 
můžeme připít vínem z ARCIBISKUPSKÝCH VINNÝCH SKLEPŮ, 
které bude příležitost navštívit a víno ochutnat. Vpodvečer 
odjezd na ubytování.
2. den: Po snídani odjezd do MORAVSKÉHO KRASU, který je 
naší nejvýznamnější krasovou oblastí. Naplánována je prohlídka 
nádherné SLOUPSKO-ŠOŠŮVSKÉ JESKYNĚ. Představuje roz-
sáhlý systém chodeb a domů ve dvou nad sebou ležících úrov-
ních s typickou křehkou a barevnou KRÁPNÍKOVOU VÝZDOBOU. 
Mezi turisty je nejznámější PUNKEVNÍ JESKYNĚ. I tady na Vás čekají 
mohutné slepené chrámy a chodby s působivou krápníkovou 
výzdobou. PROJÍŽĎKA PO PODZEMNÍ ŘÍČCE PUNKVĚ patří mezi 
další velké zážitky, které může být umocněn jízdou KABINOVOU 
LANOVKOU nad PROPASTÍ MACOCHA. Celodenní program 
ukončíme až v odpoledních hodinách. Z Moravského krasu bude 
následovat přejezd domů.           Pozn.: Změna programu vyhrazena. 

KROMĚŘÍŽ 
A MORAVSKÝ KRAS

KROMĚŘÍŽ 
A MORAVSKÝ KRAS

doprava lux busem, 1× hotel, 1× snídaně, odborný průvodce CK.
večeře 200 Kč/os.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 750 Kč
trasa G (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:
Volitelné příplatky:
Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 990271
CENA

1/2 1/1
15.06. - 16.06. 2. 490,- Kč 2. 890,- Kč

Punkevní jeskyně

Morava je překrásná část naší vlasti. Má několik míst s pozitivní 
energií, kde se lidé cítí naprosto skvěle. Rozhodně mezi ně patří 
historická Kroměříž (UNESCO) a magický Moravský kras.

1. den: Kolem 6.00 hod. odjezd na Kutnohorsko. Vydáme se na zvlášt-
ní místo do areálu bývalého cisterciáckého kláštera v Sedlci. Navští-
víme jeho hřbitovní kostel s UNIKÁTNÍ KOSTNICÍ, jejíž výzdoba je 
tvořena téměř výhradně z lidských kostí. Další světová rarita na Vás 
čeká v areálu pohádkového zámku ŽLEBY. V zámecké oboře si tu 
vykračují vzácní BÍLÍ JELENI, přivezení do Evropy z daleké Persie. 
Žleby byly velkolepým sídlem rodu Auerspergů. Prohlídku zámku 
vřele doporučujeme, neboť v jeho interiérech jsou k vidění rozsáhlé 
sbírky zbraní, nábytku a originálních předmětů denní potřeby. Ze Žleb 
přejedeme do Slatiňan, abychom si prohlédli HŘEBČÍN, který je 
součástí Národního hřebčína Kladruby nad Labem. Těšit se můžete na 
KOMENTOVANOU PROHLÍDKU STÁJÍ, které jsou domovem vraných 
starokladrubských koní. Uvidíme stáj plemenných hřebců, stáj klisen, 
kočárovnu, historickou sedlovnu rodu Auerspergů a výcvikové stře-
disko. Nocleh v hotelu. Večeře.
2. den: Zažijete opravdové Peklo! Pan režisér Z. Troška tu natáčel 
svoje Čertoviny. Nedaleko Hlinska postavili naprostý světový unikát. 
PEKLO „ČERTOVINA“ je projekt určený pro všechny věkové skupiny. 
Prohlídky jsou připraveny zábavnou formou a vedou je zkušení lidé, 
většinou herci v ďábelských kostýmech s dokonalým líčením. Peklo je 
ukázkou nádherné propracované dřevěné stavby, která od pohledu 
působí nadpozemsky. Uvnitř stavby jsou podzemní labyrinty s „kotel-
nou“, sál s Luciferovým křeslem či Váhy hříchů, minipivovar, herna, 
prodejna suvenýrů a stylová restaurace, kde si můžete dát výborný 
oběd. Poté Čertoviny zaměníme za „švejkoviny“. Ve starobylé LIPNI-
CI NAD SÁZAVOU bude příležitost absolvovat volnou prohlídku 
monumentálního středověkého hradu, ze kterého se otevírají jedineč-
né vyhlídky na zlatonosnou řeku Sázavy a na Vysočinu. Na hradě 
kdysi turisty provázel Jaroslav Hašek, autor ŠVEJKA, jehož památník 
navštívíme. Návrat domů cca 21.00–22.00 hod. 
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

Kroměříž – květná zahrada

ČERTOVINY A ŠVEJKOVINY 
PODÉL ZLATÉ SÁZAVY

ČERTOVINY A ŠVEJKOVINY 
PODÉL ZLATÉ SÁZAVY

2 dny

Zámek Žleby

Čertovina

SlatiňanySlatiňany



76

Česká republika

TO NEJLEPŠÍ Z HANÉ A BRNATO NEJLEPŠÍ Z HANÉ A BRNA

Hrad Bouzov

2 dny

Váženi přátelé, poznété krásné kósek našé země – Hanó: podívajó se 
na hrad Bózov, pak okóknó Hané Blaník a v nedělu pojedó do Brnó! 

Vila Tugendhat

doprava lux busem, 1× hotel, 1× snídaně, pobytová taxa, 
odborný průvodce CK.
večeře 290,- Kč/os.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 600 Kč
trasa G (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:

Volitelné příplatky:
Pozn.:
ODJEZDY:

SLOVÁCKO, ČAROKRÁSNÝ KRAJ 
JIŽNÍ MORAVY

SLOVÁCKO, ČAROKRÁSNÝ KRAJ 
JIŽNÍ MORAVY
Plže

doprava lux busem, 1× hotel, 1× snídaně, odborný průvodce CK.
večeře 150 Kč/os.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 500 Kč
trasa G (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:
Volitelné příplatky:
Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 990391
CENA

1/2 3. osoba 1/1
19.10. - 20.10. 2. 590,- Kč 2. 390,- Kč 2. 990,- Kč

Brno, časostroj

1. den: Morava patří mezi nejoblíbenější cíle v naší zemi. Je to kraj bohatý 
a veselý. V tomto zájezdu vám představíme majestátní romantický HRAD 
BOUZOV přestavěný v historizujícím gotickém slohu Řádem německých 
rytířů, který mnozí znáte z televizní soutěže O poklad Anežky České nebo 
z pohádky O princezně Jasněnce a létajícím ševci. Díky mnoha věžím, 
cimbuřím, padacím mostům a ochozům si tu budete připadat jako 
v pohádce. Však se jich tu několik natáčel. Při komentované prohlídce 
můžete nahlédnout do hradní kuchyně, bytu arcivévody Evžena 
Habsburského, šatny hradní kapely, tajné chodby, lovecké síně, zbrojnice 
nebo kaple nebo se vydat na ochoz věže Hlásky a zažít celý hrad z ptačí 
perspektivy. Další raritou hanáckého kraje je uměle vytvořená JESKYNĚ 
pod Kunětickou horou v Kunštátu, která chrání 17 soch BLANICKÝCH 
RYTÍŘŮ v nadživotní velikosti, sochy legionářů a sv. Václava. Naproti 
vchodu do jeskyně se nachází restaurace s širokým výběrem jídel, 
ovocných pohárů a výborné zmrzliny. V blízkosti se také rozkládá ZÁMEK 
KUNŠTÁT NA MORAVĚ cenný svými autentickými vnitřními prostory. 
V prohlídkové trase uvidíte např. Rytířský sál, zámeckou kapli, knihovnu 
nebo unikátní hraběcí toaletu. Odjezd do Brna. Ubytování. Večeře. 
2. den: Druhý den vás přivítá moravská metropole BRNO plná jedinečných 
památek a kuriozit. Navštívíte mohutnou pevnost a hrad ŠPILBERK, v jehož 
areálu je muzeum, funkční zvonkohra 15 zvonů, rozhledna a kasemata. 
V pravé brněnské poledne, tedy v 11 hodin, hraje kuriozní žulový 
ČASOSTROJ, jehož hodinový mechanismus je řízen až z Frankfurtu n. M. 
Zažijete historická brněnská náměstíčka plná malebných kaváren. Těšit se 
můžete na jedinečnou prohlídku naprosto unikátní VILY TUGENDHAT 
(UNESCO), jedné ze 3 nejvýznamnějších funkcionalistických rezidenčních 
vil na světě. Počet míst pro prohlídku omezen, doporučujeme včasnou 
objednávku zájezdu. Návrat domů cca 21.00–23.00.
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

1. den: Ráno odjezd do moravské metropole BRNO. Připravena 
je prohlídka překrásně zrestaurované VILLY STIASSNI, která 
reprezentuje zdejší unikátní funkcionalistickou architekturu. Je 
přepychově dobově vybavena. Objevila se ve filmu „Lída 
Baarová“ nebo v seriálu „Bohéma“. Poté přejedete do centra 
města, kde se počítá s časem na oběd nebo volný program. Další 
raritou Moravy je BAŤŮV KANÁL. V cca hodinové VYHLÍDKO-
VÉ PLAVBĚ poznáte jeho nejkrásnější úsek na trase Vnorovy – 
Strážnice, kde je připraveno ubytování v hotelu. Krátký odpoči-
nek. Poté odjezd do cca 4,5 km vzdálené vinařské obce 
PETROV, jejíž chloubou je památková rezervace PLŽE a téměř 
80 VINNÝCH SKLEPŮ budovaných od 15. století. Bílo-modré 
sklípky vytvářejí ulicovou zástavbu se 2 náměstíčky, kterými Vás 

provede jeden z místních vinařů. Připravena je degustace vín 
s možností jejich výhodného nákupu. V Petrově je pro Vás také 
připraven SKLÍPEK s CIMBÁLOVOU MUZIKOU. 
2. den: Snídaně. Pohodlně si zabalíte a vyjedete do STRÁŽNICE. 
Představíme Vám nádherný SKANZEN, který je profesionální ukázkou 
lidové architektury a zvyků na Slovácku. Expozice vinohradu s ukáz-
kami pěstování vinné révy od nejstarších dob po současnost je jedi-
nou svého druhu v ČR. V areálu skanzenu jsou restaurace a občer-
stvení. Ze Strážnice odjedete zpátky domů. Návrat je plánovaný do 
cca 20.00 hod.                              Pozn.: Změna programu vyhrazena. 

Kód zájezdu: 990261
CENA

1/2 3. os. nebo  4. os. 1/1
17.08. - 18.08. 2. 490,- Kč 2. 290,- Kč 2. 890,- Kč

Baťův kanál

2 dny

Skanzen Strážnice



doprava lux busem, 1× hotel, 1× snídaně, občerstvení-raut 
ve sklípku, odborný průvodce CK.
150 Kč/nápoje ve sklípku
Doporučené kapesné na vstupné: cca 600 Kč
trasa G (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:

Služby placené v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:

2 dny2 dny

Kód zájezdu: 990281
CENA

1/2 1/1
21.09. - 22.09. 2. 990,- Kč 3. 490,- Kč
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1. den: Ráno odjezd od ZNOJMA. Prohlídku tohoto půvabného města 

můžete pohodlně zažit ze sedadel turistického vláčku. Vláček vyjíždí 

od Louckého kláštera a na jeho trase jsou nejdůležitější místa Znojma. 

Mnohé návštěvníky uchvátí historické podzemí, které patří k největším 

bludištím ve střední Evropě. Tajuplný labyrint, jehož 30 km dlouhé 

chodby často vedou ve 4 patrech nad sebou, je zpestřen alchy-

mistickou dílnou. Ze Znojma se vydáte do vinařské oblasti PÁLAVA. 

Seznámíte se s vinicemi, vinaři. Připravena je DEGUSTACE VÍN 

a pro zájemce i nákup. Ubytování, večeře (fakultativně). Po večeři 

je připraveno posezení ve VINNÉM SKLÍPKU s občerstvením 

a CIMBÁLOVOU MUZIKOU. Nocleh.
2. den: Po snídani odjezd do Lednice. LEDNICKO-VALTICKÝ 

AREÁL (UNESCO) tvoří uměle vybudované kanály, zářivá krajina 

s vegetací dovezenou až z Afriky a Ameriky a zajímavé stavby. 

Navštívit můžete pohádkový ZÁMEK LEDNICE. Majitelům 

zámku Lichtenštejnům zřejmě nestačila česká flora, a proto si 

postavili ZÁMECKÉ SKLENÍKY, kde pěstovali subtropické a tro-

pické rostliny. Skleníky je možné také navštívit. Poté nasedneme 

do LOĎKY a poplujeme k MINARETU, který je výjimečnou 

stavbou tohoto charakteru v Evropě. Nabídne Vám úchvatný 

výhled na Lednicko-valtický areál, Břeclavsko a Pálavu. I v Lednici 

bude příležitost ochutnat a koupit zdejší vína. Návrat domů cca 

21.00–22.30 hod.                         Pozn.: Změna programu vyhrazena.

Petrov – Plže

Zámek Lednice

VÍKEND NA PÁLAVĚVÍKEND NA PÁLAVĚ

doprava lux busem, 1× penzion, 1× snídaně, cimbálová muzika, 
odborný průvodce CK.
večeře 200 Kč/os.  •  obložený talíř ve sklípku 180 Kč/os.
2 dl vína – degustace ve vinařství: 45–50 Kč
Doporučené kapesné na vstupné: cca 550 Kč
trasa G (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:

Volitelné příplatky:

Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 990221
CENA

1/2 3. os. nebo 4. os.
05.10. - 06.10. 2. 590,- Kč 2. 390,- Kč

1. den: Ráno odjezd kolem 5.00–6.00 hod. Program zájezdu otevře 
návštěva novogotického hradu BÍTOV, který leží v nádherné zelené 
krajině nad soutokem řek Želetavka a Dyje. Prohlédnout si můžete 
hradní palác, ve kterém uvidíte salóny a sály vybavené stylovým 
historickým nábytkem, panskou kuchyni a ve 2. patře pak rozsáhlou 
zoologickou sbírku tuzemských i cizokrajných zvířat a trofejí a fantas-
tickou sbírku 49 VYCPANÝCH PSŮ nejrůznějších ras, která je dnes 
největší svého druhu na světě. Bítov se také pyšní HRADNÍM 
PIVOVAREM nebo unikátní zámeckou ZBROJNICÍ obsahující výběr 
středověkých zbraní, orientální zbraně z islámské oblasti a především 
opakovací zbraně, zadovky, vzduchovky nebo větrovky.
Z Bítova budete pokračovat kolem VRANOVSKÉ PŘEHRADY do 
Znojma. ZNOJMO vás okouzlí! Pohodlně jej můžete poznat z VY-
HLÍDKOVÉHO VLÁČKU. Vyjíždí od Louckého kláštera a během 90 
minut uvidíte např. historické centrum, nejhezčí výhled na údolí 
Dyje, románskou rotundu sv. Kateřiny, Znojemský hrad, zažijete kou-
zelnou přírodu NP Podyjí. Poté vyjedete do MIKULOVA, vinařského 
střediska Pavlovských vrchů. Jeho výborná zeměpisná poloha, klima 
a vápencové svahy JIŽNÍ PÁLAVY zrodily vynikající vína, která 
ochutnáte ve SKLÍPKU při výborné CIMBÁLOVCE. Nocleh. 
2. den: Po snídani poznáte PETROV v další moravské vinařské 
podoblasti Slovácko. Místní vinař vás provede vinařskou vesničkou 
a představí jejich chloubu MALOVANÉ SKLEPY PLŽE (UNESCO). 
V jednom z nich je připravena DEGUSTACE místních vín s malým 
občerstvením a možností nákupu vín lahvových i stáčených. 
Nedaleký barokní ZÁMEK MILOTICE, nazývaný perlou jihovýchodní 
Moravy, nabídne hodinovou prohlídku reprezentačních sálů nebo 
překrásné ZÁMECKÉ OKRASNÉ ZAHRADY ve francouzském stylu. 
V historickém areálu zámku je prodejní ZAHRADNICTVÍ a stylová 
KAVÁRNA. Odtud odjezd zpět domů. Návrat cca 21.00–22.00 hod. 
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

Jižní Morava je malebný kraj zalitý sluncem, který rodí fantastická 
vína, destiluje lahodnou slivovičku, nakládá nejlepší okurky, nabízí 
čistou přírodu a cenné pamětihodnosti. Milujeme jižní Moravu!

MÁME RÁDI MORAVU!MÁME RÁDI MORAVU!



Bad Füssing Johannesbad

1 den

Tropical island

78

zábava

Sníte o odpočinku na bílých písečných plážích 
v tropech? Jsou pro Vás a Vaše děti exotické 
cíle příliš daleké? My Vám Váš sen splníme 
zájezdem do Tropického ráje – ostrova, který 
je vybudován v thajském stylu nedaleko 
hlavního města SRN Berlína. Celý komplex 
Tropical Islands chrání obrovská hala. Zaujímá 
plochu více než 8 fotbalových hřišť a je 
tropickým rájem v každém ročním období.

TROPICKÝ OSTROV byl vytvořen pro vodní 
radovánky, zábavu i odpočinek všech 
věkových skupin. Čekají na Vás krásné pláže 
s bílým pískem, modré laguny, vodopád, 
palmový háj i tropické vesnice. Za zvuku 
ptačího zpěvu, okouzleni vůni kvetoucích 
orchidejí, se projdete deštným pralesem. 
Dokonce můžete absolvovat let balonem 
v hale. Vzduch tu má teplotu 25 °C a tropické 
moře až 31 °C. K dispozici jsou dětské kluby, 
vodní hry, adrenalinové tobogány i skluzavky 
pro malé děti, plážový volejbal, restaurace, 

cukrárna a obchody. Kolem pláží jsou 
připravena relaxační lehátka. Voda v bazénech je 
čistá a její kvalita je srovnatelná s pitnou vodou, 
a to díky nejmodernějším technologiím čištění 
pomocí ozónové filtrace.
Mnozí sem jezdí i kvůli POSÍLENÍ ZDRAVÍ 
v atraktivním luxusním WELLNESS CENTRU. 
Tropický ostrov je otevřený non-stop. Odjezd z ČR 
je připravený v půlnočních hodinách, pobyt v tro-
pickém areálu od cca brzkých ranních hodin až do 
večera, návrat domů po půlnoci následující den. 
Pozn.: Změna programu a cen vstupného vyhrazena.

Naše cena obsahuje: 
Volitelné příplatky: 

890 Kč/os. • 690 Kč/od 65 let, studenti, 
kombinované vstupné = Tropický ráj + Wellness
990 Kč/os. • 890 Kč/od 65 let, studenti, 6–14 let
Pozn.: Ceny platí od 25 osob.

ODJEZDY: trasa G (viz str. 4, 5)

doprava lux busem, technický průvodce CK.
vstupné Tropický ráj

6–14 let

Bad Füssing je půvabné lázeňské městečko. 
Leží nedaleko rakouských hranic asi 30 km 
jižně od Pasova. Jeho vznik i věhlas je spjat se 
3 obrovskými termálními komplexy, díky nimž 
se stal největšími lázněmi v Evropě. Je zde cca 

210.000 m  termální vodní plochy a cca 
80 termálních bazénů. Bazény napájí 

 
Pojeďte s námi relaxovat a hýčkat se ve dvou 
nejoblíbenějších 
termálních areá-
lech – Europather-
me nebo Johan-
nesbad. Záleží na 
Vás, který si vybe-
rete.

termální 
vřídlo příznivě působící především na revma-
tické onemocnění, bolesti páteře, na artrózu, 
onemocnění kloubů a kyčlí.

doprava lux busem, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: 14–20 EUR
trasa H (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:
Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 
CENA

27.04. 990,- Kč

992121

LÁZNĚ EUROPATHERME leží přímo u lázeňského 
2parku a zaujímají 3.000 m  termální vodní plochy. 

Nachází se tu 120 m dlouhý kanál se silným 
proudem s proměnlivou rychlostí, 5 vnitřních ter-
málních bazénů, sirné lázně, 10 venkovních ter-
málních bazénů, 40 masážních vodních lehátek 
v bazénech, 4 bazénky s masážními tryskami, 
bazén s atrakcemi a hvězdnou jeskyní. Na ploše 

21.000 m  jsou 3 finské sauny, bylinková pára, 
3 parní jeskyně, vířivka a masážní bazének.

BAD FÜSSING 
NEJVĚTŠÍ LÁZNĚ EVROPY

BAD FÜSSING 
NEJVĚTŠÍ LÁZNĚ EVROPY

doprava lux busem, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: 
Therme a Therme Galaxy: 34 EUR/os./den, 
ZDARMA do 3 let; Vital Oase: 41 EUR/os./den, 
Saunový ráj: 24 EUR/os./2 hod., 31 EUR/4 hod.
trasa A (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:
Pozn.:

ODJEZDY:

Kód zájezdu: 992131
CENA dítě do 3 let

11.05. 890,- Kč 390,- Kč

TROPICKÝ OSTROV 
U BERLÍNA

TROPICKÝ OSTROV 
U BERLÍNA

1 den

ZDARMA vstupné v den Vašich narozenin!

2LÁZNĚ JOHANNESBAD se rozkládají na 4.500 m  
vodní plochy. Bazény jsou napájeny vlastní termální 
minerální vodou vyvěrající z hloubky 1.060 m. 
Najdete tu celkem 13 bazénů, bezpočet podvodních 
masážních trysek, perličkové a sirné termální kou-
pele, masážní bazén s proudem a více než 100 m 
dlouhý kanál s proudící vodou, termální masážní 
bazén s vlnobitím v zastřešené vnitřní části lázní 
a 35 m dlouhý plavecký bazén a 5 saun s ledovou 
jeskyní. Ve vulkanické lázni s vířivkami se díky 
skalním útvarům, vodopádu a večerním světelným 
efektům přenesete do fascinujícího světa.
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

Pouhé dvě hodinky jízdy od česko-německé 
hranice směrem na Mnichov Vás čekají fantas-
tické termální lázně Erding s největším němec-
kým aquaparkem. Vznikly na sirném pramenu 
o teplotě 63 °C a vodní ráj se tu rozkládá na 

2ploše 1.450 m , bazény jsou plněny termální 
vodou teplou 32–38 °C. Termální voda blaho-
dárně působí na nemoci kloubů, páteře, 
revma, poúrazové stavy a nemoci kůže. Celý 
termální areál má fantastické architektonické 
řešení. Naprostým unikátem je skleněná oteví-
rací kopule, která je svým průměrem 56 m 
dvakrát větší než kupole berlínského Říšského 
sněmu. Otevírá se v teplých dnech. Jinak vy-
tváří skvělé podmínky pro palmovou vegetaci, 
která dodává areálu krásný exotický ráz.

1 den

Erding

Odjezd kolem 6.00 hod. z ČR do SRN. Na příjem-
ný odpočinek a zároveň skvělou zábavu se mohou 
těšit všechny věkové kategorie. TERMÁLNÍ LÁZNĚ 
A ZÁŽITKOVÝ AQUAPARK V ERDINGU tvoří:
THERME GALAXY – největší evropský zážitkový 
svět skluzavek a tobogánů. Připraveno je 16 sklu-
zavek a tobogánů pro různě věkové kategorie. 
Najdete tu např. tobogán Magic Eye, který je se svý-
mi 360 m nejdelší skluzavkou v Evropě, adrenali-
novou skluzavku High Fly, na které letíte vzduchem 
až 7 m daleko, skluzavku s extrémní rychlostí až 70 
km/h nebo atrakci Černá Mamba, při které budete 
zažívat hromy, blesky, mlhu i hvězdnou oblohu.
THERME – 2. část termálního ráje, kam míří hlavně 
rodiny s dětmi, se rozkládá na ploše několika tisíc 
metrů čtverečních. V kulise palem tu jsou vnitřní 
i venkovní bazény, vodní hřiště pro děti, vnitřní 
bazén s vlnobitím, solné jeskyně, vodopády, whirl-
pooly, vodní bar, podvodní masáže, restaurace atd.
VITAL OASE je určena osobám +16 let a slouží 
k dokonalému odpočinku a uvolnění. Využívat 
můžete termální bazén, vířivky, meditační saunu 
s hudbou, sluneční terasu apod.

2SAUNOVÝ RÁJ – na ploše 13.000 m  láká 25 origi-
nálně pojatých saun s tématem cesty kolem světa. 
Odpočívat tady můžete v sauně ve stylu římské vily 
či středomořské vily Toscana, ve Stonehenge nebo 
v citrusové sauně apod. 

Kód zájezdu: 994201, 994202
CENA dítě do 6 let

05.07. 1. 190,- Kč 590,- Kč
28.10. 1. 190,- Kč 590,- Kč

ERDING, TERMÁLNÍ LÁZNĚ 
A NEJVĚTŠÍ AQUAPARK V EVROPĚ

ERDING, TERMÁLNÍ LÁZNĚ 
A NEJVĚTŠÍ AQUAPARK V EVROPĚ



doprava lux busem, 1× hotel, 1× snídani, vstupné do Disneyland 
Parc, odborný průvodce CK.
doplatek kombinované vstupenky Park+Studia   15 EUR/os. 

         10 EUR/do 11 let
Doporučené kapesné na vstupné: cca 35 EUR
trasa B (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:

Volitelné příplatky:

Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 993701
CENA do 11 let

24.08. - 27.08. 5. 990,- Kč 5. 790,- Kč
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LEGOLAND V BAVORSKULEGOLAND V BAVORSKU

1 den

Zábavní park Legoland zaujímá plochu cca 44 ha, na kterou by se vešlo 
26 fotbalových hřišť! Čeká zde na Vás více než 50 atrakcí, rozdělených do 
8 tematických celků. V ZEMI DOBRODRUŽSTVÍ se vydejte divokou 
džunglí po stopách pirátů z Karibiku, na kanoi do deštného pralesa, kde 
Vám společnost budou dělat masožravé rostliny a dinosauři. Je tu také 
skluzavka vysoká 12 m – vodopád, který budí respekt i mezi dospělými. 
Zařádit si můžete na vodních skútrech nebo nejrůznějších horských 
drahách. Máte-li rádi zvířata, navštivte SAFARI. Během jízdy v jeepech 
uvidíte více než 90 zvířat v životní velikosti. Potkáte gorily, žirafy, slony, 
lvy i krokodýly. Expresní vláček Vás doveze do srdce Legolandu, kterým je 
MINILAND, který ukazuje svět v měřítku 1:20. Prohlédnout si můžete 
např. Berlín, Švýcarsko, Holandsko, italské Benátky atd.
Součástí Legolandu je i svět inspirovaný HVĚZDNÝMI VÁLKAMI a úžasný 
PODMOŘSKÝ SVĚT. V obřích akváriích plave více než 2000 barevných 
ryb z celého světa včetně živých žraloků a najdete tu i potopené bájné 
město Atlantis. Určitě se podívejte do továrny LEGO, kde se budou 
vyrábět LEGO kostičky přímo před Vašimi zraky. Jedině tady, v největším 
LEGO obchodě na světě, seženete značkové LEGO oblečení, originální 
stavebnice apod. V celém areálu je dostatek restaurací a kiosků k Vašemu 
občerstvení. Návrat domů v pozdních večerních hodinách.
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

doprava lux busem, vstupné do Legolandu, odborný průvodce CK.
trasa A (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 994211, 994212
CENA do 3 let 3 – 16 let

03.08. 1. 790,- Kč 590,- Kč 1. 590,- Kč
28.09. 1. 790,- Kč 590,- Kč 1. 590,- Kč

Prožijte Vy i Vaše děti skvělý den ve světě LEGO! Vydejte se s námi 
do nedalekého bavorského Günzburgu, kde se nachází svět fantazie 
a dobré zábavy, který Vás naprosto nadchne!

4 dny

Udělejte radost Vašim dětem, potěšíte i sami sebe! Zveme Vás 
do velkého světa pohádek, fantazie a nekonečného dobrodružství.

Paříž – bazilika Sacré Coeur

DISNEYLAND A PAŘÍŽDISNEYLAND A PAŘÍŽ

V oblíbeném 4denním zájezdu jsme pro Vás připravili celodenní návštěvu 
Paříže. PAŘÍŽ patří mezi nejnavštěvovanější světová města. Náš program 
je přizpůsoben dětem a obsahuje nejkrásnější místa s nejvíce zážitky, 
pamětihodnostmi a zajímavostmi, jako např.: EIFFELOVA VĚŽ, slavná 
ELYSEJSKÁ POLE s Vítězným obloukem, Mekka umělců MONTMARTRE 
s bílou bazilikou Sacré Coeur, středověká LATINSKÁ ČTVŘŤ s kouzelnými 
kavárnami a obchůdky, katedrála NOTRE-DAME nebo PROJÍŽĎKA 
LODÍ PO SEINĚ.
Dokonalé atrakce, jedinečná zábava, nezapomenutelné zážitky! To 
je celodenní návštěva fantastického zábavního parku DISNEYLAND, 
která nadchne návštěvníky všech věkových kategorií. Potřást rukou 
si tu můžete s živými postavičkami W. Disneye. Na pár let si zaletíte 
raketou do kosmu, westernový vláček Vás doveze na Západ mezi 
indiány, na loďkách se projedete mezi piráty z Karibiku, vyzkoušíte 
fantastické horské dráhy nebo svůj čas strávíte v Zemi pohádek. 
V rámci vstupného využijete nesčetné množství atrakcí, a přitom 
nebudete vůbec unaveni, protože k přejezdům můžete ZDARMA 
využit ekologický vláček. V celém areálu je dostatek příležitostí 
k občerstvení i k nákupům skvělých suvenýrů nebo originálního 
oblečení zn. Disney. Těšit se můžete na večerní program a půlnoční 
ohňostroj, který nabídne neskutečně krásně barevnou světelnou 
podívanou nad celým Disneylandem.
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

Horská dráha

Mission



Pont du GardPont du Gard

Calanques
foto: OT CASSIS
Calanques
foto: OT CASSIS

Camargue
foto: OT CASSIS

Provence

Kód zájezdu: 993201
1/2 1/1

14.07. - 21.07. 11. 990,- Kč 13. 790,- Kč

CENA

Prožijte báječné dny v jihofrancouzské Provence, v kraji voňavých levandulových polí, úrodných vinic, barevných 
horských vesniček, honosných památek z římské doby i teplých pláží Středozemního moře.

LEVANDULOVÁ PROVENCELEVANDULOVÁ PROVENCE

1. den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách. Přes SRN do Francie.
2. den: Ráno příjezd do NP CALANQUES, který je pověstný svými 
kouzelnými zátokami, které zažijte při VÝLETĚ LODÍ. Vyplouvá se 
z CASSIS, kde zůstanete až do pozdních odpoledních hodin. Můžete 
se slunit, koupat se v moři nebo objevovat kouzlo přístavu a jeho 
okolí. Odjezd na ubytování k Aix-en-Provence. Nocleh v hotelu.

doprava lux busem, 5× hotel, 5× snídaně, odborný průvodce CK.
pobytová taxa   1,40–1,80 EUR/os./den
večeře 22–28 EUR/os./den. Platba v místě u průvodce.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 100 EUR
trasa B, S1, S2, S3, S7 (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:
Služby placené v místě:

Pozn.:
ODJEZDY:

3. den: Po snídani odjezd krajinou nejkrásnějších LEVANDULO-
VÝCH POLÍ do nádherné přírody největšího kaňonu v Evropě 
GRAND CANYON DU VERDON, kde strávíte celý den. Po náv-
štěvě nádherné horské vesničky MOUSTIERS ST. MARIE návrat 
do hotelu. Nocleh. 

4. den: Po snídani prohlídka města s honosnými paláci, kostely 
a stovkami kašen AIX-EN-PROVENCE. Další pěknou podívanou Vám 
připraví NP LUBÉRON. Poznáte překrásné středověké provensálské 
vesničky položené vysoko v okrových horách GORDES a ROUSSIL-
LON. Přejezd na ubytování do papežského Avignonu. Ubytování v ho-
telu. VEČERNÍ PROHLÍDKA AVIGNONU s možností společné večeře. 
5. den: Po snídani zažijete významné historické město ARLES, které 
mj. proslavil Vincent van Gogh. Uvidíte nebo přímo navštívíte řím-
skou arénu, římské divadlo, lázně, středověké památky. Odtud přeje-
dete do přírodní rezervace CAMARGUE se vzácnou flórou a faunou. 

Navštívit můžete vyhlášenou ornitologickou rezervaci s hejny plame-
ňáků růžových, nebo SE PROJET NA BÍLÝCH KONÍCH ve volné příro-
dě a ze sedla pozorovat soliska a polodivoké pasoucí se camargueské 
koně i černé býky, nebo si zdejší krásu vychutnat z paluby LODĚ. 
Volný čas KE KOUPÁNÍ V MOŘI. V typickém přímořském letovisku 
ST. MARIES-DE-LA-MER bude možnost společné večeře (doporučuje-
me výbornou camargueskou kuchyni). Návrat do hotelu.
6. den: Po snídani Vás přivítá LES BAUX DE PROVENCE, kde stojí 
nejmocnější pevnost v této oblasti, nabízející typickou středověkou 
atmosféru a daleké výhledy na deltu řeky Rhony. Po obědě se krátce 
zastavíte u římského akvaduktu PONT DU GARD (UNESCO), který 
patří mezi nejzachovalejší a největší římské mosty v Evropě vůbec. 
Sláva Provence bude pokračovat v papežských vinných sklepech 
v CHATEAUNEUF-DU-PAPE při komentované DEGUSTACI VÍN s mož-
ností jejich výhodného nákupu. Poté si až do večera budete užívat 
AVIGNON (UNESCO). S průvodcem si prohlédnete město, navštívit 
můžete velkolepý Papežský palác a slavný most. Volný program. 
Návrat do hotelu.
7. den: Po snídani možnost NÁKUPŮ v obchodním centru v Avigno-
nu. Poté odjezd do krasové oblasti Ardeche k prohlídce překrásné 
KRÁPNÍKOVÉ JESKYNĚ AVEN D´ORGNAC, která byla vyhlášena 
nejkrásnější francouzskou jeskyní. Odtud odjezd zpět do ČR.
8. den: Dopoledne návrat domů. 
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

Roussillon

Arles
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Canyon du Verdon

SLEVA
STUDENT

str. 9

Večerní Avignon

Trh v ArlesTrh v Arles

Aven d´OrgnacAven d´Orgnac

8 dní



doprava lux busem, 2× hotel, 2× snídaně, 1× večeře, 
odborný průvodce CK.
jednolůžkový pokoj 675 Kč/noc, 440 Kč/noc
pobytová taxa     1,50 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 40 EUR
trasa B, S1, S2, S3, S7 (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:

Volitelné příplatky:
Služby placené v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 993941
CENA

01.05. - 05.05. 6. 990,- Kč
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Francie je neuvěřitelně rozmanitá země! Vydejte se s námi z Remeše, 
kde bylo korunováno 42 francouzských králů, přes historické území 
Pikardie poseté architektonickými skvosty do východní Normadie, 
kterou proslavily pláže vylodění spojenců, starobylá města, lahodný 
calvados a perfektní francouzská kuchyně.

1. den: V pozdních večerních hodinách odjezd z ČR přes SRN do 
Francie. 

2. den: Ranní příjezd do největšího a nejznámějšího města kraje 

Champagne REIMS. Prohlédnete si velkolepou GOTICKOU KATED-

RÁLU Panny Marie, ve které bylo korunováno 42 francouzských 
králů. Vinice, které rodí hrozny pro výrobu proslulého šampaňského, 

Vás dovedou do malebné vinařské vesničky HAUTVILLERS s bývalým 
opatstvím Saint-Pierre, v němž kdysi Dom Pérgnon objevil tajemství 

výroby slavného šumivého vína. DEGUSTACE VÍN v rodinném vinař-

ství. Hlavní město Picardie AMIENS je proslulé největší gotickou 
katedrálou Notre-Dame ve Francii, starobylou čtvrtí St. Leu s úzkými 
dlážděnými uličkami, kanály a domem J. Verna. Nocleh

3. den: Po snídani si vyjedete do lázeňského městečka L´ETRETAT, 
zasazeného v srdci skal příkře se svažujících do moře. Odtud vyjedete 

přes unikátní LANOVÝ DÁLNIČNÍ MOST a provázeni normandskou 
krajinou, kterou se táhnou nekonečně dlouhé plantáže jabloňových 

sadů, dojedete do PALÍRNY calvadosu, kde připravena DEGUSTACE 

CIDRU, CALVADOSU A POMMEAU. ROUEN, metropole Normandie 
a město Jany z Arku, je označován jako „gotické Atheny“. Je to nád-
herné město se stovkami chrámových věží, působivými hrázděnými 
domy s pozlaceným renesančním orlojem a nejvyšší stavbou na světě, 
katedrálou Nanebevzetí Panny Marie, kterou budete stejně okouzleni 

jako malíř C. Monet. Ubytování. VEČEŘE ve stylové restauraci v cen-
tru Rouenu. Nocleh. 

4. den: Po snídani odjedete do pikardského historického města 

BEAUVAIS (UNESCO), známého nedokončenou katedrálou zaklenu-
tou nejvyšší gotickou klenbou na světě. A pak se již můžete těšit do 

GIVERNY, které proslavil impresionistický malíř Claude Manet. 
Budete mít příležitost navštívit dům, kde s rodinou bydleli a obdivovat 
krásu a vůni překrásné zahrady, kterou tak rád maloval. Odtud odjezd 
zpět do ČR. 

5. den: Brzy ráno návrat domů.
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

5 dní

Rouen

L´Étretat

CESTOU FRANCOUZSKÝCH KRÁLŮ 
Z CHAMPAGNE DO VÝCHODNÍ NORMANDIE

CESTOU FRANCOUZSKÝCH KRÁLŮ 
Z CHAMPAGNE DO VÝCHODNÍ NORMANDIE

Versailles

Paříž je všechno, co chceš. Unikátní památky i fascinující moderna, 
luxus i neřest, poklid i zábava. Paříž, to je zkušená milenka, která má 
pro každého otevřenou náruč.

Eiffelova věž

PAŘÍŽ, DÁMA NA SEINĚPAŘÍŽ, DÁMA NA SEINĚ

Kód zájezdu: 993601, 993602 CENA
1/2 1/1

22.05. - 26.05. 5. 690,- Kč 6. 590,- Kč
18.09. - 22.09. 5. 690,- Kč 6. 590,- Kč

doprava lux busem, 2× hotel, 2× snídaně, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 65 EUR
trasa B, S1, S2, S3, S7 (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:
Pozn.:
ODJEZDY:

1. den: Odjezd z ČR v podvečer cca 18.00–19.00 hod.
2. den: Návštěvu PAŘÍŽE zahájíme na NÁMĚSTÍ SVORNOSTI, ze kterého se 
nabízí krásný pohled na Bourbonský palác a kostel Máří Magdalény. TUILLE-
RIJSKÝMI ZAHRADAMI projdeme kolem „malého“ Vítězného oblouku do 
největšího světového muzea LOUVRE. Chrání cenné egyptské, řecké a římské 
sbírky, velká plátna, užité umění apod. Kolem KRÁLOVSKÉHO PALÁCE pro-
jdeme na BŘICHO PAŘÍŽE. Budeme-li mít štěstí, uslyšíme varhany krás-
ného kostela ST. EUSTACHE. Dále si prohlédneme barevný plášť budovy 
moderního umění CENTRE G. POMPIDOU. Zájemci mohou VYJET eska-
látory NA zajímavou VYHLÍDKU na Paříž. Zaskočíme si k pařížské 
RADNICI a pak se až do podvečerních hodin budeme toulat po Starém 
Městě, pyšnícím se „gotickou perlou“, katedrálou NOTRE-DAME. Projde-
me se též LATINSKOU ČTVRTÍ s příjemnými restauracemi a nábřežím 
Seiny, které je poseté stánky místních umělců. Odjezd do hotelu. Nocleh.
3. den: Po snídani vyrazíme na MONTMARTRE, Mekku pařížských 
umělců, s bílou dominantou Paříže – bazilikou SACRÉ COEUR a nejslav-
nějším kabaretem na světě MOULIN ROUGE. Montmartre je oblíbenou 
NÁKUPNÍ ČTVRTÍ, kde najdeme nejrozmanitější zboží. Nelze vynechat 
slavná ELYSEJSKÁ POLE s Velkým vítězným obloukem, OPERU a EIFFE-
LOVU VĚŽ. Nabízíme Vám možnost ochutnat francouzskou kuchyni při 
SPOLEČNÉ VEČEŘI ve vybrané pařížské restauraci. Oblíbená VEČERNÍ 
PROJÍŽĎKA LODÍ PO SEINĚ bude jistě i pro Vás nezapomenutelným 
zážitkem. Návrat do hotelu.
4. den: Po snídani odjedeme do královských zahrad VERSAILLES. Nádherný 
zámecký park nabídne nejenom barevné záhony v přesných geometrických 
útvarech, ale i jedinečný PROGRAM ZPÍVAJÍCÍCH FONTÁN. Čas zbude i na 
prohlídku ZÁMKU a návštěvu noblesního městečka Versailles. Program 
ukončíme návštěvou moderní pařížské čtvrti LA DÉFENSE, ve které je mj. velké 
nákupní centrum (potraviny, vína, parfémy, oblečení, atd.).
5. den: Návrat do ČR kolem 5.–6. hod. ranní.       Změna programu vyhrazena.

5 dní

Notre-Dame

Moulin 
Rouge
Moulin 
Rouge

Versailles – Orangerie s fontánou

Giverny
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Alsasko leží na východě Francie při hranici s Německem. Na jeho 
území se rozkládá 64 nejkrásnějších francouzských vesnic, 120 km 
vinic, uchvacující památky UNESCO a rozmanitá krajina. To je 
Alsasko, požehnaný kraj Francie, kterému můžete připít lahodným 
vínem nebo dobrým alsaským pivem.

doprava lux busem, 2× hotel, 2× snídaně, odborný průvodce CK.
večeře 490 Kč/os./den
pobytová taxa     1,50 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 30 EUR
trasa B, PS1, PS2, PS7 (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:
Volitelné příplatky:
Služby placené v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: CENA
1/2 3. osoba

27.09. - 29.09. 4. 990,- Kč 4. 790,- Kč

993921

Štrasburk

PERLY FRANCOUZSKÉHO ALSASKAPERLY FRANCOUZSKÉHO ALSASKA

Haut-Koenigsbourg

Colmar

3 dny

Degustace vín a sýrů

1. den: Odjezd z ČR kolem 5. hodiny ranní. Přes SRN do FRANCIE. V hlavním 
alsaském městě STRASBOURG uvidíte 2. nejvyšší katedrálu ve Francii s unikát-
ním orlojem z 19. století, okouzlující čtvrť MALÁ FRANCIE, která patří mezi 
nejzajímavější a nejzachovalejší kouty starého města. Můžete se toulat středo-
věkými uličkami s hrázděnými domy, navštívit muzea se vzácnými umělec-
kými sbírkami, posedět v některé z typických štrasburských pivnic nebo zažít 
projížďku LODÍ po původních průplavech řeky Ill. Ubytování v hotelu 
uprostřed vinic. Večeře. Nocleh.
2. den: Po snídani Vás zveme do světa fascinujícího středověku. MAJESTÁTNÍ 
HORSKÝ HRAD Haut-Koenigsbourg, postavený z červeného pískovce, leží na 
skalnatém výběžku asi 800 m n. m. Jeho krása, atraktivní poloha, mohutné 
hradby, ze kterých se nabízejí daleké výhledy do alsaských údolí, na vrcholky 
Vosges i Alp, zajímavá architektura 12.–20. století a dobové vybavení interiérů 
z něj učinily jednu z nejnavštěvovanějších památek ve Francii vůbec. Odtud se 
vydáte do NEJKRÁSNĚJŠÍCH FRANCOUZSKÝCH MĚSTEČEK. Většinou leží 
mezi vinicemi a horami, mají malebné čtvrti s úzkými uličkami lemované 
hrázděnými květinovými domy a fontánami. Navštívíte např. RIBEAUVILLÉ, 
RIQUEWIHR, KAYSERSBERG. Připravena je DEGUSTACE lahodných VÍN 
a vynikajících SÝRŮ s možností jejich výhodného nákupu. Návrat do hotelu. 
Večeře. Nocleh. 
3. den: Po snídani odjedete do půvabného středověkého vinařského městečka 
EGUISHEIM, postaveného kolem hradu, který vévodí unikátnímu architek-
tonickému celku. Obdivovat zde můžete pestrou škálu domů s úžasnou květi-
novou výzdobou. S Alsaskem se rozloučíte v jeho nejtypičtějším městě COL-
MAR, ležícím na kanálech „MALÉ BENÁTKY“. Budete okouzleni 
jedinečnou atmosférou starého města s hrázděnými stavbami, 
středověkými arkádovými domy i úzkými uličkami, lemující kanály. 
Návrat domů o půlnoci.             Pozn.: Změna programu vyhrazena.

Údolí řeky Loiry je úrodnou oblastí, která se označuje jako „Zahrada 
Francie“. Návštěvníky z celého světa sem lákají hlavně nádherné 
zámky a fascinující zahrady, které jsou výmluvnými symboly přepy-

chového života francouzské šlechty období renesance.

ZÁŽITKOVÉ ÚDOLÍ LOIRYZÁŽITKOVÉ ÚDOLÍ LOIRY

doprava lux busem, 2× hotel, 2× snídaně, odborný průvodce CK. 
pobytová taxa 1,30 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 70 EUR
trasa B,  (viz str. 4, 5)S1, S2, S3, S7

Naše cena obsahuje:
Služby placené v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:

ChenonceauChenonceau

1. den: V odpoledních hodinách odjezd z ČR přes SRN do Francie.
2. den: Prohlídka největšího zámku na Loiře CHAMBORD, který má 
440 místností. Návštěvníkům nabízí vskutku nevšední zážitek, 
procházku po zámeckých střechách. V bílém zámku CHEVERNY si 
můžete prohlédnout bohaté vybavení interiérů nebo navštívit slavný 
ZÁMECKÝ PSINEC, který obývá smečka 70 loveckých psů. Město 
BLOIS je plné nádherných historických staveb lemovaných klikatý-
mi středověkými uličkami, které si stále uchovávají atmosféru slavné 
královské minulosti. Nocleh.
3. den: Po snídani Vás čeká neopakovatelná krása ZAHRAD zámku 
VILLANDRY, které jsou hodnoceny jako nejkrásnější renesanční 
zahrady na světě. Přes technicky zajímavý MOST v LANGAIS přeje-
deme do významné vinařské oblasti Burgueil. Připravena je návštěva 

vinařství a DEGUSTACE VÍN. Velkolepé zážitky nabídne největší kláš-
terní město v Evropě FONTEVRAUD. V jeho velkolepém opatství odpočí-
vá anglický král Richard Lví Srdce. Až do večerních hodin budete hosty 
snad nejpřitažlivějšího města na Loiře TOURS. Získá si Vás nádherným 
středověkým centrem s úzkými uličkami s hrázděnými domy a pokřive-
nými věžemi, příjemnými obchůdky i hospůdkami. Možnost SPOLEČNÉ 
VEČEŘE. Nocleh.
4. den: Snídaně. VODNÍ ZÁMEK šesti žen CHENONCEAU, který stojí 
na mohutných pilířích v řece Cher, je obdivovaný pro svoje bohatě 
vybavené interiéry a krásné zahrady s vodními příkopy. Městečko 
AMBOISE se pyšní zámkem trůnícím na skále nad městem, odkud se Vám 
otevřou impozantní výhledy do krajiny Loiry. V blízkosti zámku stojí 
šlechtické sídlo CLOS LUCE s hrobkou Leonarda da Vinci. Odpoledne 
odjezd zpět do ČR.
5. den: Příjezd domů ráno kolem cca 6.00 hod.
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

Chambord

Degustace Zahrady 
zámku 
Villandry

Cheverny – psinecCheverny – psinec

5 dní

Kód zájezdu: CENA
1/2 1/1

02.10. - 06.10. 5. 990,- Kč 6. 990,- Kč

993901
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Francouzská vína jsou považována za nejlepší na světě, a toto tvrzení 
ctí i většina jejich konkurentů. Náš program kromě degustace kva-
litních vín z francouzské vinařské oblasti Savojsko a Burgund-
sko nabízí naprostou raritu – ochutnávku vín švýcarských, která 
u nás nekoupíte, neboť Švýcaři svůj oblíbený nápoj téměř 
nevyvážejí. Mezi laiky se o nich moc nemluví, ale znalci vína 
o jejich vysoké kvalitě nepochybují. 

doprava lux busem, 2× hotel, 2× snídaně, 2× večeře, 1× gurmánský 
talířek 6 šneků+sklenka vína, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 55 EUR
Praha, Plzeň, Rozvadov (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:

Pozn.:
ODJEZDY:

ZA VÍNEM A ZÁŽITKY 
DO ŠVÝCARSKA A FRANCIE

ZA VÍNEM A ZÁŽITKY 
DO ŠVÝCARSKA A FRANCIE

1. den: Odjezd z ČR ve středu v nočních hodinách (cca kolem 24.00 
hod.) přes SRN do Švýcarska. 
2. den: Ráno příjezd do „nejšvýcarštějšího“ města v zemi GRUYERES 
s nádherným středověkým hradem situovaným na kopci a okouzlujícím 
historickém centrem. Připravena je EXKURZE ve známé SÝRÁRNĚ La 
Maison du Gruyeres. Uvidíte výrobu sýrů, které ochutnáte a také můžete 
výhodně zakoupit. Odtud se vydáte do vinařské oblasti LAVAUX, která je 
hodnocena jako nejlepší ve Švýcarsku. Rozkládá se mezi městy Lausanne 
a Montreux na severních březích ŽENEVSKÉHO JEZERA. Teplé podnebí 
kolem jezera a horské klima Alp dodávají zdejším vínům typickou chuť, kterou 
jinde neokusíte. Navštívíte RODINNÉ VINAŘSTVÍ s tradicí několika generací. 
Prohlédnete si sklípek a ochutnáte mj. bílý Chasselas s nezaměnitelným buke-
tem. Cesta klikatící se mezi terasovitými vinicemi Vás dovede až k vodnímu 
hradu CHILLON, jehož zajímavé interiéry si můžete prohlédnout s českým 
komentářem. Přejezd do Thonon-les-Bais. Ubytování v hotelu. Večeře.
3. den: Jižně od Ženevského jezera se rozprostírá francouzské SAVOJSKO. 
Savojské vinařské oblasti jsou menší. Pěstují převážně svěží bílá vína, která 
jsou subtilní a elegantní. Zveme Vás do dalšího RODINNÉHO VINAŘSTVÍ. 
Tentokrát rodina své řemeslo provozuje v kamenném domě z 11. století. Těšit 
se mj. můžete na Marignan a Rubis de Boisy. 
Poledne strávíte v kouzelném jezerním městečku ANNECY, kterému se pře-
zdívá „francouzské Benátky“. Odtud se vydáte do Lyonu se zastávkou v dalším 
SAVOJSKÉM VINAŘSTVÍ, kde ochutnáte Bugey AOC, jednu z nejstarších a nej-
vzácnějších apelací. Ubytování přímo v Lyonu. Večeře v jedné z tradičních 
restaurací „bouchons“. 
4. den: Po snídani si prohlédnete historickou část LYONU a poté odjedete do 
starobylého městečka OINGT. Okrové fasády domů mu další přezdívku „země 
zlatých kamenů“. Leží na kopci obklopeném vinicemi, kde se pěstuje BEAU-
JOLAIS. Nejznámější Beaujolais oblasti ochutnáte ve vesničce SAINT-LAGER. 
Vinařská oblast BURGUNDSKO je proslavené bílými víny Chardonnay a čer-
venou odrůdou Pinot Noir. Jejich DEGUSTACE je zajištěna ve VIRE. V případě 
volného času návštěva kouzelné vesničky LA ROCHEPOT s dochovaným stře-
dověkým centrem s hradem. Na závěr Francii připijete sklenkou Chardonnay 
u talířku burgundských šneků.
5. den: Brzy ráno návrat do ČR.                  Pozn.: Změna programu vyhrazena. 

1. den: Cca v 17.00 hod. odjezd z ČR do Francie. 
2. den: Krátká zastávka ve významném historickém městečku s římskými 
památkami SAINTES. Kolem poledne příjezd do hlavního města Akvitánie 
BORDEAUX (UNESCO), ležícího při ústí řeky Garonny do Atlantického 
oceánu v nejslavnější vinařské oblasti ve Francii. Prohlédnete si město, které se 
pyšní více než 300 nádhernými historickými objekty, jako jsou např. dlouhý 
most Pont de Pierre se 17 oblouky, Place de la Bourse s vodním zrcadlem či 
gotická katedrála Saint-André. Příležitost bude posedět v některé z vyhláše-
ných restaurací. Nocleh v hotelu přímo v Bordeaux. 
3. den: Po snídani odjedete k břehům Atlantiku. Naprosto jedinečný zážitek na-
bízí 100 m vysoká písečná PILÁTOVA DUNA. Cesta na její vrchol vede po 166 
betonových schodech. Z vrcholu se můžete doslova sklouznout až dolů k moř-
ské hladině. Poté Vás přivítá hradbami obehnané skalní městečko s hradem a mo-
nolitním kostelem ST. ÉMILION, které ve světě proslavilo víno. Nakonec si 
prohlédnete renesanční HRAD CAZENEUVE, který si oblíbil Jindřich IV. Nocleh. 
4. den: Po snídani se vydáte DEGUSTOVAT vyhlášená červená vína do měs-
tečka GAILLAC, jehož majestátnost zdůrazňuje benediktinský klášter a elegan-
ci vysoký kamenný most přes řeku Tarn. Poté zavítáte do krásného města ALBI 
(UNESCO), které je celé postaveno z červených cihel. V Albi si prohlédnete 
proslavenou mohutnou opevněnou katedrálu svaté Cecilie a obrazy malíře 
Toulouse-Lautreca, který se tu narodil. V případě volného času ještě vyjedete 
do horské vesničky CORDES SUR CIEL. Nocleh v Toulouse.
5. den: Po snídani si prohlédnete „růžové“ město TOULOUSE. Okouzlí Vás 
starobylé centrum s paláci a úzkými uličkami, bazilikou sv. Sernina, která je 
největší románskou stavbou ve Francii, nebo živé náměstí Place du Capitole 
s klenutým podloubím a radnicí. Podle času jsme na cestě domů připravili 
zastávku v krásném historickém NARBONNE či elegantním MONTPELLIER, 
které většina Francouzů považuje za jedno z nejkrásnějších měst v zemi. 
6. den: Ráno návrat domů.                         Pozn.: Změna programu vyhrazena.

Francie je velká, překrásná a rozmanitá země, která nabízí úplně 
všechno. Poznejte západ Francie, kraj slavných vín, lahodného koňa-
ku, gurmánských specialit, výjimečných památek i nádherné přírody 
Atlantického oceánu.

BORDEAUX A KRÁSY 
ATLANTICKÉHO OCEÁNU

BORDEAUX A KRÁSY 
ATLANTICKÉHO OCEÁNU

doprava lux busem, 3× hotel, 3× snídaně, odborný průvodce CK.
pobytová taxa   1,30–1,80 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 50 EUR
Praha, Plzeň, Bor u TC (dálnice), Rozvadov (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:
Služby placené v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:

5 dní6 dní

Kód zájezdu: 993081
CENA

1/2 1/1
17.04. - 21.04. 8. 590,- Kč 9. 990,- Kč

Lavaux, Ženevské jezeroToulouse

Gruyeres

Annecy

Pilátova duna

Kód zájezdu: 993961
CENA

1/2 1/1
25.10. - 30.10. 9. 990,- Kč 11. 790,- Kč

Bordeaux, Pont du Pierre

SLEVA
STUDENT
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poznávací zájezdy

MONAKO, MONTE CARLO 
A FRANCOUZSKÁ RIVIÉRA
MONAKO, MONTE CARLO 
A FRANCOUZSKÁ RIVIÉRA

5 dní

Toskánsko je kolébkou evropského umění, jeden z nejkrásnějších a nej-
atraktivnějších krajů Itálie. Už Karlu Čapkovi při návštěvě popsané 
v Italských listech připadalo všechno v Toskánsku „milé, utěšené, 
vděkuplné, půvabné, rozkošné, spanilé, krásné a líbezné“. A také 
lahodné, neboť místní gastronomie a vína jsou naprosto fantastická. 

Kód zájezdu: 993031 CENA
1/2 nebo 1/3 1/1

18.09. - 22.09. 5. 990,- Kč 6. 590,- Kč

doprava lux busem, 2× hotel, 2× snídaně, 2× večeře, 
odborný průvodce CK.
jednolůžkový pokoj 480 Kč/os./noc
přihlašovací poplatek     1,20 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 35 EUR
trasa A, S1, S2, S3, S7 (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:

Volitelné příplatky:
Služby placené v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:

1. den: Kolem 20.00 hod. odjezd z ČR do Itálie.

2. den: Navštívíte majestátní AREZZO, jež proslulo šperkařským a zlatnickým 
průmyslem, největším na světě. Obdivovat tu budete honosné paláce i gotické 

chrámy s nejslavnějšími uměleckými památkami. Středověká CORTONA 
udivuje turisty strmými úzkými uličkami na svazích nabízející skvostná 
panorama na úžasnou toskánskou krajinu. V případě volného času zastávka 

v kouzelném MONTEPULCIANO s vinařskou tradicí. Ubytování. Nocleh. 

3. den: Dopoledne Vás čeká toskánská „lahůdka“. BAGNOREGIO, kouzelná 
opevněná vesnice, která stojí uprostřed sopečného pohoří. Na jednom z nej-
atraktivnějších míst v celé Umbrii, na skalnatém ostrohu, je rozloženo také 

historické ORVIETO s gotickou katedrálou P. Marie, kterou papež Lev XIII. 
prohlásil za „zlatou lilií mezi italskými katedrálami“. Zpáteční cesta do hotelu 

povede kouzelným TOSKÁNSKÝM VENKOVEM, kde se několika zastávkami 

budeme věnovat fantastické toskánské GASTRONOMII a VÍNU. Nocleh.

4. den: Ráno projedete krajinou malebného údolí VAL D´ORCIA (UNESCO) 

s nejkrásnějšími toskánskými scenériemi do Sieny. SIENA (UNESCO) je ukáz-
kovým příkladem jednoho z nejlépe dochovaných středověkých toskánských 
měst s cihlovými paláci zdobenými travertinovými prvky, kamennými věžemi, 

přepychově zdobenými kostely. Uvidíte zde NEJKRÁSNĚJŠÍ NÁMĚSTÍ v Itálii 

VE TVARU PŮLMĚSÍCE Piazza del Campo, na které se vchází 11 úzkými 
uličkami. Samotné náměstí je obklopeno 16 honosnými paláci. Krajina plná 

vinic a olivovníků Vás doprovodí do SAN GIMIGNANA (UNESCO). Leží na 
kopci ve výšce 334 m n. m. a jeho historické centrum je známé svými nobles-
ními věžemi i symboly bohatých místních patricijských rodin. Odtud odjezd 
zpět domů.

5. den: Brzy ráno návrat do ČR.                  Pozn.: Změna programu vyhrazena.
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Na jihu Francie téměř stále svítí slunce, moře má krásnou azurovou 
barvu a půvabně vymodelovaná krajina přitahuje svými magickými 
skalními vesničkami, starobylými uličkami vonícími bylinkami a luxus-
ními městy s historickými památkami i bohatými kasiny. Na jihu 
Francie zažijete dovolenou snů!

Kód zájezdu: 993811 CENA
1/2

16.07. - 21.07. 7. 990,- Kč

doprava lux busem, 3× hotel, 3× snídaně, odborný průvodce CK.
pobytová taxa 1,50 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 50 EUR
trasa A, S1, S2, S3, S7 (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:
Služby placené v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:

1. den: Kolem cca 18.00 hod. odjezd z ČR přes SRN, Švýcarsko a Itálii do 
Francie.
2. den: Ráno příjezd do MONAKA. Prohlédnete si úžasné OBŘÍ AKVÁRIUM 
v Oceánografickém muzeu. Poté bude následovat komentovaná procházka 

Monakem a MONTE CARLEM, při které mj. uvidíte: knížecí palác se 
slavnou výměnou hradní stráže, okruh slavného závodu F1 i věhlasná 
kasina, u kterých stojí auta nejluxusnějších značek. Odpoledne přejedete 
do NICE, kde je zajištěno ubytování. Prohlídku Nice je nejlépe zažít 
z turistického vláčku. Ten vyjíždí od pobřežní promenády a jeho trasa, 
která vede na vyhlídku vysoko nad město, Vám ukáže hlavní památky, 
nesčetné fontány i běžný denní život. 
3. den: Po snídani odjedete do malebného městečka SAINT-PAUL-DE-
VENCE. Stojí na skále a jeho uličky jsou tak strmé a úzké, že tam 
nemohou vjíždět auta. Městečko proslavili mnozí umělci jako např. 
Marc Chagall, který zde dlouho žil. Letní ST. TROPEZ, to je obrovský 
zážitek! V přístavu stojí luxusní jachty, restaurace připravují gurmánská 
jídla a kavárny chladí Pastiss 55, který výborně občerství po prohlídce 
města, ve které uvidíte nebo také přímo navštívíte citadelu, ze které se 
otevírají fantastické výhledy na moře, město a okolí, např. na četnickou 
stanici. V ní lze zhlédnout ČETNICKÉ MUZEUM, koupit si suvenýr nebo 

si na památku udělat vlastní fotku se strážmistrem Cruchotem ze slavného 
filmu. Podvečerní návštěva města ANTIBES potěší jeho starobylým rázem i čet-
nými restauracemi s výhodnými cenami. 
4. den: Volný program v Nice ke koupání v moři a slunění nebo fakultativně 
výlet do nádherné přírody největšího kaňonu v Evropě GRAND CANYON DU 
VERDON. 
5. den: Po snídani z Nice odjedete vlakem do CANNES. Prohlédnete si Festiva-
lový palác, vyfotíte se na červeném koberci, projdete se po chodníku slávy. 
Poté je možnost odplout na LÉRINSKÉ OSTROVY. Lodí jsou od Cannes vzdá-
leny asi 20 min. Na ostrově St. Marguarite, který byl kdysi státním vězením, ve 
kterém mj. pobýval „MUŽ SE ŽELEZNOU MASKOU“. Na ostrově St. Honorat 
je benediktinský KLÁŠTER. Dodnes tu mniši vyrábějí likéry a pěstují levanduli. 
Návrat vlakem zpět do Nice a následně odjezd zpět do ČR.
6. den: Ráno návrat kolem 5.00 hod.          Pozn.: Změna programu vyhrazena.

6 dní
BagnoregioMonako

St. TropezSt. Tropez

St. Paul de Vence

PERLY TOSKÁNSKAPERLY TOSKÁNSKA

Parmská šunka

Siena



G. Bizet: „Carmen“
Vroucí melodie – velkolepá scéna

G. Bizet: „Carmen“
Vroucí melodie – velkolepá scéna

Malcesine

Největší italské jezero Lago di Garda patří k nejkrásnějším koutům 
Evropy. Díky svému ledovcovému původu je voda v jezeře průhledná 
a má překrásnou azurovou barvu. V severní části se kolem jezera tyčí 
skaliska připomínající fjord. Celé jezero lemuje jedinečná příroda se 
subtropickými květinami, palmami, citrusovníky nebo olivovníky. 
Je to ráj na zemi, do kterého Vám nabízíme pozvánku.

4 dny

1. den: Odjezd z ČR večer kolem 23. hod. přes SRN, Rakousko do Itálie. 
2. den: Ráno příjezd k jezeru LAGO DI GARDA. Ráno Vás přivítá jezerní 
kráska, středověké městečko MALCESINE. Uchvátí vás krásná jezerní 
promenáda s malým přístavem, starobylé úzké uličky plné malých obchůdků 
a kaváren nebo jezerní hrad s panoramatickou terasou, na který si můžete 
vyšlápnout s průvodcem. Malcesine je situované na úpatí hory Monte Baldo, 
kam můžete vyjet lanovkou. Odměněni budete fantastickými výhledy na Lago 
di Garda. Nebo se nechte převézt lodí na protější břeh do kouzelné městečka 
LIMONE, posazeného uprostřed olivových hájů, palem, oleandrů a cypřišů. 
V jižním cípu sousedí Lago di Garda s významnou italskou vinařskou oblastí 
v kraji Lombardie. Budete mít skvělou příležitost zdejší KVALITNÍ VÍNA, 
VYHLÁŠENÝ OLIVOVÝ OLEJ a VYNIKAJÍCÍ SÝRY ochutnat i výhodně 
nakoupit. Odtud odjezd do hotelu. Ubytování. Nocleh.
3. den: Po snídani se Vám představí atraktivní městečko SIRMIONE, oblíbené 
místo odpočinku císaře Caesara, které leží na poloostrově vybíhajícím daleko 
do jezera. Nepřehlédnutelný je VODNÍ HRAD Castello Scaligero. Turisty láká 
také největší římská vila v severní Itálii CATULLOVY JESKYNĚ s mohutnými 
základy ve skále. Půvabný je opevněný přístav, kouzelné jsou středověké ulič-
ky plné obchůdků a kaváren. Doporučujeme půlhodinovou vyhlídkovou plav-
bu lodí. Poté je připravena prohlídka VERONY (UNESCO). Uvidíte slavný dům 
Casa di Giulietta s Juliiným balkonem, zajímavou Síň městské rady, jejíž stře-
chu zdobí sochy slavných rodáků i nejkrásnější italské renesanční zahrady 
Giardino Giusti se slavným bludištěm, fontánami a sochami mezi cypřišemi. 
V zahradě je rozhledna, která Vám nabídne jeden z nejpůsobivějších pohledů 
na Veronu. Volný program k večeři. VEČERNÍ PŘEDSTAVENÍ V ANTICKÉ 
ARÉNĚ pod širým nebem, která se v sezóně téměř každý večer rozzáří tisíci 
svíčkami a rozezní nádhernou hudbou. Pro vás to bude slavná OPERA 
CARMEN. Po představení odjezd domů. 4. den: Ráno návrat domů. 
Pozn.: Změna programu vyhrazena. 

doprava lux busem, 1× hotel, 1× snídaně, odborný průvodce CK.
vstupenky: 24.08. Carmen od 29,50 EUR
pobytová taxa        1,50 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 45 EUR
trasa A, PS1, PS2 (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:
Volitelné příplatky:
Služby placené v místě: 
Pozn.:
ODJEZDY:
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Kód zájezdu: 992821 CENA
1/2 1/1

22.08. - 25.08. 3. 990,- Kč 4. 990,- Kč

Noční arena ve Veroně

Sirmione

Monte Baldo

Koloseum

VatikánVatikán

Fontana di TreviFontana di Trevi

ŘÍM, VATIKÁN A TIVOLIŘÍM, VATIKÁN A TIVOLI

Věčnost a krása. Vzestup a pád. Slavná historie a pulsující součas-
nost. Tím vším Vás provede námi připravený bohatý program.

   Vzhledem k novému systému organizace prohlídek Vatikánských
   muzeí Vám doporučujeme, REZERVUJTE SI ZÁJEZD VČAS!

1. den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách.
2. den: Náš program odstartuje prohlídka VATIKÁNU a jeho sbírek, kterými 
nás provede MÍSTNÍ PRŮVODKYNĚ v českém jazyce. Poté se zastavíte pod 
mohutnou stavbou ANDĚLSKÉHO HRADU. Ten byl původně postaven jako 
mauzoleum císaře Hadriána a s Vatikánem byl spojen krytou chodbou. 
Na trase dále potkáte LATERÁNSKÝ PALÁC, který byl obydlím papežů až 
do jejich odchodu do Avignonu, se SVATÝMI SCHODY, po kterých vedli Krista 
před Piláta a nádherným chrámem SV. GIOVANNI IN LATERANO a jeden 
z nejvýznamnějších římských kostelů SV. PAVEL ZA HRADBAMI, založený 
r. 314. Odjezd na ubytování. Nocleh. 
3. den: Snídaně. Výjezd do oblíbeného letoviska bohatých Římanů, 
papežů a kardinálů TIVOLI. Zde můžete obdivovat HADRIANOVU 
VILLU (UNESCO), velkolepou císařskou rezidenci rozkládající se v areá-
lu o rozloze 120 ha. Další slavná rezidence, VILLA D´ESTE (UNESCO), 
je posazena v komplexu fascinujících fontán, vodopádů a zahrad. Právě 
zahrada Villy D´Este byla experty Briggs and Stratton vyhodnocena jako 
NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRADA EVROPY. Přejezd do ŘÍMA, kde bude násle-
dovat II. prohlídkový okruh. Prohlédnete si KOLOSEUM, velkolepé FO-
RUM ROMANUM, nejdůležitější centrum antického Říma, kde císařové 
stavěli mramorové chrámy, soudní dvůr a tržiště. PAHOREK PALATIN, 
kde podle legendy Romulus založil Řím a kde bohatí aristokraté stavěli 
své honosné domy, podlouhlé barokní náměstí se 3 fontánami NÁMĚSTÍ 
PIAZZA NAVONA, které je považováno za nejkrásnější římské náměstí, 
apod. Z VEČERNÍHO ŘÍMA přejezd zpět do hotelu. Nocleh.
4. den: Snídaně. III. prohlídkový okruh v Římě Vám nabídne např. slavné 
ŠPANĚLSKÉ SCHODY, největší barokní římskou FONTÁNU DI TREVI, pahorek 
Quirinale s PREZIDENTSKÝM PALÁCEM nebo nádhernou baziliku SANTA MA-
RIA DI MAGGIORE. Volný program k posezení v některé z typických římských 
kaváren, k nákupům nebo procházkám. Odpoledne odjezd zpět domů.
5. den: Návrat do ČR kolem poledne.         Pozn.: Změna programu vyhrazena.

Tivoli

doprava lux busem, 2× hotel, 2× snídaně, 1× večeře, odborný 
průvodce CK.
Vatikánská muzea a Sixtinská kaple: 540 Kč/os. (330 Kč/do 18 let 
a studenti do 25 let/nutný mezinárodní průkaz studenta)
pobytová taxa 4 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 70 EUR
trasa A, S1, S2, S7 (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:

Volitelné příplatky:

Služby placené v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 992701 CENA
1/2 3. osoba 1/1

25.09. - 29.09. 6. 990,- Kč 6. 690,- Kč 7. 990,- Kč

5 dní

SLEVA
STUDENT

str. 9

LAGO DI GARDA 
A OPERA VE VERONĚ

LAGO DI GARDA 
A OPERA VE VERONĚ



poznávací zájezdy

86

Krakow patří mezi nejnavštěvovanější evropská města. Jeho krásu 
tvořili nejlepší renesanční mistři z Holandska a z Itálie. Turistům 
kromě více než 6.000 pamětihodností a kvalitních galerií nabízí 
skvělé gurmánské zážitky! Ochutnejte Krakow!

1. den: Kolem 23.–24. hod. odjezd do Polska. 
2. den: Návštěvu Polska zahájíme v největším a nejatraktivnějším sol-
ném dolu v Evropě WIELICZKA (UNESCO). Zdejší doly a podzemní 

prostory vznikaly více než 700 let postupnou těžbou solí. Prohlíd-
ková trasa vede několika patry přes 20 komor. Čekají nás úchvat-
né solné kaple, podzemní jezera, sochy vytesané v soli i unikátní 
podzemní restaurace z polskými specialitami za skvělé ceny. 
Odtud odjedeme do KRAKOWA. Prohlédnete si nejstarší část 
města rozloženou na návrší Wawel s korunovačním HRADEM 
WAWEL a s KATEDRÁLOU SV. STANISLAVA A VÁCLAVA. Dopo-
ručujeme oblíbenou VYHLÍDKOVOU PLAVBU PO VISLE, která 
nabízí jedinečné pohledy na Krakow. Ubytování v hotelu 
v Krakowě. Večeře Nocleh.
3. den: Od rána je připraven celodenní program v KRAKOWĚ. 
Čas bude na prohlídku města, návštěvu galerií i na nákupy. 
Projdeme nejzajímavější městskou čtvrť KAZIMIERZ. Je plná 

cenných židovských památek, půvabných kaváren a uměleckých 
galerií. Čtvrť Kaziemierz je zachycena ve Spielbergově oscarovém filmu 
SCHINDLERŮV SEZNAM. Dalším krakowským lákadlem je největší 
středověké náměstí ve střední Evropě RYNEK GŁÓWNY. Nevynecháme 
tržnici SUKIENNICE a MARIÁNSKÝ KOSTEL s největším gotickým 
oltářem na světě. Z věže kostela se každou hodinu ozývá slavná 
melodie HEJNAL. Za prohlídku stojí také gotická brána BARBAKÁN, 
budova JAGELLONSKÉ UNIVERZITY a obrazárna v MUZEU CZAR-
TORYSKÝCH. Krakow nabízí skvělé nákupy (např. Galerie Krakowska), 
potěší také milovníky dobré gastronomie. Ochutnejte tradiční 
krakowské preclíky, pirohy nebo jídla z ryb a navštivte věhlasnou 
„PIJÁRNU“ ČOKOLÁDY WEDEL. Vpodvečer Odjezd do ČR.
4. den: Návrat domů brzy ráno.    Pozn.: Změna programu vyhrazena.

4 dny

KRAKOW
A SOLNÝ DŮL WIELICZKA

KRAKOW
A SOLNÝ DŮL WIELICZKA

Krakow – Wawel

Wieliczka

Krakow-Sukenica

Kód zájezdu: 994101
CENA

1/2 3. osoba 1/1
23.05. - 26.05. 2. 990,- Kč 2. 790,- Kč 3. 490,- Kč

doprava lux busem, 1× hotel, 1× snídaně, odborný průvodce CK.
večeře – 3 chody 290 Kč/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 230 Zlotých, 5 EUR
trasa G, PS1, PS2, PS7 (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:
Volitelné příplatky:
Pozn.:
ODJEZDY:

Polsko je velká země velkých možností. Turisty ohromují města plná his-
torie, působivé hrady a zámky, příroda, která tu vyčarovala nádherná je-
zera a u Baltského moře i největší písečné duny ve střední Evropě. Polsko 
je pohostinná země a ráj dobrého jídla. Pojeďte poznat a ochutnat!

Gdaňsk

POZNÁVACÍ OKRUH 
NEJKRÁSNĚJŠÍCH MÍST POLSKA

POZNÁVACÍ OKRUH 
NEJKRÁSNĚJŠÍCH MÍST POLSKA

1. den: Kolem cca 4.30 hod. odjezd z ČR do jednoho z nejstarších a největších 
polských měst Wroclavi. WROCLAW (UNESCO) je překrásné historické město 
ležící na soutoku 5 řek, mezi kterými je 10 ostrovů spojených asi 130 mosty 
a můstky. Toto město přezdívané „Benátky střední Evropy“ Vás nadchne pestro-
barevnými štítovými domy, hlavním náměstím s impozantní gotickou radnicí, uni-
verzitní čtvrtí či všudypřítomnými bronzovými trpaslíky, kterých tu je více než 
300! Po komentované prohlídce bude příležitost ochutnat některou z místních 
specialit. V pozdním odpoledni přejezd na ubytování do Lodže. Večeře. Nocleh.
2. den: Po snídani odjezd do starobylého města TORUNĚ (UNESCO). Je výji-
mečně krásné polohou na řece Visle a svým dochovaným středověkým jádrem, 
které si prohlédnete. Uvidíte mohutné kostely, bohaté měšťanské domy, rodný 
dům Mikuláše Koperníka nebo Křivou věž s vychýlením až o téměř 1,5 m. 
Budete mít příležitost ochutnat místní speciality: medové perníčky a perníkové 
pivo. Odpoledne se přesunete k Baltskému moři do oblasti tzv. TROJMĚSTÍ, 
které tvoří města Gdaňsk, Sopoty a Gdyně. Navštívíte lázeňské a festivalové 
středisko SOPOTY, které se pyšní nejdelším dřevěným molem v Evropě. Dopo-
ručujeme vychutnat si fantastickou atmosféru tohoto města u kávy v některé 
z plážových kaváren. Odjezd na ubytování. Večeře. Nocleh.
3. den: Po snídani se Vám představí POLOOSTROV HEL s CHOVNOU STANI-
CÍ TULEŇŮ. Odpoledne navštívíte GDYNI. Projdete se po přístavu s možností 
navštívit místní Oceánografické muzeum nebo některou z vystavených lodí 
(Blyskawica, Dar Pomorza). Přejezd na ubytování. Večeře. Nocleh.
4. den: Těšit se budete z prohlídky města GDAŇSK, nádherného historického 
střediska a významného přístavu. Uvidíte např. největší cihlový chrám v Evro-
pě Bazyliku Mariackou, Neptunovu fontánu, promenádu kolem řeky Motlawy 
posetou obchůdky, kde si můžete koupit jantar atd. Nebo se svezete na ruském 
kole AMBER SKY nabízející pěkný výhled na město. Další velkolepý zážitek 
Vám připraví křižácký HRAD MALBORK (UNESCO), který je největší gotickou 
evropskou tvrzí. Přejezd na ubytování. Večeře. Nocleh. 
5. den: Celý den budete hosty hlavního polského města VARŠAVA. Prohlídku 
začnete v Paláci vědy a kultury s více než 3.000 místnostmi a výtahem vyjedete 
na impozantní vyhlídku ve 30. patře. Odtud se přesunete do historického centra. 
Uvidíte Prezidentský palác, Královský hrad, Barbakán či hlavní náměstí Rynek 
Starego Miasta. V pozdním odpoledni odjezd na ubytování. Večeře. Nocleh.
6. den: Program zahájíte v solném dole WIELICZKA (UNESCO). Prohlídková 
trasa vede několika patry přes 20 komor. Čeká Vás úchvatné podzemní jezero, 
sochy vytesané v soli i unikátní podzemní restaurace. Nejmalebnější polské 
město KRAKOW (UNESCO) je plné úchvatných památek (hrad Wawel, Rynek 
Glówny, Barbakán, židovská čtvrť Kazimierz apod.), výhodných nákupů a dobré 
gastronomie. Vpodvečer odjezd zpět do ČR.
7. den: Ráno návrat domů.                           Pozn.: Změna programu vyhrazena.

doprava lux busem, 5× hotel, 5× snídaně, 5× večeře, odborný 
průvodce CK.
pobytová taxa                 1–1,50 EUR/os./noc
Doporučené kapesné na vstupné: cca 250 Zlotých
Klatovy, Plzeň, Praha (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:

Služby placené v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:

Sopoty

7 dní

Kód zájezdu: 994111 CENA
1/2 nebo 1/3 1/1

13.05. - 19.05. 11. 590,- Kč 12. 990,- Kč

Malbork
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Holandsko je zemí, která útočí na všechny smysly. Oči oslní pestré 
barvy tulipánů, narcisů, hyacintů a mnohých dalších druhů květin. 
Uši zachytí sténání otáčejících se křídel větrných mlýnů, do něhož 
rytmicky zaznívá klapot dřeváků a nosu pronikavě zavoní sýry 
a chaluhy v mořském příboji. Na Holandsku jsou však nejhezčí jeho 
usměvaví a přátelští lidé.

1. den: odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2. den: ráno navštívíte Zaanse Schans, OBYDLENÝ SKANZEN pod širým 
nebem s domky a mlýny ze dřeva. Najdete tu manufakturu s výrobou dřeváků, 
slévárnu zinku, pekárnu i výrobnu sýrů. Keukenhof Vám nabídne NEJVĚTŠÍ 
SVĚTOVÉ KVĚTINOVÉ ZAHRADY s 28 ha tulipánů, narcisů, hyacintů a jiných 
květin, kvetoucích křovin, starých stromů, rybníčků a fontán. Keukenhof má 
také deset měnících se uzavřených květinových výstav či sedm tematic-
kých zahrad s větrnými mlýny. Přejezd na ubytování. Volný program. 
Nocleh.
3. den: zúčastníte se NEJVĚTŠÍ KVĚTINOVÉ AUKCE NA SVĚTĚ v Aalsme-
ru. Denně tady mění majitele kolem 14 milionů květin, určených do míst 
po celé zeměkouli. Historické staré město Alkmaar s mnoha starobylými 
štítovými domy je známé svými pátečními SÝROVÝMI TRHY. V centru 
Alkmaaru jsou vystaveny sýry eidam a gouda, které se podle prastaré 
tradice ochutnávají, prohlížejí a prodávají. Typickou holandskou krajinou 
s loukami, mlýny a hrázemi se dojede do rybářské vesnice VOLENDAM. 
Barevné rybářské domky u úzkých grachtů a zvedacích mostů i obyvatelé 
v dobových krojích na Vás dýchnou pravou holandskou atmosféru. Mezi 
nejnavštěvovanější místa v zemi patří MADURODAM, Holandsko 
zmenšené v měřítku 1:25 a doplněné o mobilní modely dálnic, přístavu, 
letiště i železniční okruhy. Vpodvečer Vám zavedeme do výborné 
restaurace. Protože se nachází v blízkosti moře, čeká Vás kouzelný západ 
slunce i romantická procházka po pláží. Návrat do hotelu. Nocleh.
4. den: po snídani zavítáte na KVĚTINOVÉ KORZO. Jedná se o průvod 
alegorických vozů z tisíců řezaných květin. Květinové korzo je to nejkrásnější 
a nejvoňavější, co můžete v Holandsku vidět a zažít. Hlavní město 
AMSTERDAM budete poznávat jak z plavby lodí po grachtech, tak při pěším 
okruhu. Amsterdam má brusírny diamantů, zajímavé pamětihodnosti, muzea 
chránící cenné umělecké sbírky, i pověstné uličky s „výlohami lásky“. 
5. den: ráno návrat domů.                          Pozn.: Změna programu vyhrazena.

Zájezd pořádáme v době konání květinového korza!Zájezd pořádáme v době konání květinového korza!

Květinové korzo 5 dní

HOLANDSKO, 
EVROPSKÁ KVĚTINOVÁ ŘÍŠE

HOLANDSKO, 
EVROPSKÁ KVĚTINOVÁ ŘÍŠE

Alkmaar

Keukenhof

Kód zájezdu: 992601 CENA
1/2 3. os. nebo 4. os. 1/1

10.04. - 14.04. 7. 590,- Kč 7. 290,- Kč 8. 990,- Kč

doprava lux busem, 2× hotel, 2× snídaně, odborný průvodce CK.
večeře 20.04. cca 17 EUR/os. Platba v místě.
pobytová taxa 2,50 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 80 EUR
trasa B, S1, S2, S7 (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:
Volitelné příplatky:
Služby placené v místě:
Pozn.:
ODJEZDY: 87

NEJKRÁSNĚJŠÍ MĚSTA BELGIENEJKRÁSNĚJŠÍ MĚSTA BELGIE

Zažijte s námi to nejlepší z belgického království: diamantové Ant-
verpy s cennými galeriemi a obchody s módním zbožím – čokoládo-
vé Bruggy přezdívané „belgické Benátky“ – Gent: město mostů a nej-
lepšího belgického piva – hlavní město Evropy Brusel. 

Gent

1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2. den: Ráno Vás přivítá 5. největší přístav na světě ANTVERPY, jež 
proslavila tradice zpracování diamantů. Říká se jim také „RUBEN-
SOVO MĚSTO“ nebo „JERUZALÉM ZÁPADU“. Je to rozmanité město 
s impozantní katedrálou Panny Marie s Rubensovými obrazy, nádher-
nými cechovními domy z 16. a 17. století, renesanční radnicí, fontá-
nou s krabem a dokonce i zoologickou zahradou s více než 4.000 
zvířaty, kterou najdete přímo v centru města. Doporučujeme navštívit 
některou z bohatých galerií nebo unikátní MUZEUM DIAMANTŮ. 
Zážitkem je také posezení v kavárně, kde si můžete dát vynikající 
belgické vafle nebo ochutnat některé z místních piv. Anebo vyrazte na 
nákupy! Antverpy jsou městem módy a do místních butiků se sjíždí 
celý svět. Nocleh. 
3. den: Středověký GENT Vás upoutá svým historickým rázem a zají-
mavým uspořádáním. Ne náhodně se mu říká „MĚSTO NA VODĚ“. 
Má 76 mostů a kanály je spojen jak s mořem, tak i s nedalekými 
Bruggami. Belgie je vyhlášená svými znamenitými pivy a my jsme pro 
Vás v Gentu připravili EXKURZI do jednoho z místních pivovarů. 
Dalším zázrakem jsou BRUGGY přezdívané „BENÁTKY SEVERU“. 
Pyšní se nádherným historickým centrem se štítovými domy. Město je 
protkáno sítí kanálů a PLAVBA LODÍ nebo v ČLUNECH je zde oblíbe-
nou aktivitou. V Bruggách se vyrábějí tradiční KRAJKY a NEJLEPŠÍ 
BELGICKÉ PRALINKY. Návrat do hotelu. Nocleh.
4. den: Dopoledne si můžete prohlédnout ATOMIUM – 165 miliard-
krát zvětšený model základní buňky krystalu železa, který slouží jako 
atraktivní vyhlídka. V centru Vás zavedeme na TRADIČNÍ TRH, kde 
Vás omámí chutě a vůně sýrů, ovoce a vynikajících vaflí. Uvidíte 
sošku „čurajícího chlapečka“ MANNEKEN PIS, navštívíte hlavní 
bruselské náměstí GROTE MARKT, údajně nejkrásnější náměstí na 
světě, s gotickou radnicí z 15. století s 96 m vysokou věží a 30 histo-
rickými domy. Kolem nich se klikatí úzké starobylé uličky plné galerií, 
muzeí, kaváren, obchůdků s tou nejlepší čokoládou a typických 
belgických pivnic. Odjezd do ČR ve večerních hodinách.
5. den: příjezd domů v brzkých ranních hodinách.
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

Atomium 
Brusel

Belgické pralinkyBelgické pralinky

doprava lux busem, 2× hotel, 2× snídaně, odborný průvodce CK.
pobytová taxa 4,50 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 45 EUR
trasa B, S1, S2, S7 (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:
Služby placené v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 991631 CENA
1/2 1/1

02.10. - 06.10. 5. 990,- Kč 6. 890,- Kč

Volendam

5 dní



poznávací zájezdy

Pojeďte s námi do ráje! Bible popisuje ráj jako zahradu plnou 
krásných květin, ovocných stromů, krotkých zvířat a trvalého štěstí. 
Nám se takovou oblast podařilo najít. Je to ostrov Mainau 
v Bodamském jezeře.

KVĚTINOVÝ OSTROV MAINAU
A EXOTICKÉ BODAMSKÉ JEZERO

KVĚTINOVÝ OSTROV MAINAU
A EXOTICKÉ BODAMSKÉ JEZERO

1. den: Odjezd ráno cca ve 4 hod. do Švýcarska. Jako první 
navštívíme NEJVĚTŠÍ EVROPSKÉ VODOPÁDY Rheinfall. Je to 
nejmohutnější vodopád v celé Evropě, jehož masa vody se řítí 
v obrovských vlnách okolo ZÁMKU LAUFEN. Krásu vodopádů 
můžete pozorovat ze zámeckých vyhlídek nebo na nádvoří zám-
ku využít SKLENĚNÝ VÝTAH, kterým se dostanete „až k vodo-
pádu“ nebo si zakoupit úžasnou zážitkovou PLAVBU LODÍ 
„přímo pod vodopád“. Další turistickou lahůdkou je STEIN AM 
RHEIN, kouzelné městečko jako vystřižené z pohádky s docho-
valými středověkými hrázděnými domy se zdobenými fasádami. 
Ubytování v hotelu. Nocleh.
2. den: KVĚTINOVÝ OSTROV MAINAU je jednou z největších 
atrakcí Bodamského jezera. Daří se tu exotickým rostlinám jako 
jsou palmy, citrusovníky, banánovníky apod. Nejkouzelnější je 

Mainau na jaře, kdy jej zaplaví koberec více než 1 miliónu květin. 
Najdete tu např. 550 odrůd tulipánů, 200 odrůd narcisů a 80 hyacintů. 
Velkému zájmu se těší MOTÝLÍ DŮM. Odpoledne odjezd do historic-
ké KOSTNICE. Prohlídka starobylého městečka s průvodcem, návštěva 
HUSOVA DOMU s komentovanou prohlídkou v českém jazyce, volný 
program. Trajektem do Meersburgu. Návrat do hotelu. Nocleh.
3. den: zveme Vás na OPIČÍ SAFARI do Affenbergu, kde volně mezi 
návštěvníky skotačí více než stovka opiček berberských. Navštívíte 
malebné vinařské historické městečko MEERSBURG s hradem, pro-
jdete se po nejkrásnější jezerní promenádě ve FRIEDRICHSHAFENU, 
kde si můžete prohlédnout i slavné MUZEUM VZDUCHOLODÍ 
Zeppelin. Odtud odjezd domů. Návrat zpět do ČR okolo 23.00 
hodiny.                                          Pozn.: Změna programu vyhrazena.

Kód zájezdu: 991141
CENA

1/2 nebo 3. osoba dítě do 12 let
03.05. - 05.05. 6. 990,- Kč 5. 990,- Kč

doprava lux busem, 2× hotel, 2× snídaně, odborný 
průvodce CK.
jednolůžkový pokoj 410 Kč/os./den
pobytová taxa     1,60 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 65 EUR
trasa A, PS1, PS2, PS7 (viz str. 4, 5)

2× večeře, Naše cena obsahuje:

Volitelné příplatky:
Služby placené v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:

Opičí hory

Ostrov Mainau

Stein-am-Rhein

Rýnský vodopád

3 dny

88

Spolková země Korutany, ležící na jihu Rakouska, je pohádkově 
krásný kraj s ryzí alpskou přírodou Taurských a Karavanských hor. Je 
plný křišťálově průzračných jezer s možností koupání, lákavých 
památek a hlavně pohostinných místních obyvatel. Bude Vám tu 
dobře a krásně!

3 dny

Kód zájezdu: 992421 CENA
1/2 1/3

14.06. - 16.06. 5. 990,- Kč 5. 790,- Kč

doprava lux busem, 2× hotel, 2× polopenze, 2denní Korutanská 
karta, odborný průvodce CK.
pobytová taxa 1,80 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 30 EUR
trasa A, PS1, PS2, PS7 (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:

Služby placené v místě: 
Pozn.:
ODJEZDY:

ZÁŽITKOVÉ KORUTANYZÁŽITKOVÉ KORUTANY

Horská silnice Maltatal

Ossiachersee a vrch GerlitzenOssiachersee a vrch Gerlitzen

1. den: Ráno kolem 4.30 hod. odjezd z ČR do Národního parku VYSOKÉ 
TAURY v Rakousku. Po 14 km dlouhé vyhlídkové silnici, kterou lemují desítky 
vodopádů včetně NEJVYŠŠÍHO RAKOUSKÉHO VODOPÁDU Fallbach Wasser-
fall, dojedete až k úchvatné HORSKÉ PŘEHRADĚ Kölbreinspeicher v údolí 
Maltatal. Budete mít příležitost projít se po koruně hráze, kde je ve výšce 200 m 
umístěna ATRAKTIVNÍ VYHLÍDKA BELLA VISTA s částečně prosklenou podla-
hou. Výhledy jsou excelentní! Poté navštívíte MUZEUM PORSCHE v Gmündu, 
které představuje nejobsáhlejší sbírku těchto vozů. V případě volného času 
zastávka v elegantním městě SPITTAL AN DER DRAU. Odjezd na ubytování. 
Nocleh.
2. den: Hlavní město Korutan KLAGENFURT leží u jezera WÖRTHERSEE. 
Turisty láká na půvabné historické centrum a MINIMUNDUS (s kartou platí 
zvýhodněné vstupné) s dokonalými napodobeninami více než 150 význam-
ných staveb ze 40 zemí světa. Prohlídku si rozhodně nenechejte ujít. Po obědě 
vyjedete k nejkrásnější korutanské vyhlídce PYRAMIDENKÖGEL (v kartě). 
Posazena ve výšce cca 900 m n. m. je NEJVYŠŠÍ dřevěnou ROZHLEDNOU 
NA SVĚTĚ. Kruhový výhled stojí za to! Nahoru vyjedete jedním z nejmoderněj-
ších panoramatických výtahů, dolů si můžete cestu zkrátit jízdou po nejvyšší 
suché skluzavce v Evropě. Program dne zakončíte v jezerním městečku MARIA 
WÖRTH, oblíbeném místě rakouské smetánky. Užívat si můžete pěší zóny 
s noblesními kavárnami nebo procházky podél jezera nebo vyhlídkovou 
plavbu. Návrat do hotelu. Nocleh.
3. den: Po snídani přejedete k hradu LANDSKRON, z jehož teras se otevírají 
krásné výhledy na pohoří Karavanky. Zážitkem pro mnohé návštěvníky je 
nedaleká OPIČÍ HORA v Affenbergu s volně se pohybujícími makaky. Dalším 
turistickým magnetem je „plešatá“ hora GERLITZEN (1.909 m n. m.), která se 
zvedá přímo z modrých vod jezera OSSIACHERSEE. Výjezdem LANOVKOU 
na „SLUNEČNÍ HORU“ Gerlitzen (v kartě) a projížďkou lodí po jezeře (v kartě) 
se s Korutany rozloučíte. Návrat domů do půlnoci.
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

PyramidenkogelPyramidenkogel

Maria Wörth



po
zn

áv
ac

í z
áj

ez
dy

89

Bratislava, největší slovenské město a nejmenší evropská metropole, 
patří k nejpůvabnějším městům v Evropě vůbec. Od Prahy je vzdálena 
pouhé 3 hodiny jízdy a nabízí skvělé zážitky pro malé i dříve narozené.

Kód zájezdu: 994911 CENA
1/2 3. os. nebo 4. os.

27.04. - 28.04. 3. 990,- Kč 3. 790,- Kč

doprava lux busem, 1× hotel, 1× snídaně, 
odborný průvodce CK.
jednolůžkový pokoj 265 Kč/noc
pobytová taxa     1,50 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 25 EUR

1× večeře, 

trasa B, PS1, PS2, PS7 (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:

Volitelné příplatky:
Služby placené v místě: 
Pozn.:
ODJEZDY:

1. den: Ráno odjezd kolem cca 6.00 hod. z ČR na Slovensko. 
Slovenský HRAD DĚVÍN se tyčí na vysoké skále nad soutokem 
řek Moravy a Dunaje. Patří k nejvýznamnějším historickým 
lokalitám ve střední Evropě. Okouzleni budete neopakovatelným 
výhledem na okolní přírodu i prohlídkou hradu. Ubytování. 
Večeře. Pro zájemce je připravena VEČERNÍ PROCHÁZKA po 
Novém mostě a návštěva vyhlídkové věže U.F.O., která 
neodmyslitelně patří k siluetě Bratislavy. Nocleh.
2. den: Celodenní prohlídka BRATISLAVY, kterou zahájíte 
okružní jízdou autobusem, při níž uvidíte 5 bratislavských 
mostů, sídlo prezidenta či nejpozoruhodnější místní stavbu ve 
tvaru obrácené pyramidy Slovenský rozhlas. Zažijete nádherné 
výhledy na město i Dunaj, navštívíte Slavín, z centra se projdete 
po JANTAROVÉ STEZCE až k HRADU. Uvidíte nebo přímo 
navštívíte gotickou katedrálu sv. Martina, honosné městské paláce, 
Michalskou věž, jež uvnitř ukrývá expozici zbraní, renesanční 
Maxmiliánovu fontánu, překrásnou fontánu Ganymedovu i oblíbené 
sochy Čumila nebo Napoleonce, se kterými se můžete na památku 
vyfotografovat. S Bratislavou se rozloučíte z vrcholku hory Kamzík, na 
které je situovaná TELEVIZNÍ VĚŽ s restaurací a kavárnou. Celý 
prostor restaurace neustále rotuje kolem středové osy, a tak se hostům 
naskýtá krásný panoramatický výhled na Bratislavu a okolí. Návrat 
domů cca 22.00–23.00 h.             Pozn.: Změna programu vyhrazena.

BRATISLAVA, 
MALÁ KRÁSKA NA VELKÉM DUNAJI

BRATISLAVA, 
MALÁ KRÁSKA NA VELKÉM DUNAJI

Bratislava

Vídeň je město, které je pro svoji skvělou nenásilnou kombinaci 
vznešené historie a moderního dynamického života milováno a obdi-
vováno po celý rok. Na každém kroku tu potkáváte noblesnost 
Habsburků i rozvernost Hundertwassera.

2 dny

Schönbrunn

Kód zájezdu: 992301
CENA

1/2 1/1
25.05. - 26.05. 2. 990,- Kč 3. 790,- Kč

doprava lux busem, 1× hotel, 1× snídaně, odborný průvodce CK.
večeře 16–18 EUR. Platba v místě.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 40 EUR
Při objednávce uvádějte číslo cestovního dokladu.
trasa C, PS1, PS2, PS7 (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:
Volitelné příplatky:
Pozn.:

ODJEZDY:

Hundertwasserovy 
domy

Vídeňská operaVídeňská opera

1. den: Odjezd z ČR ráno kolem 4.–5. hodiny. Příjezd do Vídně 

v dopoledních hodinách. Navštívíte CÍSAŘSKÝ ZÁMEK Schönbrunn, 

který je pro své krásné zahrady i bohatou výzdobu interiérů právem 

nazýván „RAKOUSKÉ VERSAILLES“. Velký prohlídkový okruh Vám 

představí 40 místností bytu nejen císaře Franze Josefa a císařovny 

Sissi, ale i Marie Terezie. Ještě pozdravíte HUNDERTWASSEROVY 

DOMY, bizarní barevné stavby zcela atypických tvarů, které budí 

zájem turistů ze všech koutů světa. Ubytování. Krátký odpočinek. 

Možnost SPOLEČNÉ VEČEŘE v centru Vídně. Ve večerních hodinách 

Vás ještě přivítají brány proslulého ZÁBAVNÍHO PARKU PRATER. 

Mnohé zdejší atrakce patří k nejunikátnějším na světě. Symbolem 

Prateru je OBŘÍ RUSKÉ KOLO, z jehož kabin je nádherný výhled na 

město. Nocleh.

2. den: Po snídani odjezd k ZÁMKU BELVEDERE, kde si prohlédnete 

krásné ZAHRADY vystavěné podle vzoru francouzských Versailles. 

Poté odjedete do VÍDEŇSKÉ STÁTNÍ OPERY, kde Vám nabízíme 

jedinečnou příležitost zažít komentovanou prohlídku. Prohlédnete si 

honosné prostory a dozvíte se mnoho zajímavostí o Plese v Opeře, 

který je každoroční renomovanou mezinárodní událostí. Během 

pěšího okruhu HISTORICKÝM CENTREM poznáte další významná 

místa Vídně: nádhernou gotickou katedrálu Dóm sv. Štěpána, Parla-

ment, Korutanskou třídu, Burgtheater, atd. Program zájezdu zakončíte 

na Dunajské věži, nejvyšší stavbě Vídně DONAUTURM. Pohled na 

rakouskou metropoli z vyhlídkových teras bude jistě příjemným 

rozloučením. Návrat do ČR kolem 23. hod.

Pozn.: Změna programu vyhrazena.

JARNÍ VÍDEŇJARNÍ VÍDEŇ

Děvín

Most SNP, vyhlídka UFO

2 dny



Parlament v Budapešti

poznávací zájezdy
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Maďarsko je zajímavá a zážitková země. Poznejte kraj vinic, ze kte-
rých pochází bílé Tokajské a červené Bikavér, kde víno a termální 
voda teče plným proudem, kde v pusztách nedaleko měst s cennými 
pamětihodnostmi temperamentní Maďaři cvičí polodivoké koně.

Hortobágy 7 dní

MAGICKÉ MAĎARSKOMAGICKÉ MAĎARSKO

Kód zájezdu: 991151
1/2 3. osoba 1/1

20.09. - 26.09. 8. 990,- Kč 7. 990,- Kč 10. 490,- Kč

CENA

doprava lux busem, 5× hotel, 5× polopenze, vstupné 
do termálních lázní v Egeru, odborný průvodce CK.
pobytová taxa 1,70 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 60 EUR
trasa C, S1, S2, S7 (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:

Služby placené v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:

1. den: Odjezd z ČR do Maďarska cca 23.00–24.00 hod.
2. den: Cestou se zastavíte u elegantního barokního ZÁMKU GÖDÖLLÖ, který 
si oblíbila císařovna Sissi. Odpoledne příjezd do maďarského lázeňského a his-
torického města EGER. Ubytování ve wellness hotelu. Relaxace v termálních 
lázních nebo prohlídka barokního Egeru s mohutnou hradní pevností, která 
chránila město proti nájezdům Tatarů, klasicistní bazilikou, 2. největší v Maďar-
sku a minaretem, jež je připomínkou turecké nadvlády v Evropě. Pod hradem je 
možné navštívit kasemata, labyrint chodeb vytesaných do skály. Večeře. Nocleh.
3. den: Po snídani odjedete do MISKOLCE. Prohlédnete si mohutnou zříceninu 
HRADU DIÓSGYÖR. V severozápadní věži, která funguje jako rozhledna, je 
umístěna zajímavá sbírka zbraní středověké Evropy. Turisty v bezprostřední 
blízkosti Miškolce nejvíce přitahuje JEZERNÍ JESKYNĚ Miskolctapolca. Přímo 
ze stěn tu vyvěrá léčivá voda, která zde vytvořila třípodlažní krasový jeskynní 
systém. Zvláštností jeskyně jsou jezírka se „zelenou“ vodou. Odpoledne přeje-
dete do půvabné tokajské vinařské oblasti, která byla oceněna zápisem na 
seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Navštívíte malé kouzelné 
městečko TOKAJ, kde bude příležitost DEGUSTOVAT zdejší věhlasná bílá 
VÍNA. Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
4. den: Přes 2. největší jezero Tisza přejedete do oblasti největšího a nejstaršího 
maďarského NP HORTOBÁGY. Zažijete zde typickou maďarskou step „pusztu“. 
Během projížďky s koňským povozem uvidíte stepní šedý skot s obrovskými 
rohy a vodní buvoly volně se pohybující nedotčenou krajinou, jejíž kolorit 
dotvářejí typické vahadlové studny. Čikoši, jak se říká místním honákům dobyt-
ka ve specifických modrých krojích, předvedou své umění jízdy na koních 
včetně práce s bičem. Příjemný den zakončíte ochutnávkou nefalšovaných 
maďarských specialit domácí výroby v historické Csárdě, jedné z původních 
starobylých restaurací postavené na konci 18. století. Návrat do hotelu. Večeře. 
Nocleh.
5. den: Připravena je komentovaná prohlídka STÁTNÍHO HŘEBČÍNU 
LIPICÁNŮ v Szilvásváradu s chovnou stanicí modrookých bílých hřebců. Dnes 
tu žije asi 200 koní. Návštěvníci si prohlédnou nejen stáje, ale v kočárech 
tažených bílými lipicány dojedou až na pastviny, kde si budou moci koně 
pohladit a vyfotografovat se s nimi. Poté bude následovat rekreační turistika 
údolím potoka Szalajka k ZÁVOJOVÉMU VODOPÁDU, který padá v několika 
terasách a patří mezi nejfotografovanější místa v Maďarsku. Po večeři poznáte 
vyhlášenou část Egeru s romantickým názvem „ÚDOLÍ KRÁSNÉ ŽENY“ 
s bezpočtem typických vinných sklípků. V jednom z nich je připravena 
DEGUSTACE VÍN a následný program s pravou cikánskou kapelou. Možnost 
výhodného nákupu vín přímo od vinaře. Nocleh.
6. den: Odpočinek v termálních lázních. Umění maďarské přírody vyvrcholí 
v Egerszalöku, jehož termální voda vytvořila SOLNÝ KOPEC připomínající 
TURECKÉ PAMUKKALE, který je součástí termálních lázní, do kterých můžete 
odpoledne vyjet. Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
7. den: Po snídani odjezd domů se zastávkou v BUDAPEŠŤSKÉ VELKÉ TRŽNI-
CI, která je pokladnicí maďarských gastronomických specialit s možností náku-
pu různých druhů mleté papriky či maďarských uzenin. Návrat domů před 
půlnocí.   Pozn.: Změna programu vyhrazena. 

Gödöllö – zámek Sissi

BUDAPEŠŤ, VÍDEŇ
A RELAX V TERMÁLECH

BUDAPEŠŤ, VÍDEŇ
A RELAX V TERMÁLECH

1. den: Ráno kolem 5. hodiny odjezd na SLOVENSKO do Veľkého 
Mederu. Odpoledne ubytování v hotelu blízko TERMÁLNÍHO KOU-
PALIŠTĚ, které je zárukou příjemné relaxace. Večeře. Nocleh. 
2. den: Snídaně. Celodenní prohlídku BUDAPEŠTI zahájíme na 
NÁMĚSTÍ HRDINŮ zdobeném sloupy, mezi nimiž vyhlížejí 
sochy velikánů maďarské historie. Odtud se vydáme METREM 
do historického centra. Trasa je krátká, ale zato zažijeme jízdu 
v původních vagonech. Čeká nás honosná budova PARLAMEN-
TU, zdejší největší chrám BAZILIKA SV. ŠTĚPÁNA i nejznámější 
budapešťská třída VÁCI s CENTRÁLNÍ TRŽNICÍ, ve které si 
můžete zakoupit dárky a ochutnat maďarské speciality včetně 
teplých jídel. Závěr programu bude patřit BUDÍNSKÉMU VRŠ-
KU (UNESCO), odkud je nejkrásnější výhled na celou metropoli. 
Uvidíme korunovační MATYÁŠŮV CHRÁM, impozantní RYBÁŘ-
SKOU BAŠTU se 7 věžemi a KRÁLOVSKÝ PALÁC. Návrat do 

hotelu. Večeře. Nocleh. 
3. den: Po snídani nás přivítá honosná VÍDEŇ pyšnící se 27 zámky, 
150 paláci a více než 100 muzei. Připravili jsme pěkný program 
od gotického skvostu KATEDRÁLY SV. ŠTĚPÁNA, přes císařská sídla 
SCHÖNBRUNN a HOFBURG až po secesní nádheru budovy SECES-
SION. Zažijeme tradiční vídeňskou atmosféru, budeme mít příležitost 
ochutnat výborný Sachrův dort i pravý vídeňský řízek. Pokud jste si 
v tomto čase vyhlédli ve Vídni AKTUÁLNÍ VÝSTAVU, rádi Vám po-
můžeme její návštěvu realizovat. Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
4. den: Celodenní odpočinek v termálech. Večeře. Nocleh.
5. den: Po snídani odjezd zpět do ČR. Odpoledne návrat domů.
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

Připravili jsme pro Vás poznání nejatraktivnějších míst uherského 
království s pohodlným cestováním. Z místa ubytování jsou Budapešť 
a Vídeň vzdáleny pouhé 2 hodiny jízdy! 
Obě metropole si prohlédnete s místními průvodkyněmi, jejichž 
zkušenosti a informace jsou pro Vás zárukou toho nejpříjemnějšího 
zážitku!

Kód zájezdu: 994901 CENA
1/2 3. os. do 10 let 1/1

26.10. - 30.10. 6. 990,- Kč 4. 990,- Kč 7. 990,- Kč

doprava lux busem, 4× hotel, 4× snídaně, 4× večeře, 
místní průvodci, odborný průvodce CK.
pobytová taxa 1 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 40 EUR
trasa D, S1, S2, S7 (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:

Služby placené v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:

5 dní

SchönbrunnSchönbrunn

Jezerní jeskyně

Lipicáni

Egerszalök



doprava autobusem, 6× ubytování (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 
6× snídaně, pojištění léč. výloh a storna, cestovní pojištění.
300 Kč/os. +55 let
1.990 Kč/vízum a povinné vízové centrum (vyřídí pořadatel 1 měsíc 
před odjezdem)
Fakultativně: Návštěva CARSKÉHO SELA s Jantarovou komnatou je 
nutno rezervovat již při zakoupení zájezdu, cena: 890 Kč/os.
Pořadatel: CK Mayer&Crocus
Doporučené kapesné na vstupné: cca 100 EUR
Praha, *Plzeň

Naše cena obsahuje:

Slevy a výhody:
Povinné poplatky:

Pozn.:

ODJEZDY:

Kód zájezdu: 21801, 21802
CENA

*22.07.-31.07. / 09.08.-18.08. 13. 990,- Kč
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Pro ty, kteří nemají mnoho času, jsme připravili podrobný týdenní zájezd 
do Pobaltských republik, které jakožto řádní členové EU jsou již snadno 
přístupné. Litva, Lotyšsko i Estonsko nabízejí nespočetně krás, i když jsou 
to země převážně rovinaté. Nejvíce jich můžete objevovat v jejich hlav-
ních městech, která jsou všechna zapsána na seznamu UNESCO.

1. den: Odjezd z Prahy v dopoledních hodinách. Noční přejezd přes Polsko.
2. den: Hlavní město Lotyšska RIGA (UNESCO) (9hodinová prohlídka) se 
starým městem na východním břehu Daugavy. Kromě starého centra s historic-
kými, architektonickými a kulturními památkami od 14. stol. se v Rize nachází 
také několik ulic s množstvím krásných secesních domů, díky kterým je Riga 
skvostem secesní architektury. Nocleh.

10 dní

NORSKÉ FJORDYNORSKÉ FJORDY
PETROHRAD A PETRODVORCE 

S NÁVŠT VOU POBALTSKÝCH REPUBLIKĚ
PETROHRAD A PETRODVORCE 

S NÁVŠTĚVOU POBALTSKÝCH REPUBLIK
Norsko – Geiranger

10 dní

Norsko
foto: J. Rousek

doprava lux busem, trajekty, 6× ubytování (1× ubytování po trase, 5× ubytování 
ve 4lůžkových chatičkách v Norsku s možností vaření), 5× snídaně, 4× večeře 
(česká kempinková kuchyně), odborný průvodce CK.

cestovní pojištění do zahraničí             330 Kč
Doporučené kapesné na vstupné: cca 200 SEK, 150 DKK
Pořadatel: CK Mayer&Crocus
Plzeň, Praha

650 NOK, 

Naše cena obsahuje:

Volitelné příplatky:
Pozn.:

ODJEZDY:

Kód zájezdu: 20002
CENA

05.07. - 14.07. 13. 690,- Kč

1. den: Odjezd z Prahy v odpoledních hodinách.
2. den: Prohlídka druhého největšího města Švédska GÖTEBORGU.
3. den: Přejezd hraničního fjordu IDDEFJORD. Vyhlídková jízda podél nejdel-
šího norského jezera MJØSA. Návštěva městečka LILLEHAMMER – turistické 
a sportovní centrum, dějiště zimních olympijských her, věhlasný skanzen. 
Příjezd do „srdce“ Norska – údolí GUDBRANDSDALEN.
4. den: Výlet k největšímu evropskému pevninskému ledovci JOSTEDALS-
BREEN. Ledovcový splaz NIGARDSBREEN. Horská krajina SOGNEFJELL 
– průjezd horskou silnicí s nádhernými scenériemi, kterou se dostaneme 
k bočnímu rameni nejdelšího norského fjordu SOGNEFJORD.
5. den: Průjezd divokým údolím ROMSDALEN, jejž lemují strmé a roze-
klané vrcholy. Zastávka u pověstné převislé horolezecké stěny Trollů – 
TROLLTINDAN. Výjezd věhlasnou cestou Trollů – TROLLSTIGVEIEN. 
Prohlídka města ALESUND, které je nazývané klenotnicí secesního 
umění a je překrásně položené na břehu a ostrůvcích Atlantského 
oceánu. Vyhlídková jízda podél ROMSDALSFJORDU a STORFJORDU.

6. den: Vyhlídková jízda malebným údolím OTTADALEN. Výjezd na vyhláše-
nou vyhlídku DALSNIBBA s úchvatnými pohledy na fjordy. Nejkrásnější fjord 
GEIRANGER (UNESCO), jehož strmé stěny jsou krášleny desítkami nádher-
ných vodopádů. LOM – městečko s rázovitým dřevěným kostelíkem.
7. den: Průjezd údolím říčky SJØA mezi našimi sportovci známé raftovými 
sjezdy. Největší norské pohoří JOTUNHEIMEN (Domov obrů) – pěší túra na 
vyhlídku BESSEGGEN nad jezerem Gjende (panoramatické rozhledy na roze-
klané a zasněžené vrcholy). Pro slabší turisty možnost procházky kolem jezera. 
Městečko VAGAMO – krásná ukázka staré norské dřevěné architektury.
8. den: OSLO – vzdušná a zelená metropole Norska s množstvím kulturních 
památek i s věhlasnými muzei. Noční přejezd.
9. den: Prohlídka KODANĚ – královský palác Amalienborg, Christianborg, 
velkolepá radnice, možnost okružní plavby přístavem. Dánsko nemůžete 
opustit bez fotografie Malé mořské víly, symbolu Kodaně. Noční přejezd.
10. den: Příjezd do Prahy v ranních hodinách.      Změna programu vyhrazena.

Petrodvorec

Zájezd do střední části Norska Vás zavede za krásami kouzelné 
severské přírody, do centra nejvyššího pohoří Jotunheimen, k nej-
krásnějšímu fjordu Geiranger i na pobřeží Atlantického oceánu. 
Cestou navštívíte dvě hlavní města, Oslo a Kodaň.

Riga

3. den: Nejznámější národní park Lotyšska – NP GAUJA. Unikátní přírodní scené-
rie se zalesněným údolím řeky Gauji, cihlový HRAD TURAIDA, který se tyčí pří-
mo nad jejími vodami. Dojezd do Tallinnu, dle času začátek prohlídky. Nocleh.
4. den: TALLINN (UNESCO) – město ležící u Finského zálivu. V průběhu pro-
hlídky navštívíme Staré město, hanzovní cechovní a kupecké domy, Katedrální 
vrch Toompea, starobylé kostely. Tallinn nabízí také mnoho romantických 
uliček a náměstíček s možnostmi příjemného posezení. Přejezd do Ruska, dle 
času první seznámení s městem. Nocleh u Petrohradu.
5. den: Návštěva jednoho z vrcholů celého zájezdu – parku PETRODVORCE, 
jehož srdcem je Velká kaskádová vodní třída. Krásný park s fontánami po vzo-
ru Versailleských zahrad a pavilonů. Dále prohlídka klenotu carského Ruska 
PETROHRADU (UNESCO): procházka historickým centrem této metropole na 
Něvě – Petropavlovská pevnost, chrám Vzkříšení Krista, který vyrostl na místě, 
kde byl v r. 1881 zabit car Alexandr II., Něvský prospekt a další. Pro zájemce 
večerní výlet do krásně osvíceného centra města.
6. den: CARSKOJE SELO u Petrohradu – monumentální palác, který pro carev-
nu Alžbětu postavil architekt Rastrelli, a který byl symbolicky pojmenován na 
počest Kateřiny Veliké. Kopie slavné Jantarové komnaty dle fotografií originálu 
ztraceného během 2. sv. války. Pokračování prohlídky PETROHRADU.
7. den: Dokončení prohlídky PETROHRADU: Zimní palác, jedinečná galerie 
Ermitáž, Palácové náměstí s Alexandrovým sloupem, procházka po Něvském 
prospektu, hlavní tepně Petrohradu. Možnost plavby lodí po Něvě. Noční pře-
jezd do Vilniusu.
8. den: VILNIUS (UNESCO) – hlavní a největší město Litvy, které svým půvabem 
a atmosférou připomíná Prahu, staré město patří k nejrozsáhlejším městským 
jádrům v Evropě. Nocleh.
9. den: Návštěva vodního hradu TRAKAI, jedinečná památka v přírodním 
parku nedaleko Vilniusu. Dále cesta přes Polsko do ČR.
10. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách.          Změna programu vyhrazena.



poznávací zájezdy

Švýcarsko je atraktivní země, která nás bude stále nádherně 
udivovat. Vydejte se s námi do jeho srdce k Lucernskému jezeru, jež 
obklopují dvě hory, které na sebe hledí přes jezero. Na Dračí hoře 
stojí komfortní panoramatický hotel, ve kterém jsme pro Vás zajistili 

ubytování. Nocleh v oblacích uprostřed horské scenérie, to je 
fantastický nepopsatelný zážitek!

ZÁPAD A VÝCHOD SLUNCE NAD 
ŠVÝCARSKOU DRAČÍ HOROU PILATUS 

ZÁPAD A VÝCHOD SLUNCE NAD 
ŠVÝCARSKOU DRAČÍ HOROU PILATUS 

1. den: Odjezd z ČR kolem 23.00–24.00 hod. přes SRN do Švýcarska. 
Ráno příjezd do starobylého města LUZERN, jehož poloha mezi jezerem 
a horami je malebná! Po šálku ranní kávy se vydáte na prohlídku tohoto 
atraktivního města. Uvidíte např. působivé gotické opevnění s 9 věžemi, 
renesanční radnici se sochami od italských mistrů, katedrálu sv. Legera 
se vzácnou vyřezávanou kazatelnou a 13 vyřezávanými oltáři nebo řadu 
domů s malovanými fasádami. Nejznámější atrakcí je však vzácný 
KAPLIČKOVÝ MOST pro pěší. Tento nejstarší zakrytý dřevěný most na 
světě s Vodní věží a Most vetešníků spojují Staré a Nově Město. 
Po obědě Vás bude očekávat Dračí hora PILATUS vysoká 2.132 m n. m. 
Na její vrcholek se vyvezete z Alpnachstadu NEJSTRMĚJŠÍ ZUBAČKOU 
NA SVĚTĚ. Povezete s sebou i věci, neboť Váš nocleh je zajištěn přímo na 
vrcholku v PANORAMATICKÉM HOTELU. Uložíte si zavazadla a vyrazíte 
kochat se neuvěřitelně krásnými výhledy. Dohlédnout můžete až na čtyř-

tisícovky Bernských Alp. Těšte se na moment, kdy z vrcholku odjedou 
poslední turisté a v místě zůstane jen hrstka hotelových hostů včetně Vás. Po 
večeři si budete užívat magické ticho a fantastický ZÁPAD SLUNCE! A pokud 
bude Vaše mysl otevřena dalším zážitkům, projděte si s loučí v ruce Dračí stezku 
skalními tunely s vyhlídkovými okny. Nocleh. Doporučujeme nezaspat VÝCHOD 
SLUNCE, který můžete pozorovat přímo z okna svého hotelového pokoje! 
Ranními společníky Vám budou HORŠTÍ KOZOROZI, kterých tu žije přesně sto.
2. den: Snídaně. Dopoledne sjedete do údolí kabinovou LANOVKOU. Ve sta-
nici Kriens nasednete do autobusu, který Vás převeze do malebného města 
plného kultury, historie a dobrého jídla ST. GALLEN. Pyšní se jednou z nejkrás-
nějších a nejvzácnějších knihoven na světě (UNESCO), kterou budete mít 
příležitost si prohlédnout. Vznikla v 8. století a čítá neuvěřitelných 170.000 
vzácných svazků. St. Gallen proslavil také textilní průmysl a výšivky, které nosí 
nejznámější světové celebrity. Odtud odjezd zpět do ČR, návrat domů cca 
23.00–24.00 hod.                                       Pozn.: Změna programu vyhrazena.

OD TYRKYSOVÝCH JEZER ŠVÝCARSKA 
A FRANCIE AŽ K NEJVYŠŠÍ HOŘE EVROPY

OD TYRKYSOVÝCH JEZER ŠVÝCARSKA 
A FRANCIE AŽ K NEJVYŠŠÍ HOŘE EVROPY

Kód zájezdu: 991111 CENA
1/2 3. os. do 12 let

07.09. - 08.09. 5. 990,- Kč 4. 990,- Kč

doprava lux busem, 1× horský hotel, 1× polopenze, zubačka/tam, 
lanovka/zpět, pobytová taxa, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 12 EUR
trasa A, PS1, PS7 (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:

Pozn.:
ODJEZDY:

Luzern

Dotkněte se s námi nejvyšší hory Francie Mont Blanc, která je se svými 
4.807 m n. m. nejvyšší horou Evropy. Leží v nejkrásnějším evropském 
horském masívu, jehož kráse směle konkuruje kouzelná krajina s čaro-
krásnou přírodou a výstavními jezerními městy Francie a Švýcarska.

Kód zájezdu: 991121 CENA
1/2 1/3

21.08. - 25.08. 7. 990,- Kč 7. 390,- Kč

doprava lux busem, 2× hotel, 2× snídaně, 2× večeře, odborný 
průvodce CK.
pobytová taxa     1,50 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 80 EUR
trasa E, S1, S2, S7, PS1, PS2, PS7 (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:

Služby placené v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:

1. den: Kolem 23.00 hod. odjezd z ČR do Švýcarska.
2. den: Ráno příjezd do „nejšvýcarštějšího“ města GRUYERES s nádherným 
středověkým hradem situovaným na kopci a okouzlujícím historickým cent-
rem, které si prohlédnete. Po EXKURZI ve vyhlášené SÝRÁRNĚ přejedete do 
malebného městečka VEVEY, které leží přímo u ŽENEVSKÉHO JEZERA. 
Prohlédnete si sochu Ch. Chaplina i obří vidličku Alimentarium a pak se podél 
rozkvetlých břehů jezera vydáte přes MONTREUX, kde se pozdravíte s F. Mer-
curym, k VODNÍMU HRADU CHILLON, jehož zajímavé interiéry si můžete 
prohlédnout s českým komentářem. Odtud odjezd do jezerního letoviska 
THONON-LES-BAIS: ubytování v hotelu, volný program s možností relaxace 
u hotelového bazénu. Večeře. Hotel je vyhlášený výbornou kuchyní. Nocleh.
3. den: Ráno navštívíte překrásné ZAHRADY pěti smyslů v YVOIRE, které jsou 
položené přímo u břehů Ženevského jezera. Příjemné poledne Vám připraví 
nádherné historické městečko ANNECY, kterému se přezdívá „francouzské Be-
nátky“. Leží u stejnojmenného jezera, ve kterém se dá koupat. Kromě úzkých 
středověkých uliček, kamenných mostů zdobených barevnými muškáty, kate-
drály a vězení na ostrově, nad kterým se tyčí mohutný hrad, nabízí příjemné 
restaurace plné dobrého jídla. Při zpáteční cestě do hotelu EXKURZE v rodin-
ném VINAŘSTVÍ s dlouhou tradicí. Návrat do hotelu, večeře. Nocleh.
4. den: Po snídani odjezd údolím horské říčky Dranse de Morzine do kolébky 
francouzských zimních sporů CHAMONIX. Je to zároveň východisko k vysoko-
horským vyhlídkovým bodům nejvyšší hory Evropy MONT BLANC. Ze Chamo-
nix pojedete NEJVÝŠE POLOŽENOU LANOVKOU V EVROPĚ na Aiguille du 
Midi (3.842 m n. m.). Na vrcholu je několik vyhlídkových teras. Na tu nejlepší, 
odkud budete mít nejvyšší horu Evropy téměř na dosah ruky, Vás o 40 m výš 
vyveze výtah. Zájemci mohou uskutečnit cca tří hodinovou pěknou túru z Plan 
d´Aiguille do Montenvers. Dojde se až k MER DE GLACE, nejkrásnějšímu 
ledovci v masívu Mont Blanc a k LEDOVCOVÉ JESKYNI, kterou je možné si 
prohlédnout. Ostatní mohou k ledovci a k ledovcové jeskyni sjet lanovkou. 
Návrat zubačkou do Chamonix, kde bude příležitost k nákupům a k návštěvě 
některé z restaurací. Odtud odjezd zpět domů. 
5. den: Návrat do ČR cca v 7.00 hod.         Pozn.: Změna programu vyhrazena.

92

Pilatus

Zahnradbahn

2 dny

Pilatus

5 dní Mont Blanc

Montreux

Annecy

Annecy



Švýcarsko je malou, ale mnohotvárnou zemí v srdci Evropy. 
Na malém prostoru jsou zde soustředěny přírodní krásy, klimatické 
kontrasty i jazyková a kulturní rozmanitost. V srdci Švýcarska 
dosahují magické hory výšky přes 4.000 m a v jižní části se zrcadlí 
v hladině jezer palmy. Švýcaři udržují staré tradice, jsou přátelští 
a jejich země pohostinná.

5 dní

Bernina Express
foto: © Swiss-image.ch/Ch. Sonderegger
Bernina Express
foto: © Swiss-image.ch/Ch. Sonderegger
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DO ŠVÝCARSKA
ZA NEJKRÁSNĚJŠÍ HOROU SVĚTA

DO ŠVÝCARSKA
ZA NEJKRÁSNĚJŠÍ HOROU SVĚTA

O kráse Jižního Tyrolska snad nepochybuje nikdo, kdo alespoň jednou 
projížděl za dobré viditelnosti po dálnici přes Brenner z Rakouska 
do Itálie. Na obzoru uvidíte zasněžené vrcholky hor, ale přitom Vás 
bude hřát středomořské slunce. Je to zkrátka požehnaný kraj zvaný 
Tridentsko – Horní Adiže, kde se rozkládají nejkrásnější italské hory 
Dolomity a největší jezero Lago di Garda.

doprava lux busem, 3× hotel, 3× polopenze, odborný průvodce CK.
pobytová taxa     1,50 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 50 EUR
trasa B, PS1, PS2, PS7 (viz str. 4, 5) nebo A + Bor u TC (dálnice)

Naše cena obsahuje:
Služby placené v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 993061
CENA

1/2 nebo 1/3 3. os. nebo 4. os.
01.08. - 04.08. 6. 990,- Kč 6. 590,- Kč

1. den: Ráno kolem 5.00 hod. odjezd z ČR do SRN. V blízkosti rakouských 
hranic se Vám přestaví nádherná SOUTĚSKA LEUTASCHKLAMM. Je ukázkou 
panenské přírody s 25 m vysokým vodopádem a atraktivní trasou po kovových 
lávkách a mostech místy až 47 m nad křišťálovou vodou horského potoka 
Leutascher Ache. Přejezd do Itálie. Údolím řek Isarco a Adige dojezd na 
ubytování do hotelu s bazénem a sluneční terasou. Večeře. 
2. den: Po snídani Vás čekají nejkrásnější italské hory DOLOMITY. Celodenní 
program v oblasti VAL DI FASSA s pěším okruhem kolem masívu 
ROTWAND. Lanovkou vyjedete k horské chatě Paolina a odtud se vydáte 
pod vrchol Cima Sforcella. Dále budete pokračovat výstupem až k sedlu 
Passo delle Coronelle (2.630 m), kde sestoupíte do rokle Davoi a pod 
hřebenem Mugoni dojdete až k průsmyku Passo Cigola (2.550 m). Odtud 
sejdete zpět k chatě Paolina (cca 5–6 hodin). Návrat do hotelu. Večeře.
3. den: Další částí Italských Alp je atraktivní oblast pohoří BRENTSKÝCH 
DOLOMIT s ledovci, vodopády a jezery. Náš program odstartujeme ve 
vesničce Molveno s nádherným JEZEREM MOLVENO, jehož voda je 
mezi italskými jezery nejmodřejší. Právě odtud vyjedeme LANOVKOU 
na PRADEL a vyjdeme na cca 5 hodinovou ALPSKOU TÚRU. Do hotelu 
se tentokrát vrátíme dříve, abyste si mohli užít hotelový bazén s terasou, 
ze které se otevírají nádherné pohledy na okolní hory. Zájemci mohou 
vystoupit v městečku Salorno a cestou mezi vinicemi dojít do hotelu 
pěšky (cca 1 hod.). Večeře. 
4. den: Údolí řeky Adiže je bohaté na ovoce včetně vinné révy. Dopoledne 
možnost návštěvy vinařství s DEGUSTACÍ VÍN a jejich nákupu. Poté se již vy-
dáte do jihotyrolského lázeňského městečka MERANO, kde uvidíte NEJKRÁS-
NĚJŠÍ italské TERASOVITÉ ZAHRADY ZÁMKU TRAUTTMANSDORFF, rozklá-
dající se na ploše 12 ha. Celkem je tu k vidění 83 různých zahradních krajin, 
jsou rozdělené na: Lesy světa, Sluneční zahrady, Vodní a terasovité zahrady 
a Krajiny Jižního Tyrolska. Doporučujeme zážitkovou kavárnu na vyhlídkové 
plošině. Odtud odjezd zpět do ČR. Návrat domů kolem 23.00–24.00 hod. 
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

doprava lux busem, 2× hotel, 2× snídaně, jízdné Bernina Express, 
odborný průvodce CK.
večeře 220 Kč/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 150 EUR
trasa A, S1, S2, S7, PS7 (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:

Volitelné příplatky:
Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 991131 CENA
1/2 3 – 12 let 3. osoba

31.07. - 04.08. 7. 290,- Kč 6. 790,- Kč 6. 990,- Kč

1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách. 
2. den: Velký zážitek Vám přinese BERNINA EXPRESS. Slavný vlak jede přes 
klenuté viadukty a horské terasy, skrze točité tunely, kolem horských vodopádů 
a ledovců i kvetoucích alpských luk. Přes průsmyk Berninapass se bez pomoci 
ozubeného mechanismu vlak vyšplhá až do výšky 2.253 m n.m. a překoná tak 
ohromující stoupání. Naší cílovou stanicí je TIRANO. Z Tirana se již auto-
busem vydáme do svůdné krajiny jezer, idylických vesniček a palmových 
promenád až do nejjižnějšího švýcarského města LUGANO, které leží u stejno-
jmenného jezera. Krásu Lugana a Alp si můžete vychutnat z jezerní promenády 
nebo z vrcholu San Salvatore (912 m n.m.), kam jezdí pozemní lanovka. 
Odjezd na ubytování. Nocleh.
3. den: ráno odjedete k jezeru LAGO DI MAGGIORE. K atraktivitě jezera při-
spívají kouzelné BOROMEJSKÉ OSTROVY. Využijte PLAVBY LODÍ po jezeře 
kolem ostrovů a ostrůvků s možností vystoupit na jednom z nich. Vstoupíte do 
ráje honosných vil, nádherně upravených terasovitých zahrad s cypřiši, mag-
nóliemi, kaméliemi, vavříny, palmami, sochami a fontánami. Poté je připravena 
EXKURZE světoznámé ČOKOLÁDOVNY Alprose v městečku Caslano. Navštíví-
te BELLINZONU (UNESCO), město tří hradů s mohutnými valy, údajně nejkrás-
nějšími ve Švýcarsku. Vyjede také k PŘEHRADĚ VERZASCA, proslavené bon-
dovkou Golden Eye. Je famózní svojí výškou 220 m. Návrat do hotelu. Nocleh. 
4. den: údolím Ossolatal povede program do Täschu, odkud vyjedete zubačkou 
do Zermattu, známého vysokohorského střediska Walliských Alp. ZERMATT je 
horská obec s krásnou promenádou a všudypřítomnými výhledy na MATTER-
HORN (4.478 m), 7. nejvyšší horu Alp. Matterhorn je považován za nejkrásněj-
ší horu světa. Zvláštností je zde doprava pouze lanovkou nebo horskými vláčky. 
Doporučujeme výjezd lanovkou na „MALÝ MATTERHORN“ do výšky 3.883 m 
a navštívit i NEJVĚTŠÍ LEDOVCOVÝ PALÁC SVĚTA (přejezd z Malého Matter-
hornu další lanovkou). Na okraji Zermattu se nachází SOUTĚSKA GÖRNER – 
jedna z fascinujících přírodních krás této lokality. Byla vytvořena řekou Görnera 
během tisíce let a je lemována bizarními útvary a vodopády, cesta roklinou 
vede přes dřevěné mosty a lávky. Odjezd zubačkou do Täschu a návrat do ČR.
5. den: příjezd do ČR v ranních hodinách. 
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

Boromejské ostrovy

Boromejské ostrovyBoromejské ostrovy
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ZÁŽITKOVÁ TURISTIKA 
V ITALSKÝCH DOLOMITECH

ZÁŽITKOVÁ TURISTIKA 
V ITALSKÝCH DOLOMITECH

Dolomity
4 dny

Jezero Molveno - Brenta

Zahrady zámku Trauttmansdorff

Údolí VerzascaÚdolí Verzasca

SLEVA
STUDENT

str. 9

SLEVA
STUDENT

str. 9



4 dny

Soutěska VintgarSoutěska Vintgar

poznávací zájezdy

KRÁSY SLOVINSKA
A JULSKÉ ALPY

KRÁSY SLOVINSKA
A JULSKÉ ALPY

ZA KOUZLEM VYSOKÝCH TATER 
A SLOVENSKÉHO RÁJE

ZA KOUZLEM VYSOKÝCH TATER 
A SLOVENSKÉHO RÁJE

Slovinsko je malá, ale půvabná země, ve které najdete snad všechno 
– Julské Alpy, průzračná jezera, starobylá města, kouzelné vesničky 
i kousek moře.

doprava lux busem, 2× hotel, 2× snídaně, 2× večeře, odborný 
průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 75 EUR (+cca 45 EUR/rafting) 
trasa G, PS1, PS2, PS7 (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:

Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 994001 CENA
1/2 3. osoba 1/1

15.08. - 18.08. 5. 990,- Kč 5. 790,- Kč 6. 990,- Kč

Vodopád KozjakVodopád Kozjak Rafting Soča

1. den: v brzkých ranních hodinách odjezd z ČR přes Německo a Rakousko do 
slovinského NÁRODNÍHO PARKU TRIGLAV, který patří mezi nejkrásnější a nej-
větší NP v Alpách. Program zahájíme v soutěsce Vintgar. Je označována jako 
VÝJIMEČNĚ KRÁSNÁ SOUTĚSKA a lze ji obdivovat z dřevěných chodníků a vi-
sutých mostů. Na trase dlouhé necelé 2 km můžete pozorovat zpěněné peřeje, 
tyrkysová jezírka a vodopády, z nichž nejvyšší hučí z výšky 16 m. Dalším 
přírodním skvostem je blízké JEZERO BLED. Okolí láká k turistice v krásné 

přírodě. Vaším cílem může např. nejstarší slovinský mohutný STRÁŽNÍ 
HRAD BLED zavěšený na strmé skále 130 m nad jezerem. Z hradního 
nádvoří budete mít celé jezero jako na dlani. Lákavá je také PLAVBA 
LODÍ na ostrůvek uprostřed jezera, jehož ozdobou je kostel Panny Marie. 
Příjemné osvěžení nabízí KOUPÁNÍ V JEZEŘE, napájeném podzemními 
prameny, většinou termálními. Odjezd na ubytování. Večeře. Nocleh.
2. den: Julské Alpy patří mezi pohoří, která Vás prostě nadchnou. Ne na-
darmo je zdejších 7 JEZER zapsáno v seznamu UNESCO. Nejkrásnějším 
z nich je BOHINJSKÉ JEZERO označované jako „SLOVINSKÝ FJORD“. 
Můžete podniknout cca 4 hodinovou túru kolem jezera, při níž zažijete 
i 60 m vysoký, mezi útesy burácející VODOPÁD SAVICA nebo VYJET 
KABINOVOU LANOVKOU na horu Vogel (cca 1.535 m n. m.), z jejíž 
horní stanice vede několik turistických tras. Návrat na ubytování. Večeře. 
Nocleh.
3. den: Ve Slovinském krasu se nachází 2. největší jeskynní systém v Evro-

pě. Jsou to POSTOJENSKÉ JESKYNĚ, jedny z nejkrásnějších na světě a jediné 
na světě, ve kterých je zavedena železnice. Prohlídka jeskyní začíná jízdou 
podzemním vláčkem. Asi po 2 km kochání se krásnou jeskynní výzdobou 
vystoupíte z vláčku a vydáte se pěšky na 1 km dlouhý okruh nejkrásnější částí 
celého podzemí. Prohlédnete si vzájemně propojené síně zdobené vápencovými 
útvary a krápníky nejrůznějších tvarů, velikostí a barev od bílé, po okrovou až 
červenou. Fantastická podívaná! Cesta zpět je opět vláčkem. Poté se vydáte do 
fascinujícího KAŇONU SMARAGDOVÉ ŘEKY SOČA a doprovázeni scenériemi 
horských vrcholů NP Triglav dojedete až do kouzelného Kobaridu. KOBARID se 
pyšní ojedinělým Muzeem 1. sv. války, ve kterém mají své místo i Čechoslováci, 
unikátní italskou kostnicí, která se jako mohutná pevnost vypíná vysoko nad 
městem. Vydat se můžete k nedalekému VODOPÁDU KOZJAK nebo zažít 
RAFTING na vodách KRASOVÉ ŘEKY SOČA. Budete nadšeni!
4. den: Příjezd do ČR ráno kolem 5.00 hod.           Změna programu vyhrazena.

Hory mají zvláštní magické kouzlo. Zažijte s námi Vysoké Tatry a pře-
krásný Slovenský ráj. Program jsme připravili tak, aby si na své přišli 
vyznavači horské turistiky i ti, kteří si na hřebenové túry netroufnou, 
ale přesto si přejí užívat nezapomenutelné kouzlo horských partií při 
nenáročných vycházkách do hor.

1. den: Odjezd z ČR v ranních hodinách. Cestou navštívíte slovenskou 
vesničku VLKOLÍNEC. Osada, zapadlá v klínu VEĽKÉ FATRY, je sloven-
ským unikátem na seznamu UNESCO. V původních dřevěnicích tu stále 
žijí asi tři desítky stálých obyvatel. Příjezd na ubytování do Tatranské 
Lomnice. Ubytování v hotelu. Večeře. Nocleh.
2. den: Po snídani na Vás již čekají VYSOKÉ TATRY, nejstarší a turisticky 
nejatraktivnější slovenský národní park. Lanovkou vyjedete ke SKALNATÉ-
MU PLESU. Odtud po tatranské turistické magistrále zdatnější dojdou až 
na TÉRYHO CHATU s jedinečnou polohou u PĚTI SPIŠSKÝCH PLES. 
Ostatní navštíví Zamkovského chatu a společně pak dojdete okolo VODO-
PÁDŮ NA STUDENÉM až na HREBIENOK. Zpět do údolí se přepravíte 
zubačkou. Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
3. den: Po snídani povede Vaše cesta do SLOVENSKÉHO RÁJE, který je 
protkaný roklinami s desítkami nádherných vodopádů. Zažijete jednu z nej-
úžasnějších zdejších turistických tras ROKLINU SUCHÁ BELÁ, která je 
jednou z největších a nejkrásnějších roklin na Slovensku. Je zpřístupněna 
soustavou žebříků, lávek, můstků a stupaček. I zde je připraven program ve 
dvou stupních obtížnosti. Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
4. den: Přivítá Vás kouzelná příroda NP PIENINY, který se rozkládá na 
hranicích s Polskem a nabízí pěkné turistické trasy. V Červenom Kláštere 
na Vás čeká jedna z nejpřitažlivějších turistických atrakcí na Slovensku. 
Na DŘEVĚNÝCH PLTÍCH poplujete údolím řeky Dunajec srdcem NP 
Pieniny až do Lesné (cca 9 km). Zde poobědváte v místní kolibě, kde se 
připravují typická slovenská jídla. Pak zhlédnete místní folklórní zvyk 
„PASOVÁNÍ GURALA“. Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh. 
5. den: Po snídani je připravený výšlap k symbolickému cintorínu obětí 
Tater a k POPRADSKÉMU PLESU, v jehož hladině se nádherně zrcadlí hrad-
ba okolních horských štítů. Zdatnější se podívají do MENGUSOVSKÉ 
DOLINY a společně pak výlet zakončíte na břehu ŠTRBSKÉHO PLESA, které 
je symbolem Vysokých Tater. Návrat domů v pozdních nočních hodinách. 
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

doprava lux busem, 4× hotel, 4× polopenze – bufet, 
odborný průvodce CK.
pobytová taxa 5 EUR/os./pobyt
Doporučené kapesné na vstupné: cca 75 EUR
trasa G, S1, S2, S7, PS2 (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:

Služby placené v místě: 
Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 992201 CENA
1/2 nebo 1/3 3. os. do 15 let 1/1

17.08. - 21.08. 6. 990,- Kč 5. 990,- Kč 8. 690,- Kč

5 dní

Jeskyně PostojnaJeskyně Postojna

Bohinjská jezeraBohinjská jezera
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Pltě v Pieninském národním parku

Vysoké Tatry
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Hitlerovo Orlí hnízdo navštíví ročně tisíce turistů. I vy pojeďte 
s námi poznávat přírodní krásy Berchtesgadenských Alp, ve kterých 
se odehrávaly velké události světových dějin.

1. den: Ranní přivítání v kraji, kterému vévodí hora Watzmann, Vám 
připraví průzračné JEZERO KÖNIGSEE, po jehož hladině se lodí pře-
plavíte až ke kapli sv. Bartoloměje. Na zdejším romantickém polo-
ostrově vás čeká PROCHÁZKA POD STRMÉ STĚNY WATZMANNU 
a s krásnými pohledy na hladinu Královského jezera. Do výchozího 
místa se pak opět vrátíte s pomocí lodi na elektrický pohon. Možnost 
koupání v průzračné vodě jezera. Dále vás čeká výjezd LANOVKOU 
na HORU UNTERSBERG do výšky 1.776 m.n.m., která leží přímo na 
hranici mezi Rakouskem a Německem. Z jejího vrcholu se vám ote-
vřou fascinující panoramatické výhledy na Berchtesgadensko, Solnou 
komoru a Vysoké Taury. Zájemci mohou na vrcholu podniknout krátký 
turistický výšlap. V případě volného času krátká zastávka k procházce 
po kolonádě v noblesních lázních BAD REICHENHALL, obklopených 
ze všech stran Alpami. Ve městě má sílo 1. německá firma vyrábějící 
čokoládové pralinky Mozartovy koule, které mohou být milým dárkem 
z vašeho výletu. Odjezd do hotelu. Večeře. Nocleh.
2. den: po bohaté snídani se rozloučíte s hotelem a záhy už opět 
budete místními linkovými autobusy stoupat po horské silnici 
k Hitlerovu ORLÍMU HNÍZDU. Až do interiérů mystické stavby 
ve skalách nad Berchtesgadenem Vás doveze výtah s benátskými 
zrcadly na stěnách. Projdete si celou stavbu, kterou dostal Adolf Hitler 
jako dárek k padesátým narozeninám od svého osobního sekretáře 
Martina Bormanna, a budete se pak jistě dlouho těšit z výhledu 
na okolní nádhernou krajinu, která je součástí NÁRODNÍHO PARKU 
BERCHTESGADENSKO. Krásnou alpskou přírodu si budete moci 
vychutnat také odpoledne. To bude věnováno SOUTĚSCE 
ALMBACHKLAMM, která se táhne v délce tři kilometry a nabízí 
zajímavý výlet plný úžasných zážitků. Během výstupu skalnatou 
soutěskou po lávkách a skrz skalní tunely uvidíte nejen vodopády 
a nespočet kaskád s křišťálově průzračnou vodou, ale zastavíte se také 
ve starém mlýně a cestou Vás jistě zaujme několik původních 
alpských statků.                             Pozn.: Změna programu vyhrazena.

doprava lux busem, mýtné vysokohorské panoramatické silnice, 
1× hotel, 1× polopenze, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 65 EUR
trasa A, PS1, PS2, PS7 (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:

Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 991801
CENA

1/2 nebo 1/3 1/1
27.07. - 28.07. 3. 790,- Kč 3. 990,- Kč

FASCINUJÍCÍ 
ORLÍ HNÍZDO
FASCINUJÍCÍ 

ORLÍ HNÍZDO

Jezero Königssee a St. BartholomäJezero Königssee a St. Bartholomä

Untersberg

Kód zájezdu: 991701
CENA

dítě do 12 let
15.06. 1. 790,- Kč 1. 590,- Kč

Vydejte se s námi do jednoho z nejkrásnějších národních parků 
Evropy Berchtesgaden, který chrání pověstné „Orlí hnízdo“. Poznáte 
fascinující přírodní scenérie i architektonické skvosty. Ochutnáte 
hořcovou pálenku a výborné likéry a dozvíte se mnoho zajímavostí 
z německé historie.

SVĚTOVÁ HISTORIE 
V RÁJI BERCHTESGADENSKÝCH ALP

SVĚTOVÁ HISTORIE 
V RÁJI BERCHTESGADENSKÝCH ALP

U brány Berchtesgadenských Alp je pro Vás připravena OCHUTNÁV-
KA HOŘCOVÉ PÁLENKY A LIKÉRŮ. Při exkurzi v nejstarší bavorské 
palírně se seznámíte s tradičním postupem výroby i získáváním 
vzácného hořce. Vozíte-li rádi dárky svým blízkým, v prodejně palírny 
jistě dobře vyberete.
Program dále povede po VYSOKOHORSKÉ VYHLÍDKOVÉ SILNICI 
Rossfeldhöhenringstrasse, která vystupuje až do výše 1.600 m. 
Z vyhlídkové trasy se Vám otevřou fascinující pohledy do údolí 
Berchtesgadenských Alp: na horu Kehlstein s Orlím hnízdem, 
město Salcburk a při dobré viditelnosti až na šíty pohoří Dachstein.
Hlavním bodem celého programu je výjezd k Hitlerovu ORLÍMU 
HNÍZDU. Pevnost se nachází na vrcholku hory Kehlstein ve výš-
ce 1.837 m. K Orlímu hnízdu, které dostal A. Hitler jako dar ke 
svým 50. narozeninám, se dostanete speciálně upravenými hors-
kými mikrobusy po 6 km dlouhé vysokohorské silnici s 5 tunely. 
Posledních 124 m trasy je nutné překonat vysokorychlostními 
výtahy zabudovanými přímo ve skále. Orlí hnízdo je skutečnou 
raritou pro všechny zájemce o historii, architekturu i přírodu. 
Z jeho terasy je fascinující pohled na alpské velikány a při jasném 
počasí dohlédnete dokonce až na dno KRÁLOVSKÉHO JEZERA. Právě 
Königssee bude posledním cílem našeho programu. Zavedeme Vás zde 
na místo, odkud je nejkrásnější pohled na jezero, uvidíte nejstarší 
bobovou dráhu na světě. Při procházce kolem jezera můžete rozjímat 
stejně jako bavorští králové, kteří Königssee obzvláště milovali. 
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

doprava lux busem, mýtné vysokohorské panoramatické 
silnice, program s degustací v palírně, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 20 EUR
trasa A (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:

Pozn.:
ODJEZDY:

Degustace v palírněDegustace v palírně

Orlí hnízdo

1 den

95



poznávací zájezdy
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Údolí Wachau (UNESCO), to je zázrak rakouské přírody! Strmé 
terasovité svahy pokryté vinicemi tu vystupují téměř z koryta 
Dunaje, který se majestátně vine kolem celého údolí. Srdce Vám 
poskočí při plavbě a dech se bude tajit při zážitkové jízdě vlakem po 
Semmeringské železnici, která byla jako první svého druhu zařazena 
do světového dědictví UNESCO.

LODÍ PO DUNAJI 
A HORSKÝM VLAKEM DO ALP

LODÍ PO DUNAJI 
A HORSKÝM VLAKEM DO ALP

doprava lux busem, 1× hotel, 1× snídaně, odborný průvodce CK.
pobytová taxa 3,50 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 60 EUR
trasa A (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:
Služby placené v místě: 
Pozn.:
ODJEZDY:

Vyhlídka Schneeberg

1. den: Kolem 5.00–6.00 hod. odjezd z ČR do rakouského historického 
vinařského městečka SPITZ. Právě odtud startuje naše PLAVBA PO DUNAJl. 
Z paluby výletní lodi budete mít ty nejúchvatnější pohledy na nejkrásnější část 
WACHAU s terasovitými vinicemi, malebnými vesničkami a hrady, trůnícími 
vysoko nad Dunajem. Vystoupíte ve starobylém vinařském městečku DÜRN-
STEIN. Jeho dlážděné křivolaké uličky, vysoká modrobílá kostelní věž, zříce-
nina hradu, kde byl kdysi vězněn anglický král Richard Lví Srdce a vinařské 
hospůdky zde udržují neopakovatelnou atmosféru. Svůj osobitý elegantní 
půvab má i historická KREMŽE, kde je připravena DEGUSTACE VÍN. Vína 

z Wachau jsou čistě přírodním produktem, budete překvapeni jejich 
vynikající chutí a vůní. Přejezd na ubytování. Večeře. Nocleh.
2. den: Po snídani odjezd do kdysi oblíbeného prázdninového cíle 
vídeňské smetánky PAYERBACH. Zde nasednete do VLAKU a vydáte se 
po NEJSTARŠÍ HORSKÉ ŽELEZNICI NA SVĚTĚ (UNESCO) na atraktivní 
trasu Rakouskými Alpami. Z vlaku vystoupíte v nejvýše položeném místě 
trasy v SEMMERINGU, kde Vás čeká další silný zážitek DVACETI-
ŠILINKOVÁ VYHLÍDKA, z níž si vychutnáte jedinečné výhledy včetně 
výhledu na železniční viadukt „Kalter Rinne“ zdobící zadní stranu 
poslední 20šilinkové bankovky. Na každé zastávce z vyhlídky přibližuje 
panoramatická tabule okolní svět hor a dalekohled nabízí 3D podíva-
nou. Ze Semmeringu přejedete autobusem do Puchbergu, ze kterého 
odjíždí HORSKÝ VLAK do nejvýše položeného nádraží v Rakousku. 
Výstupní stanice je v nadmořské výšce 1.800 m. Zde se můžete kochat 
výhledy z 3D DALEKOHLEDŮ, nebo absolvovat nenáročnou, asi hodi-

novou, okružní turistickou procházku „RÁJ VÝHLEDŮ“. Stojí za to! Návrat 
domů v cca 23.00 hod.                              Pozn.: Změna programu vyhrazena.

Kód zájezdu: 992561 CENA
1/2 3. osoba 1/1

14.09. - 15.09. 2. 990,- Kč 2. 790,- Kč 3. 490,- Kč

Semmeringbahn

Plavba údolím Wachau

2 dny

Z ALGAVSKÝCH ALP DO SVĚTA 
KŘIŠŤÁLU A ZÁZRAKŮ PŘÍRODY
Z ALGAVSKÝCH ALP DO SVĚTA 

KŘIŠŤÁLU A ZÁZRAKŮ PŘÍRODY

Vstupní brána do expozice Swarovského

Neuschwanstein

Nádherná alpská krajina odjakživa lidi fascinuje. Ve víkendovém programu 
zažijete nejúžasnější ZAJÍMAVOSTI NĚMECKÝCH A RAKOUSKÝCH ALP, 
které vytvořili výstřední lidé s obrovskou fantazií a také sama příroda.

2 dny

1. den: Ráno kolem 4.30 hod. odjezd z ČR do SRN. Dopoledne vás provedeme 
kouzelnou alpskou přírodou s jezírkem a propastí s vodopádem, která tvoří 
dokonalou kulisu pohádkového zámku bavorského krále Ludvíka II. NEU-
SCHWANSTEIN. Honosné interiéry zámku si prohlédneme po obědě. Samotný 
král však daleko více času svého života strávil na dolním zámku HOHEN-
SCHWANGAU, kde si prohlédneme zahradu s kašnami a fontánami. Další 
fascinující zážitek nabídne VZDUŠNÝ PŘECHOD PRŮSMYKU Fernpass po 
nejdelším visutém lanovém mostě pro pěší na světě HIGHLINE 179, který 
spojuje dva vrcholy se zříceninou hradu Ehrenberg a pevností Claudia. Těm, 
kterým stačí pouze pohled na most, nabízíme návštěvu hradního muzea nebo 
procházku alpskou přírodou. V případě volného času zastávka v areálu alp-
ského barokního kláštera ETTAL, kde dodnes benediktini nahrávají chrámovou 
hudbu, vydávají knihy a vyrábějí výborné likéry a vlastní pivo, které můžete 
zakoupit v některém z místních obchůdků. Ubytování ve stylovém alpském 
hotelu. Nocleh.

Vzdušný mostVzdušný most

2. den: Po snídani navštívíte areál největšího světového producenta křišťálu 
a polodrahokamů SWAROVSKI KRISTALLWELTEN. Světově proslulí návrháři tu 
vybavili 7 pohádkových podzemních komor s kolekcí impresionistického 
umění. Přes „Vřesovou bránu“ prochází návštěvníci do „Obrovy říše“ 
i „Křišťálového lesa“. Dech se tají nad největším křišťálovým kusem na světě 
i 42 m dlouhou křišťálovou stěnou. Další fantastické výtvory jsou v zahradě: 
jiskřivá křišťálová oblaka nad vodní hladinou a přírodní bludiště. V areálu je 
výstavní kavárna s restaurací a firemní prodejna šperků. Odtud přejedeme do 
rakouského NP Vysoké Taury, kde můžeme obdivovat nádherné KRIMMELSKÉ 
VODOPÁDY. Tyto 5. nejvyšší vodopády na světě leží na horské říčce Krimmler 
Ache a padají ve 3 kaskádách. Odtud odjezd zpět do ČR. Návrat domů cca 
21.30–23.00 hod.   Pozn.: Změna programu vyhrazena.

Krimmelské vodopádyKrimmelské vodopády

doprava lux busem, 1× hotel, 1× snídaně, odborný průvodce CK.
jednolůžkový pokoj      630 Kč/os./noc   •   večeře      550 Kč/os.
pobytová taxa 1,70 EUR/os./den
Doporučené kapesné na vstupné: cca 55 EUR
trasa A (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:
Volitelné příplatky:
Služby placené v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 991311     CENA
1/2 nebo 1/3 4. osoba

17.08. - 18.08. 3. 690,- Kč 3. 390,- Kč



Neuvěřitelná krása z květin
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doprava lux busem, 1× penzion, 1× snídaně, vstupné 
na Narciskové slavnosti, odborný průvodce CK.
večeře 290 Kč/os.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 60 EUR
trasa A (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:

Volitelné příplatky:
Pozn.:
ODJEZDY:

Oblast Salcburska patří k nejkrásnějším koutům Rakouska. Zvlněná 
krajina je od jara vybarvena kvetoucími loukami zdravé přírody 
a obklopena alpskými vrcholy.

1. den: Ráno kolem 5.00 hod. odjezd z Čech do Rakouska k Hall-

stattskému jezeru, jehož břeh lemuje překrásné jezerní město 

HALLSTATT (UNESCO), jedno z nejznámějších a nejnavštěvo-

vanějších rakouských měst. Projdeme se po jezerní promenádě, 

zavítáme do kostela Nanebevzetí P. Marie, abychom si prohlédli 

ojedinělou KOSTNICI. Poté strávíme čas až do odpoledne v Sever-

ních vápencových Alpách na horském masívu DACHSTEIN. Z Ober-

traunu vyjedeme LANOVKOU k OBŘÍ LEDOVÉ JESKYNI a k MA-

MUTÍ JESKYNI. Pak se opět lanovkou necháme vyvézt do výšky 

2.109 m na fantastickou VYHLÍDKU „PĚT PRSTŮ“. Zde je 

připravena cca 5 km turistická trasa k další VYHLÍDCE SPIRÁLA, 

popř. DACHSTEINSKÝ ŽRALOK, s možností občerstvení v alp-

ské restauraci či chatě. Ubytování v penzionu. Večeře. 

2. den: Odpočatí se vydáme do alpského městečka BAD 

AUSSEE, kde startuje SLAVNOSTNÍ KVĚTINOVÉ KORZO s ale-

gorickými vozy, které vezou nejrůznější modely vyrobené 

z tisíců květů narcisek představující především říši zvířat. Průvod 

doprovází hudební program a trhy s místními specialitami 

a řemeslnými výrobky. Narcisková slavnost pokračuje PLAVBOU 

KVĚTINOVÝCH SOCH PO JEZEŘE GRUNDLSEE. Zářivé květy 

zdobí také zahradu honosné CÍSAŘSKÉ VILY v kouzelném lázeňském 

letovisku BAD ISCHL. Byla oblíbeným letním sídlem císaře Franze 

Josefa I. a jeho ženy císařovny Sissi. Nabízíme vám příležitost 

navštívit luxusní interiéry této biedermeierovské stavby. Návrat domů 

do půlnoci. 

Pozn.: Změna programu vyhrazena.

Řeky Mosela a Rýn po setkání v Koblenzu tvoří mohutný Rýn, svižnou 
řeku, která je považována za jednu z nejatraktivnějších v Evropě. 
Města a vesnice se vinou kolem jeho břehů stejně jako nejslavnější 
německé vinice na přilehlých stráních. Trasu Rýna střeží skoro 40 
hradů a pevností. Nevídaná krása této krajiny byla důvodem pro 
zápis na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

3 dny

doprava lux busem, 2× hotel, 2× snídaně, odborný průvodce CK.
jednolůžkový pokoj 690 Kč/os./den
pobytová taxa      1,60 EUR/os./den   •   večeře      cca 15 EUR/os.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 75 EUR
trasa B (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:
Volitelné příplatky:
Služby placené v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 991201 CENA
1/2

14.06. - 16.06. 5. 590,- Kč

Hrad Eltz

Mosela, vyhlídková plavba

Koblenz

Mohuč Dachstein

DACHSTEIN A NARCISKOVÉ 
SLAVNOSTI NA JEZEŘE GRUNDLSEE

DACHSTEIN A NARCISKOVÉ 
SLAVNOSTI NA JEZEŘE GRUNDLSEE

Kód zájezdu: 992411 CENA
1/2 nebo 1/3

01.06. - 02.06. 3. 590,- Kč

2 dny

NÁDHERNÝM ÚDOLÍM 
MOSELY A RÝNA

NÁDHERNÝM ÚDOLÍM 
MOSELY A RÝNA

1. den: Ráno odjezd kolem 4.30 hod. z ČR do významného historického 
a kulturního německého města MOHUČ. Již staří Římané byli okouzleni jeho 
polohou na soutoku Rýna s Mohanem. Za své sídlo si jej vybrali i arci-
biskupové, kteří z Mohuče vytvořili mocné středisko. Ukážeme Vám mohut-
nou katedrálu z červeného pískovce Dóm sv. Martina, rodný dům vynálezce 
knihtisku J. Gutenberga a komplex kouzelných hrázděných domů. Odpoledne 
přejezd do jednoho z nejstarších a nejkrásnějších německých měst KOBLENZ, 
jehož kulturu ovlivnila Francie, ke které kdysi město patřilo. Poznáme 
pověstný Německý roh s monumentálním památníkem císaře Viléma I., tedy 
místo, kde se Mosela stéká s Rýnem, i staré město s barokními domy, 
radničním náměstím s kašnou Schängelbrunnen apod. Z centra je možné vyjet 
LANOVKOU s panoramatickými kabinami na mohutnou PEVNOST EHREN-
BREITSTEIN, která trůní 118 m vysoko nad Rýnem a nabízí fantastické výhledy 
na město a soutok řek. Ubytování v hotelu přímo v Koblenzi. 
2. den: V sousedství Koblenze leží překrásný romantický ZÁMEK STOLZEN-
FELS. Navštívíme jeho zahrady, ze kterých se otevírají další impozantní 
pohledy na Rýn a Moselu. Odtud se vydáme do nádherného údolí řeky 
Mosely, lemovaného hrady a vinicemi. Vyjdeme si na nádvoří jednoho z nej-
krásnějších německých hradů ELTZ, zavěšeného na vysoké skále nad řekou. 
Možnost prohlídky interiérů. Pak projedeme kolem vinohradů do městečka 
COCHEM. Jeho malebným centrem projdeme až k hradu na kopci, kde se 
otevřou překrásné pohledy do krajiny. Návrat do hotelu.
3. den: Po snídani nás čeká nejkrásnější úsek údolí Rýna. Z Koblenze 
vyplujeme VYHLÍDKOVOU LODÍ např. kolem hradů Rheinfels, Katz, Maus 
k pověstné SKÁLE VODNÍ VÍLY LORELEI. Na závěr je připravena DEGUSTACE 
VÍN ve vinařském městečku ZELL, proslaveném bílým moselským vínem 
„Schwarze Katz“. Předpokládaný návrat domů kolem 23.00 hod. 
Pozn.: Změna programu vyhrazena.



poznávací zájezdy

Každoročně Vámi žádaný program získal 
svoji zaslouženou popularitu zejména pro 
jedinečné splynutí skutečného světa se 
světem fantazie.

LinderhofLinderhof

Na romantické cestě do Algavských Alp si 
připomenete tajuplný příběh pohádkového krále 
Ludvíka II. Bavorského, jenž nechal v údolí 
Schwangau na vysoké skále vystavět jeden z nej-

známějších zámků světa NEUSCHWANSTEIN. 
Ten svou jedinečností zaujal i amerického 

pohádkáře W. Disneye a stal se tak krás-
nou kulisou mnoha jeho pohádkových 
příběhů. Interiér zámku si prohlédnete 
s českým audioprůvodcem (sluchátka). 
K zámku se můžete jako král nechat 
dovézt bryčkou s párem koní. Nejkrásnější 
pohled na zámek je z nedalekého Marián-

ského mostu, jenž spojuje PÖLLATSKOU 

PROPAST s vodopádem. Projdete se podél 

ALPSKÉHO JEZERA až k protilehlému zám-
ku Hohenschwangau, kde si prohlédnete 
nádvoří a královskou zahradu s kašnami 
a fontánami.
Odpoledne navštívíte KRÁLOVSKÝ PARK 

dalšího Ludvíkova zámku LINDERHOF s uměle 
vybudovanou krápníkovou jeskyní, jezírkem a vo-
dopádem (kopie Modré jeskyně z ostrova Capri) 
a zasníte se při tónech Wagnerovy opery jako 
romantický král Ludvík II. Před královským 
zámkem můžete obdivovat zlatou fontánu s 30m 
vodotryskem. Skvostný zámek se nachází upro-
střed krásné francouzské a italské zahrady a ang-
lického lesoparku. Jak zahrady, tak park Vám 
nabídnou kromě příjemného rozjímání i např. 
Maurský kiosek s pavím trůnem, Marokánský 
dům a další překvapení.
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

NeuschwansteinNeuschwanstein

Vstupné na Neuschwanstein 
do 18 let ZDARMA!

Vstupné na Neuschwanstein 
do 18 let ZDARMA!

LABUTÍ ZÁMKY
V ALGAVSKÝCH ALPÁCH

LABUTÍ ZÁMKY
V ALGAVSKÝCH ALPÁCH
1 den

LinderhofLinderhof

Kód zájezdu: 991301
CENA

dítě do 18 let
25.05. 1. 790,- Kč 1. 690,- Kč

doprava lux busem,
Dopor. kapesné na vstupné: cca 20 EUR
trasa A 

 odborný průvodce CK.

(viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:
Pozn.:
ODJEZDY:

PERLY ŠVÁBSKÉ ALBYPERLY ŠVÁBSKÉ ALBY

1 den

Kód zájezdu: 
CENA

08.06. 1. 790,- Kč

991211

doprava lux busem,
Dopor. kapesné na vstupné: cca 25 EUR
trasa B 

 odborný průvodce CK.

(viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:
Pozn.:
ODJEZDY:

Hrad Hohenzollern

Zvlněné kopce a vápencové skály pohoří Šváb-
ská Alba ukrývají nejkrásnější turistické stezky 
v Německu a nabízejí nejúchvatnější panora-
mata s majestátními hrady na jejich vrcholcích.
Ráno odjezd z ČR do SRN. Program zahájíme 
návštěvou jednoho z nejkrásnějších a nejmohutněj-
ších německých hradů HOHENZOLLERN. Stojí na 
855 m vysokém kopci, který můžete zdolat pěšky 
nebo se pohodlně nechat vyvézt Shuttle busem. 
Majestátní hrad, který se jakoby vznáší v oblacích, 
mnohým návštěvníkům připomíná slavnou brada-
vickou školu čar a kouzel z Harryho Pottera. Hrad 
Hohenzollern představuje pozoruhodné spojení 
raně středověké strohosti, gotického mysticismu 
a uchvacujícího neogotického slohu. V hradu se 
nachází neuvěřitelných 140 komnat. Několik z nich 
poznáte v cca hodinové prohlídce hradu. Uvidíte 
elegantní pokoje s luxusním nábytkem a vykláda-
nou podlahou, obrazovou galerii Hohenzollernů, 
umělecké sbírky a hodnotné šperky a dokonce i po-
kladnici s nejcennější korunou pruských králů. 
Otevřeno je několik nádvoří a kaplí, zavítat můžete 
do hradní kavárny nebo se z hradeb kochat 
nádhernými panoramaty pohoří Švábská Alba. 
Poté nás čeká asi 30 min. přejezd do překrásného 
barokního města Ludwigsburg, které se pyšní velko-
lepým rezidenčním zámkem nazývaným „ŠVÁBSKÉ 
VERSAILLES“ pro svoji podobu s francouzským 
originálem. Nenechte si ujít jeho prohlídku! 
Navštívíte téměř 50 přepychových komnat včetně 
NEJSTARŠÍHO BAROKNÍHO DIVADLA NA SVĚTĚ. 
Působivou kulisu zámku vytváří 72 ha park, na 
jehož 30 ha najdete tzv. KVETOUCÍ BAROKO, 
obrovské květinové plochy upravené podle fran-
couzského vzoru. Příjemnou procházkou zahrada-
mi dojdete až k LETOHRÁDKU FAVORITE s volně 
přístupnou JELENÍ OBOROU. Naopak JEZERNÍ 
ZÁMEČEK doporučujeme obdivovat z loďky na 
jezeře. Bude-li čas, odjedeme do centra Ludwigs-
burgu, kde ve volném programu můžete ochutnat 
místní speciality – dort Dunajská vlna „Donau-
welle“ nebo těstovinové taštičky „Maultaschen“. 
Návrat domů kolem 23.00 hod.
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

Zámek Ludwigsburg

Zámek MoritzburgZámek Moritzburg

1 den

Pohádkový zámek Moritzburg a Florencie se-
veru. Stačí docela malá návštěva, aby člověk 
uznal, že tato místa jsou skutečně tak krásná, 
že nejde o nadnesenou reklamu.

Ráno odjezd kolem 4.–5. hodiny do SRN. 

Program zahájíme na ZÁMKU MORITZBURG, 

kde se natáčela slavná pohádka TŘI OŘÍŠKY 

PRO POPELKU. Zámecký areál uprostřed jezera 
je jednou z nejkrásnějších barokních staveb 
v Sasku. Interiéry zámku chrání nádherný míšeň-
ský porcelán, barokní nábytek z Francie a mno-
ho dalších uměleckých předmětů z celé Evropy 
včetně největší evropské sbírky paroží. Další 

nádherné barokní stavby nabídnou DRÁŽĎANY 
zvané „Florencie na Labi“. Všechna hlavní 
turisticky zajímavá místa leží v okruhu několika 
minut pěší chůze. Uvidíme nebo přímo navští-

víme kostel FRAUENKIRCHE, symbol města, 
zcela zničený během 2. světové války. Díky 
nekonečnému úsilí lidí za pomoci moderní 
techniky byl Frauenkirche kompletně obnoven 
do původní podoby. V kostele můžeme absol-
vovat zážitkovou cestu po spirále až do vyhlíd-
kové kopule (event. vyjet výtahem). Kolem 

BRÜHLOVY TERASY dojedeme k REZIDENČNÍ-

MU ZÁMKU. Interiéry někdejšího sídla saských 
králů chrání galerie a úchvatné muzejní sbírky. 

Navštívit zde můžeme např. POKLADY TUREC-

KÉ KOMNATY, STAROU A NOVOU KLENOT-

NICI představující díla ze zlata, stříbra, drahých 
kamenů, jantaru, porcelánu nebo emailu. 

Zámecký komplex ZWINGER nás upoutá nád-
hernou barokní fasádou a upraveným parkem 
s fontánami. Chrání muzea a bohatě vybavené 
galerie se sbírkami světových malířů. Drážďany 
jsou proslulé také svými rozkvetlými parky, 
promenádním nábřežím při Labi a vyhlášenými 
nákupními třídami. 
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

ZÁMEK MORITZBURG
A DRÁŽĎANY

ZÁMEK MORITZBURG
A DRÁŽĎANY

Kód zájezdu: 
CENA

27.04. 1. 290,- Kč

991166

doprava lux busem,
Dopor. kapesné na vstupné: cca 25 EUR
trasa G 

 odborný průvodce CK.

(viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:
Pozn.:
ODJEZDY:98

Drážďany
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MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA 
ORCHIDEJÍ V DRÁŽĎANECH

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA 
ORCHIDEJÍ V DRÁŽĎANECH

1 den

NEJVĚTŠÍ PŘEHLÍDKA 
KVĚTIN V EVROPĚ

NEJVĚTŠÍ PŘEHLÍDKA 
KVĚTIN V EVROPĚ

1 den

ZÁMEK RŮŽÍ A ZÁŽITKOVÉ 
ZAHRADY RAKOUSKA 

ZÁMEK RŮŽÍ A ZÁŽITKOVÉ 
ZAHRADY RAKOUSKA 

1 den

V Dolním Rakousku poblíž města Kremže 
jsme pro Vás připravili vskutku nevšední 
floristický zážitek: návštěvu Kittenberských 
zahrad. Zkušený tým zahradníků tu za 30 let 
vytvořil více než 40 tematických zahrad 
navazujících jedna na druhou. Na ploše 50 
hektarů tak návštěvníky zcela pohltí neko-
nečná paleta pestrých barev a vůní jedno-
tlivých zahrad. 

„Příroda je krásná tehdy, když ji dotvoří 
člověk,“ řekl nejznámější zahradní architekt 
a tvůrce zahrad ve Versailles, Francouz André 
Le Notre. A právě nápaditost a šikovné ruce 
nejlepších rakouských zahradníků a floristů 
představují v dolnorakouském Tullnu krásné 
zahrady a fascinující dekorace z květin, 
ovoce a zeleniny. 

Vydejte se s námi na atraktivní výlet do Dolního 
Rakouska! Pouhou 1,5 hod. jízdy autobusem z hra-
ničního přechodu Halámky leží na levém břehu 
Dunaje kouzelné historické městečko TULLN, které 
hostí MEZINÁRODNÍ ZAHRADNICKÝ VELETRH 
s NEJVĚTŠÍ EVROPSKOU PŘEHLÍDKOU KVĚTIN. 
Koná se venku a v 10 krytých pavilonech na neuvě-

2řitelné ploše 85.000 m . Díky 530 vystavovatelům 
z 10 zemí můžete procestovat celý svět a vidět pře-
krásné rostliny z rozličných světadílů. Celá jedna 
hala s více než 200.000 květinami se promění 
v moře barev, tvarů a vůní v podobě jedinečných 
květinových uměleckých děl. Nádherná je tradiční 
výstava růží se stovkami jejich různých odrůd v nej-
různějších barvách a tvarech. Obdivovat tu můžete 
více než 50 druhů zahrad jako např. zahrady na 
terase, balkóně, horolezecké stěně, relaxační, 
bylinkové, zimní, skalky, úžasnou mlžnou zahradu 
nebo nápaditou zahradu kancelářskou atd. Příleži-
tost jako vyšitá pro milovníky krásných věcí, za-
hrádkáře nebo fotografy! Zdejší zahrady drží krok 
s moderní dobou a dbají na ekologii. V praxi to 
znamená žádné chemické postřiky, žádná umělá 
hnojiva. V poradenském středisku může každý náv-
štěvník s odborníky konzultovat své „zahradnické 
bolístky“, odvést si domů rady, jak udržovat vlastní 
zahradu nebo pokojové rostliny. Zahradnický 
veletrh v Tullnu je ideální příležitostí i pro nákup. 
Prohlídku celého areálu můžete zakončit na 35 m 
vysoké originální VĚŽI z oceli a skla, která nabízí 
PANORAMATICKÝ VÝHLED na Dunaj, město Tulln 
a samozřejmě celý výstavní areál. Na vrchol vyhlíd-
ky vede široké schodiště nebo tam pohodlně 
vyjedete výtahem. Vyhlídka je v ceně vstupenky. 
V Tullnu můžete navštívit historické centrum, rodný 
dům a Muzeum E. Schieleho nebo se projít při 
Dunaji a prohlédnout si Fontánu Nibelungů. 
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

Kolem 4.30 hod. odjezd z ČR do Rakouska. 
Naše první zastávka bude nedaleko městečka 
Horn. Na skále vysoko nad údolím řeky Kamp 
je postaven renesanční ZÁMEK RŮŽÍ ROSEN-
BURG. Prohlédneme si krásnou zahradu, 
zájemci pak mohou absolvovat prohlídku 
zámeckých pokojů a zbrojnice. Dopo-
ručujeme zúčastnit se velkolepé SO-
KOLNICKÉ SHOW s nejlepšími mistry 
sokolníky ze Slovenska. Poté již budeme 
obdivovat KITTENBERSKÉ ZAHRADY. 
Tvoří je více než 40 tematických zahrad. 
Objevovat tu budeme např. zahradu 
Toskánskou, Růžovou se stovkami druhů 
růží, Skalní, Japonskou či Stepní. Pro-
hlédneme si Plaménkovou zahradu s de-
sítkami druhů popínavých plaménků, 
relaxační Zahradu duhy nebo Vodní 
zahradu se zvukem proudící vody, 
magickou zahradu zvanou Kruh života s prvky 
staré indiánské magie. Překrásná je Zahrada 
leknínová, za prohlídku stojí Zahrada ohně 
a Zahrada bylinková. Pro děti je připravena 
Zahrada her a přírodní zahrada Dětský svět, ve 
které děti můžou hledat poklad, stavět teepee, 
balancovat na kmeni nebo si hrát v křováckém 
domku. V komplexu najdete stánky s občer-
stvením, restaurace a prodejní zahradnické 
centrum s pestrou nabídkou rostlin a bylin, 
dekorací a různých dárkových předmětů. 
Návrat domů ve večerních hodinách.
Pozn.: Změna programu vyhrazena.Tulln

Kód zájezdu: 
dospělý do 6 let 6 – 17 let

31.08. 1. 590,- Kč 990,- Kč

992441 CENA

1. 390,- Kč

doprava lux busem,
a výstavu, odborný průvodce CK.
Dopor. kapesné na vstupné: cca 10 EUR
trasa H 

 vstupné na veletrh 

(viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:

Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 
CENA

07.09. 990,- Kč

992431

doprava lux busem,
Dopor. kapesné na vstupné: cca 30 EUR
trasa C 

 odborný průvodce CK.

(viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:
Pozn.:
ODJEZDY:

Drážďany Zwinger

Nenechte si ujít výstavu orchidejí, nejkrás-
nějších květin na světě! Čtyři dny se bude 
v Drážďanech konat mezinárodní výstava 
orchidejí ze 4 kontinentů. Pro nás Středo-
evropany je to i jedinečná příležitost k jejich 
výhodnému nákupu. Účastí na této výstavě 
se Vám zároveň nabízí příležitost poznat 
cenné památky, pro které jsou Drážďany 
přezdívány „Florencií na Labi“.

Odjezd v brzkých ranních hodinách. Dvě 
hodiny před polednem se otevírají brány 
výstaviště v Drážďanech, kde se koná tradiční 
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA ORCHIDEJÍ. 
Drážďanská expozice orchidejí je prezen-
tována jako jedna z největších a nejkrásněj-
ších výstav svého druhu v Evropě. Na ploše 

2cca 5.000 m  můžete obdivovat 20.000 kvě-
tinových skvostů se 100.000 květy tropických 
orchidejí i drobnokvěté orchideje mírného 
pásma od pěstitelů, šlechtitelů a prodejců 
z Evropy, Asie, Jižní Ameriky a Austrálie. 
Nebude chybět ani květinářská dílna s ukáz-
kami vazby orchidejí, které jsou ceněny pro 
zvláštnost a krásu květů nejrůznějších odstínů 
a barev. Také zde získáte užitečné triky pro 
jejich dobré pěstování. Tato výstava je spoje-
na s tradiční VELIKONOČNÍ VÝSTAVOU, 
která v Drážďanech patří mezi největší 
a nejpopulárnější veřejné výstavy nabízející 
podívanou a nákupy v oblasti zahrady, 
řemesel, zvířat, rodiny a volného času. 
Odpoledne je připravena prohlídka města. 
DRÁŽĎANY – FLORENCIE NA LABI. Nabí-
zejí jedinečnou ukázku barokní architektury, 
které vévodí zámecký komplex ZWINGER 
s nádherně upraveným parkem s fontánami. 
Chrání muzea a bohatě vybavené galerie se 
sbírkami obrazů světových malířů. Všechna 
hlavní turisticky zajímavá místa leží v okruhu 
několika minut pěší chůze. Náš průvodce Vás 
rád touto trasou provede. Návrat domů pozdě 
večer. 
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

doprava lux busem, vstupné na výstavu, 
odborný průvodce CK.
Dopor. kapesné na vstupné: cca 15 EUR
trasa G (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:

Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 991611
CENA dítě do 14 let

30.03. 1. 690,- Kč 1. 590,- Kč

Zámek RosenburgZámek Rosenburg

Zahrady KittenbergZahrady Kittenberg
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Solný důl v AltausseeSolný důl v Altaussee

poznávací zájezdy

100

Růže je živým symbolem lásky, krásy, doko-
nalosti a přátelství. Již staří Římané se při 
slavnostech zasypávali jejími okvětními líst-
ky. Pojeďte s námi zažít krásu této nejoblí-
benější květiny do největšího rakouského 
rozária v Baden u Vídně.

NEJVĚTŠÍ ZAHRADA 
RŮŽÍ RAKOUSKA

NEJVĚTŠÍ ZAHRADA 
RŮŽÍ RAKOUSKA

1 den

TŘÍJEZERNÍ PLAVBA 
A SOLNÝ DŮL V ALTAUSSEE

TŘÍJEZERNÍ PLAVBA 
A SOLNÝ DŮL V ALTAUSSEE

Lesk bílého zlata, překrásná alpská jezera, 
vysoké štíty Alp, kraj plný zdravých lesů, 
vinic, ovocných sadů, výstavních vesniček 
a přátelských lidí. To je Štýrsko, nejzelenější 
spolková země Rakouska.

Ráno kolem 5.00 hod. odjezd do alpského 
městečka ALTAUSSEE, kde se nachází největší 
AKTIVNÍ SOLNÝ DŮL v RAKOUSKU. Během 
2. světové války v dolu nacisté ukrývali více než 
30.000 uměleckých skvostů nepředstavitelné 
hodnoty z celé Evropy. Na konci války chtěli 
umělecká díla zničit. V tom jim však zabránili 
místní horníci. Tento příběh se stal námětem 
k filmu „Památkáři“ s Georgem Clooneym 
v hlavní roli. Oblečení do havířských mundúrů 
se vydáte na prohlídkovou trasu, která vede 
700 m směrem do nitra solné hory. Prohlédnete 
si podzemní kapli sv. Barbory, SKLOUZNETE SE 
PO HAVÍŘSKÝCH SKLUZAVKÁCH a vydáte se 
k PODZEMNÍMU SOLNÉMU JEZERU, kde je 
připravena velká MULTIMEDIÁLNÍ SHOW, při 
které se dozvíte zajímavosti o soli a její těžbě.
Nezapomenutelný zážitek slibuje TŘÍJEZERNÍ 
PLAVBA, trvající asi 2,5 hodiny. Začíná na jeze-
ře GRUNDLSEE, z jehož údolí vystupují strmé 
stěny vápencového pohoří TOTES GEBIRGE 
(česky MRTVÉ HORY). V obci Gössl vystoupíte 
z lodi a po cca 20 minutách dojdete nádhernou 
přírodní rezervací k tajemnému jezeru TAU-
PLITZSEE, na jehož dně údajně leží část pokladu 
Třetí říše. Jezero je také zvláštní pro svoje dvě 
vrstvy vody. Spodní voda je slaná a vrchních 
20 m tvoří sladká voda. Odtud Vás loď převeze 
kolem burácejících VODOPÁDŮ valících se po 
strmých stěnách Mrtvých hor až na romantické 
jezero KAMMERSEE, které je dostupné pouze 
z lodi. V případě volného času bude zastávka 
v oblíbeném jezerním městečku STROBL u jeze-
ra WOLFGANGSEE.
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

1 den

Tříjezerní plavbaTříjezerní plavba

Kód zájezdu: 
CENA

22.06. 1. 590,- Kč

991655

doprava lux busem,
Dopor. kapesné na vstupné: cca 35 EUR
trasa A nebo C 

 odborný průvodce CK.

(viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:
Pozn.:
ODJEZDY:

Navštivte s námi bavorský Pasov, barokní 
skvost s atraktivní polohou na soutoku Duna-
je, Innu a Ilzu. Vaše zážitky budou umocněny 
plavbou luxusní lodí vyzdobenou křišťály 
firmy Swarovski. 

HISTORICKÝ PASOV A PLAVBA KŘIŠ-
ŤÁLOVOU LODÍ PŘES SOUTOK 3 ŘEK
HISTORICKÝ PASOV A PLAVBA KŘIŠ-
ŤÁLOVOU LODÍ PŘES SOUTOK 3 ŘEK
1 den Pasov

PASOV má nezapomenutelné kouzlo v každém 
ročním období. My jsme pro Vás vybrali májový 
termín. Návštěvu města, ležícího na soutoku 3 ba-
vorských řek, zahájíte PROCHÁZKOU HISTO-
RICKÝM CENTREM, při které si budete moci pro-
hlédnout většinu významných pasovských sta-
vebních památek včetně DÓMU SV. ŠTĚPÁNA, 
kde jsou umístěné největší chrámové varhany na 
světě. Jejich nádherný zvuk můžete zažít při půl-
hodinovém VARHANNÍM KONCERTĚ. V histo-
rické radnici, v jejíž věži je osazena ZVONKO-
HRA, sídlí unikátní MUZEUM SKLA s bohatými 
kolekcemi od baroka až po modernu. Doporuču-
jeme prohlídku. Sám Napoleon Bonaparte o his-
torickém jádru Pasova prohlásil, že krásnější 
město v Německu nespatřil. Úžasným zážitkem 
bude odpolední PLAVBA KŘIŠŤÁLOVOU LODÍ, 
která je exkluzivně osázena pravými křišťály fir-
my Swarovski. Interiéry jsou luxusní! Zažijete fas-
cinující vodní svět mořské panny Isy, Neptunovo 
království, vodní divadlo a dokonce křišťálové 
vodní hry! Je na co se těšit! Loď vyplouvá z cen-
tra Pasova malebnou krajinou směrem na Kasten, 
Obernzell a po dvouhodinové plavbě se vrací 
PŘES SOUTOK DUNAJE, INNU A ILZU zpět do 
Pasova. Návrat domů mezi 20.00–21.30 hod.
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

doprava lux busem,
odborný průvodce CK.
Dopor. kapesné na vstupné: cca 15 EUR
trasa H 

 plavba křišťálovou lodí, 

(viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:

Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 
dospělý do 6 let 6 – 13 let

18.05. 1. 590,- Kč 990,- Kč

993531 CENA

1. 290,- Kč

Křišťálová loďKřišťálová loď

Kód zájezdu: 
CENA

22.06. 1. 590,- Kč

992451

doprava lux busem,
Dopor. kapesné na vstupné: cca 15 EUR
trasa C 

 odb. průvodce CK.

(viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:
Pozn.:
ODJEZDY:

Ráno odjezd kolem cca 4.30 hod. do Rakouska. 
Naším prvním cílem je městečko LAXEN-
BURG u Vídně, které chrání jeden z nejpůso-
bivějších zámeckých areálu v Evropě. Laxen-
burg byl oblíbeným letním sídlem císařské 
rodiny, obzvláště císařovny Sisi. Celý areál 
nabízí krásnou zahradu, nespočet letohrádků, 
tajených jeskyní, vodopádů i působivé středo-
věké kolbiště. Největšímu zájmu se těší ro-
mantický ZÁMEK FRANZENSBURG postave-
ný na konci 18. století podle vzoru rytířských 
hradů na umělém ostrůvku uprostřed rybníka. 
Dodnes zámek s pevninou spojuje VĚHLAS-
NÝ PŘÍVOZ.
Odtud přejedeme do lázeňského městečka 
BADEN, které je situované uprostřed vinic asi 

30 km jižně od Vídně. Nachází se v něm ROZÁRI-
UM a je to NEJVĚTŠÍ ZAHRADA RŮŽÍ v Rakousku. 

2Na ploše 75.000 m  tu rozkvétá až 30.000 růží asi 
800 odrůd. Rozárium si prohlédneme individuálně. 
Zahrada náleží k místnímu zámeckému parku 
Doblhoffpark a je volně přístupná. Jen pár minut 
pěšky od parku se rozkládá centrum Badenu 
s historickými budovami jako např. Císařský dům, 
Beethovenův dům apod. Od začátku června do 
konce září se Baden mění v obří galerii pod širým 
nebem díky fotografickému festivalu LA GACILLY 
BADEN. V parcích, zahradách, v ulicích můžete 
obdivovat snímky fotografů z celého světa. Návrat 
domů kolem 23.00 hod. 
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

Rozárium

Franzensburg

Baden
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NESPOUTANÝ
DUNAJ

NESPOUTANÝ
DUNAJ

1 den

KŘIŠŤÁLOVOU LODÍ 
PO DUNAJI

KŘIŠŤÁLOVOU LODÍ 
PO DUNAJI

1 den

doprava lux busem,
odborný průvodce CK.
Dopor. kapesné na vstupné: cca 15 EUR
trasa A 

 

(viz str. 4, 5)

plavba Pasov–Linec, Naše cena obsahuje:

Pozn.:
ODJEZDY:

doprava lux busem, odborný 
průvodce CK.
Dopor. kapesné na vstupné: cca 20 EUR
trasa A (viz str. 4, 5)

plavba lodí, Naše cena obsahuje:

Pozn.:
ODJEZDY:

Navštivte s námi Dolní Bavorsko, které Vás 
jistě nadchne svojí poklidnou atmosférou. Při 
zážitkové plavbě lodí se ocitnete na posled-
ním místě v Bavorsku, kde ještě Dunaj teče 
nespoutaně. Podél břehů rostou teplomilné 
smíšené lesy. Řeka tu má strhující sílu, koryto 
bylo totiž stěsnané do 70 m šířky. Bezesporu 
patří průlom Dunaje k nejkrásnějším místům 
v Evropě. Proto mu byl udělen tzv. Europa–
Diplom.

Program našeho zájezdu zahájíme vyhlídkou na 
město KELHEIM z ochozu monumentálního kla-
sicistního památníku BEFREIUNGSHALLE. Tzv. 
HALU OSVOBOZENÍ nechal postavit bavorský 
král Ludvík II. jako věčnou vzpomínku na osvo-
bozeneckou válku proti Napoleonovi. Okrouhlá 
stavba se tyčí na hoře Michelberg nad Kelhei-
mem a řekami Altmuhl a Dunaj. Nosné pilíře 
vnější fasády ukončuje 18 kolosálních soch 
symbolizujících 18 německých národních kme-
nů. Ve vnitřním prostoru 7 m vysoké brány si 
podává ruce k slavnostnímu reji 34 bohyň 
z bílého mramoru. Podpírají 17 pozlacených 
štítů z bronzu roztavených děl. Dále navštívíme 
zajímavé MUZEUM VARHAN ve Františkánském 
kostele. Město Kelheim má nádherně udržované 
STARÉ MĚSTO s dochovanými středověkými 
věžemi a branami. Následovat bude PLAVBA 
PRŮLOMEM DUNAJE, která vede mezi skalami 
vyčnívajícími až 100 m nad hladinu řeky. Na 
lodi se můžete občerstvit. Doplujeme k nejstar-
šímu klášteru v Bavorsku WELTENBURG. 
Barokní stavba kláštera stojí přímo nad skalou 
průlomu Dunaje. V areálu kláštera najdete 
restauraci, ve které vaří staré bavorské speciality, 
ke kterým si můžete dát žejdlík piva z klášterního 
pivovaru nebo ochutnat klášterní likér či 
vyhlášená vína ze zdejší vinotéky. 
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

Hala osvobozeníHala osvobození

Průlom Dunaje

Regensburg © Donauschiffahrt Wurm+Köck

Walhalla

© Donauschiffahrt Wurm+Köck© Donauschiffahrt Wurm+Köck

1 den

Ojedinělá plavba plná zážitků a fascinující 
nádhery křišťálů od Swarovského.

Odjezd mezi 06.00–08.00 hod. Ráno navštívíme 

WALHALLU, honosný mramorový chrám, který 

leží vysoko nad Dunajem. Walhalla byla 

postavena podle vzoru řeckého Parthenonu jako 

památník významných Germánů v Evropě. 

Najdeme v něm téměř 200 bust nebo pamětních 

desek slavných německy mluvících lidí od 

konce starověku. Jsou to válečníci, světci, vědci 

a umělci jako např. francký král Chlodvík, 

Mikuláš Koperník, Peter Paul Rubens či Albert 

Einstein. Z plošiny památníku jsou překrásné 

výhledy do romantického údolí Dunaje. 

REGENSBURG neboli ŘEZNO je neuvěřitelně 

krásné město (UNESCO). Jeho neopakovatelnou 

atmosféru budeme zažívat na každém kroku. 

Uvidíme mnoho historických budov včetně 

pověstného Kamenného mostu z poč. 12. století, 

podle nějž se stavěl Karlův most v Praze nebo 

známé mosty ve francouzském Avignonu či 

Londýně. Navštívit můžeme komplex knížecího 

zámků rodu Thurn-Taxisů, které patří k těm 

nejkrásnějším na světě. Čas zbude i na posezení 

v některé ze zdejších kaváren nebo na bavor-

skou specialitu v tradiční hospůdce. Jedinečný 

zážitek slibuje PLAVBA KŘIŠŤÁLOVOU LODÍ 

z Regensburgu k Walhalle a zpět. Připraveny 

jsou moderní luxusní lodě Křišťálová královna 

nebo Křišťálová princezna, na jejichž výzdobu 

byl použit 1 milion drahokamů a polo-

drahokamů od světově proslulého výrobce 

křišťálu Swarovski. Tančící křišťálové lustry, 

přetvářející prostor ve smyslnou symfonii kapek, 

otevřené terasy připomínající zámecké zahrady, 

schodiště ve tvaru harfy, sály prezentující svět 

vodních panen, mytických bytostí a ryb, dech 

tající křišťálový labyrint, křišťálové bary nebo 

drahé toalety, zařízené ve zlatém a stříbrném 

tónu. To je malý výčet lodního luxusu, který si 

budeme užívat během 2 hodinové plavby. 

Návrat domů mezi 19.–21. hodinou.

Pozn.: Změna programu vyhrazena.

Kód zájezdu: 991181
CENA

05.10. 990,- Kč

doprava lux busem, plavba luxusní lodí, 
odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 12 EUR
trasa A (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:

Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 991191            CENA
dítě do 12 let

08.05. 1. 290,- Kč 1. 090,- Kč

Druhá největší evropská řeka Dunaj protéká 
asi 350 km územím sousedního Rakouska. 
V historickém městě Pasov se stéká s řekami 
Inn a Ilz (Jilec) a odtud v plné síle pokračuje 
nejrozmanitějším rakouským krajem Horní 
Rakousko až do Černého moře. My jsme pro 
Vás připravili zážitkovou plavbu jeho nej-
úžasnější částí, Schlögenským meandrem, 
na trase Pasov–Linec.

Ráno odjezd kolem 5. hod. do německého 
PASOVA. V Pasově zaměníte autobus za výletní 
LOĎ, na jejíž palubě absolvujete jednu z NEJ-
KRÁSNĚJŠÍCH PLAVEB PO DUNAJI. Poplujete 
kouzelným údolím Dunaje s nádhernými přírod-
ními scenériemi a můžete obdivovat malebná 
městečka, kláštery a hrady. Poplujete kolem 
Krempelsteinu, budete míjet cisterciácký 
klášter Engelszell, jediný trapistický klášter 
v Rakousku, hrad Rannaridl, zámek 
Neuhaus nebo klášter Wilhering s nejkrás-
nějším rakouským rokokovým kostelem. 
Nejočekávanějším místem v této pěti-
hodinové plavbě je SCHLÖGENSKÁ 
SMYČKA, kde se Dunaj doslova zarývá do 
žulového podloží Českého masivu, který 
jej nutí ke dvěma prudkým změnám 
směru. Dunaj se zde otáčí o celých 180 °C 
a vrací se 4 km zpět. Cílem plavby je 
metropole Horního Rakouska LINEC. Toto 
kulturní město je plné historických 
památek, příjemných uliček se zajímavými 
muzei i cukrárnami s vyhlášenými lineckými 
koláčky. Turisty je oblíbená vyhlídková městská 
hora Pöstlingberg, kam je možné přejet 
elektrickou úzkorozchodnou dráhou. Návrat 
domů mezi 22.00–23.00 hod. 
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

Schlögenská smyčka

ARS Electronica Center

Z PASOVA DO LINCE 
PO PROUDU DUNAJE
Z PASOVA DO LINCE 

PO PROUDU DUNAJE

Kód zájezdu: 
dospělý do 6 let 6 – 13 let

15.06. 1. 790,- Kč 990,- Kč

993521 CENA

1. 390,- Kč

Linz – historické centrumFoto Wagner
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Vydejte se s námi do Švábska na jihozápad 
Německa. Je to kraj vínu a dobrému jídlu 
zaslíbený a luxusními auty proslavený.

DO STUTTGARTU ZA LUXUSNÍMI 
VOZY MERCEDES A PORSCHE

DO STUTTGARTU ZA LUXUSNÍMI 
VOZY MERCEDES A PORSCHE

1 den

doprava lux busem,
Dopor. kapesné na vstupné: cca 16 EUR
trasa B, A 

 odborný průvodce CK.

(viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:
Pozn.:
ODJEZDY:

ZÁŽITKOVÝ MNICHOV: 
ALLIANZ ARENA A BMW
ZÁŽITKOVÝ MNICHOV: 

ALLIANZ ARENA A BMW

1 den

Kód zájezdu: 
CENA

12.05. 1. 590,- Kč

991711

doprava lux busem,
FC Bayern, odborný průvodce CK.
Dopor. kapesné na vstupné: cca 15 EUR
trasa A nebo C 

 vstupné stadion 

(viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:

Pozn.:
ODJEZDY:

Allianz Arena Mnichov

Impozantní nakloněná bělostná budova 
MUZEA PORSCHE, podpíraná 3 sloupy, patří 
mezí nejkrásnější muzejní stavby na světě. 
Dokonale symbolizuje dynamiku značky 

2Porsche. Na ploše 5.600 m  na Vás čekají 
skutečné poklady automobilové historie nevy-
číslitelné hodnoty od prvního modelu české-
ho konstruktéra F. Porsche přes legendární 
„911“ až po závodní vozy. Celkem je tu 
k vidění asi 80 vozů.
A co dalšího Stuttgart nabízí? Hodnotná umě-
lecká muzea, zámek, kterému se přezdívá 
„Stuttgartské Versailles“, parky, skvělé víno 
z místních všudypřítomných vinic, vinné 
zahrádky, vyhlášené restaurace s krajovými 
specialitami nebo výhodné nákupy. 
Návrat domů do půlnoci. 
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

Kód zájezdu: 
CENA

04.05. 1. 790,- Kč

991231

Německo je králem automobilového průmy-
slu. Auta od našich západních sousedů se 
řadí mezi nejkvalitnější vozy na světě. Ty nej-
luxusnější, Mercedes a Porsche, se vyrábějí 
ve STUTTGARTU. Seznamte se s nimi ve 
2 velkých muzeích.
MUZEUM MERCEDES-BENZ je situováno 
hned vedle výrobní továrny. Sídlí v honosné 
nákladné budově ze skla a oceli, která se řadí 
mezi nejzajímavější moderní stavby 21. stole-
tí. Její šroubovitý tvar má vytvářet pocit 

závodní dráhy. V 9 patrech na ploše 
216.500 m  si prohlédnete přes 160 aut, 

letadel a kamiónů různého data výroby 
od veteránů po současné modely 
a téměř 1.500 dalších exponátů. Mj. uvi-
díte např. vozítko papeže papamobil, 
vozy policie či silné prototypy sportov-
ních vozů.

Muzeum Mercedes-BenzMuzeum Mercedes-Benz

Muzeum Porsche

Muzeum BMW

Zažijte fascinující prohlídku unikátního stadi-
onu Allianz Arena München, jehož fasáda je 
vytvořena z kosočtvercových vzduchových 
polštářů, které při zápasech svítí v barvách 
domácího klubu FC Bayern München. Ten je 
nejslavnějším fotbalovým klubem v SRN. 
Vyhrál 28× německou Bundesligu, 4× Ligu 
mistrů, 1× Pohár UEFA, 1× Pohár vítězů 
pohárů a 18× Německý pohár.

Ráno odjezd kolem 6. hod. z ČR do SRN. 
Program zahájíme návštěvou unikátního fotba-
lového stadionu ALLIANZ ARENA, který byl 
otevřen v roce 2005. Nezapomenutelným zážit-
kem bude pro všechny KOMENTOVANÁ PRO-
HLÍDKA, ve které se dozvíte mnoho zajímavostí 
o klubu FC Bayern München, prohlédnete si 
stadion včetně kabin hráčů. Součástí komplexu 
ALLIANZ ARENA je moderní muzeum FC 
ZÁŽITKOVÝ SVĚT. Muzeum dokumentuje 
celou historii klubu FC Bayern München, 
vítězství, trofeje, dresy, fotogalerii svých hráčů, 
kteří se stali mezinárodními hvězdami jako 
např. Franz Beckenbauer, Gerd Müller aj. 
Rovněž bude příležitost otestovat si vlastní 
umění práce s míčem. Po prohlídce stadionu 
přejedeme k MUZEU BMW. Na ploše cca 

25.000 m  se představí více než 120 nejatrak-
tivnějších modelů značky BMW. 
Pokud Vás nezajímají auta, navštivte např. 
SEA LIFE CENTER, který je od BMW dostupný 
pěšky. V asi 30 akváriích můžete pozorovat 
vodní živočichy jako např. hvězdice, medúzy, 
mořské želvy, rejnoky, žraloky apod. 
Návrat domů cca 20.00–21.30 hod. 
Pozn.: Změna programu a termínu vyhrazena.

ZÁŽITKOVÝ INGOLSTADTZÁŽITKOVÝ INGOLSTADT

1 den

Výlet za auty Audi, speciálním pivem „Weiss-
bier“, bizarní architekturou Hundertwassera 
i zajímavou bavorskou historií. Výlet, který 
Vás prostě bude bavit!

Hundertwasserova věž

Zveme Vás do bavorského městečka Abensberg, 
které proslavil PIVOVAR KUCHLBAUER. Je to 
zcela jedinečné místo, kde se tradiční bavorské 
pivo tzv. Weissbier setkává s uměním. Symbolem 
pivovaru je působivá 35 m vysoká věž navržená 
slavným rakouským architektem Hundertwasse-
rem. Toto pestrobarevné dílo s bláznivě křivými 
liniemi sem jezdí obdivovat turisté z celého světa. 
Doporučujeme PROHLÍDKU PIVOVARU, jejíž 
součástí je i HUNDERTWASSEROVA VĚŽ. 
V sousedství pivovaru se nachází DŮM UMĚNÍ. 
Je to působivá stavba, kterou po vzoru Hundert-
wasserova díla navrhl jeho spolupracovník P. Peli-
kan. Ve 12 patrech tu najdete stálou expozici 
věnovanou F. Hundertwasserovi a kino, kde je 
možné zhlédnout zajímavé momenty z jeho živo-
ta a práce. K vidění jsou mj. i originální grafiky 
a obrazy. 
Půvabné město na Dunaji INGOLSTADT patří 
mezi nejstarší bavorská města. Dodnes si zachoval 
úžasný starobylý ráz s téměř 600 dochovanými 
stavebními památkami z nejrůznějších období. Ty 
nejzajímavější uvidíte nebo navštívíte v komento-
vané prohlídce městem. Ingolstadt proslavili ba-
vorští vévodové, spisovatelka M. Shelley, která zde 
nechala svého Frankensteina studovat přírodní 
vědy, a automobilka Audi. Její součástí je skvělé 

2AUDI MUSEUM MOBILE. Na ploše přes 6.000 m  
se Vám představí stálá expozice asi 60 vozů, která 
je doplňována samostatnými výstavami. Prohlídka 
začíná v přízemí ve speciálním 180° kinosále. Poté 
vyjedete výtahem do 3. patra, kde jsou k vidění 
nejstarší modely Audi, elegantní veterány z 30. let, 
meziválečné motocykly i zajímavé typy vyráběné 
od 60. let. Zajímavostí je, že některé vozy jsou 
umístěny v největším výtahu typu PÁTERNOSTER 
na světě. Součástí muzea je prodejna upomínko-
vých předmětů a vyhlášená restaurace oceněná 
Michelinskou hvězdou. 
Návrat domů kolem 22.00 hod.
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

Kód zájezdu: 
CENA

25.05. 1. 290,- Kč

991221

doprava lux busem,
Dopor. kapesné na vstupné: cca 20 EUR
trasa A 

 odborný průvodce CK.

(viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:
Pozn.:
ODJEZDY:

Muzeum Audi



po
zn

áv
ac

í z
áj

ez
dy

103

ZOO NORIMBERK 
& DELFINÁRIUM

ZOO NORIMBERK 
& DELFINÁRIUM

Delfín je obdivovaný inteligentní tvor. Dokáže neuvěřitelné věci. 
Většina vědců delfíny považuje za stejně chytré jako lidi. Nenechte si 
ujít příjemný výlet do norimberské říše zvířat, která se stala 
domovem více než 3 000 zvířat a vodních živočichů z celého světa 
včetně milovaných delfínů!

Ráno kolem cca 6. hodiny odjezd z ČR do nedalekého Norimberku 

v SRN k celodenní návštěvě ZOO NORIMBERK, které zaujímá plochu 

cca 70 ha. Venkovní prohlídky absolvujete příjemnou cestou částečně 

lesem a mezi skalisky. Uvidíte lvy, gorily nosorožce, žirafy, pandy 

červené, tučňáky, lední medvědy a další zvířata ze všech koutů světa. 

Zajímavý je tropický pavilon s deštným pralesem.

Největším lákadlem norimberské ZOO je však DELFINÁRIUM a nej-

větší německá DELFÍNÍ LAGUNA vytvořená ze šesti propojených 

jezer pod širým nebem. 3× denně probíhá DELFÍNÍ SHOW, kterou 

vždy s nadšením sledují malí i velcí diváci. Součástí programu 

s delfíny je také SHOW S LACHTANY. Program s delfíny se nedoplácí, 

je obsažený v ceně vstupenky do ZOO!

Po návštěvě ZOO přejedeme na krátkou návštěvu starobylého centra 

s hradem. Můžete absolvovat krátkou komentovanou prohlídku s prů-

vodcem, nebo si odpočinout v cukrárně u zmrzlinového poháru nebo 

nad šálkem kávy s norimberským perníčkem. Návrat domů kolem cca 

19.30–21.00 hod. 

Pozn.: Změna programu vyhrazena. 

1 den

doprava lux busem, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 20 EUR
trasa B (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:
Pozn.:
ODJEZDY:

© Zoo Nürnberg

© Zoo Nürnberg© Zoo Nürnberg

© Zoo Nürnberg

Kód zájezdu: 991685
CENA dítě do 10 let

08.06. 990,- Kč 790,- Kč
21.09. 990,- Kč 790,- Kč

Norimberk

ZOO WILHELMA STUTTGART
& CHOV LIDOOPŮ

ZOO WILHELMA STUTTGART
& CHOV LIDOOPŮ

Zoologická a botanická zahrada Wilhelma ve Stuttgartu je jednou 
z nejstarších zahrad v Evropě. Sídlí v královském paláci z 19. století, 
který byl postaven pro krále Wilhelma I. Z Württemberska. Palác 
obklopuje zahrada v maurském stylu. Zdařilá kombinace fauny a flóry 
činí z Wilhelmy jednu z nejkrásnějších zoologických zahrad na světě, 
která svým obyvatelům připravuje co nejvěrnější prostředí podobné 
jejich africkému domovu.

© Zoo Wilhelma© Zoo Wilhelma

Ráno odjezd z Plzně kolem 6.30 hod. přes Rozvadov do SRN. 
STUTTGART: celodenní návštěva jedinečné zoologické a bota-
nické zahrady. Tvoří ji PARK s historickými budovami a SKLE-
NÍKY a dále BOTANICKÁ a ZOOLOGICKÁ ZAHRADA postave-
ná po 2. sv. válce. V historických sklenících a v oblíbené zimní 
zahradě krále Wilhelma jsou k vidění rostliny starší 160 let. 
V botanické zahradě kvete více než 7.500 druhů rostlin ze všech 
klimatických pásem světa. Obdivovat tu můžete orchideje, 
azalky, kaktusy, fuchsie, bromélie a kamélie.
V ZOO Wilhelma našlo domov asi 11.000 zvířat více než tisíce 
druhů. Tím patří mezi druhově nejbohatší zoologické zahrady na 
světě. Stuttgartská zoo je světově proslulá svým CHOVEM LIDO-
OPŮ. Potkáte tu všechny čtyři druhy, které zde žijí v rodinném 
klanu s roztomilými mláďaty. Raritou je „opičí školka“ – speciál-
ní pavilon pro mladé lidoopy v Evropě. 
Další zajímavostí je AKVÁRIUM. Žijí v něm zvířata ze všech koutů 
světa od sladkovodních ryb až po nádherně zbarvené ryby z korálo-
vých moří světa. Unikátní je DEŠTNÝ PRALES. Těšit se můžete na 
žirafy, zebry, tygry, leopardy, medvědy, slony, plameňáky, tučňáky 
a další zvířata. V areálu jsou interaktivní stanice, dětská hřiště s prolé-
začkami, restaurace a stánky s občerstvením, obchody se suvenýry. 
Návrat do ČR cca 23.00 hod.
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

doprava lux busem, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: 
cca 10 EUR/5–17 let. Slevy pro rodiny, studenty.
trasa B, A 

cca 20 EUR/dospělý, 

(viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:
Pozn.:

ODJEZDY:

Kód zájezdu: 991251
CENA dítě do 6 let

04.05. 1. 790,- Kč 990,- Kč

1 den

© Zoo Wilhelma© Zoo Wilhelma

© Zoo Wilhelma© Zoo Wilhelma

© Zoo Wilhelma© Zoo Wilhelma© Zoo Wilhelma© Zoo Wilhelma
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VÍDEŇ V ČASE VÁNOČNÍMVÍDEŇ V ČASE VÁNOČNÍM

Prožijte velkolepý advent ve Vídni, v největším městě s nejznámějším 
vánočním trhem. Za doprovodu našeho průvodce si připomenete pověst-
nou vídeňskou vznešenost i noblesu, které vládly na císařském dvoře 
v 18. a 19. století a zažijete velkolepou atmosféru adventu.

2 dny
VídeňVídeň

doprava lux busem, 1× hotel, 1× snídaně, odborný průvodce CK.
večeře 16–18 EUR. Platba v místě.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 20 EUR/30.11.–01.12., 

cca 35 EUR/07.12.–08.12.
Při objednávce uvádějte číslo cestovního dokladu.
Praha a trasa C, PS1, PS2, PS7 (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:
Volitelné příplatky:
Pozn.:

ODJEZDY:

1. den/30.11.: Ranní odjezd z ČR mezi cca 4.30–5.30 hod. do Rakouska. 
Přivítá Vás ZÁMEČEK HOF, který trůní uprostřed krásné přírody nedaleko 
Vídně. Připravena je komentovaná prohlídka nedávno zrestaurovaného 
zařízení letního sídla prince Evžena Savojského. Honosnou barokní stavbu 
obklopují velkolepé zahrady, v nichž jsou v době adventu rozmístěny 
VÁNOČNÍ STÁNKY více než stovky trhovců z různých spolkových zemí 
Rakouska. Stánky najdete i na arkádovém nádvoří. A protože k Vánocům patří 
mj. i čokoláda, navštívíme ČOKOLÁDOVNU HAUSWIRTH v Kittsee, prosla-
venou po celém světě. Kromě výborné čokolády se specializují na sušené 
ovoce namáčené v čokoládě nebo v alkoholu. Prohlédnete si výrobu, poté 

bezplatně některé výrobky ochutnáte a nakonec bude příležitost je zakoupit za velmi 
výhodné ceny. Odtud odjezd do Vídně k ubytování. Večeře. Po večeři Vás čeká 
VÍDEŇSKÝ „CHRISTKINDLMARKT“ na Radničním náměstí, kterému vévodí zářící 
vánoční strom obklopený cca 145 STÁNKY s řemeslnými výrobky, šperky, dekora-
cemi, pochutinami apod. Nocleh.
1. den/07.12.: Ráno odjezd z ČR mezi cca 4.30–5.30 hod. do VÍDNĚ. Program 
zahájíte prohlídkou zámku SCHÖNBRUNN, po které zbude čas na tradiční 
VÁNOČNÍ TRHY v areálu zámku. Odjezd na ubytování. Večeře, které odjedete 
do centra Vídně, abyste zažili nezaměnitelnou atmosféru osvětleného hlavního 
VÁNOČNÍHO TRHU CHRISTKINDLMARKT u Radnice. Návrat do hotelu Nocleh.
2. den: Po snídani uvidíte rozsáhlé císařské sídlo HOFBURG se slavnou 
STŘÍBRNOU KOMOROU, chránící cenné sbírky jídelního porcelánu, stříbrných 
a zlatých servisů i habsburské KORUNOVAČNÍ KLENOTY. Procházka historickým 
centrem s nádhernou gotickou stavbou DÓM SV. ŠTĚPÁNA, PARLAMENT apod. 
Volný program na trzích, k nákupům, k posezení ve stylových kavárnách u Sacher 
dortu atd. Na závěr si prohlédnete obytné stavby bizarních tvarů a barev HUNDERT-
WASSEROVY DOMY. Návrat domů kolem 23.00 hod.
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

S námi si slavnostní Vídeň v době adventu skutečně užijete!
Nocleh s polopenzí jsme pro Vás připravili přímo ve Vídni, a díky tomu 

zažijete neopakovatelnou atmosféru večerního hlavního trhu.

Kód zájezdu: 995001, 995002 CENA
1/2 1/1

30.11. - 01.12. 2. 990,- Kč 3. 690,- Kč
07.12. - 08.12. 2. 990,- Kč 3. 690,- Kč

doprava lux busem, 1× hotel, 1× snídaně, odborný 
průvodce CK.
večeře 290 Kč/os.
Doporučené kapesné na vstupné: 20 Zl, cca 200 Zl / projížďka 

v kočárech
trasa G, PS1, PS2, PS7 (viz str. 4, 5)

pobytová taxa, Naše cena obsahuje:

Volitelné příplatky:
Pozn.:

ODJEZDY:

Polsko je země vánočních tradic, které vzešly ze spojení 
církevních obřadů s lidovými zvyky a obyčeji. Silná křes-
ťanská tradice dává adventu i vánočním svátkům skvostnou 
atmosféru. Polská města si potrpí na nádhernou výzdobu. 
Jinak tomu není ani v historických městech Krakowě 
a Wroclawi. 

1. den: Odjezd z ČR v pátek cca 23.00–24.00 hod. Ráno příjezd 
do KRAKOWA (UNESCO). Třetí největší město v zemi bylo po sta-
letí hlavním městem Polska, honosné sídlo králů, malířů a velkých 
umělců z celého světa. Žil tu a studoval papež Jan Pavel II. V ko-
mentované prohlídce zažijete honosné STARÉ MĚSTO. Ohromeni 
budete historickými památkami, nádhernou vánoční výzdobou 
a především VÁNOČNÍMI TRHY, které mají nejdelší tradici 
v Evropě. Konají se v historickém centru na největším středoevrop-
ském náměstí „RYNEK GLOWNY“. Na trzích zakoupíte tradiční 
výrobky i pochutiny, jantarové šperky, dřevěné suvenýry nebo 
výrobky z beraní kůže. Okolí náměstí je protkáno uličkami plnými 
obchodů, kde můžete výhodně pořídit mnoho vánočních dárků pro 
Vaše nejbližší. Několik zdejších tzv. „sklepů“ má pracovní dobu 24 
hodin. Krakowské restaurace, cukrárny, kavárny a čokoládovny 
jsou připraveny královsky pohostit všechny návštěvníky. V pozdním 
odpoledni přejedete do hotelu. Po krátkém odpočinku a večeři 
(fakultativně k objednání) se opět vrátíte do centra města. 
Historické centrum s osvětlenými trhy je úchvatné! Večer jsou také 
lákavé cca hodinové PROJÍŽĎKY V KOČÁŘE TAŽENÉM KOŇMI 
STARÝM a ŽIDOVSKÝM MĚSTEM nebo VYHLÍDKA na osvětlené 
město z věže kostela sv. Marie. Návrat do hotelu. Nocleh.
2. den: Po snídani odjezd do jednoho z nejstarších a největších 
polských měst Wroclavi. WROCLAW (UNESCO) je překrásné histo-
rické město ležící na soutoku 5 řek, mezi kterými je 10 ostrovů 
spojených asi 130 mosty a můstky. Toto město přezdívané „Benátky 
střední Evropy“ Vás nadchne pestrobarevnými štítovými domy, 
hlavním náměstím s impozantní gotickou radnicí, univerzitní čtvrtí 
či všudypřítomnými bronzovými trpaslíky, kterých tu je téměř tři 
sta! Celá ta nádhera bude umocněna tradiční adventní atmosférou 
bohatých VÁNOČNÍCH TRHŮ, které si budete užívat až do pozd-
ního odpoledne. Návrat domů cca 22.00–23.00 hod. 
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

Kód zájezdu: 995112
CENA

1/2 3. osoba 1/1
07.12. - 08.12. 3. 590,- Kč 3. 390,- Kč 3. 990,- Kč

KRÁLOVSKÝ ADVENT V POLSKÉM 
KRAKOWĚ A WROCLAWI

KRÁLOVSKÝ ADVENT V POLSKÉM 
KRAKOWĚ A WROCLAWI

2 dny
Krakow

Wroclaw Wroclaw

Sacher-Torte

Čokoládovna Hauswirth 
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Zažijte zimní velkolepou maďarskou metropoli, jedno z nejkrásnějších 
míst světového kulturního dědictví. Turisty v době adventu přitahuje 
nádhernou výzdobou, honosnými památkami, velkolepými vánočními 
trhy s tradičním maďarským zbožím a vyhlášenými pochutinami, 
které můžete ochutnávat venku nebo v typických krčmách.

1. den: Odjezd z ČR v pátek mezi 23.00–24.00 hod. Po MALÉ 
OKRUŽNÍ JÍZDĚ BUDAPEŠTÍ se vydáme na známou třídou Váci 
s CENTRÁLNÍ TRŽNICÍ. V pestrém víru barev tu najdete vše, co si jen 
oči a ústa ráčí přát: kvalitní maďarská vína, uherský salám Pick a Herz, 
oblečení, dárky i občerstvení. Podíváme se k budově PARLAMENTU, 
prohlédneme si zdejší největší chrám BAZILIKU SV. ŠTĚPÁNA 
v centru města, kde se konají hlavní VÁNOČNÍ TRHY, které patří 
k největším v Evropě. Volný program na trzích. Vpodvečer 
doporučujeme zážitkovou PLAVBU PO DUNAJI, nabízející 
jedinečné pohledy na osvětlenou Budapešť. Odjezd do hotelu. 
Nocleh. 
2. den: Po snídani navštívíte HRADNÍ VRCH, odkud je 
nádherný pohled na celou metropoli. Užívat si můžete další 
VÁNOČNÍ TRHY nebo navštívit národní památky jako např. 
Rybářskou baštu a Královský palác, korunovační sídlo uherských 
králů Matyášův chrám. Návrat domů cca 23.00–24.00 hod. 
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

BudapešťBudapešť

BUDAPEŠŤ,
ADVENTNÍ KRÁLOVNA DUNAJE

BUDAPEŠŤ,
ADVENTNÍ KRÁLOVNA DUNAJE

Kód zájezdu: 995421
CENA

1/2 3. os. nebo 4. os.
30.11. - 01.12. 3. 490,- Kč 3. 390,- Kč

doprava lux busem, 1× hotel, 1× snídaně, 1× večeře, odborný 
průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 20 EUR
trasa D (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:

Pozn.:
ODJEZDY:

2 dny
Hrad Haut-Koenigsbourg

ŠtrasburkŠtrasburk

Colmar

Francouzská města Štrasburk a Colmar leží ve slavném vinařském 
kraji Alsasko, kde má advent mnohaletou tradici. Starobylá města 
i malebné vinařské vesničky s hrázděnými domy se obléknou do 
zlatého třpytivého šatu. Křivolaké uličky měst jsou poseté stánky 
s nejrozmanitějším vánočním zbožím a gurmánskými pochutinami. 
Z velkolepých kostelů znějí snad denně sváteční tóny varhan. 
Výjimečná krása Alsaska přináší jedinečnou adventní náladu, která 
okouzluje malé i velké a kterou nenajdete nikde jinde na světě.

1. den: Ráno mezi 4.30–5.30 hod. odjezd z ČR do Francie. Celý den 
budete hosty alsaské metropole ŠTRASBURK (UNESCO). Uvidíte 
malebná uskupení historických domů při kanálech „Malá Francie“, 
kryté mosty, krásné náměstí Kléber s hrázděnými domy, slavnou 
katedrálu Notre Dame s renesančním orlojem a hlavně si užijete 
VELKÝ VÁNOČNÍ TRH. Atmosféra tu je velkolepá, vždyť právě ve 
Štrasburku je datován nejstarší vánoční trh ve Francii. PODVEČERNÍ 
PLAVBA po průplavech vytvořených z ramen řeky Ill Vám připraví 
fantastický zážitek z dokonale osvětleného Starého města. Nocleh.
2. den: Po snídani navštívíte NEJSLAVNĚJŠÍ ALSASKÝ HRAD, 
mohutný Haut-Koenigsbourg, který z výšky 757 m svého skalnatého 
vrcholku vévodí zdejší rovinaté vinařské krajině. V typické alsaské 
vesničce RIQUEWIHR (nebo RIBEAUVILLÉ) je připravena DEGUSTA-
CE místních lahodných VÍN, která můžete nakoupit i v dárkovém 
balení a hlavně za výhodné ceny. Na závěr programu jsme pro Vás 
připravili návštěvu nejtypičtějšího alsaského města COLMAR. Zažít 
adventní atmosféru tohoto starého města s hrázděnými domy, 
velkolepými gotickými stavbami, středověkými arkádovými domy 
i úzkými uličkami kolem kanálů, to je neopakovatelný zážitek. 
Báječnou atmosféru dokreslují četné hospůdky s rafinovanými pokrmy 
a výborným alsaským vínem. Nejpůsobivější je však Colmar po se-
tmění. Je to NEJÚŽASNĚJI NASVÍCENÉ MĚSTO VE FRANCII. Na 900 
světelných bodů roztroušených po celém Colmaru originálním 
způsobem osvětlí a vymalují město tisíci barvami. Návrat do ČR 
kolem půlnoci.                               Pozn. Změna programu vyhrazena.

doprava lux busem, 1× hotel, 1× snídaně, odborný průvodce CK.
pobytová taxa 1,50 EUR
Doporučené kapesné na vstupné: cca 30 EUR
Praha a trasa B, PS1, PS2, PS7 (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:
Služby placené v místě:
Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 995101
CENA

1/2 1/1
14.12. - 15.12. 3. 590,- Kč 3. 990,- Kč

ŠTRASBURK A COLMAR, 
NEJKRÁSNĚJŠÍ ADVENT VE FRANCII

ŠTRASBURK A COLMAR, 
NEJKRÁSNĚJŠÍ ADVENT VE FRANCII

2 dny
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doprava lux busem,
Doporučené kapesné na vstupné: cca 17 EUR
trasa A 

 odborný průvodce CK.

(viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:
Pozn.:
ODJEZDY:

1 den

ADVENT POD 
ORLÍM HNÍZDEM

ADVENT POD 
ORLÍM HNÍZDEM

Berchtesgaden

Berchtesgadenský kraj patří k nejkrásnějším 
oblastem Bavorska, a to nejen historií, kul-
turními památkami, ale také přírodní krásou 
a zdravým ovzduším. V čase vánočním Vás 
navíc okouzlí ojedinělé panorama zasněže-
ných alpských vrcholků lemující malebná 
údolí. Zážitek z bíle oděné scenérie této 
krajiny zpříjemní zážitkový program i vánoč-
ní trh s nejrozmanitější nabídkou v kulise 
adventních melodií a vůně horkého punče 
nebo svařeného vína.

Program našeho zájezdu zahájí EXKURZE 
v jedné z nejstarších bavorských palíren. Po 
prohlídce je pro Vás připravena DEGUSTACE 
lahodných bylinných likérů. Pálené pochout-
ky, mimořádně upravené a netradičně balené, 
mohou být i příjemným dárkem pro Vaše 
blízké. Převlečeni do hornického kroje sjede-
te po napolírované klouzačce do unikátního 
SOLNÉHO DOLU. Prohlídka solné groty 
s PLAVBOU NA VORU PO OZÁŘENÉM 
PODZEMNÍM JEZEŘE Vám připraví nezapo-
menutelný zážitek a pobaví každou věkovou 
skupinu. Jako dárek můžete nakoupit horskou 
sůl v nejrůznějších baleních. V malebném 
městečku BERCHTESGADEN si pak užijete 
pravou adventní náladu. Zdejší VÁNOČNÍ 
TRH je poset voňavými stánky a zahalen do 
líbezných tónů vánočních melodií. Návrat 
domů cca 20.30–21.30 hod.
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

Kód zájezdu: 995602
CENA dítě do 12 let

30.11. 1. 9 1. 290,- Kč5 0,- Kč

1 den Drážďany Neuschwanstein

Zámek Moritzburg

Splňte si svá pohádková přání! Darujte svým 
blízkým tři oříšky ze známé české pohádky 
v podobě tří nezapomenutelných zážitků 
z našeho předvánočního zájezdu, jehož cílem 
je slavný region jižního Saska.

Vaše adventní putování zahájíte na ZÁMKU 
MORITZBURG, kde se točila filmová pohádka 
TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU. Zámecký areál 
uprostřed jezera je jednou z nejúchvatnějších 
barokních staveb v Sasku. Interiéry zámku, na 
jehož schodišti ztratila střevíček Popelka Libu-
še Šafránková, jsou v zimním období vybave-
ny kulisami z pohádky a filmovými kostýmy, 
které si můžete zdarma vypůjčit a vzájemně se 
vyfotografovat a odnést si tak netradiční 
vzpomínku na Moritzburg. Po návštěvě zámku 

je pro zájemce připravena romantická 
půlhodinová projížďka. KOČÁRY nebo 
SANĚ S KOŇMI Vás provezou okolím 
zámku. Odpoledne pak strávíte v sídel-
ním městě německých králů císařů a kur-
fiřtů v DRÁŽĎANECH. Zdejší spojení 
klidného toku Labe a výstavních budov, 
jež vždy lákalo umělce a malíře, dalo 
městu přezdívku „Benátky severu“. Při-
pravena je procházka historickým cent-
rem. Drážďany mají DVA NÁDHERNÉ 
ADVENTNÍ TRHY – štolový trh a středo-
věký adventní trh na nádvoří drážďan-

ského zámku. Kromě adventních trhů 
v Drážďanech najdete rozmanitá obchodní 
centra, která jsou zárukou VÝHODNÝCH NÁ-
KUPŮ. Návrat domů ve večerních hodinách.
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

doprava lux busem, odborný průvodce CK.
Dopor. kapesné na vstupné: cca 18 EUR
trasa G (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:
Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 
CENA

30.11. 1. 390,- Kč

996301

"Podkovy zvoní královských koní, už kočár 
přijíždí neb král vás vyhlíží". Pohádková silu-
eta zámku Neuschwanstein s kulisou zasně-
žených alpských velikánů i návštěva vánoč-
ních trhů v historickém městě Landsberg na 
řece Lech jsou tím nejkrásnějším adventním 
překvapením pro vás i Vaše blízké.

Zveme Vás na návštěvu jednoho z nejkrásněj-
ších bavorských zámků NEUSCHWANSTEIN, 
který je "bláznivým dílem" krále Ludvíka II. 
Kulisa vysokých štítů zasněžených Alp Vás 
přenese do zimní pohádky. Hlas rolniček na 
koňské šíji už oznamuje, že kočí je připraven. 
K branám Neuschwansteinu, stojícímu na 
skalnatém ostrohu nad hlubokou Pöllatskou 
propastí, si můžete přímo z parkoviště sjednat 
KOŇSKOU BRYČKU. Po procházce okolí 
zámku je objednána prohlídka honosných 
interiérů s audio-průvodci v českém jazyce. 

1 den

doprava lux busem, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 20 EUR
trasa A (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:
Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 110201
CENA

14.12. 1. 590,- Kč

ZIMNÍ POHÁDKAZIMNÍ POHÁDKA
DRÁŽĎANY A TŘI 

OŘÍŠKY PRO POPELKU
DRÁŽĎANY A TŘI 

OŘÍŠKY PRO POPELKU

Odtud odjedeme do překrásného historického 
města LANDSBERG, ležícího na řece Lech. 
Starobylý ráz města, šikmý ring, farní kostel 
a krásné středověké domy tvoří jedinečnou 
kulisu pro místní vyhlášené VÁNOČNÍ TRHY. 
Návrat domů kolem 23.00 hod.
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

Landsberg

Solný důlSolný důl
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Kód zájezdu: 995801
CENA dítě do 15 let

07.12. 1. 98 0,- Kč 1. 690,- Kč

doprava lux busem,
Dopor. kapesné na vstupné: cca 7 EUR
trasa B 

 odborný průvodce CK.

(viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:
Pozn.:
ODJEZDY:

1 den

HLAVNÍ NĚMECKÉ MĚSTO 
VÁNOC ROTHENBURG 

HLAVNÍ NĚMECKÉ MĚSTO 
VÁNOC ROTHENBURG 

Rothenburg

Středověký Rothenburg je bavorským výstav-
ním městem historického území Franky. 
Úchvatné historické památky, typické franc-
ké hrázděné domy, vůně bílého svařeného 
vína typického pro Franky a všudypřítomné 
stánky a obchody s vánočním zbožím a kra-
jovými dobrotami vytvářejí fantastickou ad-
ventní atmosféru, kterou jinde stěží zažijete! 

Ráno odjezd cca kolem 6.00–7.00 hod. do 
SRN. ROTHENBURG, označovaný jako ně-
mecké hlavní město Vánoc, je romantické 
město s dokonale zachovanými městskými 
hradbami se 7 branami, táhnoucími se podél 
celého města, s křivolakými uličkami 
a s typickými franckými hrázděnými 
domy s útulnými kavárnami a cukrár-
nami. Zdejší ADVENTNÍ TRH má více 
než 500letou tradici. Sehnat tu můžete 
slavné francké víno z „kozího vaku“, 
krajové dobroty, originální dárky, vánoč-
ní ozdoby i výrobky od řemeslníků. 
Rothenburg se pyšní ještě další raritou. 
Má obchodní domy specializované 
výhradně na prodej vánočního zboží 
a unikátní celoroční MUZEUM VÁNOC, 
v jehož dvou patrech zhlédnete ty nej-
rozmanitější vánoční ozdoby a výrobky 
s tímto svátkem spojené. Nakonec můžete vy-
slechnout VARHANNÍ KONCERT v místním 
kostele. Atmosféra je kouzelná! Návrat domů 
cca 21.00–22.00 hod. 
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

Kód zájezdu: 995921
CENA

30.11. 1. 94 0,- Kč

1 den
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Plovoucí lucerna „světlo míru“ 
na jezeře Wolfgangsee

Plovoucí lucerna „světlo míru“ 
na jezeře Wolfgangsee

Schafberg

Advent u jezera Wolfgangsee byl návštěvní-
ky, tiskem a televizí vyznamenán jako nej-
krásnější adventní trh v Rakousku. Velkolepý 
úspěch zdejšího adventu je dán autetičností, 
překrásnou výzdobou a atraktivní zážitko-
vou jízdou lodí po jezeře, které v době 
adventu zdobí obří 10 m vysoká plovoucí 
lucerna nazvaná „světlo míru“. Wolfgangsee 
je stále „zóna bez Santa Clause“. Proto zde 
najdete pravé adventní trhy s originálními 
a pečlivě zpracovanými výrobky i chutné 
místní speciality. Kvalitu celého adventního 
trhu zajišťují přísné kontroly.

Nejkrásnější rakouské jezero Wolfgangsee leží 

v předhůří rakouských Alp v oblasti Solné 

Komory. Na jeho březích leží 3 kouzelná měs-

tečka, která v době adventu zaručují nefalšo-

vanou atmosféru a pohodu předvánočního 

svátku. St. Wolfgang je proslulý malebnými 

středověkými uličkami. Barokní městečko St. 

Gilgen je spjato s rodinou W. A. Mozarta 

a Strobl se pyšní betlémem s největším počtem 

jeho nejvyšších postaviček. Tato 3 městečka se 

zhruba 110 ADVENTNÍMI STÁNKY spojují 

LODĚ, které se potkávají u ozářené LUCERNY 

UPROSTŘED JEZERA. I vy absolvujete mimo-

řádně ZÁŽITKOVOU PLAVBU PO JEZEŘE, 

díky které navštívíte každé z těchto kouzel-

ných jezerních měst. Ze St. Wolfgangu vede 

6 km dlouhá UNIKÁTNÍ PARNÍ ZUBAČKA na 

nedalekou horu Schafberg, kam se také mů-

žete vypravit. I z první stanice, kam zubačka 

v zimě jezdí, se Vám otevře nádherný výhled 

na jezero a okolní zasněžené majestátní štíty 

Alp. Odjezd domů je naplánován až v pod-

večerních hodinách, abyste zažili jedinečnou 

krásu osvětlených měst a krajiny.

Pozn.: Změna programu vyhrazena.

doprava lux busem, adventní plavba lodí 
po jezeře, odborný průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 15 EUR
trasa A (viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:

Pozn.:
ODJEZDY:

Jednou z nejkrásnějších adventních krajin na 
světě je oblast rakouské Solné komory. Zažij-
te s námi advent v překrásné scenérii horské-
ho jezera Traunsee obklopeného strmými 
horami Alp. Vybrali jsme pro Vás historická 
města Gmunden a Wels, jejichž kouzelná 
adventní atmosféra Vám představí Vánoce 
bílé, pokojné a radostné.

ROMANTICKÝ ADVENT NA JEZERNÍM 
ZÁMEČKU ORT V RAKOUSKU 

ROMANTICKÝ ADVENT NA JEZERNÍM 
ZÁMEČKU ORT V RAKOUSKU 

Ráno odjezd kolem 5.00–6.00 hod. do Rakouska 
do GMUNDENU, historického města s jižan-
ským šarmem a oblíbeného místa rakousko-
uherské smetánky. Rozkládá se na úpatí hory 
Traunstein vysoké 1691 m n. m. u kouzelného 
horského JEZERA TRAUNSEE. Gmunden tvoří 
malebná náměstíčka s úzkými uličkami, chráně-
nými měšťanskými domy a honosnými vilami. 
Hlavní VÁNOČNÍ TRHY jsou na Rathausplatz, 
kterému dominuje historická radnice s nádher-
nou keramickou zvonkohrou, jejíž melodii si 
poslechnete. Největším turistickým lákadlem je 
však renesanční JEZERNÍ ZÁMEK ORT. Je zají-
mavý tím, že jedna jeho část stojí na pevnině 
a druhá je na ostrově v jezeře spojená s pevninou 
dlouhým dřevěným mostem. Na jeho trojúhelní-
kovém nádvoří lemovaném ojedinělým podlou-
bím s gotickým schodištěm probíhá ŘEMESLNÝ 
A UMĚLECKÝ TRH. Doporučujeme prohlídku 
skvostného interiéru zámečku. Uvidíte např. 
pozdně gotickou kapli, obytné místnosti nebo 
hladomornu netypicky umístěnou v jedné z věží, 
která nabízí zajímavé výhledy na město a okolí. 
Na zpáteční cestě domů je připravena zastávka 
v atraktivním rakouském městečku WELS. Leží 
v alpském předhůří na řece Traun. Střed jeho 
města protíná dlouhé zachovalé náměstí, jehož 
konec uzavírá věž ze 14. století, která od první-
ho adventu zlatě září. Náměstí tvoří celá řada 
nádherně upravených historických domů, jako 
jsou barokní radnice, lékárna U Jednorožce, 
renesanční dům Haus der Salome vyzdobený 
krásnou fasádou s obrazy a erby, patřící celo-
životní milence salcburského biskupa Dietricha 
nebo honosné rokokové domy s podloubím. 
A právě v této části města se konají vyhlášené 
ADVENTNÍ TRHY, nad kterými bdí největší 
anděl na světě. Odtud odjezd zpět do ČR. 
Návrat domů cca 22.00–23.00 hod. 
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

doprava lux busem,
Doporučené kapesné na vstupné: cca 7 EUR
trasa C 

 odborný průvodce CK.

(viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:
Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 995051
CENA dítě do 12 let

07.12. 1. 95 0,- Kč 1. 290,- Kč

Zámeček Ort

1 den
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Druhé největší město Bavorska Norimberk je 
v době adventu díky bohaté výzdobě a svým 
vyhlášeným vánočním trhům oblíbeným 
turistickým cílem. Zveme Vás na návštěvu 
norimberských vánočních trhů doplněnou 
zajímavým poznáváním cenné architektury, 
kulturních památek i techniky za doprovodu 
odborného průvodce.

V půvabné krajině na soutoku Dunaje, Naabu 
a Regenu leží nejlépe zachované historické 
německé město Regensburg. Řezno turistům 
nabízí neuvěřitelných 1.400 historických 
objektů, zejména středověkých. Celoročně sem 
putují stovky návštěvníků a obdivují jeho 
architektonickou jedinečnost. Nejvíce jich je 
v době vánoční. Město je zahaleno do třpytivé 
výzdoby a provoněno skořicí a grilovanou 
bavorskou klobásou. Vánoční trhy na Neu-
pfarplatz patří v Německu k vůbec největším.

VÁNOČNÍ NORIMBERKVÁNOČNÍ NORIMBERK
VÁNOČNÍ ROMANTIKA

V REGENSBURGU
VÁNOČNÍ ROMANTIKA

V REGENSBURGU

Návštěvu Regensburgu začnete v HISTO-
RICKÉM CENTRU, které je od roku 2006 
společně s radnicí, kde se kdysi konal 
„stálý římský sněm“, zapsáno na seznamu 
světového kulturního dědictví UNESCO. 
Budete se proplétat křivolakými středo-
věkými uličkami kolem římské brány. Uvi-
díte zajímavé měšťanské domy postavené 
ve 13. století podle italského vzoru a dnes 
téměř ojedinělé ve střední Evropě. Nád-
herný je vzácný kamenný most z 12. sto-
letí, který byl kdysi považován za 8. div 
světa. Údajně posloužil jako vzor pro 
stavbu Karlova mostu v Praze nebo mostů 

v Londýně a Avignonu. K návštěvě vyzývají 
velkolepé katedrály, paláce i nejstarší cukrárna. 
Odpoledne se můžete rozhodnout pro atraktivní 
1,5hodinovou PLAVBU LODÍ. Zimní krajinou 
doplujete až k WALHALLE, působivému památ-
níku v podobě řeckého Pantheonu, založeném 
bavorským králem Ludvíkem I. jako místo 
posledního odpočinku německy hovořících 
velikánů z celé Evropy. Na lodi je restaurace, kte-
rá nabízí výbornou ŠTOLU včetně HORKÉHO 
SVAŘÁKU, čaje nebo kávy.
Kouzelný VÁNOČNÍ TRH Vás potěší dárky, 
vánoční dekorací, svařákem či výbornou grilova-
nou bavorskou klobásou. Čas zbude i na pose-
zení v kavárně, návštěvu některé z místních 
památek, galerií nebo tradičních pivnic. 
 Pozn.: Změna programu vyhrazena.

Připravili jsme pro Vás cca 2hodinovou PRO-

HLÍDKU STARÉHO MĚSTA, při které uvidíte 
nejkrásnější norimberské historické stavby a za-
žijete nádherný pohled na panorama města 

z hradního opevnění. VÁNOČNÍ TRH se každo-
ročně koná na největším norimberském náměstí 
Hauptmarktplatz ve Starém Městě a nabízí 
vánoční ozdoby, hračky, dětské zboží, jídlo, 
dobroty, svařené horké víno i pečené kaštany. 
Omrzí-li Vás procházení se mezi voňavými 
stánky a vybírání dárků z nepřeberného množství 
připraveného zboží, pak s naším průvodcem 
zamiřte do Dopravního muzea, jedinečného 
v celém Německu. Seznámíte se tu s vývojem 
železniční dopravy od kočárů tažených koňmi až 
po super moderní soupravy ICE. V oddělení 

zvaném „SVĚT ZÁŽITKŮ“ si sami můžete 
vyzkoušet „řízení“ některých modelů v krajině.
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

doprava lux busem,
Dopor. kapesné na vstupné: cca 14 EUR
trasa A (viz str. 4, 5)

 odborný průvodce CK.Naše cena obsahuje:
Pozn.:
ODJEZDY:

1 den

ADVENT V MNICHOVĚADVENT V MNICHOVĚ

1 den

doprava lux busem,
Doporučené kapesné na vstupné: cca 5 EUR
trasa B 

 odborný průvodce CK.

(viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:
Pozn.:
ODJEZDY:

Walhalla

Kód zájezdu: 996101
CENA

07.12. 99 0,- Kč

Kód zájezdu: 996201
CENA

14.12. 890,- Kč

1 den

Mnichov je město s velkým historickým 

šarmem. Pyšní se velkým množstvím staveb 

v barokním a rokokovém slohu. V našem 

programu Vám nabízíme prohlídku HISTO-

RICKÉHO CENTRA, ve kterém nevynecháme 

ty nejatraktivnější památky, jako jsou hráz-

děná středověká radnice přetvořená na ad-

ventní kalendář nebo Marienplatz s Novou 

radnicí, kterou zdobí orloj. Zde se také koná 

věhlasný JESLIČKOVÝ TRH. Svým návštěvní-

kům nabízí více než 200 stánků s vánočními 

ozdobami, svíčkami, ručně dělanými výrob-

ky, svařeným vínem i tradiční mnichovskou 

bílou klobásou. Na nádvoří radnice je nád-

herný BETLÉM. VÁNOČNÍ TRHY se táhnou 

v ulicích Kaufingerstrasse a Weinstrasse 

kolem radnice. Jsou zde výborné OBCHODY 

i útulné HOSPŮDKY.
Odpoledne je připravena návštěva MUZEA 

BMW. Sídlí v blízkosti olympijského stadionu. 

Jeho skvělou expozici automobilů a moto-

cyklů doporučujeme naprosto všem. Se třetím 

největším německým městem se rozloučíme 

z vyhlídkového ochozu 

290 metrů vysoké 

VĚŽE OLYMPIJ-
SKÉHO STADI-
ONU.

Pozn.: 
Změna programu 

vyhrazena.

Mnichov – Radniční náměstí

doprava lux busem,
Doporučené kapesné na vstupné: cca 15 EUR
trasa A 

 odborný průvodce CK.

(viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:
Pozn.:
ODJEZDY:

Kód zájezdu: 996001
CENA

07.12. 99 0,- Kč

Zveme Vás k návštěvě bavorské metropole, 

kde se již od 14. století koná jeden z nej-

větších adventních trhů v Německu. Právě 

v Mnichově se také na počátku 20. století 

zrodil adventní kalendář.



ad
ve

nt
ní

 z
áj

ez
dy

109

PRAHA VÁNOČNÍPRAHA VÁNOČNÍ

Kód zájezdu: 995301
CENA

30.11. 1. 92 0,- Kč

doprava lux busem,
Doporučené kapesné na vstupné: cca 15 EUR
trasa A 

 odborný průvodce CK.

(viz str. 4, 5)

Naše cena obsahuje:
Pozn.:
ODJEZDY:

Praha

1 den

Opusťte na chvíli předvánoční shon a udělejte 
si příjemný výlet. Zveme Vás do naší stověžaté 
matičky Prahy. Praha je krásná v každém 
ročním období. Nejkrásnější je však o Vánocích. 
V historickém centru skotačí stovky žárovčiček. 
Z krámků vyhrávají tradiční české koledy. 
Srdce města zaplaví barevné stánky s vá-
nočním zbožím. Ožívají tradiční české 
zvyky a člověk cítí, že má skutečně krásný 
domov.

1 den

ADVENTNÍ SALCBURK
A ČERTÍ PRŮVOD

ADVENTNÍ SALCBURK
A ČERTÍ PRŮVOD

Od středověku se úctě a obdivu těší katedrály. To 
platí i o impozantním korunovačním chrámu 
českých králů a královen – o katedrále sv. Víta na 
Pražském hradu. Je to naše nejvýznamnější stavební 
památka postavená jako trojlodní gotická katedrála 
francouzského typu s věncem 19 kaplí. A protože 
Vánoce jsou křesťanské svátky a patří k nim 
slavnostně vyzdobené kostely, připravili jsme pro 
Vás o letošním pražském adventu právě návštěvu 

KATEDRÁLY SV. VÍTA. V hodinové prohlídce 
vedené místním odborným průvodcem uvidíte 
nádherně zdobenou Svatováclavskou kapli, jižní 
předsíň se Zlatou bránou, vzácnou mozaiku 
Posledního soudu, renesanční mauzoleum se 
zdobenou mříží, barokní varhany aj. Prohlídka 

může pokračovat do kouzelné ZLATÉ ULIČKY nebo 

STARÉHO KRÁLOVSKÉHO PALÁCE s překrásným 
gotickým Vladislavským sálem, ve kterém se konají 
nejslavnější akty naší republiky. Budete-li mít dost 
sil, doporučujeme zdolat 287 schodů a podívat se 

do JIŽNÍ VĚŽE katedrály, ve které je zavěšen 

NEJVĚTŠÍ český ZVON ZIKMUND. Z renesančního 
ochozu věže ve výšce 56 m budete odměněni 
fantastickými výhledy na Prahu. Na Staroměstském 

náměstí na Vás čekají VÁNOČNÍ TRHY, které jsou 
každoročně v Praze nejvyhledávanější. Na závěr 

nabízíme VYHLÍDKOVOU PLAVBU PO VLTAVĚ. 
Na lodi vyzdobené ve stylu tradičních českých 

Vánoc se prodává SVAŘENÉ VÍNO nebo PUNČ 

nebo ČAJ. Z paluby lodi můžete pozorovat 
slavnostně osvětlenou matičku Prahu. Návrat domů 
kolem 20.00–21.00 hod.
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

Kód zájezdu: 996401
CENA

15.12. 750,- Kč

doprava lux busem,
průvodce CK.
Doporučené kapesné na vstupné: cca 600 Kč
trasa G nebo J (viz str. 4, 5)

 místní průvodce, odborný Naše cena obsahuje:

Pozn.:
ODJEZDY:

„Tichá noc, přesvatá noc, v spánku svém dýchá 
zem, půlnoc odbila, město šlo spát,“ kdysi 
dávno poprvé zaznělo v originálu „Stille Nacht, 
Heilige Nacht“ v malebném městečku Obern-
dorf. V doznívání této vánoční písně, která byla 
přeložena a rozšířena do mnoha zemí světa, 

se přenesete cca o 30 km jižněji do význam-
ného střediska Salcburk, opředeného 

adventními melodiemi.

V ranních hodinách odjezd z ČR. Program naše-
ho zájezdu zahájíme návštěvou vesničky OBERN-
DORF, kde se zrodila slavná vánoční píseň „Tichá 
noc“. Odtud bude následovat přejezd do SALC-
BURKU, okouzlujícího barokního města a rodiště 
významného hudebního skladatele W. A. Mozar-
ta. Krása historického centra, harmonie architek-
tury s přírodou a široká nabídka kulturních 
pořadů lákají turisty v každé roční době. Nejkrás-
nější pohled na zimně oděný Salcburk nám 
poskytne nedobytná, ve světě nejzachovalejší 
středověká pevnost HOHENSALZBURG, na kte-
rou vyjedeme LANOVKOU. Nádvoří pevnosti je 
poseto vánočními stánky a oděno do bohatého 
adventního programu. Program bude pokračovat 
na NEJVYHLEDÁVANĚJŠÍM VÁNOČNÍM TRHU 
„Christkindlmarkt“ na Rezidenčním náměstí se 
spoustou osvětlených stánků s ručními výrobky, 
vánočními ozdobami a sladkostmi. Po setmění se 
můžete těšit na fantastický ČERTÍ PRŮVOD 
KRAMPUSLAUF, který má v Rakousku více než 
500letou tradici. Dokonalé masky a ohnivá show 
nabízejí jedinečnou podívanou. Návrat domů 
v pozdních nočních hodinách.
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

Zasněžený Salcburk

Praha, Staroměstské náměstíPraha, Staroměstské náměstí

1 den

INGOLSTADT, ZÁŽITKOVÉ 
BAVORSKÉ VÁNOCE

INGOLSTADT, ZÁŽITKOVÉ 
BAVORSKÉ VÁNOCE

Přibližně po 1,5 hodiny jízdy autobusem z hranice 
vystoupíte v Abensbergu. Malé městečko zná celý 
velký svět, a to díky HUNDERTWASSEROVĚ VĚŽI. 
Věž je vysoká 35 m a její bláznivě křivé linie s pe-
strobarevnou fasádou poutají pozornost naprosto 
všech. Věž je symbolem jednoho z nejstarších 
pivovarů na světě Kuchlbauer. Vaří se tu 6 druhů 
pšeničného kvašeného piva. Při cca 1,5 hodinové 
EXKURZI PIVOVARU nahlédnete do tajů výroby 
a také pivo ochutnáte. Protože interiéry pivovaru 
jsou uměleckým dílem, prohlídka nadchne nejen 
milovníky piva. Přímo pod věží bije srdce advent-
ního dění. Kochat se a ochutnávat tu můžete 
u 70 stánkářů a řemeslníků. Vpodvečer se celý 
pivovar s věží promění v ZÁŘÍCÍ VÁNOČNÍ 
VESNIČKU. Tuto dokonalou atmosféru, kterou 
zajišťuje velkorysé osvětlení, Vám dopřejeme 
na zpáteční cestě. 
Půvabný INGOLSTADT patří mezi nejstarší 
bavorská města. Dodnes si zachoval úžasný 
starobylý ráz s téměř 600 dochovanými sta-
vebními památkami z nejrůznějších období. 
Dnes je město známé i díky výrobě aut 
značky Audi. Nejdříve proto na cca hodinu 
zavítáte do luxusního MUZEA AUDI. Na 

2ploše 6.000 m  se představí stálá expozice 50 
„audin“ a 30 motorek. Zajímavostí je, že 
některé modely jsou umístěny v největším 
výtahu typu PATERNOSTER na světě. 
Poté přejedete k Theaterplatz, odkud je připravena 
komentovaná prohlídka historického centra Ingol-
stadtu. Poznáte nádvoří Nového zámku, kde nyní 
sídlí Vojenské muzeum prezentující kolekce zbraní 
od 14. století do II. světové války, Starý zámek 
i malebná náměstí s nádhernými štítovými domy 
a velkolepými památkami, které připravily noblesní 
kulisu tradičním VÁNOČNÍM TRHŮM. 
Pozn.: Změna programu vyhrazena.

Bavorsko je svými zvyky a tradicemi proslulé po 
celém světě. Potrpí si na bohaté adventní výzdo-
bě měst, která je mnohde až uměleckým dílem. 
Užijte si s námi program, který Vás nadchne! Če-
kají Vás nová poznání, bohaté vánoční trhy i pří-
ležitost výhodného nákupu vánočních dárků.

Kód zájezdu: 995621
CENA

14.12. 990,- Kč

doprava lux busem,
Dopor. kapesné na vstupné: cca 20 EUR
trasa A (viz str. 4, 5)

 odborný průvodce CK.Naše cena obsahuje:
Pozn.:
ODJEZDY:

KuchlbauerKuchlbauer
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(dále jen VSP) platí pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu pořádané CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o. 
se sídlem Horšovský Týn, Littrowa 209, 346 01  Horšovský Týn, IČ 26406306 (dále jen CK).

Všeobecné smluvní podmínky CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o.Všeobecné smluvní podmínky CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o. (dále 3.10. Zákazník prohlašuje, že se seznámil se všemi souvisejícími informacemi, 
jen VSP) platí pro všechny služby cestovního ruchu pořádané CK BUS TOUR- které cestovní kancelář k předmětnému zájezdu uvádí.
FOLTÝNOVÁ s.r.o. (dále jen CK). 4. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. CK má právo na zaplacení ceny zájezdu, výletu či ceny jednotlivých služeb 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ před jejich poskytnutím. Zákazník se zavazuje hradit celkovou cenu zájezdu 

nebo výletu nebo jednotlivých služeb před jejich čerpáním. Cena služeb je 1.1. Cestovní kancelář BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o. se sídlem Jana Littrowa 
sjednána dohodou mezi CK a zákazníkem. Obsah služeb, které jsou zahrnuty 209, 346 01 Horšovský Týn IČ: 26406306, zapsaná v OR u KS v Plzni, oddíl C, 
v ceně zájezdu nebo výletu, je uveden v katalogu nebo nabídkových listech vložka 18210, zajišťuje a poskytuje služby cestovní kanceláře na základě 
nebo na webové stránce u daného programu v části "Naše cena obsahuje" nebo udělené koncese. Organizuje zájezdy na území ČR a v zahraničí, které splňují 
v potvrzení zájezdu. Popis programu uvedeného v katalogu nebo v nabídkových podmínky zájezdu dle občanského zákoníku (zákon 89/2012 Sb.), dále zájezdy 
listech nebo na webové stránce popisuje průběh zájezdu a navštívená místa, aby forfaitové, jednodenní výlety v ČR i do zahraničí. Zajišťuje dále jednotlivé služby 
si zákazník udělal představu o průběhu zájezdu nebo výletu. Popis programu jako vstupenky na kulturní představení, pobyty v ČR, dopravu. Zprostředkovává 
nelze zaměňovat za část "Naše cena obsahuje". Celková cena zájezdu a její prodej služeb cestovního ruchu, které netvoří spojené cestovní služby. 
popis jsou uvedeny u každého programu „Naše cena obsahuje“. U poznávacích 1.2. Tyto VSP upravují práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy o zájezdu 
zájezdů cena většinou obsahuje dopravu lux busem, ubytování, stravování, (dále jen SOZ) a ze smlouvy o zprostředkování jiných služeb cestovního ruchu.
službu průvodce CK. U pobytových zájezdů cena většinou obsahuje dopravu 1.3. Smlouva o zájezdu je uzavírána v souladu s občanským zákoníkem 
autobusem, ubytování, stravování, služby delegáta CK. Není-li tedy konkrétně č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZ) mezi CK a zákazní-
uvedeno, pak cena neobsahuje např. vstupné, cestovní a zdravotní pojištění, kem. SOZ může být uzavřena přímo s CK nebo prostřednictvím obchodního 
pobytové a lázeňské taxy, přepravní lístky apod. Ceny obsahují DPH a povinné zástupce CK, který jedná na základě a v mezích uzavřené smlouvy o obchodním 
smluvní pojištění pro případ úpadku CK ve smyslu zákona č. 214/2006 Sb., který zastoupení CK. CK nebo její zástupce jsou povinny poskytnout zákazníkovi 
novelizuje zákon č. 159/1999 Sb.před tím, než učiní závaznou objednávku nebo před uzavřením SOZ, informace 
4.2. Cestovní kancelář je oprávněna požadovat zálohu ve výši minimálně 50 % na standardizovaném příslušném formuláři. Standardizovaný formulář pro infor-
z celkové ceny zájezdu, nebylo-li smluvními stranami dohodnuto jinak. mace k zájezdu je k dispozici na prodejních místech CK a umístěn také na 
Doplatek služeb musí být uhrazen nejpozději do 30 dní před poskytnutím první www.bustour-foltynova.cz v oddíle „Dokumenty CK“. 
služby, nebude-li stanoveno jinak. Při uzavření smlouvy v termínu kratším než 2. ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU
30 dní musí být úhrada provedena ihned po podpisu smlouvy o zájezdu. Při Účastníky smluvního vztahu jsou cestovní kancelář, která do smluvního vztahu 
placení složenkou se termínem zaplacení rozumí termín, kdy CK obdrží vstupuje prostřednictvím svých vlastních cestovních kanceláří nebo 
potvrzení o zaplacení. Při placení převodem z účtu se termínem zaplacení prostřednictvím sítě externích prodejních míst a zákazník, kterým může být 
rozumí den, kdy je na běžný účet CK připsána požadovaná částka. fyzická i právnická osoba (dále jen zákazník).
4.3. V případě nedodržení termínu zaplacení ceny zájezdu zákazníkem je CK 3. SMLUVNÍ VZTAH
oprávněna jeho účast na zájezdu zrušit s tím, že náklady spojené se zrušením 3.1. Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří a zákazníkem vzniká uzavřením 
služeb hradí zákazník podle VSP. smlouvy o zájezdu, tj. přijetím (podepsáním) zákazníkem (v případě právnické 
4.4. Některé poplatky jsou hrazeny přímo v místě poskytování služeb v měně osoby způsobem a osobou v souladu s právními předpisy), případně jeho 
daného státu. Jedná se např. o přihlašovací taxu, parkovné, pronájem ložního zákonným zástupcem, smlouvy o zájezdu a jejím potvrzením ze strany CK. 
prádla, klimatizaci apod.Smlouva o zájezdu je uzavřena v případě akceptace objednávky služeb 
4.5. Náklady CK na vedlejší služby, které nejsou obsahem ceny programu či zákazníka cestovní kanceláří. Objednávka služeb musí splňovat požadované 
služby, jako např. telefonické či elektronické dotazy do zahraničí i v tuzemsku, náležitosti a musí být učiněna zákazníkem anebo osobou oprávněnou za něho 
telefonické rezervace v zahraničí apod., poštovné, o které zákazník požádá CK, jednat. Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK může rovněž vzniknout uzavřením 
hradí zákazník. Zákazník musí být předem seznámen s předpokládanými smlouvy ve prospěch třetí osoby. Vzdá-li se osoba, v jejíž prospěch byla smlouva 
náklady. uzavřena, svého práva projevit souhlas se smlouvou, bude plněno tomu, kdo 
4.6. Případné slevy, vyhlášené CK po datu podpisu smlouvy o zájezdu zákazní-smlouvu uzavřel. Zákazník č. 1 svým podpisem zodpovídá za správnost údajů 
kem, nezakládají právo zákazníka na zlevněnou cenu. o osobách uvedených ve smlouvě o zájezdu, za správnost cen jím vybraného 
4.7. Cena pro dítě se rozumí za doprovodu dvou osob platících plnou cenu. Dítě programu a požadovaných služeb a stvrzuje, že porozuměl programu 
je většinou uloženo na 3. lůžku, kterým je přistýlka. uvedenému v katalogu CK a v něm uvedeným informacím nebo informacím 
4.8. Převoz zavazadel do 20 kg/osobu v dopravních prostředcích zajišťovaných z nabídkového listu, seznámil se s Všeobecnými smluvními podmínkami CK 
CK je zdarma, za každé další zavazadlo zaplatí účastník 250 Kč/cestu. Na jednu a informacemi na standardizovaném příslušném formuláři, které jsou nedílnou 
cestující osobu se počítá max. jedno zavazadlo. Zvláštní nebo objemnější součástí SOZ a plně s nimi souhlasí.
zavazadla nejsou akceptována a řidiči je mohou odmítnout naložit. Zvláštním 3.2. U nezletilých osob, tj. osob mladších 18 let, musí SOZ podepsat jejich 
zavazadlem se rozumí slunečníky, kola, pádla, nafukovací čluny, dětské kočárky, zákonný zástupce nebo osoba, která disponuje ověřeným souhlasem zákonného 
objemné cestovní kufry apod. Jejich přepravu je nutné předem konzultovat v CK. zástupce, a dále, že souhlasí s účastí nezletilého na všech částech zájezdu.
4.9. Jestliže zákazník svým chováním a jednáním ovlivní průběh a organizaci 3.3. Jestliže se zákazník přihlásí na zájezd pořádaný partnerskou CK, vyplní 
zájezdu tak, že nebude moci být dodržen program zájezdu, a vzniknou další smlouvu o zájezdu pořádající CK. Před jejím podpisem se seznámí s jejími 
náklady CK, zákazníkům CK nebo 3. osobám, zejména na dopravu, ubytování, Všeobecnými smluvními podmínkami a informacemi o zájezdu na standardizo-
pokuty apod., plně hradí tyto náklady zákazník, který situaci způsobil. vaném příslušném formuláři. 
4.10. Nepřijde-li zákazník na dohodnutý odjezd ve smluvený čas, hodinu, 3.4. Písemná objednávka skupiny či kolektivu obsahuje IČ, DIČ, pokud jim byla 
nespojí-li se neprodleně s CK nebo pověřenou osobou do 10 min. od dohodnu-přidělena, přesný název a adresu organizace, program zájezdu, požadované 
tého času odjezdu, zájezd pokračuje v programu a zákazník se dopraví do hote-služby (např. zajištění večeří, sjednání určitého druhu pojištění apod.), 
lu, domů nebo do sjednaného místa na vlastní náklady. dohodnutý způsob úhrady ceny zájezdu, kontakt pověřeného organizátora. 
4.11. Poplatky za změny v knihování a odstoupení od smlouvy jsou splatné Potvrzená objednávka cestovní kanceláří, včetně předaných VSP CK a informací 
ihned. o zájezdu nebo výletě, se doručením nebo předáním objednavateli a úhradou 

zálohy složené v hotovosti nebo dnem jejího připsání na běžný účet CK stává 4.12. V případě nedodržení termínu zaplacení ceny zájezdu zákazníkem je CK 
závaznou smlouvou o zájezdu. oprávněna jeho účast na zájezdu zrušit s tím, že náklady spojené se zrušením 

služeb hradí zákazník podle VSP. 3.5. Právo účasti zákazníka na zájezdu či právo čerpání objednaných služeb 
vzniká zaplacením ceny zájezdu či objednaných služeb. 4.13. Zákazník má právo na poskytnutí služeb jen při plném zaplacení ceny 

zájezdu.3.6. Povinnost závazné rezervace zájezdu či objednaných služeb ve prospěch 
zákazníka ze strany CK vzniká v okamžiku přijetí řádně vyplněné a podepsané 4.14. V případě platby poukázkami nebo dárkovými poukazy, které poskytuje 
smlouvy o zájezdu, přijetím zálohy a prohlášením zákazníka, že byl plně zaměstnavatel na příspěvek na dovolenou, lze uplatnit jen v omezené množství 

těchto poukázek dle vyhlášených pravidel CK pro platbu poukázkami. Poukázky seznámen se Všeobecnými smluvními podmínkami a podrobnými informacemi 
lze uplatnit pouze v CK a jen na zájezdy pořádané CK. Poukázky lze uplatnit k vymezení zájezdu na standardizovaném formuláři, seznámil s nimi i ostatní 
pouze v jejich nominální hodnotě a nelze je v žádném případě směnit za peníze, cestující a všichni zákazníci s těmito podmínkami a informacemi souhlasí. Dále 
a to ani v případě zákazníkova odstoupení od SOZ.potvrzuje, že mu byl předán doklad o povinném pojištění CK proti úpadku 

a byly poskytnuty obecné údaje o pasových vízových požadavcích státu určení. 4.15. Cestovní kancelář je oprávněná termíny úhrady cen zájezdů a služeb 
uvedené v tomto článku kdykoli měnit zejména v závislosti od různých 3.7. CK si vyhrazuje právo oznámit před uzavřením smlouvy změny údajů 
marketingových akcií či sezónních slev. Odchylka od termínů uvedených v tom-uvedených v katalogu a nabídkových listech CK. V takovém případě, kdy se 
to článku bude vždy výslovně uvedena ve SOZ nebo katalogu nebo na nabíd-údaje v nabídce a na přihlášce odlišují, jsou závazné údaje uvedené na závazné 
kovém listě.přihlášce nebo SOZ.
5. ZMĚNA SLUŽEB A CENY ZÁJEZDU 3.8. Uzavřením smlouvy o zájezdu podle těchto podmínek zákazník stvrzuje, že 

je mu znám obsah smlouvy a že s tímto obsahem souhlasí, jakož se všemi 5.1. Cestovní kancelář může změnit podmínky zájezdu nebo výletu, pokud se 
ostatními podmínkami a zavazuje se zaplatit CK sjednanou cenu. jedná o nevýznamnou změnu, o které zákazníka informuje v textové podobě.
3.9. Není-li smlouva o zájezdu vyhotovena v písemné formě, vydá CK při jejím 5.2. Nutí-li vnější okolnosti CK podstatně změnit některou z hlavních náležitostí 
uzavření nebo bezprostředně po jejím uzavření zákazníkovi potvrzení o zájezdu. zájezdu (náležitosti uvedené v §2527 občanského zákoníku), navrhne 
Je-li smlouva vyhotovena v písemné formě, nahradí její stejnopis potvrzení zákazníkovi změnu smlouvy o zájezdu, kterou může zákazník přijmout nebo 
o zájezdu, obsahuje-li všechny náležitosti pro potvrzení zájezdu. Obsahují-li může od smlouvy odstoupit, aniž by musel hradit odstupné. Pokud navrhovaná 
smlouva o zájezdu a potvrzení o zájezdu údaje, které se liší, může se zákazník změna smlouvy vede i ke změně ceny služeb, je CK povinna v návrhu smlouvy 
dovolat toho, co je pro něho výhodnější. novou cenu uvést. Zákazník má právo rozhodnout se, zdali s navrhovanou 



Všeobecné smluvní podmínky CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o.Všeobecné smluvní podmínky CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o.
(dále jen VSP) platí pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu pořádané CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o. 
se sídlem Horšovský Týn, Littrowa 209, 346 01  Horšovský Týn, IČ 26406306 (dále jen CK).

111

změnou smlouvy bude souhlasit či zda od smlouvy odstoupí. V případě, že 5.12. Na žádost zákazníka může CK provést změny podmínek sjednaných ve 
zákazník ve lhůtě nejdéle 5 dní od doručení tohoto návrhu na změnu smlouvy smlouvě jako např. změnu rozsahu služeb, záměnu jmen účastníků zájezdu, 
neodstoupí od smlouvy, má se za to, že se změnou smlouvy souhlasí. popř. další změny. CK má nárok na úhradu nákladů s ní spojenou: změna osoby 
Jestliže změna smlouvy vede i ke zvýšení ceny zájezdu či služeb, je zákazník nebo nástupního místa v době kratší než 5 dní do stanoveného odjezdu: 
povinen uhradit rozdíl v ceně nejdéle do 7 dní od doručení návrhu na změnu 300 Kč/os., přepis jména na letence: 300 Kč – 3.500 Kč podle podmínek letecké 
smlouvy. V případě porušení těchto povinností zákazníka je CK oprávněna od společnosti.
smlouvy odstoupit, čímž není dotčeno právo CK požadovat smluvní pokutu 6. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA 
podle VSP. Vede-li změna smlouvy ke snížení ceny zájezdu či služeb, zavazuje 

6.1. Zákazník má právo: 
CK vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně do 7 pracovních dní.

a) na poskytnutí dohodnutých služeb dle smlouvy o zájezdu při jejich úplném 
5.3. CK si vyhrazuje právo změny místa a času odjezdu autobusu, trasy zájezdu. 

zaplacení 
5.4. V případě, že v průběhu zájezdu anebo v průběhu čerpání jednotlivých 

b) na informace související s jeho objednanými a zaplacenými službami
služeb CK neposkytne některou ze služeb řádně, zavazuje se bez zbytečného 

c) kdykoliv zrušit zájezd za podmínek uvedených ve VSP, které nesmějí být 
odkladu a bezplatně provést taková opatření, která zajistí pokračování zájezdu, 

nepřiměřené a nesmějí překročit náklady skutečně spojené s odstoupením SOZčerpání služeb, a to pokud možno ve stejném rozsahu a kvalitě, jak bylo 
d) na ochranu osobních údajů, které jsou obsahem smlouvy o zájezdu, případně sjednáno ve smlouvě o zájezdu. Nelze-li pokračování v zájezdu či čerpání sužeb 
dalších dokumentůzajistit jinak než prostřednictvím služeb nižší kvality, než bylo sjednáno, má 
e) na poskytnutí dalších písemných informací o všech skutečnostech, které jsou zákazník právo na uplatnění slevy z původně sjednané ceny zájezdu či služeb. 
pro zákazníka důležité a které jsou cestovní kanceláři známy, pokud nejsou již Nepřijme-li zákazník náhradní službu nižší kvality či jiné náhradní služby anebo 
obsaženy ve SOZ, v katalogu, který byl zákazníkovi předán anebo na webových nelze-li náhradní služby zajistit, je CK povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně.
stránkách CK, a to nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu5.5. CK je oprávněna zrušit zájezd či jednotlivé služby v důsledku neodvratitelné 
f) na změnu smlouvy o zájezdu za podmínek vyhlášených ve VSP události, které nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které na ní 
g) na změnu v osobě zákazníka. Změna je vůči CK účinná, doručí-li ji zákazník lze rozumně požadovat.
s textovým oznámením spolu s prohlášením nového zákazníka, že s uzavřenou 5.6. CK je oprávněna zrušit zájezd nebo jednotlivé služby před zahájením jejich 

čerpání, jestliže z vážných důvodů nemůže dodržet podmínky smlouvy. SOZ souhlasí a že splní podmínky účasti na zájezdu. Oznámení je včasné, je-li 

5.7. CK má právo zrušit zájezd v případě, není dosaženo minimálního počtu CK doručeno aspoň 7 dnů před zahájením zájezdu
účastníků k jeho uskutečnění. Minimální počet účastníků je 35 osob, nebude-li h) na reklamaci
předem uvedeno jinak. CK tak musí učinit nejpozději ve lhůtě: 20 dní před ch) na převoz jednoho zavazadla do 20 kg na osobu
zahájením zájezdu v případě cest trvajících déle než 6 dní, 7 dní před zahájením i) na informace o změně poskytovaných služeb 
zájezdu v případě cest trvajících 2–6 dní a 2 dny před zahájením zájezdu j) má právo nezúčastnit se organizovaných částí programu, ale plně na sebe 
v případě cest trvajících méně než 2 dny, není-li u konkrétního zájezdu defino- přebírá všechna rizika, která mohou nastat 
vána lhůta odlišná, pokud tohoto minimálního počtu nebude dosaženo. V tako- k) má právo nevyužít všech služeb, které jsou v ceně zájezdu, ale nemá nárok na 
vém případě má zákazník právo na základě nové smlouvy o zájezdu na poskyt- vrácení peněz za nevyužitou službu 
nutí náhradního zájezdu nebo služby nejméně v kvalitě odpovídající původní l) podle mezinárodních zvyklostí má zákazník právo na ubytování v den nástupu 
smlouvě, je-li v možnostech CK takový zájezd nabídnout či službu zajistit. 

až od 14.00 hodiny a den odjezdu max. do 10.00 hodiny, není-li předem 
Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové smlouvy o zájezdu, je CK 

dohodnuto jinak nebo není-li v místě zvykem jinak.
povinna vrátit zákazníkovi vše, co od něj obdržela na úhradu ceny zájezdu či 

6.2. Zákazník je povinen: 
služeb podle zrušené smlouvy. Bude-li uzavřena nová smlouva, považují se již 

a) poskytnout CK informace a provést úkony, které jsou potřebné k řádnému uhrazené platby za platby podle nové smlouvy. Případný rozdíl v cenách jsou 
zabezpečení a poskytnutí služeb jako úplné, pravdivé a aktuální informace smluvní strany povinny vypořádat ve lhůtě, která musí být minimálně 5 dní od 
o účastnících a předložit potřebné doklady podpisu nové smlouvy o zájezdu a musí skončit před zahájením zájezdu. 
b) neprodleně oznámit CK písemnou formou změny týkající se uzavřené 5.8. CK je oprávněna jednostranně zvýšit cenu zájezdu nebo ceny jednotlivých 
smlouvy o zájezduslužeb, a to v případě, jestliže se zvýší tyto náklady:
c) doplnit potřebné informace, které neuvedl při uzavírání smlouvy o zájezdu, a) cena za přepravu včetně cen pohonných hmot
a to nejpozději 7 dní před čerpáním 1. služby b) platby spojené s dopravou, jako jsou letištní, přístavní či jiné poplatky 
d) zaplatit řádně cenu objednaných služeb zahrnuté v ceně zájezdu, nebo
e) v případě přiobjednání dalších služeb, které nebyly uvedeny při uzavření c) směnný kurs české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu v průměru 
smlouvy o zájezdu, oznámit CK písemnou formou jejich objednávku a jejich o více než 10 %.
úhradu provést neprodleně, nebude-li dohodnuto s CK jinak Písemné oznámení o zvýšení ceny odešle zákazníkovi CK nejpozději do 21 dní 
f) zajistit u osob mladších 18 let doprovod a dohled dospělé osoby před zahájením zájezdu na e-mailovou adresu uvedenou v smlouvě o zájezdu, 
g) zajistit doprovod osobě, jejíž zdravotní nebo duševní stav to vyžadujepokud není uvedena, tak dopisem zaslaným na adresu bydliště uvedeného 

v smlouvě o zájezdu, není-li dohodnuto jinak. h) nahlásit účast cizího státního příslušníka 
Navýšení ceny zájezdu nebo služby podle tohoto článku je zákazník povinen i) dostavit se k odjezdu podle pokynů sdělených CK v předaných závěrečných 
doplatit CK nejpozději ve lhůtě stanovené v písemném oznámení CK, která pokynech k odjezdu. Pokud se zákazník k odjezdu nedostaví nebo zmešká 
nebude kratší než 5 dní. odjezd, nebo musí-li být ze zájezdu vyloučen (např. zapomenutý cestovní 
5.9. Má-li být cena zájezdu navýšena o více než 8 %, uvede CK v návrhu změny doklad, neplatný cestovní doklad, celní přestupek, zamlčení skutečného 
smlouvy i výši nové ceny. Nesouhlasí-li zákazník se změnou smlouvy, má právo zdravotního stavu, podnapilý stav, stav pod vlivem omamných látek apod.), má 
od smlouvy odstoupit bez povinnosti zaplatit odstupné. CK může určit pro CK nárok na plnou úhradu ceny zájezdu. 
odstoupení přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší 5 dnů a musí skončit před j) řídit se pokyny průvodce zájezdu nebo jiné cestovní kanceláří pověřené osoby 
zahájením zájezdu. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy v určené lhůtě, platí, že a dodržovat stanovený program 
se změnou smlouvy souhlasí. k) zákazník je osobně zodpovědný za dodržování pasových, celních, devizo-
5.10. Způsob zvýšení ceny zájezdu se stanovuje takto: vých, zdravotních a ostatních předpisů té země, do které cestuje. Dbá i na to, 
Podle čl. 5.8. se cena zájezdu dohodnutá ve SOZ, jež připadá na jednoho aby platnost jeho cestovního dokladu po skončení zájezdu byla v souladu se 
účastníka zájezdu zvýší o částku, o kterou se zvýší: vstupními podmínkami země, do které vstupuje. I děti cestují s vlastním 
a) cena za dopravu (včetně ceny pohonných hmot) příslušným dopravným cestovním dokladem.
prostředkem, jež připadá na jednu přepravovanou osobu, a kterou bude muset 

l) neporušovat právní předpisy nebo nenarušovat program např. konzumací 
pořadatel zaplatit dopravci zajišťujícímu dopravu navíc oproti ceně dopravy 

alkoholu a kouřením v autobuse, porušováním dobrých mravů, požitím 
původně dohodnuté.

omamných látek apod. CK je oprávněna v takovém případě ukončit smluvní 
b) rozdíl mezi směnným kurzem CZK použitým pro stanovení ceny zájezdu 

vztah se zákazníkem, přičemž zákazník ztrácí nárok na náhradu nevyužitých 
a směnným kurzem CZK v okamžiku uskutečňovaného zvýšení ceny zájezdu 

služeb. 
jednostranným úkonem. Nebude-li možné zjistit dobu vytvoření cenové nabídky, 

m) uhradit škody, které zákazník způsobil CK nebo ostatním poskytovatelům pak se vychází z okamžiku uzavření smlouvy. 
služeb, ostatním zákazníkům CK nebo třetím osobám 5.11. Způsob snížení ceny zájezdu se stanovuje takto:
n) zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, omezovat nebo poškodit ostatní Podle čl. 5.8. se cena zájezdu dohodnutá ve smlouvě o zájezdu, jež připadá na 
účastníky zájezdu, ohrozit a poškodit dobré jméno CK. Uhradit případné škody. jednoho účastníka zájezdu sníží o částku, o kterou se sníží: 
o) veškeré závady a odchylky od objednaných služeb bezodkladně po jejich a) cena za dopravu (včetně ceny pohonných hmot) příslušným dopravným 
zjištění na místě oznámit písemně zástupci CK a poskytnout nezbytnou prostředkem, jež připadá na jednu přepravovanou osobu, a kterou pořadatel 
součinnost k jejich odstranění zaplatil dopravci zajišťujícímu dopravu méně oproti ceně dopravy původně 
p) dodržovat pravidla slušného chování, hygieny, nerušit a neomezovat ostatní dohodnuté.
účastníky nebo místní občany a dbát pokynů odpovědných osob b) rozdíl mezi směnným kurzem CZK použitým pro stanovení ceny zájezdu 
q) dbát pokynů CK a osob pověřených CK a směnným kurzem CZK v okamžiku uskutečňovaného snížení ceny zájezdu 
r) neomezit a neohrozit ostatní zákazníky tak, aby jim bylo zamezeno nebo jednostranným úkonem. Nebude-li možné zjistit dobu vytvoření cenové nabídky, 
znemožněno čerpat služby spojené s obsahem zájezdu nebo výletu. To se týká pak se vychází z okamžiku uzavření smlouvy. 
i zdravotního stavu (např. hlasitý spánek). V takovém případě zákazník uhradí V případu snížení ceny má pořadatel právo na odečtení skutečných 

administrativních nákladů o částky, jež má být zákazníkovi vrácena. vzniklou škodu nebo kompenzaci tomu, komu náklady vzniknou.
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(dále jen VSP) platí pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu pořádané CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o. 
se sídlem Horšovský Týn, Littrowa 209, 346 01  Horšovský Týn, IČ 26406306 (dále jen CK).

Všeobecné smluvní podmínky CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o.Všeobecné smluvní podmínky CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o.

7. PRÁVA A POVINNOSTI CK 8.4. Za změnu osob ve smlouvě o zájezdu, za tzv. překnihování, je zákazník 
povinen zaplatit 300 Kč. CK je oprávněna:
8.5. CK má právo odečíst odstupné (tj. náklady spojené se zajištěním služeb) od 7.1. požadovat zaplacení plné ceny zájezdu a ceny jednotlivých služeb, a to 
zaplacené zálohy nebo zaplacené ceny doposud objednaných služeb. CK je před jejich poskytnutím
zároveň povinna vrátit zákazníkovi zůstatek z uhrazené ceny zájezdu podle 7.2. domáhat se splnění povinností ze strany zákazníka a uplatnit v případě 
zrušené smlouvy o zájezdu. Podmínky pro stornopoplatky se vztahují i pro děti, porušení těchto povinností sankce a další nároky podle smlouvy o zájezdu a VSP
a to bez ohledu na to, zda jde o osobu platící či nikoliv. Pro výpočet 7.3. jednostranně změnit v odůvodněných případech obsah a rozsah sjednaných 
stornopoplatků se vychází z ceny uvedené v ceníku konkrétního programu služeb
a věku dítěte. 7.4. CK je oprávněna provádět změny v průběhu programu a poskytovaných 
8.6. Zákazník v souvislosti s odstoupením od SOZ není povinen platit CK služeb v průběhu zájezdu, vyžadují-li to dané podmínky. V těchto případech je 
odstupné v těchto případech, kdy:CK povinna:
a) CK zvýší cenu zájezdu o více než 8 %• zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo blížící 
b) CK nemůže splnit zvláštní požadavky a přání zákazníka, které přijalase původním podmínkám
c) CK podstatně změní některou z hlavních náležitostí zájezdu • vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu neposkytovaných služeb, za které nebylo 
d) v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastanou poskytnuto náhradní plnění
nevyhnutelné a mimořádné okolnosti mající zásadní vliv na poskytování služeb • v případě, že kvalita a cena náhradní služby je nižší než služba původně 
zahrnutých v zájezdu. Pokud zákazník využije práva odstoupit od SOZ, CK musí sjednaná, vrátí CK zákazníkovi cenový rozdíl podle bodu 5.11. těchto VSP
vrátit veškeré platby do 14 dnů.• poskytnout zákazníkovi poměrnou slevu z ceny služeb, které byly předmětem 
Zákazník může odstoupit od smlouvy o zájezdu ve lhůtě 5 dnů, nutí-li vnější smluvní ceny a nebyly poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě podle bodu 6.11. 
okolnosti navrhnout zákazníkovi změnu smlouvy, a zákazník s touto změnou Pokud je zákazníkovi za neposkytnutou službu nebo poskytovanou službu 
nesouhlasí.v nižší kvalitě na místě nabídnuta a zákazníkem vyčerpána kompenzace ve 
9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY CESTOVNÍ KANCELÁŘÍformě dalších služeb, není zákazník oprávněn požadovat žádnou další náhradu 

nebo slevu z ceny 9.1. Nastanou-li okolnosti, které CK brání poskytnout služby podle sjednaných 
• za neposkytnuté služby v plném rozsahu a kvalitě, za něž by jinak náležela podmínek, je povinna provést odpovídající změny nebo zájezd zrušit. Takové 

změny je CK povinna sdělit zákazníkovi bez zbytečného odkladu. Pokud sleva z jejich ceny, se nepovažuje neodebraná strava v místě pobytu, pokud ji 
zákazník neodstoupí od smlouvy ve lhůtě konkrétně uvedené v oznámení zákazník neodebral z důvodů závislých na jeho vůli a náhrada stravy ve formě 
o změně nebo obecně do 5 dnů, má se za to, že se změnou souhlasí. CK může cestovního balíčku
od smlouvy o zájezdu odstoupit:7.5. na základě mezinárodních přepravních předpisů a aktuálního dění si CK 
a) v případě zrušení zájezduvyhrazuje právo změny plánované trasy, místa a času odjezdu a příjezdu a ceny 

dopravy b) z důvodu porušení povinností zákazníka stanovených smlouvou o zájezdu 
nebo těchto Všeobecných smluvních podmínek7.6. CK není odpovědna za nesplnění svých závazků a povinností a za škodu 

způsobenou právní povinností, dále škodou způsobenou zákazníkem nebo třetí c) v případě, že některá z osob, která má dle smlouvy o zájezdu obývat 
osobou ubytovací jednotku spolu s jinými osobami, provede storno zájezdu, a nebude 

k dispozici vhodný náhradník, ani nebude možno ze strany CK zajistit 7.7. vypovědět zákazníkovi smlouvu o zájezdu, jestliže porušil dohodnutá 
zbývajícím osobám ubytování ve vybraném ubytovacím zařízení, platí, že je CK ustanovení Všeobecných smluvních podmínek CK, smlouvy o zájezdu, nebo 
oprávněna odstoupit od uzavřené smlouvy o zájezdu, pokud se zákazníky poruší-li zákazník své povinnosti. V takovém případě hradí zákazník vzniklé 
nebude dohodnuto jinak, zejména pokud klient nevyužije jiné nabídnuté výdaje CK
ubytovací kapacity. Vzájemné vypořádání mezi účastníky se poté děje dle 7.8. řídit se vyhlášenými Všeobecnými smluvními podmínkami CK 
režimu storno podmínek. 7.9. CK je povinna nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu předat zákazníkovi 
9.2. CK může zrušit zájezd či jednotlivé služby před čerpáním první služby, závěrečné informace k zájezdu nebo výletu, ve kterých jsou uvedeny potřebné 
nebylo-li dosaženo minimálního počtu účastníků nebo v důsledku neodvra-informace k zahájení a naplnění sjednaných služeb zájezdu nebo výletu. Je-li 
titelné události, které CK nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí.SOZ uzavřena v době kratší než 7 dni před zahájením zájezdu, závěrečné 
a) CK si vyhrazuje právo zrušit zájezd nebo výlet, jestliže nebylo dosaženo informace k zájezdu nebo výletu předá CK zákazníkovi při zaplacení 100% ceny 
minimálního počtu účastníků a o této skutečnosti informovat zákazníka ve lhůtě zájezdu nebo výletu.
stanovené zákonem. Minimální počet účastníků v zájezdu nebo ve výletu je 35 7.10. před zahájením zájezdu odstoupit od SOZ pokud:
osob platících plnou katalogovou cenu. V tomto případě má zákazník nárok na • byl zájezd zrušen
vrácení celé částky zálohy bez dalších náhrad.• porušil zákazník svou povinnost
b) CK může zrušit zájezd před termínem zahájení zájezdu z důvodu rentability. • počet osob přihlášených na zájezd je nižší než nejnižší určený počet osob 
To znamená, jestliže náklady na uskutečnění zájezdu jsou vyšší než plánované v zájezdu a CK oznámila zákazníkovi zrušení zájezdu ve lhůtě, která nesmí být 
náklady.kratší než:
c) V případě zrušení zájezdu v jeho průběhu nebo z důvodu zásahu tzv. vyšší - 20 dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících déle než 6 dní
moci, má CK právo na úhradu poskytnutých služeb.- 7 dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících 2–6 dní
d) CK si vyhrazuje právo na změnu data a hodiny odjezdu a příjezdu, změnu - 2 dny před zahájením zájezdu v případě cest trvajících méně než 2 dny
tras, věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci (např. stávky, - CK v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení 
politická situace, náhlá změna počasí, přírodní katastrofy apod.), které CK zájezdu oznámila zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením 
nemohla ovlivnit. V těchto případech CK nepřebírá odpovědnost za důsledky zájezdu. Pořadatel v těchto případech vrátí zákazníkovi veškeré uhrazené platby.
a škody plynoucí ze změny programu a ceny zájezdu. CK si vyhrazuje právo na 

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZÁKAZNÍKEM 
změnu programu, změnu ubytovacího zařízení, je-li tato změna provedena ze 

8.1. Zákazník má právo kdykoliv odstoupit od smlouvy o zájezdu, tedy stornovat 
strany zahraničního partnera a CK nemohla tuto změnu odvrátit. CK je však 

zájezd. Odstoupení od smlouvy je zákazník povinen podat osobně v CK nebo 
povinna zákazníkovi garantovat ubytování a stravování minimálně na stejné 

písemně poštou, elektronickou poštou-mailem, faxem. Smluvní vztah je zrušen 
úrovni.

ke dni, kdy je odstoupení doručeno CK. CK je povinna mu bezodkladně, 
10. POJIŠTĚNÍ

nejpozději do 14 dnů od odstoupení od SOZ vrátit veškeré platby uhrazené 
10.1. CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o. je pojištěna ve smyslu zákona zákazníkem v jeho prospěch snížené o odstupné.
č. 214/2006 Sb. pojistnou smlouvu pro případ úpadku CK u Generali Pojišťovna 

Při odstoupení od SOZ bude při vzájemném vyúčtování započteno toto 
a.s. se sídlem Bělehradská 299/12, 120 00 Praha 2, IČ: 49240480, na jejímž 

odstupné:
základě vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu 

a) do 60. dne před zahájením zájezdu nebo čerpání 1. služby 500 Kč za každou svého úpadku:
přihlášenou osobu u poznávacího zájezdu a 1.000 Kč za každou přihlášenou 

• neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do ČR, pokud je 
osobu u zájezdů pobytových nebo pobytů realizovaných vlastní dopravou

tato doprava součástí zájezdu
b) od 59. do 35. dne před zahájením zájezdu skutečně vynaložené náklady, • nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se 
nejméně však 20 % z celkové ceny služeb/os. zájezd nekonal
c) od 34. do 15. dne před zahájením zájezdu skutečně vynaložené náklady, • nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně 
nejméně však 50 % z celkové ceny služeb/os. poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části. Tyto 
d) od 14. do 8. dne před zahájením zájezdu skutečně vynaložené náklady, všeobecné smluvní podmínky platí pro všechny zájezdy a služby organizované 
nejméně však 80 % z celkové ceny služeb/os. CK. 
e) 100 % z celkové ceny služeb/os. v době kratší než 7 dnů nebo nedostaví-li se 10.2. CK doporučuje klientovi sjednat cestovní pojištění do zahraničí. CK sjedná 
klient k odjezdu vůbec, zmešká-li odjezd či odlet nebo musel-li být ze zájezdu na žádost zákazníka, která je uvedena ve smlouvě o zájezdu písemně a včas, tj. 
vyloučen. v den uzavření SOZ, následující níže uvedený balíček cestovního pojištění 
8.2. V případě storna jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji musí osoba, která léčebných výloh do zahraničí, pojištění asistenčních služeb, pojištění smrti 
storno provedla, doplatit zbývající osobě příplatek za jednolůžkový pokoj. Při následkem úrazu, pojištění trvalých následků úrazu, pojištění odpovědnosti za 
ubytování v apartmánech či bungalovech při nižším počtu osob oproti počtu způsobenou škodu na zdraví a na věci, pojištění zrušení cesty. Podmínky 
osob při uzavření smlouvy o zájezdu, musí zákazníci uhradit cenu za celkový pojištění, se kterými budete seznámeni v CK, jsou stanoveny pojistnou smlouvou 
počet míst. UNIQA pojišťovna, a.s. se sídlem Evropská 136, 160 12 Praha 6. CK je pouze 
8.3. V případě, že v průběhu zájezdu zákazník zruší jeho část nebo nevyčerpá prostředníkem při sjednávání pojistné smlouvy, která vzniká mezi pojišťovnou 
některou ze zaplacených služeb, nemá nárok na finanční náhradu. a zákazníkem.
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(dále jen VSP) platí pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu pořádané CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o. 
se sídlem Horšovský Týn, Littrowa 209, 346 01  Horšovský Týn, IČ 26406306 (dále jen CK).

Všeobecné smluvní podmínky CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o.Všeobecné smluvní podmínky CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o.

POJIŠTĚNÍ OSOB DO ZAHRANIČÍ S UNIQA POJIŠŤOVNA, a.s. CK rovněž neodpovídá za škodu, která byla způsobena zákazníkem nebo třetí 
Pojištění léčebných výloh do zahraničí 2.000.000,- Kč osobou, která není spojena s poskytovatelem zájezdu. Pokud se vyskytnou 
Pojištění asistenčních služeb 2.000.000,- Kč případy způsobené třetí osobou (např. hluk v letovisku, havárie dopravních 
Pojištění smrti následkem úrazu 150.000,- Kč partnerů, atd.), je CK od úplného nebo částečného plnění a finanční kompenzace 
Pojištění trvalých následků úrazu 300.000,- Kč zcela osvobozena. V kompetenci CK není přidělování jednotlivých pokojů 
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a na věci třetí osoby 1.000.000,- Kč a jejich polohy. 
Pojištění zavazadel 10.000,- Kč CK upozorňuje zákazníky, že z provozních důvodů (např. nízký počet hostů 
Stornopoplatky – 80 %: max. 15.000,- Kč (skutečně vzniklých, vyúčtovaných nákladů) apod.) může ubytovací zařízení změnit povahu svých služeb (např. stravování,…) 
Sazba "Evropa" 18,- Kč/den/dítě do 15 let 35,- Kč/den/nad 15 let nebo některé služby omezit nebo dokonce zrušit (animace, taneční večery, 
Sazba "Svět" 35,- Kč/den/dítě do 15 let 70,- Kč/den/nad 15 let používání bazénu apod.) V takovém případě CK nevzniká k zákazníkovi nárok 
POJIŠTĚNÍ OSOB V ČR S UNIQA POJIŠŤOVNA, a.s. na finanční nebo jinou náhradu. 
Pojištění smrti následkem úrazu 50.000,- Kč Zákazník bere na vědomí, že po dobu pobytu v dopravním prostředku přebírá 
Pojištění trvalých následků úrazu 100.000,- Kč odpovědnost přepravní společnost. Zákazník je povinen řídit se jejími pokyny. 
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a na věci třetí osoby 200.000,- Kč Nárok na náhradu škody způsobenou zákazníkovi v souvislosti s přepravou je 
Stornopoplatky – 80 %: max. 7.000,- Kč (skutečně vzniklých, vyúčtovaných nákladů)

nutno uplatnit u přepravce z titulu odpovědnosti přepravce za škodu způsobenou 
Sazba "ČR 1 – 2 dny"   40,- Kč/os.

provozem dopravních prostředků. 
Sazba "ČR 3 – 10 dnů" 100,- Kč/os.

CK upozorňuje zákazníky, že v nabídkovém katalogu nebo v nabídkových listech 
POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ jsou použity fotografie, které jsou považovány za ilustrační. Vzhledem k tomu, že 
Pojištění storna zájezdu je určeno pro případ, že budete muset z vážných, každé ubytovací zařízení má několik typů pokojů, které se mohou lišit velikostí, 
pojišťovně prokazatelných důvodů, zájezd zrušit. Toto pojištění je součástí vybavením, polohou apod., není možné představit všechny typy služeb. Použité 
komplexního balíčku. Dle podmínek UNIQA, pojišťovna a.s. nelze pojištění na 

snímky nemusí odpovídat přesně typu zákazníkovy služby, a tato skutečnost 
storno zájezdu sjednat samostatně nebo dodatečně. Pokud zákazník toto pojištění 

nemůže být předmětem reklamace. 
sjednává, vztahuje se na skutečně vzniklé (vyúčtované) náklady, které vznikly 

Při cestách do zahraničí je třeba, aby zákazník akceptoval tamní zvyklosti, 
pojištěnému zrušením zájezdu. Nárok na pojistné plnění vzniká tomu 

prostředí a poměry. Předmětem reklamace proto nemohou být náboženské zvyky, 
pojištěnému, který při zaplacení zálohy na zájezd s CK zároveň uzavřel a uhradil 

charakteristické chování obyvatel, místní flóra a fauna.
cestovní pojištění (léčebné výlohy nebo námi nabízený komplexní balíček) včetně 

12. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ pojištění stornopoplatků. 
Důvody plnění jsou: smrt, úraz, náhlé onemocnění nebo rizikové těhotenství 12.1. Zákazník bere na vědomí, že CK zpracovává jeho osobní údaje. Tyto údaje 
pojištěného, jeho manžela/ky, dětí, rodičů nebo spolucestující osoby. CK zpracovává pro účely plnění povinností ze SOZ. Osobní údaje jsou 
Rozsah pojištění je vymezen v pojistné smlouvě pojistným plněním do max. 80 % zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, titul, datum narození, národnost, 
hodnoty sjednaného zájezdu a vychází ze Všeobecných smluvních podmínek CK, adresa, telefonní spojení, e-mailová adresa, popřípadě číslo cestovního dokladu. 
která je pořadatelem zájezdu. Pojistná smlouva mezi pojišťovnou a zákazníkem Tyto údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění objednaných 
pozbývá platnost 1 den před čerpáním 1. služby. CK nepřísluší posoudit existenci, služeb a k vyřízení případných reklamací. CK je dále oprávněna předat osobní 
případně výšku uplatňovaných nároků z tohoto vztahu. Veškeré pojistné infor- údaje třetím osobám v rozsahu nutném pro naplnění účelu smlouvy o zájezdu, 
mace vycházejí ze Všeobecných smluvních podmínek C/01, C/Léč/01, C/Sto/01, zejména poskytovatelům ubytování, pojišťovně, bezpečnostním orgánům apod. 
C/Zav/01, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy a které jsou k dispozici 12.2. Zákazník bere na vědomí, že CK může využít jeho jméno, příjmení, adresu 
na všech pobočkách UNIQA, pojišťovna a.s. nebo na všech pobočkách CK a elektronický kontakt pro potřebu šíření obchodních sdělení týkajících se jejích 
a jejich partnerů. CK je pouze prostředníkem při sjednávání pojistné smlouvy, vlastních produktů nebo služeb obdobných ke službám, které zákazník od CK 
která vzniká mezi pojišťovnou a zákazníkem. Ceny a podmínky pojištění vždy odebral. Zákazník má možnost odmítnout souhlas s takovýmto využitím svých 
vycházejí z aktuálních podmínek konkrétní pojišťovny, u které je pojištění sjedná-

osobních údajů buď v provozovně CK nebo e-mailem na e-mailovou adresu: 
no. Pojistnou událost řeší zákazník a pojišťovna. CK poskytne odpovídající pod-

bustour.ht@ckbustour.cz, i při zasílání každé jednotlivé zprávy, pokud původně 
klady zákazníkovi, ale nemůže být prostředníkem při vyřizování pojistné události.

toto využití neodmítl.
11. REKLAMACE A POMOC V NESNÁZÍCH 12.3. Údaje se zpracovávají elektronicky a pro potřeby zajištění určitých služeb 
CK zodpovídá za řádné poskytnutí služeb zájezdu nebo výletu. Má povinnost zájezdu také v tištěné podobě. K osobním údajům mají přístup zaměstnanci CK 
poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích. BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o., dále osoby řádně proškolené, které souvisejí se 
11.1. V případě, že rozsah nebo kvalita poskytovaných služeb je objektivně nižší, 

zajištěním objednaných služeb nebo spolupracující smluvní prodejci. 
než bylo sjednáno podle smluvních podmínek ve smlouvě o zájezdu, jejíž nedíl-

12.4. CK je dále oprávněna zpracovávat osobní údaje za účelem věrnostních pro-
nou součástí jsou tyto VSP, je zákazník oprávněn provést reklamaci. Zákazník je 

gramů jako jsou slevy, bonusy a jiné výhody pro zákazníka, pokud zákazník vy-
povinen svoji reklamaci oznámit neprodleně tak, aby mohla být sjednána 

sloví souhlas se zpracováním osobních údajů ve SOZ. Souhlas zákazník uděluje 
okamžitá náprava na místě samém. Reklamaci zákazník uplatňuje nejdříve 

na dobu neurčitou. Zákazník má právo kdykoliv tento souhlas písemně odvolat.
u zástupce CK (tj. průvodce) nebo v místě čerpání služby u delegáta CK nebo 

12.5. Pokud zákazník uzavírá SOZ i ve prospěch třetích osob (spolucestujících), u partnerské CK nebo v hotelu, kde doporučujeme provést osobně písemný zápis 
podpisem smlouvy potvrzuje, že je těmito třetími osobami ve smlouvě uvedenými (např. v recepci do knihy závad apod.) a aktivně přistupuje k jejímu vyřešení. 
zmocněn k poskytnutí jejich osobních údajů, jakož i k poskytnutí souhlasu se zpra-Zákazník je povinen svoji reklamaci řádně zdůvodnit a podle možností i průkaz-
cováním jejich osobních údajů, zpřístupnění a předávání jejich osobních údajů. ně doložit. Má-li zájezd skutečnou vadu, a vytkne-li ji zákazník bez zbytečného 
12.6. Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má následující práva:odkladu, má zákazník právo na náhradu v podobě náhradní služby nebo slevy 
• požadovat, aby CK omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud zákazník z ceny ve výši přiměřeného rozsahu trvání vady. 
popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby 11.2. CK odstraní vadu zájezdu, ledaže to není možné anebo odstranění vady 
správce ověřil přesnost jeho osobních údajůvyžaduje nepřiměřené náklady s ohledem na rozsah vady a hodnotu dotčených 
• zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz, ale cestovních služeb. Jde-li o podstatnou vadu, může zákazník odstoupit od SOZ 
o omezení jejich použitíbez zaplacení odstupného. 
• CK již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je 11.3. Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu, nabídne CK bez 

dodatečných nákladů pro zákazníka vhodné náhradní řešení, pokud možno stejné požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků
nebo vyšší jakosti, než jaká byla sjednána ve SOZ. Je-li navrhované řešení nižší • zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby, 
jakosti, než jakou určuje smlouva, poskytne CK zákazníkovi přiměřenou slevu. než bude ověřeno, zda oprávněné důvody CK převažují nad oprávněnými důvody 
Zákazník může navrhované řešení odmítnout pouze tehdy, není-li srovnatelné zákazníka. Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou 
s tím, co bylo ve smlouvě sjednáno, nebo není-li poskytnutá sleva přiměřená. být jeho údaje zpracovány s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem
11.4. Zákazník má právo uplatnit reklamaci v kterékoliv provozovně CK. Pokud • právo podat stížnost u dozorčího orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních 
SOZ byla uzavřena prostřednictvím obchodního zástupce, má právo reklamaci údajů
podat také u tohoto zástupce. Zákazník je povinen v reklamaci pravdivě specifi- • pokud zákazník požaduje, vydá mu CK kdykoliv potvrzení, že jsou jeho osobní 
kovat konkrétní zájezd nebo službu, jichž se reklamace týká a srozumitelně uvést, údaje zpracovávány, poskytne informace za jakým účelem, pro které příjemce 
v čem spatřuje vadu či vady poskytovaných služeb. Reklamaci podává písemně. nebo kategorii příjemců budou zpřístupněny
V případě ústního podání reklamace je CK, popř. její zástupce v místě pobytu • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů 
nebo obchodní zástupce povinna se zákazníkem sepsat reklamační protokol týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti 
o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob tomuto zpracování.
vyřízení reklamace zákazník požaduje. Zákazník svým podpisem na reklamačním 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ protokolu potvrzuje svůj souhlas s jeho obsahem a převzetím jednoho vyhoto-
13.1. Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem se řídí právním řádem ČR, zejména vení. Zákazníkovi bude předáno písemné potvrzení převzetí reklamace.
zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník.11.5. CK je oprávněna při vyřizování reklamace v místě konání zájezdu řešit 
13.2. Tyto Všeobecné smluvní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne reklamaci poskytnutím náhradní služby či jinou kompenzací.
1.12.2018.11.6. CK neodpovídá za cenu a kvalitu služeb, u kterých není pořadatelem, které 
13.3. Tyto Všeobecné smluvní podmínky platí pro všechny zájezdy a služby zákazník zakoupí přímo v místě pobytu u delegáta, hotelu nebo jiného poskyto-

vatele služeb. organizované CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o.



 
 
    
   HistoryItem_V1
   ReversePageOrder
        
      

        
     1
     0
    
            
       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



