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CHORVATSKO • BULHARSKO • ČESKÁ REPUBLIKA • SLOVENSKO • POLSKO • MAĎARSKO
• dovolená u moře
• aktivní dovolená
• seniorské zájezdy

• lázeňské pobyty
• termální lázně
• poznávací zájezdy

• adventní zájezdy
• lyžování
• muzikály

www.duhatour.cz

DĚTSKÉ
CENY AŽ DO

15 LET

SENIORSKÉ
ZÁJEZDY

SLEVY
ZA VČASNÝ 

NÁKUP
AŽ 20%

AUTOKAROVÁ 
DOPRAVA DO 
CHORVATSKA

Z CELÉ ČR

PŘI SEPSÁNÍ  
SMLOUVY  ZÁLOHA 

POUZE

za osobu
1000,- Kč

JIŽ 15. 
SEZÓNU  
S NÁMI



NAŠI MILÍ ZÁKAZNÍCI, DÁMY A PÁNOVÉ.
Jsme velice potěšeni tím, že jste si k výběru své dovolené vybrali náš nový katalog „Dovolená 2019“ a zároveň chceme podě-
kovat za důvěru těm, kteří s námi již dovolenou strávili. Každoročně připravujeme něco nového, a proto jsme novinky zařa-
dili i do našich zájezdů pro rok 2019. Dovolujeme si Vám představit naši pestrobarevnou nabídku ubytování v Chorvatsku 
v apartmánech. Pro klienty, kteří vyhledávají klidné místo pro svou dovolenou, doporučujeme letovisko střední Dalmácie 
– Ruskamen, ve kterém jsme připravili i velmi výhodné pobyty s polopenzí a oblíbenou akci „Otevírání moře“ a „Zavírání 
moře“. Dalšími letovisky pro příjemný odpočinek jsou Brela (pláž s modrou vlajkou), Baška Voda, Tučepi, Živogošče, Drvenik 
a Gradac.
Nezapomněli jsme také na zájezdy spojené s cvičením jógy, zumby, aerobicu apod., na které se můžete připojit a strávit tak 
dovolenou plnou aktivit a pohody. Pokud nejedete k moři vlastní dopravou, rádi Vám nabídneme dopravu do námi nabíze-
ných míst v Chorvatsku klimatizovanými autobusy s WC a možností občerstvení s nástupními místy z celé ČR. V letoviscích se 
o Vaše pohodlí během dovolené postarají česky mluvící delegáti naší cestovní kanceláře, u kterých si můžete zakoupit řadu 
fakultativních výletů pro zpestření Vašeho pobytu. Nabízíme také možnost dokoupení stravování v chorvatských restaura-
cích. Pro tranzitní ubytování je možno využít ubytování na Plitvických jezerech v apartmánovém domě Sanja.
Nejen u moře můžete trávit dovolenou, naše cestovní kancelář Vám nabízí širokou nabídku wellness pobytů, jak v prodloužených 

víkendech, tak i týdenní relaxační pobyty. Na Slovensku nabízíme oblíbené zájezdy do termálů na Oravici s ubytováním buď 
přímo v Oravicicích nebo v nedaleké obci Vitanova. Nově jsme nejen pro turisty, ale také pro lyžaře zařadili nabídku ubytování 
v Chatě Primula přímo v Roháčích – Zverovka – nedaleko města Zuberec, pouze 1,5 km vzdálené od lyžařského areálu Spálená.  
V nabídce naleznete také oblíbené pobyty v Podhájské, Velkém Mederu a Bešeňové, víkendové a pobytové zájezdy do ma-
ďarských termálních lázní Bükfürdö, Hajdúszobosló a Harkány. Novinkou v námi pořádaných zájezdech jsou termální lázně 
s wellness v Polsku – Chocholowské termální lázně, Szaflary – Termy Podhalanskie a Goracy Potok. V České a Slovenské re-
publice můžete své dovolené strávit v lázeňských místech v Karlově Studánce a Turčianských Teplicích. Naleznete zde také 
nabídky oblíbených poznávacích zájezdů po České republice, jednodenní zájezdy do Polska, Maďarska, Rakouska, Německa 
a na Slovensko. Rádi bychom Vám opět nabídli víkendové zájezdy do Prahy s představeními muzikálů a oblíbené jednodenní 
adventní zájezdy.
Závěrem nesmíme zapomenout i na skupiny, které mají zájem absolvovat zájezd ať už poznávací, pobytový nebo si jen tak 
posedět ve vinném sklípku. Tyto zájezdy jsme schopni připravit podle Vašich požadavků. Věříme, že si z naší nabídky zájezdů 
a pobytů vyberete to pravé místo k odpočinku a relaxaci, a jsme připraveni Vám ve Vašem výběru pomoci a poradit.

Cestování s DUHA TOUR s.r.o. je „cestování jistotou..“. 

TRASA 1 TRASA 2 TRASA 3 TRASA 4 TRASA 5 TRASA 6 TRASA 7
�•�Opava� 
•�Ostrava-Poruba 
•�Ostrava-centrum� 
•�Frýdek-Místek�
•�Příbor� 
•�Nový�Jičín�•�Hranice� 
•�Lipník�n.�B.�•�Přerov�•�Hulín� 
•�Otrokovice�•�Zlín� 
•�Vsetín�(+200�Kč)� 
•�Uh.�Hradiště�•�Veselí�n.�M.� 
•�Strážnice�•�Hodonín�•�Břeclav
•�Bratislava

�•�Karviná�•�Orlová� 
•�Havířov� 
•�Ostrava-centrum�
•�Ostrava-Poruba� 
•�Frýdek-Místek�
•�Příbor� 
•�Nový�Jičín�•�Hranice�n.�M.� 
•�Lipník�n.�B.�•�Olomouc� 
•�Prostějov�•�Vyškov�•�Brno� 
•�Hustopeče�•�Břeclav
•�Bratislava

•�Šumperk* 
•�Zábřeh*  
•�Mohelnice*  
•�Olomouc� 
•�Prostějov� 
•�Vyškov� 
•�Brno

•�Hradec�Králové*  
•�Pardubice* 
•�Chrudim* 
•�Vysoké�Mýto* 
•�Litomyš�* 
•�Svitavy* 
•�Brno*   

•�Děčín* •��Ústí�n.�L.*  
•�Lovosice*�•�Litoměřice*  
•�Roudnice�n.�L.�*•�Praha* 
•�Benešov*�•�Tábor�* 
•�Soběslav*�•�Veselí�n.�L.* 
•�České�Budějovice*  
•��Kaplice*�•�Dolní�Dvořiště*.�� 

Svozová trasa�(+550�Kč):�
Rumburk�•�Varnsdorf�
•�Nový�Bor�•�Česká�Lípa� 
•�Liberec�•�Jablonec

•�Děčín*�•�Ústí�n.�L.*  
•�Teplice*�•�Bílina*  
•�Most*�•�Chomutov*  
•�Žatec*�•�Louny*  
•�Praha*�•�Humpolec*  
•�Havl.�Brod*�•�Jihlava*  
•�Moravské�Budějovice*  
•�Znojmo*�•�Brno� 
•�Mikulov*

•�Praha*�•�Dobříš*�•�Halda*�•�Mníšek�p.�B.*  
•�Příbram*�•�Plzeň*�•�Vodňany*  
•�Nepomuk*�•�Písek*�•�Čes.�Budějovice*  
•��Kaplice*�•�Dolní�Dvořiště.*  

Svozová trasa�(+400�Kč)�Plzeň�
•�Domažlice�•�Kdyně�•�Klatovy� 
•�(+400�Kč)�Horažďovice,��Karlovy�Vary� 
•�(+450�Kč)Chodov�•�Sokolov�•�Cheb�•�Planá  
•��Mar.�Lázně�•�Tachov,�(+350�Kč)�Klášterec�
n.�O.�•�Ostrov�n.�O.

Přeprava� je� zajištěna� pohodlnými� klimatizovanými� autobusy.� Přeprava� na� svozových� trasách� je� realizována� autobusy,� minibusy,� popř.� osobními� auty� s� organizovaným� přestupem� 
na�přestupních�stanovištích�v�Ostravě,�Brně,�Praze,�Plzni,�Písku�nebo�Českých�Budějovicích.�Cestovní�kancelář�DUHA�TOUR�s.r.o.�negarantuje�svozy�při�prodeji�zájezdů�na�poslední�chvíli�(last�minute). 
Váha zavazadel je limitována. Každá osoba může přepravovat 1 zavazadlo do váhy 20 kg a jedno příruční zavazadlo max. 6 kg. Každé�další�zavazadlo�navíc�bude�zpoplatněno�částkou�300,-�Kč.
Trasy autokarových zájezdů:
•�Břeclav�–�Bratislava�–�Czorna�–�Szombathely�–�Zahřeb�–�dále�po�dálnici�na�Split
•�Mikulov�–�Vídeň�–�Graz�–�Maribor�–�Zahřeb�–�dále�po�dálnici�na�Split
•�Dolní�Dvořiště�–�Linz�–�Graz�–�Maribor�–�Zahřeb�–�dále�po�dálnici�na�Split
Cílová�místa�v�Chorvatsku:��–�Split�–�Omiš�–�Ruskamen�–�Brela�–�Baška�Voda�–�Baško�Polje�–�Makarská�–�Tučepi�–�Podgora�–�Živogošče�–�Igrane�–�Drvenik�–�Zaostrog�–�Podaca��–�Gradac�

Cena samostatné obousměrné jízdenky: 2 500,- Kč/osoba, jednosměrné jízdenky: 1 500,- Kč/osoba                             Zakoupením místenky za 200 Kč (oba směry) si zajistíte garantované sedadlo.

Iveta Dobřanská – vedoucí cestovní kanceláře, účetní
rezervace, seniorské pobyty, doprava, tel.: 596 911 424
Kateřina Kostková – referentka prodeje
rezervace, seniorské pobyty, doprava, tel./fax: 596 918 333
Dana Trembačová – manager 
skupinové pobyty, cenové kalkulace, tel.: 596 918 333
Zdeněk Trembač – jednatel a majitel společnosti
mediální zastoupení společnosti, tel./fax: 596 918 333

Cestovní kancelář DUHA TOUR s.r.o.:
Opavská 823/61, 708 00 Ostrava-Poruba 
tel./fax: 596 918 333, tel.: 596 911 424  
mobil: 775 637 066, e-mail: duhatour@seznam.cz  
skype: duhatour, www.duhatour.cz

ČASOVÉ SLEVY: •�slevy�se�vztahují�pouze�na�zájezdy�DUHA�TOUR�s.r.o.�• Chorvatsko�2019�����������������
DALŠÍ SLEVY:  •�sleva�5�%�- při�spojení�dvou�turnusů�při�pobytech�v�Chorvatsku
 •�sleva�7�%�- na�zájezdy�Slovensko,�Polsko�(slevu�je�možné�uplatnit�do�28.2.2019)
� •  sleva�5�%�-�senioři�nad�55�let,�studenti�SŠ,�VŠ,�novomanželé�
 •�věrnostní�sleva�5�%�(klienti,�kteří�vycestovali�s�naší�cestovní�kanceláří�od�roku�2005)�
� Slevy�se�vztahují�pouze�na�zájezdy�DUHA�TOUR�s.r.o.
� Slevy�nelze�sčítat�navzájem�a�nevztahují�se�na�mimořádné�nabídky�a�last�minuty
DĚTSKÁ CENA AŽ DO 15 LET - platí�pro�destinace�DUHA�TOUR�s.r.o.�v�Chorvatsku.
Možnost platby platební kartou. Při platbě poukázkami SODEXO, FLEXI PASS, UNIŠEK, ŠEK DOVOLENÁ platba do výše 30 % 
z ceny zájezdu -  možnost využití pouze na zájezdy DUHA TOUR s.r.o. ( z hodnoty poukázek se slevy neposkytují). 
Pojištění cestovní kanceláře: 
•��v�základní�ceně�zájezdu�je�pojištění�cestovní�kanceláře�proti�úpadku�ve�smyslu�zákona�č.�159/1999�Sb.
Pojištění�léčebných�a�úrazových�výloh�v�zahraničí�včetně�storna�zájezdu�není�zahrnuto�v�ceně�zájezdu�
a�je�povinné�(lze�je�sjednat�v�cestovní�kanceláři�DUHA�TOUR�s.r.o.,�která�má�smluvní�vztah�s�pojišťovnou�
Kooperativa�pojišťovna,�a.s.,�Vienna�Insurance�Group�-�“Cestovní�pojištění�KOLUMBUS”.:�30,-�Kč/os./den;�
15,-�Kč/dítě�do�18�let/den,�dítě�do�6�let�v�doprovodu�dosp.os.�zdarma,�senioři�nad�70�let�-�60,-Kč�/�den)�nebo�
Pojišťovnou�UNIQA��-��30,-�Kč/osoba�bez�rozdílu�věku/den.�Pojištění�storna�pro�ČR�-�22,-�Kč/osoba.

Cestovní kancelář DUHA TOUR s.r.o. vlastní koncesní listinu pro provozování cestovní kanceláře č. 380701-70494-00 a má uzavřenou 
pojistnou smlouvu s Generali Pojišťovnou a.s.  podle zákona 159/1999 Sb. na pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře.

VÍKENDOVÉ KOUPÁNÍ  
V CHORVATSKU

990,- Kč/osoba (pátek - neděle)
letoviska Ruskamen, 

Baška Voda, Tučepi, Gradac
(rezervace 3 dny před odjezdem)

Slevy za včasnou 
rezervaci zájezdů

Při zaplacení zálohy 
zájezdu do 31. 1. 2019 20%

     

do 28. 2. 2019

Při zakoupení zvýhodněného 10ti denního zájezdu do našich destinací  
v Chorvatsku získaváte dopravu pouze za 2 000 Kč.

do 31. 3. 2019 do 30. 4. 201915% 10% 5% Při sepsání cestovní smlouvy
z produktů DUHA TOUR s.r.o. 
 záloha pouze 1000 Kč/osoba

Cestovní kancelář DUHA TOUR s.r.o. vlastní koncesní listinu pro provozování cestovní kanceláře č. 380701-70494-00 a má uzavřenou 

Svozové trasy označné * 
příplatek 350 Kč

Ob
sa

h CHORVATSKO (str. 3 - 9)
 Důležité�informace�na�cestu
 Velikonoce�v�Chorvatsku�� -�apartmány,�studia
 Zvýhodněné�10denní�autokarové� 
� zájezdy�s�polopenzí� -�apartmány,�studia
� Ruskamen�� -�apartmány,�studia
� Brela�/�Baška�Voda� -�apartmány,�studia
� Tučepi�/�Živogošče� �-�apartmány,�studia�
�� Drvenik�/�Gradac� -�apartmány,�studia
� Plitvická�jezera�� -�apartmán,�pokoje
� Otevírání�a�zavírání�moře� -�apartmány,�studia
 Zvýhodněné�seniorské�pobyty�55+� -�apartmány,�studia�
� Fakultativní�výlety
BULHARSKO (str. 10 - 11)
� Slunečné�pobřeží/Nesebar� -�hotely,�apartmány
LÁZEŇSKÉ POBYTY ČR a SR (str. 12)
� Karlova�Studánka� -�lázeňské�domy
� Turčianské�teplice�� -�hotel,�pokoje
SLOVENSKO (str. 13-15)
� Oravice/Vitanová� -�chata,�penzion,�termální�lázně� �
� Zverovka�� -�chata,�termální�lázně,�lyžování
 Bešeňová/Podhájska/Velký�Meder  -�apartmánový�dům,�penzion,�termální�lázně
POLSKO (STR. 16)
� Chochołowské�termály�� -�penzion,�termální�lázně,�aquapark
� Szaflary�� -�hotel,�termální�lázně�
MAĎARSKO (STR. 17)
� Bükfürdö� -�hotel
� Hajdúszoboszló� -�studia
� Harkány�� -�apartmány,�studia�
POZNÁVACÍ ZÁJEZDY (STR. 18)
JEDNODENNÍ ZÁJEZDY, MUZIKÁLY, ADVENTNÍ ZÁJEZDY (STR. 19)  
AKCE ROKU (str. 20 - 21)
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE DUHA TOUR s.r.o. (str. 22-23)
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CHORVATSKO
Zagreb

Makarská
Tučepi
Živogošče
Drvenik

Baška Voda
Brela
Ruskamen
Omiš

Gradac

Dubrovník

Split

Pula

Plitvická jezera
(Rakovnica)
Plitvická jezera
(Rakovnica)
Plitvická jezera
(Rakovica)

Cena zahrnuje: 7x�ubytování�ve�studiu/AP,�7x�polopenzi,�dopravu�
autobusem,� použití� lůžkovin,� spotřeba� el.� energie� a� vody,�TV,� SAT,�
WiFi,�klimatizaci�(klimatizace�v�Drveniku�a�Ruskamenu�se�platí�samo-
statně�5�€/den),�služby�delegáta,�pojištění�CK�proti�úpadku.
Cena nezahrnuje:� pobytovou� taxu� (350� Kč/dosp.� osoba/pobyt),� 
pojištění� léčebných� a� úrazových� výloh� v� zahraničí� včetně� pojištění�
storna�zájezdu,�fakultativní�výlety.
Slevy:�děti�do�15�let�-�500�Kč/pobyt.

DOPORUČUJEME

Zagreb

VELIKONOCE  V CHORVATSKU

CHORVATSKO - STŘEDNÍ DALMÁCIE
DŮLEŽITÉ INFORMACE NA CESTUNÁSTUPNÍCH MÍST CHORVATSKO 2019

STEDNÍ�DALMÁCIE� � začíná severozápadně�od�Trogiru,�u  letoviska�Rogoznica.� Její�nejjižnější� část�
končí�u městečka�Ploče,�která�ale�administrativně�patří�do�jihodalmatské�župy.
Pro�mnoho� turistů� je� právě� střední� Dalmácie� nejkrásnější� a  nejpřitažlivější.� Krajina� je� zde� velmi�
různorodá.� Turisté� jsou� vždy� okouzleni� členitým� pobřežím� s  malebnými� zátokami,� azurově�
modrým�mořem,�od�pobřeží�vyrůstajícími�horskými�masivy�a v dáli�rýsujícími�se�siluetami�menších�
i větších�středodalmatských�ostrovů.�Mezi�nejznámější�patří�zdejší�historická�města�Trogir�a Split� 
s Dioklecionovým�palácem,�zapsána�na� listinu�světového�kulturního�dědictví�UNESCO.�Letoviska�
Omiš,�Ruskamen,�Brela,�Baška�Voda,�Tučepi,�Podgora,�Živogošče,�Drvenik,�Gradac�a mnoho�dalších,�
která�tvoří�tzv.�Omišskou�a Makarskou�riviéru,�patří�mezi�nejnavštěvovanější�z celého�Chorvatska.�
A protože�jste�se�rozhodli�cestovat�právě�s námi,�připravili�jsme�pro�Vás�pár�dobrých�rad.
ÚŘEDNÍM�JAZYKEM�je�chorvatština,�nicméně�v mnoha�destinacích�jsou�na�české�turisty�zvyklí�na-
tolik,�že�si�bez�problémů�vystačíte�s češtinou.
POTŘEBNÉ�DOKLADY�NA�CESTU.�Chorvatsko�patří�k členským�zemím�Evropské�unie.�K pohybu�mezi�
zeměmi�EU�Vám�stačí�občanský�průkaz.�Přesto�doporučejeme�mít�cestovní�pas.�Děti�do�18�let�musí�
mít�svůj�vlastní�cestovní�pas�nebo�OP,�nestačí,�pokud�je�dítě�zapsáno�v pase�rodičů.�Pas�je�povinný�
také�pro�Vaše�zvíře.
DOKLADY� PRO�AUTO.� Samozřejmostí� je� platný� řidičský� a  technický� průkaz� a  dále� zelená� karta,�
což�je�doklad�o pojištění�odpovědnosti�za�škodu�způsobenou�provozem�vozidla.�Tedy�slouží�na�to,�
aby�Vám�takzvané�„povinné�ručení”,�jak�se�mu�většinou�zjednodušeně�říká,�uznali,�a to�nejen�u nás,�
ale�zelená�karta�platí� i v zahraničí.�Nejvyšší�povolené�rychlosti:�ve�městě:�50�km/h.,�mimo�město:�
90 km/h.,�na�dálnici:�130�km/h.
ALKOHOL.�V Chorvatsku�je�povolená�tolerance�0,5�promile�alkoholu.�V případě,�že�se�Vám�podaří�ji�
přesáhnout,�můžete�se�připravit�na�pokutu�od�500�HRK.�Také�můžete�být�potrestáni��formou�odnětí�
svobody�v délce�až�šedesáti�dní.
DALŠÍ� PŘESTUPKY.� Pokutu� ve� výši� od� 500� HRK� můžete� dostat� i  tehdy,� pokud� si� nezapnete�
bezpečnostní�pásy.�Stejné�sazby�jsou�také�za�telefonování�za�volantem,�nebo�nepřizpůsobení�jízdy�
stavu�a povaze�vozovky.�Pro�milovníky�rychlé� jízdy�nemají�Chorvaté�příliš�pochopení,� takže� jízda�
na�červenou�Vás�bude�stát�až�5000�HRK,�za�předjíždění�zprava�si�můžete�vysloužit�rovnou�700�HRK.�
Pokud�byste�se�na�Jadran�vypravili� jindy�než�během�tradičního� léta,�nezapomeňte�na�povinnost�
zimního�svícení.�Povinností�jsou�také�reflexní�vesty,�a to�nejen�pro�řidiče,�ale�pro�všechny�pasažéry.�
Další�součástí�je�druhý�výstražný�trojúhelník�a u firemních�vozidel�hasicí�přístroj.
V případě,�že�se�stanete�například�účastníkem�dopravní�nehody,�nikdy�nepodepisujte�nic,�čemu�nero-
zumíte.�Vždy�máte�navíc�možnost�obrátit�se�v případě�jakýchkoli�nesrovnalostí�na�českou�ambasádu.
Při�zapůjčení�automobilu�Vám�musí�být�alespoň�21�let�a budete�potřebovat�platný�řidičský�průkaz,�
starý�minimálně�jeden�rok.�Podmínky�se�u jednotlivých�půjčoven�poměrně�liší.�Platbu�je�potřeba�
učinit�vždy�předem.�Při�přebírání�si�vozidlo�vždy�pečlivě�prohlédněte�(nejlépe�vyfotit�na�mobil�či�
fotoaparát),�abyste�tak�předešli�případným�následným�problémům�při�vrácení�vozidla.
MÝTNÉ�V CHORVATSKU�se�platí�na�dálnici�podle�počtu�ujetých�km,�jeho�sazby�se�liší�podle�katego-
rie�vozidla.�Mýtné�se�dá�platit�klasicky�v hotovosti�nebo�platební�kartou.
Podrobnosti�o ceně�mýtného�a další�dobré�rady�na�cestu,�včetně�vyzkoušených�tras�do�Chorvatska,�
naleznete�na:�https://www.novalja.cz/chorvatsko/informace-chorvatsko/informace-pro-motoristy/
MĚNA.�Chorvatsko�stále�používá�svou�vlastní�měnu�-�chorvatskou�kunu�(HRK).�Drobná�mince�se�
nazývá� lipa,�přičemž�platí,� že�1�HRK�=�100� lipa.�Peníze� si� lze�vyměnit� již�přímo�v Česku�a pokud�
se�rozhodnete�vyměnit�peníze�v Chorvatsku,�vyhledejte�směnárnu,�která�si�neúčtuje�manipulační�
poplatek.�Ve�většině�letovisek�mění�také�české�koruny�na�kuny.
Při�výměně�dolarů�za�HRK�požadují�banky�a směnárny�předložení�cestovního�dokladu.
BANKOMATY�A PLATBY�KARTOU.�Síť�bankomatů�je�rozsáhlá,�jsou�k dispozici�nejen�ve�městech,�ale�
přímo�i v turistických�letoviscích.�Spíše�se�Vám�však�vyplatí�mít�s sebou�v hotovosti�dostatečnou�
částku�už�předem,�výběr�z bankomatu�je�zpoplatněn�a částky�mohou�přesáhnout�i 100�Kč.�Také�ve�
většině�obchodů�s potravinami�a restauracích�lze�platit�platební�kartou�(v restauracích�je�to�však�
většinou�podmíněno�útratou�za�nejméně�100�HRK).�K nejrozšířenějším�druhům�přijímaných�plateb-
ních�karet�patří�Visa�a MasterCard.�
LÉKAŘSKÉ� OŠETŘENÍ.� Chorvatsko� je� členem� Evropské� unie,� což� má� pro� Vás� výhodu� v  tom,� že�
Vám�bude�poskytnuto�ošetření� stejné,� jako�místním�obyvatelům.�Pakliže�ho�budete�potřebovat,�
budete� se� prokazovat� Evropským� průkazem� zdravotního� pojištění.� � Výlohy� za� Vás� pak� zaplatí�
Vaše�pojišťovna�v Česku.�Budete-li�potřebovat�zubní�ošetření,�zubaři�často�provozují�soukromou�
praxi.�Zaplatit�budete�muset� i u smluvních�lékařů�spoluúčast,�a to�maximálně�do�výše�3000�HRK�
v rámci�jednoho�ošetření.�A pojištění�se�také�nevztahuje�na�transport�nazpět�do�České�republiky.� 

Z  těchto� důvodu� je� všeobecně� doporučováno� si� ještě� sjednat� cestovní� � a  úrazové� pojištění  
do�zahraničí.�Veškeré�účty�a doklady�si�pečlivě�uschovejte,�budete�je�následně�potřebovat�k proplá-
cení�úkonů�spojených�s ošetřením�u pojišťovny,�kde�máte�toto�pojištění�sjednáno.�Doporučujeme�
k cestovním�dokladům�přidat�i kartičku�zdravotní�pojišťovny,�u které�jste�evidováni.�Do�Chorvatska�
není�třeba�žádné�speciální�očkování.
DALŠÍ�RADY
•��V Chorvatsku�nesmíte�nocovat�ve�volné�přírodě,�což�se�poměrně�přísně�kontroluje.�Za�porušení�
zákazu�hrozí�vysoké�pokuty.�Stanovat�je�povoleno�pouze�ve�vyhrazených�kempech.
•��Voda�z vodovodu�je�bez�problémů�v celé�zemi�pitná.��
•��Kouření�je�zakázano�ve�veřejných�prostorách�(tzn.�školy,�zdravotnická�zařízení�atd.).�Zákaz�také�platí�
pro�bary,�restaurace�a kavárny.�Kouřit�se�smí�výhradně�na�otevřených�prostorách,�zahrádkách�atd..
•��Zástrčky�se�používají�takzvaného�typu�C�se�dvěma�hroty�(jinak�se�jim�říká�také�eurozástrčka).�
•��Řada�pláží�je�v zemi�speciálně�vyhrazena�pro�milovníky�naturismu.�Na�běžné�pláži�si�dámy�mohou�
bez�problémů�odložit�vrchní�díl�plavek.�
•��Pokud� Vám� budou� doklady� odcizeny� nebo� se� Vám� je� podaří� ztratit,� krádež� oznamte� na�
policii.� Bude� Vám� vystaveno� potvrzení,� které� však� nemůžete� použít� k  přechodu� přes� hranice.� 
Nový� doklad� Vám� vystaví� buď� Velvyslanectví� v  Záhřebu� nebo� Konzulární� jednatelství� 
ve�Splitu�nebo�v Rijece�(nutné�jsou�dvě�pasové�fotografie).�
•��Není�povolen�dovoz�drog,�nesmíte�návykové�látky�ani�užívat.�V Chorvatsku�jsou�mnohem�méně�be-
nevolentní�i vůči�lehkým�drogám,�například�marihuaně.�Nejmenší�pokuty�činí�5�000�kun,�nejvyšší�
může�být�až�20�000�kun.�Zároveň�není�povolen�vývoz�některých�léků�(hypnotika,�Codein�apod.)����������������������������������

DŮLEŽITÁ�TELEFONNÍ�ČÍSLA
Tísňová�linka�-�jednotný�integrovaný�záchranný�systém:�112�·�Policie:�192�·�První�pomoc:�194�
Hasiči:�193� �·�Pomoc�motoristům�na�cestě:�1987�·�
Velvyslanectví�České�republiky
Radnička�cesta�47�–�6.�Patro,�Zágreb
Telefon:�+�385�1�6177�246,�6176�894
Telefon�konzulární�pohotovosti:�+�385�91�6121�533
Internet:�www.mzv.cz/zagreb
Mnoho�užitečných� informací� o  zemi�najdete�na�webových� stránkách Chorvatského� turistického�
sdružení���http://croatia.hr/cs-CZ

Cena zahrnuje:� 5x� ubytování� s  polopenzí,� dopravu� autokarem,� výlet� do�
Omiše�a poutního�místa�Zakučac,�pobytovou�taxu,�služby�delegáta,�pojištění�
CK�proti�úpadku.
Cena nezahrnuje:� pojištění� léčebných� a  úrazových� výloh� v  zahraničí� (lze�
sjednat�v CK�-�180�Kč/dosp.�osoba,�90�Kč/dítě�do�18�let),�fakultativní�výlety
Na�tuto�akci�se�nevztahují�žádné�slevy.�Počet�míst�je�omezen.

AP dům  „Miriana & Branko“
•��klimatizovaná� studia� (možnost� vytápění)� s možností�přistýlky� (WC� se� sprch.� koutem,� 
vybavený�kuchyňský�kout,�lůžkoviny),�terasa,�balkon�s výhledem�na�moře
•��česká�polopenze�podávaná�přímo�v AP�domě
•��výlet�do�Omiše�a�návštěva�poutního�místa�Zakučac�(v ceně�zájezdu)
•��možnost�fakultativních�výletů�(Split,�Makarská,�Mostar)
•��posezení�s chorvatskými�přáteli�u dobrého�vínka�-�povídání�o velikonočních�zvycích�

SENIORSKÉ POBYTY
VELIKONOCE V CHORVATSKU 3

ZVÝHODNĚNÉ 10DENNÍ AUTOBUSOVÉ ZÁJEZDY S POLOPENZÍ - CHORVATSKO

Termín
pátek�/�neděle

Počet
dní/nocí

RUSKAMEN
AP�Miriana&Branko

s PP/�osoba

BAŠKA�VODA
AP�Gojko

s PP�/�osoba

ŽIVOGOŠČE
AP�Franjo
s PP�/�osoba

DRVENIK
AP�Ivica

s PP�/�osoba

GRADAC
AP�Vesna

s PP�/�osoba

07.06.�–�16.06.�2019 10/7 5�990,- 7�290,- 7�290,- 7�290,- 7�290,-

14.06.�–�23.06.�2019 10/7 6�190,- 7�590,- 7�590,- 7�590,- 7�590,-

21.06.�–�30.06.�2019 10/7 6�490,- 7�890,- 7�890,- 7�890,- 7�890,-

30.08.�–�08.09.�2019 10/7 6�490,- 7�890,- 7�890,- 7�890,- 7�890,-

06.09.�–�15.09.�2019 10/7 6�190,- 7�690,- 7�690,- 7�690,- 7�690,-

13.09.�-��22.09.�2019 10/7 5�990,- 7�290,- 7�290,- 7�290,- 7�290,-

20.09.�–�29.09.�2019 10/7 5�490,- 7�290,-� – –� 7�290,-�

Ceny�v tabulce�jsou�uvedeny�v Kč�za�osobu/pobyt.�Na�tuto�akci�se�nevztahují�žádné�slevy.�Počet�míst�je�omezen.���

STŘEDNÍ DALMÁCIE - RUSKAMEN Termín
čtvrtek�/�úterý

Počet
dní/nocí

Cena
dosp.�osoba

Cena
Dítě�do�15�let

18.04.�–�23.04.2019 6/5 4 990,- 4 490,-
Ceny�v�tabulce�jsou�uvedeny�v�Kč�za�osobu/pobyt.

VELIKONOCE  V CHORVATSKUNÁŠ TIP



STUDIA „MIRIANA & BRANKO***“
Studia „MIRIANA & BRANKO“jsou�situovány�cca�60�m�od�moře.�Studia�v 1.�a 2.�patře�mají�
výhled�na�moře,�u studií�umístěných�v přízemí�domu�je�součástí�terasa�v zahradě,�se�společ-
ným�posezením�a grilem�(vhodné�pro�rodiny�s menšími�dětmi).
Přízemí s terasou v zahradě: 
č.1 - 1/4 - jeden�pokoj�se�čtyřmi�lůžky,�samostatná�kuchyně�a sociální�zařízení,�WiFi,�TV,�SAT.�
Vchod�ze�zahrady,�možnost�posezení�na�zahradní�terase,�venkovní�sprcha.
č.2 - 1/3 -�s možností�přistýlky�–�pokoj�se�třemi�lůžky,�samostatná�kuchyně�a sociální�zařízení,��
WiFi,�TV,�SAT.��Vchod�ze�zahrady,�možnost�posezení�na�zahradní�terase,�venkovní�sprcha.
1.patro:
č.3 - 1/4 -�jedna�místnost�dělená�zdí�na�ložnicovou�část�se�dvěma�lůžky,�obývací�část�s roz-
kládacím�gaučem�pro�dvě�osoby,�vybavený�kuchyňský�kout�v obývací�části,�sociální�zařízení,�
klimatizace,�WiFi,�TV,�SAT,�balkon�s výhledem�na�moře.
č.4 - 1/4-6 –�jedna�místnost�dělená�zdí�na�2�ložnicové�části��z nichž�každá�má�manželské�lůžko,�
v obývací�částí�je rozkládací�gauč��pro�dvě�osoby,�vybavený�kuchyňský�kout�v obývací�části,�
sociální�zařízení,�klimatizace,�WiFi,�TV,�SAT,��balkon�s výhledem�na�moře.
2.patro:
č.5 - 1/4 -�jedna�místnost�dělená�zdí�na�ložnicovou�část�se�dvěma�lůžky,�obývací�část�s roz-
kládacím�gaučem�pro�dvě�osoby,�vybavený�kuchyňský�kout�v obývací�části,�sociální�zařízení,�
klimatizace,�WiFi,�TV,�SAT,�balkon�s výhledem�na�moře.
č.6 - 1/3-5 -�jedna�místnost�dělená�zdí�na�ložnicovou�část�se�třemi�lůžky,�obývací�část�s roz-
kládacím�gaučem�pro�dvě�osoby,�vybavený�kuchyňský�kout�v obývací�části,�sociální�zařízení,�
klimatizace,�WiFi,�TV,�SAT,�balkon�s výhledem�na�moře.
Možnost�využití�společného�venkovního�grilu�v zahradě�AP�domu�„Miriana�&�Branko“.
Párkování�u AP�domu�není�možné,�pouze�příjezd�na�vyložení�a naložení�zavazadel.�Vzdále-
nost�od�moře�60�m.�Klimatizace za poplatek 5€/den - platí se na místě.
Parkování�za�poplatek�cca�20,-�kn/den�(parkoviště�cca�150�m�od�domu). Dům�má�k dispozici�
prostory�pro�klienty�v den�příjezdu�a odjezdu�(místo�pro�uložení�zavazadel,�WC).

APARTMÁN / STUDIA „MÁŠA**“
Apartmán / studia „MÁŠA“�jsou�situovány�nad�magistrálou,�cca�450�m�od�moře.�U domu�se�
nacházejí�dvě�velké�terasy�ke�společnému�posezení,�gril,�venkovní�sprcha.
1.patro:
Studio „Máša“ 1/3�–�ložnice�s dvoulůžkem�a lůžkem,�vybavený�kuchyňský�kout,�koupelna�s WC,�
terasa�před�studiem.�Z terasy�výhled�na�moře.
Studio „Máša“ 1/2 -� ložnice� s  dvoulůžkem,� vybavený�
kuchyňský�kout,�koupelna�s WC,�balkon,�výhled�na�moře.
Studio „Máša“ 1/3 -� ložnice�s dvoulůžkem�a  lůžkem,�
vybavený� kuchyňský� kout,� koupelna� s  WC,� balkon�
s bočním�výhledem�na�moře.
Apartmán „Máša“ 1/4 -�dvě� ložnice� se�dvěma� lůžky�
(obě�ložnice�mají�balkon�s výhledem�na�moře),�vyba-
vená� samostatná� kuchyně� a  sprcha� s WC,� které� jsou�
umístěny�naproti�pokojům�přes�chodbu.
Bezplatné� parkování� přímo� u  domu.�Klimatizace za 
poplatek 5 €/den, platí se na místě. Dům�má�k dis-
pozici� prostory� pro� klienty� v  den�příjezdu� a  odjezdu�
(místo�pro�uložení�zavazadel,�WC�).

Letovisko�Ruskamen�se�nachází�cca�6,5�km�od�historického�města�Omiš.�Pláže�jsou�oblázkové�s�pozvolným�vstupem�do�moře.�Na�pláži�se�dají�zapůjčit�šlapadla,�vodní�skútry�
atd.�Ve�vzdálenosti�cca�300�m�od�AP�domů�„Miriana�&�Branko“�a�„Máša“�se�nachází�restaurace�a�samoobsluha.�Klidnější�letovisko,�nepřeplněné�pláže.

klimatizace klimatizace

Týdenní pobyty s vlastní dopravou „Miriana & Branko“ a  „Máša“ 

Týdenní�pobyty�
sobota�-�sobota

Počet�
dní/nocí

Cena�za�pobyt�
dospělé�osoby

Cena�za�pobyt�
dítěte�do�15�let

*Cena�5.�a 6.�osoby�
na�č.�4,�4�a 5.�osoby�

na�lůžku�v č.�6
18.05.�-�25.05.2019 8/7 2�990,- 2�990,- 1�990,-
25.05.�–�01.06.2019 8/7 2�990,- 2�990,- 1�990,-
01.06.�–�08.06.2019 8/7 3�490,- 2�990,- 2�490,-
08.06.�–�15.06.2019� 8/7 3�990,- 3�490,- 2�490,-
15.06.�–�22.06.2019 8/7 4�490,- 3�990,- 2�490,-
22.06.�–�29.06.2019 8/7 4�690,- 4�190,- 2�690,-
29.06.�–�06.07.2019 8/7 4�990,- 4�690,- 2�990,-
06.07.�–�13.07.2019 8/7 4�990,- 4�490,- 2�990,-
13.07.�–�20.07.2019 8/7 4�990,- 4�490,- 2�990,-
20.07.�–�27.07.2019 8/7 4�990,- 4�490,- 2�990,-
27.07.�–�03.08.2019 8/7 4�990,- 4�490,- 2�990,-
03.08.�–�10.08.2019 8/7 4�990,- 4�490,- 2�990,-
10.08.�–�17.08.2019 8/7 4�990,- 4�490,- 2�990,-
17.08.�–�24.08.2019 8/7 4�490,- 3�990,- 2�490,-
24.08.�–�31.08.2019 8/7 3�990,- 3�490,- 2�490,-
31.08.�–�07.09.2019 8/7 3�490,- 2�990,- 2�490,-
07.09.�–�14.09.2019 8/7 2�990,- 2�990,- 1�990,-
14.09.�–�21.09.2019 8/7 2�990,- 2�990,- 1�990,-
21.09.�–�28.09.2019 8/7 2�490,- 2�490,- 1�990,-

10denní zvýhodněné zájezdy v AP/studiích „Miriana & Branko“ a  „Máša“ (ubytování s dopravou autobusem) 

10denní�zájezdy�
pátek�-�neděle

Počet�
dní/nocí

Cena�za�pobyt�
dospělé�osoby

Cena�za�pobyt�
dítěte�do�15�let

*Cena�5.�a 6.�osoby�
na�č.�4,�4�a 5.�osoby�

na�lůžku�v č.�6
17.05.�-�26.05.2019 10/7 4�990,-� 4�990,- 3�990,-
24.05.�–�02.06.2019 10/7 4�990,- 4�990,- 3�990,-
31.05.�–�09.06.2019 10/7 5�490,- 4�990,- 4�490,-
07.06.�–�16.06.2019 10/7 5�990,- 5�490,- 4�490,-
14.06.�–�23.06.2019 10/7 6�490,- 5�990,- 4�490,-
21.06.�–�30.06.2019 10/7 6�690,- 6�190,- 4�690,-
28.06.�–�07.07.2019 10/7 6�990,- 6�490,- 4�990,-
05.07.�–�14.07.2019 10/7 6�990,- 6�490,- 4�990,-
12.07.�–�21.07.2019 10/7 6�990,- 6�490,- 4�990,-
19.07.�–�28.07.2019 10/7 6�990,- 6�490,- 4�990,-
26.07.�–�04.08.2019 10/7 6�990,- 6�490,- 4�990,-
02.08.�–�11.08.2019 10/7 6�990,- 6�490,- 4�990,-
09.08.�-�18.08.2019 10/7 6�990,- 6�490,- 4�990,-
16.08.�–�25.08.2019 10/7 6�490,- 5�990,- 4�490,-
23.08.�–�01.09.2019 10/7 5�990,- 5�490,- 4�490,-
30.08.�–�08.09.2019 10/7 5�490,- 4�990,- 4�490,-
06.09.�–�15.09.2019 10/7 4�990,- 4�990,- 3�990,-
13.09.�–�22.09.2019 10/7 4�990,- 4�990,- 3�990,-
20.09.�–�29.09.2019 10/7 4�490,- 4�490,- 3�990,-

Cena zahrnuje: 7x�ubytování�v�AP/studiu/pokoji�(při�10denním�zájezdu�dopravu�klimatizova-
ným�autobusem),�TV,�SAT,�WiFi�(pokud�je�součástí�nabídky�domu),�použití�lůžkovin,�spotřebu�
el.�energie�a�vody,�služby�delegáta,�pojištění�CK�proti�úpadku.
Cena nezahrnuje:�při�pobytu�s�vlastní�dopravou�dopravu�autobusem,�komplexní�pojištění�
léčebných�výloh�v�zahraničí�včetně�storna�zájezdu�u�Pojišťovny�Kooperativa�a.s.�Kolumbus,�
poplatek�za�parkování�(pokud�není�uvedeno�jinak),�pobytovou�taxu�(350�Kč/dosp.osoba/po-
byt,�175�Kč/dítě�12-18�let/pobyt,�dítě�do�12�let�taxu�neplatí),�klimatizaci�(u�AP�domu�Miriana�&�
Branko�5�€/den),�fakultativní�výlety.�
Stravování:�vlastní.

Doprava:�vlastní,�nebo�je�možnost�dokoupení�dopravy�autobusem�s�klimatizací,�TV,�videem,�
s�možností�zakoupení�občerstvení�během�jízdy�–�cena�tam�a�zpět�2�500�Kč/osoba,�(při�10den-
ním�zájezdu�je�doprava�zahrnuta�v�ceně).
Doplatek:�neobsazené�lůžko�1�990�Kč�do�8.6�a�od�9.9.2019,�2�490�Kč�od�9.6.�–�8.9.2019.�
Fakultativní příplatek:�Komplexní�cestovní�pojištění�léčebných�a�úrazových�výloh�v�zahra-
ničí�včetně�storna�zájezdu:�30�Kč/dosp.�osoba/den,�15�Kč/dítě�do�18�let/den,�1�dítě�do�6�let�
v�doprovodu�dosp.�osoby�zdarma,�lze�sjednat�v�CK,�klimatizace�5,-�euro/den�(platí�se�na�místě).�

studia�Miriana�&�Branko studia�Miriana�&�Branko

Ceny v tabulce jsou uvedeny v Kč za osobu/pobyt. Dítě do 6 let v doprovodu dvou platících osob– pobyt zdarma (bez nároku na lůžko, v případě zájezdu platí dopravu autobusem). *Cena se vztahuje na 
ubytování v AP domě „Miriana& Branko“

!!POZOR!!   U AP domu MIRIANA & BRANKO – STUDIO č.2 -  MOŽNOST  ZVOLIT LIBOVOLNÝ POČET DNŮ 
(7, 8 , 10, 11, 12, 13 A 14 DENNÍ POBYTY NA VLASTNÍ DOPRAVU) A TO V OBDOBÍ od 6.7. do 17.8. 2019
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Týdenní pobyty v AP/studiích „Růženka“ a „Gojko“ s vlastní dopravou  

Týdenní�pobyty
sobota�-�sobota

Počet�dní/
nocí

Cena�za�pobyt�
dospělé�osoby

Cena�za�pobyt�
dětí�do�15�let

Cena�osoby�
na�přistýlce

18.05.�-�25.05.2019 8/7 2�990,- 2�990,- 1�990,-
25.05.�–�01.06.2019 8/7 3�490,- 2�990,- 1�990,-
01.06.�–�08.06.2019 8/7 3�990,- 2�990,- 1�990,-
08.06.�–�15.06.2019 8/7 4�490,- 3�490,- 2�490,-
15.06.�–�22.06.2019 8/7 4�990,- 4�490,- 2�490,-
22.06.�–�29.06.2019 8/7 5�490,- 4�990,- 2�990,-
29.06.�–�06.07.2019 8/7 5�990,- 5�490,- 3�490,-
06.07.�–�13.07.2019 8/7 5�990,- 5�490,- 3�990,-
13.07.�–�20.07.2019 8/7 5�990,- 5�490,- 3�990,-
20.07.�–�27.07.2019 8/7 5�990,- 5�490,- 3�990,-
27.07.�–�03.08.2019 8/7 5�990,- 5�490,- 3�990,-
03.08.�–�10.08.2019 8/7 5�990,- 5�490,- 3�990,-
10.08.�–�17.08.2019 8/7 5�990,- 5�490,- 3�990,-
17.08.�–�24.08.2019 8/7 5�490,- 4�990,- 3�990,-
24.08.�–�31.08.2019 8/7 4�990,- 4�490,- 3�490,-
31.08.�–�07.09.2019 8/7 4�490,- 3�990,- 2�990,-
07.09.�–�14.09.2019 8/7 3�990,- 3�490,- 2�490,-
14.09.�–�21.09.2019 8/7 3�490,- 2�990,-� 1�990,-
21.09.�–�28.09.2019 8/7 2�990,-� 2�990,- 1�990,-

10denní zvýhodněné zájezdy v AP/studiích „Růženka“ a „Gojko“ (ubytování s dopravou autobusem) 

10denní�zájezdy
pátek�-�neděle

Počet�dní/
nocí

Cena�za�pobyt�
dospělé�osoby

Cena�za�pobyt�
dětí�do�15�let

Cena�osoby�
na�přistýlce

17.05.�-�26.05.2019 10/7 4�990,- 4�990,- 3�990,-
24.05.�–�02.06.2019 10/7 5�490,- 4�990,- 3�990,-
31.05.�–�09.06.2019 10/7 5�990,- 5�490,- 4�490,-
07.06.�–�16.06.2019 10/7 6�490,- 5�990,- 4�490,-
14.06.�–�23.06.2019 10/7 6�990,- 6�490,- 4�990,-
21.06.�–�30.06.2019 10/7 7�490,- 6�990,- 5�490,-
28.06.�–�07.07.2019 10/7 7�990,- 7�490,- 5�990,-
05.07.�–�14.07.2019 10/7 7�990,- 7�490,- 5�990,-
12.07.�–�21.07.2019 10/7 7�990,- 7�490,- 5�990,-
19.07.�–�28.07.2019 10/7 7�990,- 7�490,- 5�990,-
26.07.�–�04.08.2019 10/7 7�990,- 7�490,- 5�990,-
02.08.�–�11.08.2019 10/7 7�990,- 7�490,- 5�990,-
09.08.�-�18.08.2019 10/7 7�990,- 7�490,- 5�990,-
16.08.�–�25.08.2019 10/7 7�490,- 6�990,- 5�490,-
23.08.�–�01.09.2019 10/7 6�990,- 6�490,- 4�990,-
30.08.�–�08.09.2019 10/7 6�490,- 5�990,- 4�490,-
06.09.�–�15.09.2019 10/7 5�990,- 5�490,- 3�990,-
13.09.�–�22.09.2019 10/7 5�490,- 4�990,- 3�990,-
20.09.�–�29.09.2019 10/7 4�990,- 4�990,- 3�990,-

STUDIA „RŮŽENKA***“
Studio „Růženka“ 1 x 1/2 (přízemí)�–� ložnice�s�dvoulůžkem,�vybavený�kuchyňský�minikout,�
koupelna�s�WC�se�samostatným�vstupem,�WiFi,�venkovní�terasa�s�výhledem�na�moře.
Studia „Růženka“ 2 x 1/3�(1.�patro)�-�ložnice�s�dvoulůžkem�a�lůžkem,�vybavený�kuchyňský�
kout,�koupelna�s�WC,�WiFi,�klimatizace,�balkon�s�výhledem�na�moře.�
Vzdálenost�od�moře�cca�60�m.�K pláži�se�schází�po�schodech.�
Bezplatné�parkování�zajištěno�v blízkosti�domu�(cca�80�m).�Klimatizace je v ceně pobytu.

Brela… to�jsou�neskutečně�krásné�pláže�s�křišťálově�čistým�mořem,�které�lemují�borovi-
cové�háje.�Pláže�se�pyšní�symbolem�„Modrá�vlajka“(ocenění�nejčistších�a�nejkrásnějších�
pláží�na�světě).�Studia�Růženka� jsou�situována�v�klidné�části�Brely�–�Stomarica.�Velkou�
výhodou�tohoto�letoviska�je�osvětlená�pobřežní�kolonáda,�která�spojuje�letoviska�Brela,�
Baška�Voda�a�Promajna.

APARTMÁNY / STUDIA „GOJKO ****“ 
Apartmánový dům „GOJKO “�.�Moderní�apartmánový�dům�o�kapacitě�26�lůžek�se�nachází�
cca�180�m�od�centra�města�a�krásné�písčité�pláže.�Všechna�studia�jsou�vybavena�moderním�
nábytkem,�plně�vybaveným�kuchyňským�koutem�s�vařičem�a� lednicí,�WC�se� sprchovým�
koutem,�balkonem�nebo�terasou,�klimatizací,�TV,�SAT�a�WiFi�připojením.�
Studio „Gojko “ 1/2 - č.1 (přízemí) 
Studio�se�nachází�v�přízemí�domu,�je�vybaveno�dvoulůžkem,�kuchyňským�koutem�s�led-
nicí,�WC�se�sprchovým�koutem,�TV,�SAT,�WiFi�a�klimatizací.�Před�studiem�se�nachází�terasa.�
Nemá�přímý�výhled�na�moře.
Apartmán „Gojko“ 1/4 - č.2 (přízemí) –�prostorný�aparmán�se�dvěma�ložnicemi�s�manžel-
ským�lůžkem,�součástí�jednoho�pokoje�je�vybavený�kuchyňský�kout�s�lednicí�a�vařičem,�WC�
s�koupelnou,�klimatizací,�TV,�SAT,�WiFi,�oba�pokoje�jsou�propojeny�terasou,�která�je�společ-
ná�se�studiem�č.1.�Nemá�výhled�na�moře.
Studia „Gojko “ 1/2 - č.3, č.4, č.5+ (1.patro) 
Studia� se� nachází� v� 1.patře,� jsou� vybavena� dvoulůžkem,� kuchyňským� koutem� s� lednicí,�
WC�se�sprchovým�koutem,�TV,�SAT,�WiFi�a�klimatizací.�Nemají,�mimo�studia�č.5+,�výhled�na�
moře.�Každé�studio�má�svůj�samostatný�balkon.
Apartmán „Gojko“ 1/4+ 2 - č.5 (1.patro)�–�prostorný�aparmán�se�dvěmi�samostatnými�
ložnicemi�s�manželským�lůžkem�a�pevnou�přistýlkou,�samostatný�-�plně�vybavený�kuchyň-
ský�kout�s� lednicí�a�vařičem,�WC�s�koupelnou�klimatizace,�TV,�SAT,�WiFi,�oba�pokoje�mají�
propojený�velký�balkon�s�částečným�výhledem�na�moře.
Apartmány „Gojko“ 1/3 – č. 7, 8, 9, 10 (2.patro) –�apartmány�jsou�rozděleny�na�samo-
statnou�ložnicovou�část�s�dvoulůžkem�a�kuchyňskou�část�s�rozkládacím�gaučem,�plně�vy-
baveným�kuchyňským�koutem�s�vařičem�a�lednicí,�WC�se�sprchovým�koutem,�TV,�SAT,�WiFi,�
klimatizací.�Každý�apartmán�má�balkon,�AP�č.7�a�10�má�částečný�boční�výhled�na�moře,�AP�
č.�8,�9�má�výhled�na�moře.�Vzdálenost�od�moře�cca�200�m. 
Bezplatné�parkování�zajištěno�u�domu. Klimatizace je v ceně pobytu.

Baška Voda� je� jedno� z� nejvyhlášenějších� turistických� letovisek,� které� se� nachází� ve�
střední�Dalmácii,�s�nádhernými�oblázkovými�plážemi,�lemovanými�spoustou�obchůdků� 
a�restaurací.�Podél�pobřeží�vede�upravená�promenáda,�která�spojuje�Bašku�Vodu�s�leto-
visky�Brela�a�Promajna

Cena zahrnuje: 7x�ubytování� ve� studiu� (při� 10denním�zájezdu�dopravu�klimatizovaným�
autobusem),�použití�lůžkovin,�spotřebu�el.�energie�a�vody,�klimatizaci,�služby�delegáta,�par-
kování,�pojištění�CK�proti�úpadku.
Cena nezahrnuje:� při� pobytu� s� vlastní� dopravou� dopravu� autobusem,� pobytovou� taxu�
(350�Kč/dosp.osoba/pobyt,�175�Kč/dítě�12-18�let/pobyt,�dítě�do�12�let�taxu�neplatí),�Kom-
plexní�pojištění�léčebných�výloh�v�zahraničí�včetně�storna�zájezdu,�fakultativní�výlety.�
Stravování:� vlastní� (Brela),� Baška� Voda� -� vlastní� nebo� možnost� dokoupení� polopenze:��
2�800�Kč/dosp.�osoba,�2�100�Kč/dítě�do�12�let,��večeře:�1�900�Kč/dosp.�osoba,��1�600�Kč/dítě�
do�12�let.�
Doprava:�vlastní,�nebo�je�možnost�dokoupení�dopravy�autobusem�s�klimatizací,�Tv,�videem,�
s�možností�zakoupení�občerstvení�během�jízdy�–�cena�tam�a�zpět�2�500�Kč/osoba,�(při�10den-
ním�zájezdu�je�doprava�zahrnuta�v�ceně).

Doplatek:� neobsazené� lůžko�2� 490�Kč/týden�do�8.6� a� od�7.9.2019,� 2� 990�Kč/týden�od�8.6.� –�
7.9.2019.�
Fakultativní příplatek:�komplexní�cestovní�pojištění�léčebných�a�úrazových�výloh�v�zahraničí�
včetně�storna�zájezdu:�30�Kč/dosp.�osoba/den,�15�Kč/dítě�do�18�let/den,�1�dítě�do�6�let�v�dopro-
vodu�dosp.�osoby�zdarma,�lze�sjednat�v�CK.

klimatizace klimatizace

Ceny v tabulce jsou uvedeny v Kč za osobu/pobyt. Dítě do 6 let v doprovodu dvou platících osob– pobyt zdarma (bez nároku na lůžko, v případě zájezdu platí dopravu autobusem).
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DOPORUČUJEME

Letovisko� Tučepi� patří� k  luxusnějším� destinacím� Jadranského� pobřeží.� Návštěvníky� láká�
především�krásná�4 km�dlouhá�pláž�z drobných�oblázků�a písku.�Křišťálově�průzračné�moře�
s pozvolným�vstupem,�společně�s bělostnými�vrchy�Biokova�vytvářejí�nádhernou�scenérii,�
ve�které�strávíte�příjemnou�dovolenou.�Podél�pláže�vede�celým�letoviskem�široká�pobřež-
ní�promenáda�jako�stvořená�pro�dlouhé�večerní�procházky.�Z  letoviska�jsou�oblíbené�pěší�
vycházky�do�nedaleké�Podgory�a Makarské.�Na�promenádě�se�nachází�spousta�restaurací,�
kaváren�a stánky�se�suvenýry�a plážovými�potřebami.�

Letovisko�Živogošče - Blato�se�nachází�cca�23�km�jižně�od�města�Makarska�na�úpatí��pohoří�
Biokovo�a nabízíme�zde�pěkná�studia�s výhledem�na�moře�v těsné�blízkosti�pláže.
Blato� je�nejjižnějším�letoviskem�Živogošče,�které�tvoří� restaurace,�obchůdky�s ovocem��a  �
suvenýry.�Jižní�pobřeží�lemují�kempy,�v jejichž�areálu�se�nachází�tenisové�kurty.�Blatu�domi-
nuje�malinký,�ale�malebný�přístav�lemovaný�palmami.�Přístav�z obou�stran�obklopují�krásné�
oblázkové�pláže.�Dlouhou�severní�pláž� lze�považovat�za�hlavní�pláž.� Jižně�od�přístavu�se�
nachází�další�malebné�oblázkové�i skalnaté�pláže.�Svou�pláž�si�zde�naleznou��i vyznavači�na-
turismu.�Živogošče�- Blato�doporučujeme�pro�strávení�klidné�dovolené.��Letovisko�si�oblíbí�
zejména�milovníci�přírody,�kteří�nevyhledávají� rušná�turistická� letoviska,�ale�ocení�krásné�
oblázkové�pláže,�azurově�čisté�moře,�monumentální�kulisu�pohoří�Biokova�a pestré�mož-
nosti�výletů.�Díky�pozvolnému�vstupu�do�moře�a drobným�oblázkům�je�Živogošče�- Blato�
ideálním�místem�pro�rodinnou�dovolenou�s malými�dětmi.

APARTMÁNY / STUDIA „DANICA***“
AP/studia „DANICA“�se�nacházejí�cca�50�m�od�pláží.�V těsné�blízkosti�se�rovněž�nachází ná-
kupní�centrum�Studenac�a chorvatská�restaurace,�ve�které�zajišťujeme�pro�naše�klienty večeře.
1.patro
č.5 - apartmán�1/4�–�dvě�ložnice�s�manželským�lůžkem,�samostatná�plně�vybavená�kuchy-
ně�s�lednicí�a�vařičem,�WC�se�sprchovým�koutem,�klimatizace,�SAT,�WiFi,�balkon�(boční�vý-
hled�na�moře).�
č.6 - studio 1/3�–�studio�s�manželským�lůžkem�a�jedním�pevným�lůžkem,�plně�vybavený�
kuchyňský�kout�s�lednicí�a�vařičem,�WC�se�sprchovým�koutem,�klimatizace,�SAT,�WiFi,�bal-
kon�(částečný�výhled�na�moře).
č.7 - studio 1/3�studio�s�manželským�lůžkem�a�jedním�pevným�lůžkem,�plně�vybavený�ku-
chyňský�kout�s�lednicí�a�vařičem,�WC�se�sprchovým�koutem,�klimatizace,�SAT,�WiFi,�balkon�
(nemá�výhled�na�moře,�výhled�do�zahrady).
č.8 - studio 1/2�–�studio�s�manželským�lůžkem,�plně�vybavený�kuchyňský�kout�s� lednicí��
a�vařičem,�WC�se�sprchovým�koutem,�klimatizace,�SAT,�WiFi,�lodžie�(nemá�výhled�na�moře,�
výhled�do�zahrady).
č.9 - studio 1/3-4 –�studio�s�manželským�lůžkem�a�dvěma�pevnými�lůžky,�plně�vybavený�
kuchyňský�kout�s�lednicí�a�vařičem,�WC�se�sprchovým�koutem,�klimatizace,�SAT,�WiFi,�bal-
kon�(nemá�výhled�na�moře,�výhled�do�zahrady).
č.10 - studio 1/3 –�studio�s�manželským�lůžkem�a�jedním�pevným�lůžkem,�plně�vybavený�
kuchyňský�kout�s�lednicí�a�vařičem,�WC�se�sprchovým�koutem,�klimatizace,�SAT,�WiFi,�bal-
kon�(nemá�výhled�na�moře,�výhled�do�zahrady).
č.11 - studio 1/2�–�studio�s�manželským�lůžkem,�plně�vybavený�kuchyňský�kout�s�lednicí�
a�vařičem,�WC�se�sprchovým�koutem,�klimatizace,�SAT,�WiFi,�balkon�(nemá�výhled�na�moře,�
výhled�do�zahrady).
č.12 - studio 1/3�–�samostatný�pokoj�s�manželským�lůžkem�a�jedním�pevným�lůžkem,�
samostatná�plně�vybavená�kuchyně�s�lednicí�a�vařičem,�WC�se�sprchovým�koutem,�klima-
tizace,�SAT,�WiFi,�balkon�(nemá�výhled�na�moře,�výhled�do�zahrady). 

2.patro
č.1 - studio 1/3 –�studio�se�třemi�lůžky,�plně�vybavený�kuchyňský�kout�s�lednicí�a�vařičem,�
WC�se�sprchovým�koutem,�klimatizace,�TV,�SAT,�WiFi,�balkon�(boční�výhled�na�moře).
č.2 - studio 1/2�–�studio�se�dvěmi�lůžky�a�rozkládacím�gaučem,�plně�vybavený��kuchyňský�
kout�s�lednicí�a�vařičem,�WC�se�sprchovým�koutem,�klimatizace,�TV,�SAT,�WiFi,�balkon�(nemá�
výhled�na�moře).
č.3 - apartmán 1/4 –�jedna�ložnice�s�manželským�lůžkem,�plně�vybavený�kuchyňský�kout�
s�lednicí�a�vařičem�v�obývací�částí�s�velkým�rozkládacím�gaučem�pro�dvě�osoby,�WC�se�spr-
chovým�koutem,�klimatizace,�TV,�SAT,�WiFi,�balkon�(výhled�na�moře).
č.4 - apartmán 1/4 – 5�–�jedna�ložnice�s�manželským�lůžkem�a�samostatným�lůžkem,�plně�
vybavený�kuchyňský�kout�s� lednicí�a�vařičem�v�obývací�částí� s�velkým�rozkládacím�gau-
čem�pro�dvě�osoby,�WC�se�sprchovým�koutem,�klimatizace,�TV,�SAT,�WiFi,�balkon�(výhled�
na�moře).
Vzdálenost�od�moře�cca�50�m. Bezplatné�parkování�přímo�u�domu. Dům�má�k dispozici�
prostory�pro�klienty�v den�příjezdu�a odjezdu� (místo�pro�uložení zavazadel,�WC),�krytou�
terasu�pro�společné�posezení.�Klimatizace je  v ceně pobytu.

STUDIA „FRANJO***“
Studia „FRANJO“  jsou�situována��cca�60�m�od�moře.�Před�domem�se�nachází�rovná�trav-
natá�plocha,�která�navazuje�na�kolonádu�a překrásné�pláže�s pozvolným�vstupem�do�moře.�
Každé�studio�má�z velkých�teras�či�balkonu�boční�nebo�čelní�výhled�na�moře.
Přízemí s terasou:
č.2  – 1/2�–�studio�s�manželským�lůžkem,�vybavený�kuchyňský�kout,�sociální�zařízení� �se�
sprchovým�koutem,�klimatizace,�terasa�před�hlavním�vstupem�do�studia,�čelní�výhled�na�
moře.
1.patro:
č.3 – 1/3��-�studio�s�manželským�lůžkem�a�pevným�lůžkem,�vybavený�kuchyňský�kout,�soci-
ální�zařízení�se�sprchovým�koutem,�klimatizace,�balkon,�boční�výhled�na�moře.
č.4 – 1/2� � -�studio�s�manželským�lůžkem,�vybavený�kuchyňský�kout,�sociální�zařízení� �se�
sprchovým�koutem,�klimatizace,�balkon,�čelní�výhled�na�moře�(možnost�přistýlky).
2.patro:
č.5 – 1/3��-�studio�s�manželským�lůžkem�a�pevným�lůžkem,�vybavený�kuchyňský�kout,�soci-
ální�zařízení�se�sprchovým�koutem,�klimatizace,�balkon,�boční�výhled�na�moře.
č.6 – 1/3��-�studio�s�manželským�lůžkem�a�pevným�lůžkem,�vybavený�kuchyňský�kout,�soci-
ální�zařízení�se�sprchovým�koutem,�klimatizace,�balkon,�čelní�výhled�na�moře.
3.patro
č.7 – 1/3��-�studio�s�manželským�lůžkem�a�pevným�lůžkem,�vybavený�kuchyňský�kout,�soci-
ální�zařízení�se�sprchovým�koutem,�klimatizace,�balkon,�boční�výhled�na�moře.
č.8 – 1/3��-�studio�s�manželským�lůžkem�a�pevným�lůžkem,�vybavený�kuchyňský�kout,�soci-
ální�zařízení�se�sprchovým�koutem,�klimatizace,�balkon,�čelní�výhled�na�moře.
Vzdálenost�od�moře�cca�60�m. Bezplatné�parkování�ve�vzdálenosti�cca�100�m�od�domu.
Klimatizace je zahrnuta v ceně pobytu.
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APARTMÁNY / STUDIA „VESNA***“
Apartmánový dům „VESNA“�je�situován�cca�80�metrů�od�moře,�studia�i apartmány�jsou�vy-
bavené�a klimatizované,�TV,�SAT,�WiFi.�Velkou�předností�tohoto�domu�je�sluneční�terasa-�solá-
rium�s venkovní�sprchou,�přístupná�pro�všechny�klienty�ubytované�v AP�domě.�Na�terase�jsou��
stoly,�židle�a venkovní�sprcha.
Studio 1/2 - č. 1, 6 (1. patro), studia 1/2 - č.7, 12 (2. patro)�–�studia�jsou�vybavena�dvoulůž-
kem,�kuchyňským�koutem,�WC�se�sprchovým�koutem.�Studia�mají�svůj�vlastní�balkon,�u studií�
č.1,�6,�7,12�–�není�výhled�na�moře.
Apartmán 1/3+1 - č. 2, 5 (1. patro), apartmán 1/3+1 – č. 8, 11 (2. patro) možnost přistýlky
Apartmán� je� rozdělen�na� dvě� části,� v  jedné� se� nachází� ložnice� s  dvojlůžkem�a  rozkládacím�
dvoulůžkem�(lze�využít�i jako�přistýlku�pro�děti),�kuchyňský�kout,�WC�se�sprchovým�koutem.�AP�
mají�svůj�vlastní�balkon,�AP�č.2,�5,�8�nemá�výhled�na�moře,�AP�č.11�má�boční�výhled�na�moře.
Apartmán 1/4 - č. 3, 4 (1. patro), apartmán 1/4 - č. 9, 10 (2. patro) možnost přistýlky
Apartmán�je�rozdělen�na�samostatnou�ložnicovou�část�s dvoulůžkem�a obývací�část�s rozklá-
dacím�dvoulůžkem�a křeslem,�kuchyňským�koutem,�WC�se�sprchovým�koutem.�Apartmány�
mají�svůj�vlastní�balkon,�AP�č.�3,�4�nemá�přímý�pohled�na�moře,�AP�č.�9,�10�má�přímý�výhled�
na�moře.
Studio 1/2 - č.13 (3. patro)�–�studio�je�vybaveno�dvoulůžkem,�kuchyňským�koutem,�WC�se�
sprchovým�koutem.�Studio�má�svůj�vlastní�balkon�a má�boční�pohled�na�moře.
Studio 1/2 - č.14 (3. patro)�–�studio�je�vybaveno�dvoulůžkem,�kuchyňským�koutem,�WC�se�
sprchovým�koutem.�Studio�nemá�svůj�vlastní�balkon,�využívá�k posezení�sluneční�terasu�vedle�
studia,�která má�přímý�pohled�na�moře
AP 1/4+1  - č.15  (3. patro) možnost přistýlky�–�apartmán�je�rozdělen�na�samostatnou�ložni-
covou�část�s dvoulůžkem�a obývací�část�s rozkládacím�dvoulůžkem�a křeslem,�kuchyňský�kout,�
WC�se�sprchovým�koutem.�Apartmán�má�svůj�vlastní�balkon�a má�boční�pohled�na�moře.�

Bezplatné�parkování�na�městském�parkovišti�vzdáleném�cca�150�m�od�domu.��Dům�má�k dis-
pozici�prostory�pro�klienty�v den�příjezdu�a odjezdu�(místo�pro�uložení�zavazadel,�WC�). 
Klimatizace je v ceně pobytu.
          

APARTMÁNY / STUDIA „IVICA***“
AP dům „ IVICA“� se�nachází�cca�10�m�od�pláže.  �V těsné�blízkosti�se�rovněž�nachází smě-
nárna,�pekárna,�restaurace�a obchůdky�s upomínkovými�předměty.�Stravování� je�zajištěno�
v chorvatské�restauraci.�Bezplatné�parkování�je�zajištěno�cca�200�m�od�AP�domu. AP�dům�má�
k dispozici�krytou�terasu�pro�společné�posezení�(pozn.�v tomto�pobytovém�místě�Drvenik�-�
Gornja�Vala�- �není�trajektový�přístav).
Všechny�AP/studia�mají�balkon�s přímým�nebo�bočním�výhledem�na�moře,�plně�vybavenou�
kuchyní� s  vařičem�a  lednicí,� klimatizací,�WiFi.� Stravování� je�možné� vlastní,� nebo�nabízíme�
možnost�stravování�formou�chorvatské�polopenze�nebo�večeří�v restauraci.�
Studia „Ivica“ 2 x 1/2 – č.1 A, 1 B (1. patro)�– studia� jsou�vybavena�samostatnou� ložnicí�
s dvoulůžkem,�kuchyní�s kuchyňským�koutem�s lednicí,�klimatizací,�WC�se�sprchovým�kou-
tem,�WiFi.�Studia�mají�balkon�s přímým�výhledem�na�moře.
Apartmán „Ivica“ 1/4 – č.4 (2. patro)�– prostorný�apartmán�se�dvěmi�ložnicemi s manžel-
skými�lůžky,�samostatná�plně�vybavena�kuchyně�s lednicí a vařičem,�WC�se�sprchovým�kou-
tem,�klimatizace,�WiFi,�oba�pokoje�jsou�propojeny�balkonem�a mají�přímý�výhled�na�moře.
Apartmán „Ivica“ 1/4+1 – č.8  (3. patro)�– prostorný�apartmán�se�dvěmi�ložnicemi s man-
želskými� lůžky,� samostatná�plně�vybavena�kuchyně�s  lednicí a vařičem,�WC�se�sprchovým�
koutem,�klimatizace,�WiFi,�balkon,�přímý�a boční�výhled�na�moře.
Apartmán „Ivica“ 1/4 – č. 9 (3. patro)�– prostorný�apartmán�se�samostatnou�ložnicí��s man-
želským� lůžkem,�součástí�kuchyně� je�velký� rozkládací�gauč.�Plně�vybavena�kuchyně�s  led-
nicí a vařičem,�WC�se�sprchovým�koutem,�klimatizace,�WiFi,�balkon�s bočním�výhledem�na�
moře.
Bezplatné�parkování�na��parkovišti�vzdále-
ném�cca�200�m�od�AP.�Dům�má�k dispozici�
prostory�pro�klienty�v den�příjezdu�a odjez-
du�(místo�pro�uložení�zavazadel,�WC).�
Klimatizace není zahrnuta v ceně pobytu 
(volitelný příplatek 5€/den - platí se na 
místě).

Gradac�se�stal�jedním�z nejpopulárnějších�letovisek�Makarské�riviéry.�Leží�malebně�rozložen�
na�úpatí�horského�pásma�Rilić.�Má�krásné,�dlouhé,�dosti�široké�oblázkové�pláže�s pozvolným�
vstupem�do�vody,�které�se�táhnou�podél�celého�letoviska.�Jsou�částečně�stíněné�vegetací.��
Nejznámější�z nich�je�pláž�Gornja�vala�na�jižním�okraji�letoviska,�která�se�pokládá�za�jednu�
z nejpěknějších�na�Jadranu.�Pláže�lemuje�kolonáda�s obchůdky�a restauracemi.�

Drvenik – Gornja Vala  � je�malebné�přímořské� letovisko�na�Makarské�riviéře,�vzdálené�cca� �8�
km�jižněji�od�Živogošće.�Pláže�v Gornje�Vale �jsou�s �drobnými�oblázky�a pískem,�s pozvolným�
vstupem�do�moře,�což�ocení�především�rodiny�s dětmi.�Břehy�lemují�borovice�poskytující�vy-
toužený�odpočinek�od�slunce.�Pobřežní�stezka�spojuje�Drvenik�–�Gornju�Valu�s částí�Donja�Vala�
a letoviskem�Zaostrog.�Pláže�lemuje�kolonáda�se�spoustou�obchůdků�a stylových�restaurací.�

Cena zahrnuje:�7x�ubytování�v AP/studiu�(při�10denním�zájezdu�dopravu�klimatizovaným�au-
tobusem),�klimatizaci,�TV,�WiFi,�SAT,�použití�lůžkovin,�spotřebu�el.�energie�a vody,�služby�dele-
gáta,�parkování,�pojištění�CK�proti�úpadku.
Cena nezahrnuje:�při�pobytu�s vlastní�dopravou�dopravu�autobusem,�komplexní�pojištění�lé-
čebných�výloh�v zahraničí�včetně�storna�zájezdu,�klimatizaci�(5€/den)�-�platí�se�na�místě�u ma-
jitele�domu�(Drvenik),�pobytovou�taxu�(350�Kč/dosp.osoba/týden,�175�Kč/dítě�12-18�let/týden,�
dítě�do�12�let�taxu�neplatí),�fakultativní�výlety.�
Stravování:�vlastní,�nebo�je�možno�dokoupit�večeře�nebo�polopenzi�v restauraci�-�Tučepi:�ve-
čeře�1�990,-� Kč/dosp.�osoba,� 1� 600�Kč/dítě�do�12� let;� Živogošče,�Gradac:� PP�2�800�Kč/dosp.�
osoba,�2 100�Kč/dítě�do�12�let,�večeře�1�990�Kč/dosp.�osoba,�1�600�Kč/dítě�do�12�let;�Drvenik: PP 
3 190 Kč/dosp.os.,�1�990�Kč/dítě�do�12�let,�večeře:�1�990�Kč/dosp.�osoba,�1�600�Kč/dítě�do�12�let.

Doprava:�vlastní,�nebo�je�možnost�dokoupení�dopravy�autobusem�s klimatizací,�Tv,�videem,�
s možností�zakoupení�občerstvení�během�jízdy�–�cena�tam�a zpět�2 500�Kč/osoba�(při�10�den-
ním�zájezdu�je�doprava�zahrnuta�v ceně).
Doplatek:� neobsazené� lůžko� 2� 490� Kč/týden�do� 8.6� a� od� 7.9.2019,� 2� 990� Kč/týden�od� 8.6.� –�
7.9.2019.�
Fakultativní příplatek:�komplexní�cestovní�pojištění�léčebných�a úrazových�výloh�v zahra-
ničí�včetně�storna�zájezdu:�30�Kč/dosp.�osoba/den,�15�Kč/dítě�do�18�let/den,�1�dítě�do�6�let�
v doprovodu�dosp.�osoby�zdarma,�lze�sjednat�v CK.

Týdenní pobyty v AP/studiích  „Danica“, „Franjo“„Ivica“ a „Vesna“ s vlastní dopravou  

Týdenní�pobyty
sobota�-�sobota

Počet�dní/
nocí

Cena�za�pobyt�
dospělé�osoby

Cena�za�pobyt�
dětí�do�15�let

Cena�osoby�
na�přistýlce

18.05.�-�25.05.2019 8/7 2�990,- 2�990,- 1�990,-
25.05.�–�01.06.2019 8/7 3�490,- 2�990,- 1�990,-
01.06.�–�08.06.2019 8/7 3�990,- 2�990,- 1�990,-
08.06.�–�15.06.2019 8/7 4�490,- 3�490,- 2�490,-
15.06.�–�22.06.2019 8/7 4�990,- 4�490,- 2�490,-
22.06.�–�29.06.2019 8/7 5�490,- 4�990,- 2�990,-
29.06.�–�06.07.2019 8/7 5�990,- 5�490,- 3�490,-
06.07.�–�13.07.2019 8/7 5�990,- 5�490,- 3�990,-
13.07.�–�20.07.2019 8/7 5�990,- 5�490,- 3�990,-
20.07.�–�27.07.2019 8/7 5�990,- 5�490,- 3�990,-
27.07.�–�03.08.2019 8/7 5�990,- 5�490,- 3�990,-
03.08.�–�10.08.2019 8/7 5�990,- 5�490,- 3�990,-
10.08.�–�18.08.2019 8/7 5�990,- 5�490,- 3�990,-
17.08.�–�24.08.2019 8/7 5�490,- 4�990,- 3�990,-
24.08.�–�31.08.2019 8/7 4�990,- 4�490,- 3�490,-
31.08.�–�07.09.2019 8/7 4�490,- 3�990,- 2�990,-
07.09.�–�14.09.2019 8/7 3�990,- 3�490,- 2�490,-
14.09.�–�21.09.2019 8/7 3�490,- 2�990,-� 1�990,-
21.09.�–�28.09.2019 8/7 2�990,-� 2�990,- 1�990,-

10denní zvýhodněné zájezdy v AP/studiích „Danica“, „Franjo“„Ivica“ a „Vesna“  (ubytování s dopravou 
autobusem) 

10denní�zájezdy
pátek�-�neděle

Počet�dní/
nocí

Cena�za�pobyt�
dospělé�osoby

Cena�za�pobyt�
dětí�do�15�let

Cena�osoby�
na�přistýlce

17.05.�-�26.05.2019 10/7 4�990,- 4�990,- 3�990,-
24.05.�–�02.06.2019 10/7 5�490,- 4�990,- 3�990,-
31.05.�–�09.06.2019 10/7 5�990,- 5�490,- 4�490,-
07.06.�–�16.06.2019 10/7 6�490,- 5�990,- 4�490,-
14.06.�–�23.06.2019 10/7 6�990,- 6�490,- 4�990,-
21.06.�–�30.06.2019 10/7 7�490,- 6�990,- 5�490,-
28.06.�–�07.07.2019 10/7 7�990,- 7�490,- 5�990,-
05.07.�–�14.07.2019 10/7 7�990,- 7�490,- 5�990,-
12.07.�–�21.07.2019 10/7 7�990,- 7�490,- 5�990,-
19.07.�–�28.07.2019 10/7 7�990,- 7�490,- 5�990,-
26.07.�–�04.08.2019 10/7 7�990,- 7�490,- 5�990,-
02.08.�–�11.08.2019 10/7 7�990,- 7�490,- 5�990,-
09.08.�-�18.08.2019 10/7 7�990,- 7�490,- 5�990,-
16.08.�–�25.08.2019 10/7 7�490,- 6�990,- 5�490,-
23.08.�–�01.09.2019 10/7 6�990,- 6�490,- 4�990,-
30.08.�–�08.09.2019 10/7 6�490,- 5�990,- 4�490,-
06.09.�–�15.09.2019 10/7 5�990,- 5�490,- 3�990,-
13.09.�–�22.09.2019 10/7 5�490,- 4�990,- 3�990,-
20.09.�–�29.09.2019 10/7 4�990,- 4�990,- 3�990,-

Ceny v tabulce jsou uvedeny v Kč za osobu/pobyt. Dítě do 6 let v doprovodu dvou platících osob– pobyt zdarma (bez nároku na lůžko, v případě zájezdu platí dopravu autobusem).

NÁŠ TIP
DOPORUČUJEME

klimatizace klimatizace
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APARTMÁNY / STUDIA 



10denní zájezd (ubytování ve studiu/AP, dopravu autobusem, večeře, program)

Termín�zájezdu�(�pá�-�ne�) Počet��dní/nocí Cena�dospělé�osoby Cena�dítě�do�15�let

06.09.�–�15.09.2019 10/7 7 490,- 6�490,-

10denní zájezd (ubytování ve studiu/AP, dopravu autobusem, polopenze, program)

Termín�zájezdu�(�pá�-�ne�) Počet��dní/nocí Cena�dospělé�osoby Cena�dítě�do�15�let

07.06.�–�16.06.2019 10/7 7 990,- 6�990,-

OTEVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ MOŘE se� již� stalo� tradiční� nabídkou� zájezdů� naší� cestovní� � kanceláře.� Symbolicky� tak� můžete� otevřít� či� uzavřít� hlavní� 
sezonu�u�Jadranského�moře.�Součástí�pobytu�je�bohatý�program�s�výlety�a�dalmatinským�večerem�s�tradiční�místní�specialitou�-�rybou,�salátem�a�vínem.�

OTEVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ JADRANSKÉHO MOŘE
hlavní

AP/STUDIA „VESNA***“
jsou�situovány�cca�80m�od�pláže,�všechny�AP/studia�mají�své�vlastní�sociální�zařízení�se�
sprch.�koutem,�minikuchyní�s�vařičem�a�lednicí,�balkonem.

AP/STUDIA „ DANICA***“  
jsou�situována�cca�50�m�od�pláže,�všechny�AP/studia�mají� své�vlastní�sociální�zařízení�se�
sprch.�koutem,�minikuchyní�s vařičem�a lednicí,�balkonem�nebo�lodžií.

GRADAC - „Otevírání moře“
 07.06.-16.06.2019

TUČEPI  - „Zavírání moře“
06.09.-15.09.2019

PROGRAM: 
•�7x�ubytování�v�AP/studiu
•�7x�polopenze
•�doprava��autobusem
•��autokarový�zájezd��na�Bačinská�
jezera
•��rybářský�večer�s�vínkem 
(večeře�v�rámci�polopenze)
•�služby�delegáta
•�pojištění�CK�proti�úpadku

 Ceny v tabulce jsou uvedeny v Kč za osobu/pobyt. Dítě do 6 let v doprovodu dvou platících osob - pobyt ZDARMA (bez nároku na lůžko), platí pouze večeře a dopravu 2 690 Kč/týden.

PROGRAM: 
•��7x�ubytování�v�AP/studiu
•��7x�večeře
•��doprava��autobusem
•��autokarový�zájezd��do�Omiše
•��rybářský�večer�s�vínkem 
(spojeno�s�večeří)
•��služby�delegáta
•��pojištění�CK�proti�úpadku

 Ceny v tabulce jsou uvedeny v Kč za osobu/pobyt.  Odečet�při�vlastní�dopravě�–�1�500,-�Kč. Ceny nezahrnují:�pojištění�léčebných�a�úrazových�výloh�v�zahraničí�včetně�storna�
(lze�dokoupit�v�CK),�fakultativní�výlety,�pobytovou�taxu�(350�Kč/dosp.�osoba,�175�Kč�dítě�12-18�let,�děti�do�12�let�taxu�neplatí).�Na tuto akci se nevztahují žádné slevy.

Termín�zájezdu�(�pá�-�ne�) Počet
dní/nocí

Cena�
dosp.�osoba�v Kč

Cena�dítě�do�12�let
�na�přistýlce

07.06.�–�16.06.2019 10/7 �6�690,-� 3�690,-

14.06.�–�23.06.2019 10/7 6�690,- 3�690,-

21.06.�–�30.06.2019 10/7 6�990,-� 3�990,-

30.08.�–�08.09.2019 10/7 6�990,-� 3�990,-

06.09.�–�15.09.2019 10/7 6�690,- 3�690,-

13.09.�–�22.09.2019 10/7 6�690,- 3�690,-

Cena zahrnuje:  �7x�ubytování� ,dopravu�klimatizovaným�autobusem,�7x�večeři,�spo-
třebu�energií,� lůžkoviny,�TV,�SAT,�WiFi,� klimatizaci� (u�AP�domu� Ivica�není�klimatizace�
zahrnuta�v�ceně�–�volitelný�příplatek�5€/den�–�platí�se�na�místě�u�majitele�domu),�po-
bytovou�taxu,�delegáta�CK.
Cena nezahrnuje: pojištění�léčebných�a�úrazových�výloh�v�zahraničí,�fakultativní�výlety

FAKULTATIVNÍ VÝLETY OBLAST RUSKAMEN, BRELA, BAŠKA VODA, TUČEPI, ŽIVOGOŠČE, DRVENIK, GRADAC

GRADAC
AP/STUDIA „VESNA***“

DRVENIK
AP/STUDIA „IVICA***“  

ZVÝHODNĚNÉ SENIORSKÉ POBYTY 55+  
S DOPRAVOU AUTOBUSEM A VEČEŘEMI 

Apartmán „SANJA“ 1/4 + 1 - dva pokoje 1/2�s�kuchyní�a�WC�se�sprchovým�koutem�se�nachází�v�rodinném�domě,�v�rekreační�
oblasti�Rakovica,� cca�12�km�od�Národního�parku�Plitvická� jezera.�Apartmán� je� luxusně�a�nově�vybaven�a�nacházejí� se�zde�
dva�samostatné�dvoulůžkové�pokoje�s�možností�jedné�přistýlky,�obývací�pokoj,�kuchyně�a�koupelna�s�WC,�venkovní�posezení�
s�grilem.
Pokoje 3x1/2�se�společnou�kuchyní�a�WC�se�sprchovým�koutem.�Dům�se�nachází�v�bezprostřední�blízkosti�krápníkových�jes-
kyní�Baraćeva�špilje�(cca�3�km)�a�Plitvických�jezer�(cca�12�km).�Možnost�bezplatného�parkování�přímo�u�domu.

Ceník ubytování v AP/pokojích „Sanja“ – možnost volby počtu nocí

Termín�pobytu
celoročně

Cena�za�pobyt� 
dospělé�osoby/1�noc

Cena�za�pobyt 
dítě�do�15�let/1�noc

01.01.�–�30.06.2019 490,- 440,-

01.07.�–�31.08.2019 540,- 500,-

01.09.�–�31.12.2019 490,- 440,-

Ceny�v tabulce�jsou�uvedeny�v Kč�za�osobu/pobyt.�

Cena  zahrnuje: ubytování�v AP/pokoji,�pojištění�CK�proti�úpadku.
Cena nezahrnuje:�dopravu,�stravování,�pobytovou�taxu�(50,-Kč�/dosp.osoba/den,�25,-�Kč/dítě�12-18�let/den,�dítě�do�12�let�taxu�neplatí),  
komplexní�pojištění�léčebných�výloh�v zahraničí�včetně�storna�zájezdu�(lze�dokoupit�v CK).

Dítě do 6 let v doprovodu dvou platících osob – pobyt zdarma (bez nároku na lůžko).

PLITVICKÁ JEZERA - RAKOVICA - AP dům SANJA NÁŠ TIP:�možnost�využití�i�jako�tranzitního�ubytování�v�rámci�Vaší�dovolené�v�Chorvatsku.

8 PLITVICKÁ JEZERA / SPECIÁLNÍ AKCE
APARTMÁNY / STUDIACHORVATSKO



Fakultaivní
výlety

Ruskamen
dosp.os./dítě�do10�let

Brela
dosp.os./dítě�do10�let

Baška�Voda
dosp.os./dítě�do10�let

Tučepi
dosp.os./dítě�do10�let

Živogošče
dosp.os./dítě�do10�let

Drvenik
dosp.os./dítě�do10�let

Gradac
dosp.os./dítě�do10�let

OMIŠ 30,-�/�20,- 50,-�/�30,- 50,-�/�30,- 60,-/�40,- - - -
**KREMENKO-FLIN-
STONE 120,-�/�90,- 120,-�/�90,- 120,-�/�90,- - - - -

MAKARSKÁ 80,-�/50,- 60,-�/40,- 60,-/�40,- 30,-�/�20,- 50,-�/�30,- 60,-�/�40,- 80,-�/�50,-
SPLIT 100,-�/�60,- 120,-�/�70,- 120,-/�70,- 140,-�/�90,- 160,-�/�110,- 180,-�/�130,- 200,-/�150,-
SPLIT-TROGIR 160,-/�90,- 180,-�/�110,- 180,-�/�110,- 200,-�/�130,- 220,-�/�160,- 240,-�/�170,- 260,-�/�190,-
ZADVARJE 60,-�/�40,- 60,-�/�40,- 60,-�/�40,- 100,-�/�60,- - - -
MOSTAR 250,-�/�150,- 250,-�/�150,- 250,-�/�150,- 250,-�/�150,- 240,-�/�140,- 240,-�/�140,- 240,-�/�130,-
MEÐUGORJE 250,-�/�150,- 250,-�/�150,- 250,-�/�150,- 250,-�/�150,- 240,-�/�140,- 240,-�/�140,- 240,-�/�130,-
DUBROVNÍK 280,-�/�180,- 280,-�/�180,- 280,-�/�180,- 280,-�/�180,- 280,-�/�160,- 280,-�/�160,- 280,-�/�160,-
*NP�KRKA 180,-�/�130,- 180,-�/�130,- 180,-�/�130,- 200,-�/�150,- 220,-�/�,-170,- 220,-�/�170,- 240,-�/�190,-
*BAČINSKÁ�JEZERA - - - 150,-�/�100,- 130,-�/�80,- 130,-�/�80,- 130,-�/�65,-
RAFTING 200,-�/�120,-� 200,-�/�120,- 200,-�/�120,- 240,-�/�160,- 250,-�/�170,- 250,-�/�170,- 250,-�/�170,-
**ZIP�LINE 400,-� 400,-� 400,-� - - - -
*VODOPÁDY�
KRAVICA - - - 190,-�/�140,- 180,-�/�130,- 180,-�/�130,- 160,-�/�110,-

*V ceně�není�zahrnuto�vstupné�do�NP�Krka,�na�vodopády�Kravica��a projížďka�po�Bačinských�jezerech,�������**v ceně�není�zahrnut��převoz�minibusem�do�Omiše
LODNÍ VÝLETY -  celodenní a půldenní fish picnik se stravou  ( děti do 10 let sleva 50%, děti do 5 let zdarma)  

BRAČ
(Supetar-Postira) ***150,-�/�80,- - - - - - -

BRAČ�(Bol) ***�200,-�/�100,-
HVAR�–�BRAČ
(Jelsa�–�Bol) - 230,-�/�115,- 230,-�/�115,- 260,-�/�130,-�

*150,-�/�100,- - - -

KORČULA - - - 260,-�/�130,-� 230,-�/�115,- 230,-�/�115,- 230,-�/�115,-
HVAR�-�PELJEŠAC - - - - 140,-�/�70,- 140,-�/�70,- 140,-�/�70,-
VEČERNÍ
PANORAMA

*Makarská
90,-�/�45,-�

*Makarská
90,-�/�45,-

**Gradac
90,-�/�45,-

**Gradac
90,-�/�45,-

**Drvenik
90,-�/�45,-

***LODIČKY�
������PO�CETINĚ 80,-�/�40,- 80,-�/�40,- 80,-�/�40,- - - - -

*pouze�s nápojem����**�fish�picnik����***v ceně�není�zahrnut��převoz�minibusem�do�Omiše
Možnost�zakoupení�fakultativních�výletů�v cestovní�kanceláři�DUHA�TOUR�s.r.o.�.�Ceny�výletů�jsou�pouze�orientační.�Ceny�v tabulce�jsou�uvedeny�v chorvatsk�měně�(HRK).�

FAKULTATIVNÍ VÝLETY OBLAST RUSKAMEN, BRELA, BAŠKA VODA, TUČEPI, ŽIVOGOŠČE, DRVENIK, GRADAC

LODNÍ VÝLET – OSTROV BRAČ 
- SUPETAR� � Celodenní� lodní� vý-
let� lodí�„MARIANO“� na� ostrov� Brač�
s� návštěvou� historického�městečka�
SUPETAR�a�POSTIRA.�V�ceně�zájezdu�
je� „fish� picnic“,� tzn.� během� plavby�
jsou�podávány�nealko� i� alkoholické�
nápoje,�káva,�oplatky�a�samozřejmě�výborné�grilované�ryby�se�sa-
látem�a�chlebem.�Nechybí�dalmatinská�muzika,�při�které�si�můžete�
i�zatančit.�Součástí�výletu�je�i�koupání�v�Supetaru�na�malebných�plá-
žích�ostrova�Brač.�Výlet�doporučujeme�rodinám�s�dětmi.�

LODNÍ VÝLET – OSTROV BRAČ - 
BOL - ZLATNI RAT
Celodenní�lodní�výlet�lodí�na�ostrov�
Brač�s�návštěvou�letoviska�Bol�se�sta-
robylým� františkanským� kláštěrem�
a� koupáním� na� nejznámější� pláži�
ostrova�„Zlatni� rat“.� V� ceně� zájezdu�

je�„fish�picnic“.�Během�plavby�máte�možnost�spatřit�nejen�pobřeží�
ostrova�Brač,�ale�také�impozantní�pohoří�Biokova�a�celou�Makarskou�
riviéru.�Vzhledem�k�delší�plavbě� je� vhodnější�pro� rodiny� s� většími�
dětmi.
LODNÍ VÝLET – OSTROV HVAR (Jelsa) + ostrov BRAČ (Bol - Zlatni rat)
Celodenní� lodní� výlet� lodí� na�ostrovy�Hvar� a� Brač� s� návštěvou� le-
tovisek� Jelsa� a� Bol� s� koupáním� na� nejznámější� pláži� ostrova� Brač�
„Zlatni�rat“.�V�ceně�zájezdu�je�„fish�picnic“.�Během�plavby�navštívíte�
rybářskou�vesnici�Jelsu�a�dále�přeplouváte�na�ostrov�Brač.�Vzhledem�
k�delší�plavbě�je�vhodnější�pro�rodiny�s�většími�dětmi.�
LOĎKOU PO ŘECE CETINĚ�Romantický�výlet� lodičkou�po�řece�Ce-
tině,� během� plavby� spatříte� rozličnost� vegetace,� ale� také�mnoho�
živočichů�včetně�sladkovodních�želviček.�Plavba�trvá�cca�1�hodinu.�
Přestávka�před�zpáteční�cestou�je�na�„Radmanových�mlinicích“�(cca�
0,5�hod.),�kde�je�možnost�občerstvení�a�procházky�podél�řeky.�
RAFT PO ŘECE CETINĚ
Tříhodinová�plavba�na� raftu� v�délce�
9� km� po� řece� Cetině� za� doprovodu�
profesionálních� skiperů.� Nároč-
nost� tratě� je� v� rámci� bezpečnosti,�
v� nebezpečných� úsecích� sjíždějí� na�
raftech�pouze� skipeři.� Během�plavby� jsou� tři� cca� 15�min.� přestáv-
ky� s� koupáním.� Po� této� super� plavbě� je� zajištěno� občerstvení� na 
�„Radmanových�mlinicích“.�Sjezd�je�vhodný�i�pro�děti�od�7�let.�Dopra-
va�k�řece�je�zahrnuta�v�ceně.

LODNÍ VÝLET – OSTROV KORČULA 
Celodenní� výlet� s� fishpiknikem�na� os-
trov� Korčula.� Vyplouvá� se� ráno� v� 8:30�
z�místního�přístaviště.�Plavba�z�Grada-
ce�na�ostrov�trvá�dvě�hodiny.�Pokud�bu-
dete�mít�štěstí,�můžete�zahlédnout�del-

fíny,�doprovázející�Vaši� loď.�Cílovým�místem�na�ostrově�je�město�
Korčula.�Zde�si�můžete�prohlédnout�historické�centrum�s�hradba-
mi�ze�13.�století,�katedrálu�sv.�Marka,�biskupský�palác�s�Opatskou�
klenotnicí.�V�ceně�výletu�je�zahrnut�i�oběd.�Můžete�ochutnat�rybu�
a�míchaný�zeleninový�salát,�a�ti,�co�rybám�neholdují,�si�mohou�ob-
jednat�kuřecí�maso.�V�ceně�je�také�rakija,�víno,�nebo�džus.
LODNÍ VÝLET NA POLOOSTROV PELJEŠAC A NA OSTROV HVAR
Celodenní�lodní�výlet�s fishpiknikem.�Vyplouvá�se�ráno�v 9:00�lodí�
„Felun“�z přístaviště.�Nejprve�se�pluje�na�protější�poloostrov�Pelje-přístaviště.�Nejprve�se�pluje�na�protější�poloostrov�Pelje-Pelje-
šac,�do�letoviska�Trpanj.�V tomto�malém�letovisku�můžete�navští-
vit�pevnost�Gradina�a další.�Po�prohlídce�městečka�se�vyplouvá�na�
ostrov�Hvar�do�zátočiny�Mlaska,�která�se�nachází�kousek�od�Suću-
raje.�Zde�máte�dvě�hodiny�volno,�které�můžete�využít�ke�koupání.�
V ceně�výletu�je�zahrnut�i oběd.�

LODNÍ VÝLET – NOČNÍ PANORAMA DO DRVENIKU NEBO 
GRADACE Vyplouvá� se� večer� v�cca� 19:30� z� místního� přísta�-
vu.� Pluje� se� podél� pobřeží� do� Drveniku� nebo� Gradace.� Během�
plavby�Vám�bude�hrát�živá�hudba,�při�které�si�můžete� i�zatančit.� 
V� ceně� je� večeře,� míchaný� salát,� alko� nebo� nealko� nápoje.�� 
V�Drveniku�nebo�Gradaci�máte�volno�na�noční�procházku�a�v�cca�
23:00�hodin�je�návrat�do�Drveniku�nebo�Gradace.
LODNÍ VÝLET – NOČNÍ PANORAMA NA MAKARSKOU - vyplou-
vá�se�večer�v�cca�19:30�z�místního�přístavu.�Pluje�se�podél�pobřeží�
na�Makarskou.�Během�plavby�Vám�bude�hrát�hudba,�při�které�si�
můžete�i�zatančit.�K�pití�si�můžete�objednat�rakiji,�víno�nebo�ne-
alko.� V� Makarské�máte� volno� na� noční� procházku� a�v�cca� 23:00�
hodin�je�návrat.
SPLIT�Podvečerní�autokarový�výlet�
do� krásného� historického� města�
Split,� jehož� hlavní� dominantou�
a� zároveň� chloubou� je� Diokleciá-
nův� palác,� který� byl� zařazen�mezi�
kulturní�dědictví�památek�UNESCO.

TROGIR + SPLIT  
Odpolední�autokarový�výlet�do�
historických� měst� zařazených�
na�seznam�Světového�dědictví�
UNESCO.�

OMIŠ��Podvečerní�výlet�do�historického�pirátského�městečka�Omiš,�
jehož� počátky� sahají� až� do� 11.� stol.n.l..� Byl� strategickou� námořní�
tepnou,�neboť�benátské�námořní�lodě�plující�na�dálný�východ,�mu-
sely�proplouvat�právě�tudy.�Starší�z�pevností�„Mirabela“�se�nachází�
v�samém�centru�Omiše,�mladší�pirátskou�pevnost�„Fortica“�můžeme�
vidět� na� samém� vrcholu� skalního� masivu� tyčícího� se� nad� Omiší.�
Půvabné� úzké� uličky� města� ve� Vás� jistě� zanechají� ty� nejkrásnější� 
a�nejromantičtější�vzpomínky.�
DUBROVNÍK� Celodenní� autokarový�
fakultativní� výlet�do� jednoho�z�nej-
krásnějších� a� na� historii� nejbohat-
ších� měst� Chorvatska.� Po� cestě� do�
Dubrovníku� projíždíte� chráněnou�
oblastí� Bačinských� jezer,� nížinou�
rozprostírající�se�kolem�řeky�Neretvy�
a�také� je�krátká�zastávka�v�Bosně�a�Hercegovině.�Výlet� je�náročný,� 
odjíždí� se� v� brzkých� ranních� hodinách� s� nočním� návratem.� Zcela� 
určitě�Vaši�únavu�překonají�nezapomenutelné�zážitky�z�tohoto�krás-
ného�města.�Výlet�je�provázen�česky�mluvícím�průvodcem.

MOSTAR� � Celodenní� auto-
karový� zájezd.� Město� Mostar�
leží� na� řece�Neretvě� v� hornaté�
jihozápadní� části� republiky�
Bosna� a� Hercegovina.� Turisté�
jej� navštěvují� pro� jeho� zacho-
valý�orientální�kolorit,�zejména�
pro�památky�z�doby�tureckého�

panství.�Pokud�trávíte�léto�v�Dalmácii,�výlet�do�tohoto�těžce�zkouše-
ného�města�s�nádechem�pohádek�tisíce�a�jedné�noci�rozhodně�stojí�
za�to.��Výlet�je�provázen�česky�mluvícím�průvodcem.
MEĐUGORJE�Celodenní�autokarový�zájezd�do�známého�poutního�
místa�v�Republice�Bosna�a�Hercegovina,�28�km�od�města�ležícího�na�
řece�Neretvě�–�Metkoviče.� Je� to� jedno�z�nejvěhlasnějších�a�nejna-
vštěvovanějších�katolických�poutních�míst�v�Evropě.�Poutní�místo�je�
pojmenováno�po�P.�Marii�-�Královně�míru�(Svetište�Kraljice�Mira),�což�
souvisí�s�jejím�mírovým�poselstvím�a�s�jejím�usilováním�o�nastolení�
míru�ve�světě,�o�nichž�děti,�svědkové�zjevení,�podaly�svědectví.�

NÁRODNÍ PARK KRKA Do�
širokého� zálivu� před� Šibeni-
kem� ústi� řeka� Krka,� na� jejímž�
dolním�toku�byl�kvůli�ochraně�
jedinečných� přírodních� krás�
vyhlášen� národní� park.� Krka�
je�největší�řekou�v�severní�Dal-
mácii.�Pramení�v�Dinárském�pohoří�a�je�dlouhá�pouhých�72�kilomet-
rů,�i�když�je�velmi�vodnatá.�Usazování�vápníku,�který�je�rozpuštěn�ve�
vodě,�tvoří�v�korytě�řeky�vápencové�terasy,�takže�zde�najdeme�řadu�
peřejí�a�vodopádů,�z�nichž�největší�padá�z�výšky�48�metrů.�

MAKARSKÁ� Podvečerní� au-
tokarový� výlet� do� známého�
jadranského� letoviska.� Cestou�
na� Makarskou� se� zastavíme� na�
poutním� místě� Veprić� –� nazý-
vaném� též� „Chorvatské� Lurdy“�
s�krásnými�oltáři�ve�skalách.�Poté�
odjíždíme�do�Makarské,� zde�ná-

sleduje�individuální�prohlídka�letoviska,�nabízíme�Vám�možnost�po-
sezení�na�lodi�„Makarský�Jadran“,�na�které�můžete�ochutnat�specia-
lity�z�jadranského�moře�za�velmi�příznivé�ceny�(ryby,�mušle,�krevety�
apod.).�Prohlídka�kolonády�a�nákupů�na�jednom�z�největších�tržišť.
Pravý dalmatinský jarmark – ZADVARJE �-��půldenní�autokarový�výlet
Nezapomenutelným�zážitkem�je�nejen�pro�turisty�klasický�vesnický�
jarmark,�který�se�koná�každé�úterý.�Nečekejte�však�stánky�s�komerč-
ním�zbožím,�místní�zde�prodávají�rukodělné�předměty,�sýry,�pršut,�
slaninu,�ryby,�ovoce�a�zeleninu�z�domácích�zahrádek,�víno�a�potřeby�

pro� domácnost.�Od� stánků� se� nese� libá� vůně�
pečených�selat�(odojak)�nebo�jehňat�(janjetina)�
z� venkovních� grilů.� Ve� venkovních� ohradách�
mrknete�na�prodej�slepic,�králíků,�oslíků,�krav,�
jehňat,�koní�a�prasat.�Stanete�se�tak�svědky�ně-
kdy�hlasitého�dohadování�o�cenách.�Přímo�na�
kraji�obce�se�nachází�kaňon�se�známými�vodo-
pády�Gubavica�(točil�se�zde�i�Vinetou).

BAČINSKÁ JEZERA  
–�půldenní�autokarový�výlet
Jezera� jsou� vzdálena� od� Gradace�
cca�12�km�a jsou�tvořena�šesti�na-
vzájem�propojenými,� až� 28�metrů�
hlubokými,� krasovými� závrty.� Je-
zera� naplňuje� z  několika� vývěrů�
sladká�voda.�Nejenom�děti�uvítají�možnost�projížďky�na� loďkách�
„ládžích“�–�trvá�cca�2�hodiny,�na�začátku�plavby�je�podáván�přípitek�
-�Rakija.�Po�plavbě�je�možnost�koupání.�Na�břehu�jezer�můžete�také�
spatřit�zvláštní�druh�skotu�malého�vzrůstu.

VODOPÁDY KRAVICA� -� půldenní� autokarový� výlet� do� Bosny� 
a�Hercegoviny�k�vodopádům�Kravica�s�možností�koupání.
ZIPLINE�-�pro�příznivce�adrenalinových�zážítků�tříhodinový�sjezd�
lanovkami�kaňonem�řeky�Cetiny.
KREMENKO - RESTAURACE  
U FLINSTONE�-�půldenní�výlet�
autokarem� překrásným� kaňo-
nem� pohoří� Mosor� a� kolem�
řeky� Cetiny� se� zastávkou� ve�
stylové�Flinstounovské�restau-
raci� s� občerstvením� (koláč,�
víno,�medovina,�nealko).

FAKULTATIVNÍ VÝLETY 
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HOTEL „KIPARISITE****“
Poloha: příjemný�čtyřhvězdičkový�hotel�Kiparisite�je�postaven�v�poklidné�části�Slunečné-
ho�pobřeží�cca�80�m�od�prostorné�písečné�pláže.�Malebný�hotel�s�kvalitními�službami� je�
vystavěn�ve�středomořském�stylu,�má�vlastní�bazén�a�je�obklopen�kvetoucí�zahradou. 
Vybavení hotelu:� součástí�hotelu� je�vstupní�hala�s� recepcí,�směnárna,�výtah,� restaurace�
s�terasou,�bar,�společenská�místnost.�Součástí�venkovního�vybavení�je�bazén�s�brouzdališ-
těm�pro�děti.�Slunečníky�a�lehátka�jsou�u�bazénu�zdarma,�na�pláži�za�poplatek.�Wi-fi�připo-
jení�ve�společných�prostorech�zdarma.
Pokoje: hotel�nabízí�ubytování�ve�dvoulůžkových,�klimatizovaných�pokojích�s�balkonem�
a�vlastním�sociálním�zařízením�/sprcha,�WC/,�fén,�TV/SAT,�telefonem.�Je�zde�možnost�dvou�
přistýlek�/maximální�obsazenost�3�dospělí,�nebo�2�dospělí�a�2�děti�do�12�let/.
Stravování: plná�penze�podávaná�formou�bufetu�v�hotelové�restauraci.

Náš tip: útulný�hotel�je�výbornou�volbou�pro�ty�z�Vás,�kteří�si�na�dovolené�chtějí�užít�klidu�
a�pohody�v�komfortním�hotelu�v�blízkosti�pláže.���

HOTEL „YUNONA***“
Poloha: menší�třípatrový�hotel�s�velkou�zahradou�a�výbornou�polohou�přímo�v�klidné�části�
centra�Slunečného�pobřeží,�150�m�od�písečné�pláže.�
Vybavení hotelu: vstupní�hala�s�recepcí,�restaurace,�bar,�TV�místnost,�bazén�s�brouzdališ-
těm�v�rozsáhlé�zahradě,�venkovní�posezení.�Wi-Fi�zdarma�na�recepci.
Pokoje: pěkně�zařízené�dvoulůžkové�pokoje�s�klimatizací.�TV/SAT,�minibar,�telefon,�balkon,�
sociální�zařízení,�WC,�fén.�Možnost�jedné�až�dvou�přistýlek.
Stravování: all�inclusive�zahrnuje�snídaně,�obědy�a�večeře�vše�formou�bufetu.�Lehké�ob-
čerstvení�během�dne�–�káva,�čaj,�zákusky,�sladké�pečivo,�zmrzlina,�neomezené�množství�
místních�nealkoholických�a�alkoholických�nápojů�a�piva�/11:00-23:00/,�lze�čerpat�v�místech�
a�časech�určených�hotelem.

Náš tip: vhodné�pro�všechny�věkové�kategorie.

klimatizace
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klimatizace

Týdenní letecké zájezdy s plnou penzí

Termín� počet�
nocí odlet Dospělá�osoba Dítě�od�2�do�12�let

08.06.�-�15.06.� 7 Ostrava/Brno/Praha 14�490,-� 6�990,-�
15.06.�-�22.06.� 7 Ostrava/Brno/Praha 14�990,- 6�990,-�
�22.06.�-�29.06.� 7 Ostrava/Brno/Praha 15�490,- 6�990,-�
�29.06.�-�06.07.� 7 Ostrava/Brno/Praha 16�590,- 6�990,-�
�06.07.�-�13.07.� 7 Ostrava/Brno/Praha 16�590,- 6�990,-�
�13.07.�-�20.07.� 7 Ostrava/Brno/Praha 16�590,- 6�990,-�
�20.07.�-�27.07.� 7 Ostrava/Brno/Praha 16�590,- 6�990,-�
�27.07.�-�03.08.� 7 Ostrava/Brno/Praha 16�590,- 6�990,-�
�03.08.�-�10.08.� 7 Ostrava/Brno/Praha 16�590,- 6�990,-�
�10.08.�-�17.08.� 7 Ostrava/Brno/Praha 16�590,- 6�990,-�
�17.08.�-�24.08.� 7 Ostrava/Brno/Praha 16�590,- 6�990,-�
�24.08.�-�31.08.� 7 Ostrava/Brno/Praha 16�590,- 6�990,-�
�31.08.�-�07.09.� 7 Ostrava/Brno/Praha 15�490,- 6�990,-�
�07.09.�-�14.09.� 7 Ostrava/Brno/Praha 14�990,- 6�990,-�

Ceny v tabulce jsou uvedeny v Kč za osobu/pobyt. Ceny pobytů na 10, 11 dnů letecky najdete na www.duhatour.cz
Cena zahrnuje: leteckou�přepravu,�ubytování�7�nocí,�stravování�dle�popisu,�transfery,�služby�de-
legáta,�místní�poplatky,�povinné�pojištění�dle�zákona�159/1999�Sb.,�DPH.
Neobsazené�lůžko�+�900,-�Kč�/�pobyt.

Týdenní letecké zájezdy s All Inclusive

Termín� počet�
nocí odlet Dospělá�osoba Dítě�od�2�do�12�let

08.06.�-�15.06.� 7 Ostrava/Brno/Praha 14�990,-� 6�990,-�
15.06.�-�22.06.� 7 Ostrava/Brno/Praha 15�490,- 6�990,-�
�22.06.�-�29.06.� 7 Ostrava/Brno/Praha 15�990,- 6�990,-�
�29.06.�-�06.07.� 7 Ostrava/Brno/Praha 16�990,- 6�990,-�
�06.07.�-�13.07.� 7 Ostrava/Brno/Praha 16�990,- 6�990,-�
�13.07.�-�20.07.� 7 Ostrava/Brno/Praha 16�990,- 6�990,-�
�20.07.�-�27.07.� 7 Ostrava/Brno/Praha 17�590,- 6�990,-�
�27.07.�-�03.08.� 7 Ostrava/Brno/Praha 17�590,- 6�990,-�
�03.08.�-�10.08.� 7 Ostrava/Brno/Praha 16�990,- 6�990,-�
�10.08.�-�17.08.� 7 Ostrava/Brno/Praha 16�990,- 6�990,-�
�17.08.�-�24.08.� 7 Ostrava/Brno/Praha 16�990,- 6�990,-�
�24.08.�-�31.08.� 7 Ostrava/Brno/Praha 16�990,- 6�990,-�
�31.08.�-�07.09.� 7 Ostrava/Brno/Praha 15�990,- 6�990,-�
�07.09.�-�14.09.� 7 Ostrava/Brno/Praha 15�490,- 6�990,-�

Ceny v tabulce jsou uvedeny v Kč za osobu/pobyt.
Cena zahrnuje: leteckou�přepravu,�ubytování�7�nocí,�stravování�dle�popisu,�transfery,�služby�de-
legáta,�místní�poplatky,�povinné�pojištění�dle�zákona�159/1999�Sb.,�DPH.
Neobsazené�lůžko�+�900,-�Kč�/�pobyt.

SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ
POKOJE



HOTEL „KAVKAZ****“
Poloha: hotel�se�nachází�v�jižní�části�Slunečného�pobřeží,�přibližně�150�m�od�písečné�plá-
že,�ke�které�se�dostanete�přes�dřevěný�chodník�a�písečné�duny�(přibližně�5�min.).�Centrum�
letoviska�s�hlavní�promenádou�s�obchůdky,�bary�a�restauracemi�je�vzdáleno�cca�500�m.�
Vybavení hotelu: hotel�disponuje�vstupní�halou�s�recepcí,�dvěma�výtahy,�vnitřní�a�ven-
kovní� restaurací,� venkovním�barem�a�pool� barem,�bazénem� s� oddělenou�dětskou� částí�
s�lehátky�a�slunečníky.�Hostům�je�k�dispozici:�směnárna,�Wi-Fi�připojení�na�recepci�(zdar-
ma),�dětský�koutek,�šipky,�fitness,�stolní�tenis,�badminton,�karetní�hry,�šachy,�obchod�se�su-
venýry.�V�červenci�a�srpnu�3x�týdně�dětská�taneční�show.�Za�poplatek�hotel�nabízí:�trezor,�
saunu,�masáže,�kulečník,�lékaře,�půjčovnu�kol.
Pokoje: moderní�dvoulůžkové�pokoje�s�možností�jedné�přistýlky�jsou�vybaveny�individu-
ální�klimatizací,�sociálním�zařízením�(sprcha,�WC,�fén),�ledničkou,�SAT/TV,�telefonem�a�bal-
konem.�Dětská�postýlka�8�leva/noc.
Stravování: all�inclusive�formou�bufetu�zahrnuje:
-�snídaně�(7:30�-�10:00),�obědy�(12:30�-�14:00),�večeře�(18:30�-�20:30)
-�dopolední�svačina�(10:00�-�11:00),�zákusky,�zmrzlina�(16:00�-�17:00)
-�alkoholické�a�nealkoholické�nápoje�místní�výroby�(11:00�-�22:30)�v�zahradní�restauraci
-�alkoholické�a�nealkoholické�nápoje�místní�výroby�(11:00�-�18:00)�u�bazénu.

APARTMÁNY „GOLDEN DUNE***“
Poloha: apartmány� se� nachází� v� nové� části� Nesebaru� cca� 70�m� od� moře.� V� blízkosti�
apartmánů�jsou�restaurace,�minimarkety�a�přímořský�park.
Vybavení apartmánu: 
*AP4�-��vkusně� zařízené� apartmány� pro� dvě� až� pět� osob� s� ložnicí� s� manželskou� postelí,�

obývacím� pokojem� s� rozkládací� soupravou,� s� kuchyňským� koutem� se� základním�
nádobím,�varnou�konvicí,�ledničkou,�mikrovlnou�troubou,�sprchovým�koutem,�WC�
a�balkonem.�K�dispozici�je�venkovní�bazén,�jacuzzi,� lehátka�a�slunečníky�-�zdarma.�
Jednotlivé�ubytovací�jednotky�se�mohou�lišit�vybavením.�Na�pláži�jsou�lehátka�a�slu-
nečníky�za�poplatek.�Minimální�obsazenost�apartmánu�-�3�platící�osoby.

Konfigurace apartmánů:
APT�4�-�4�dospělé�osoby�a�možnost�1�přistýlky�pro�dítě�2-14�let
APT�3�-�3�dospělé�osoby�a�možnost�2�přistýlek�pro�dítě�2-14�let
APT�2�-�2�dospělé�osoby�a�možnost�3�přistýlek�pro�dítě�2-14�let
Stravování:�bez�stravy.
Náš tip: vhodné�pro�klienty�všech�věkových�kategorií,�obzvlášť�pro�rodiny�s�dětmi.

klimatizace
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10/11 denní letecké zájezdy bez stravy

Termín�
 

počet�
nocí odlet

Dospělá�osoba�v Dítě�
od�2�do�15�letAPT�4 APT�3 APT�2

12.06.�-�22.06.� 10 Ostrava 8�990,-� 9�990,-� 11�490,-� 6�990,-�
22.06.�-�03.07.� 11 Ostrava 9�990,- 12�090,- 12�590,- 6�990,-�
�03.07.�-�13.07.� 10 Ostrava 10�990,- 12�490,- 13�490,- 6�990,-�
�13.07.�-�24.07.� 11 Ostrava 11�990,- 12�990,- 13�990,- 6�990,-�
�24.07.�-�03.08.� 10 Ostrava 11�490,- 12�490,- 13�490,- 6�990,-�
�03.08.�-�14.08.� 11 Ostrava 11�990,- 12�990,- 13�990,- 6�990,-�
�14.08.�-�24.08.� 10 Ostrava 11�490,- 12�490,- 13�490,- 6�990,-�
�24.08.�-�04.09.� 11 Ostrava 9�990,- 12�790,- 13�290,- 6�990,-�
�04.09.�-�14.09.� 10 Ostrava 8�990,- 9�990,- 12�490,- 6�990,-�

Ceny v tabulce jsou uvedeny v Kč za osobu/pobyt.
Cena zahrnuje: leteckou�přepravu,�ubytování�10/11�nocí,�stravování�dle�popisu,�transfery,�služ-
by�delegáta,�místní�poplatky,�povinné�pojištění�dle�zákona�159/1999�Sb.,�DPH.
Strava:�vlastní.
Neobsazené�lůžko�+�4.000,-�Kč�/�pobyt.

Týdenní letecké zájezdy  s All Inclusive

Termín� počet�
nocí odlet Dospělá�osoba Dítě�od�2�do�12�let

08.06.�-�15.06.� 7 Ostrava/Brno/Praha 12�990,-� 6�990,-�
15.06.�-�22.06.� 7 Ostrava/Brno/Praha 13�990,- 6�990,-�
�22.06.�-�29.06.� 7 Ostrava/Brno/Praha 14�590,- 6�990,-�
�29.06.�-�06.07.� 7 Ostrava/Brno/Praha 15�990,- 6�990,-�
�06.07.�-�13.07.� 7 Ostrava/Brno/Praha 15�990,- 6�990,-�
�13.07.�-�20.07.� 7 Ostrava/Brno/Praha 15�990,- 6�990,-�
�20.07.�-�27.07.� 7 Ostrava/Brno/Praha 15�990,- 6�990,-�
�27.07.�-�03.08.� 7 Ostrava/Brno/Praha 15�990,- 6�990,-�
�03.08.�-�10.08.� 7 Ostrava/Brno/Praha 15�990,- 6�990,-�
�10.08.�-�17.08.� 7 Ostrava/Brno/Praha 15�990,- 6�990,-�
�17.08.�-�24.08.� 7 Ostrava/Brno/Praha 15�990,- 6�990,-�
�24.08.�-�31.08.� 7 Ostrava/Brno/Praha 14�590,- 6�990,-�
�31.08.�-�07.09.� 7 Ostrava/Brno/Praha 13�990,- 6�990,-�
�07.09.�-�14.09.� 7 Ostrava/Brno/Praha 13�490,- 6�990,-�

Ceny v tabulce jsou uvedeny v Kč za osobu/pobyt. Ceny pobytů na 10, 11 dnů letecky najdete na www.duhatour.cz
Cena zahrnuje: leteckou�přepravu,�ubytování�7�nocí,�stravování�dle�popisu,�transfery,�služby�de-
legáta,�místní�poplatky,�povinné�pojištění�dle�zákona�159/1999�Sb.,�DPH.
Neobsazené�lůžko�+�1200,-�Kč�/�pobyt.

SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ / NESEBAR
POKOJE / APARTMÁNY



KARLOVA STUDÁNKA
LÁZEŇSKÝ DŮM „BEZRUČ***“, VILA „VLASTA***“

TURČIANSKÉ TEPLICE
HOTEL „VYŠEHRAD**“

Lázeňský dům „Bezruč“�je�nově�zrekonstruovaná�budova�stojící�ve�středu�lázeňského�komplexu�lázní�Karlova�
Studánka.�Lázeňský�dům�nabízí�ubytování�v�1�a�2�lůžkových,�komfortně�zařízených�pokojích�I.�katagorie�s�vlast-
ním�sociálním�zařízením,�TV,�satelitem.�V�objektu�se�nachází�lázeňská�čítárna�s�možností�využití�internetu.
Lázeňská „Vila Vlasta“ byla�vybudována�již�v�roce�1894.�Ubytování�v�1�a�2-lůžkových�pokojích�I.�kategorie�
(s�vlastním�sociálním�zařízením,�TV,�satelitem)�patří�k�menším�ubytovacím�zařízením.
Jarní prázdniny v Karlově Studánce – týdenní pobyt - ubytování, polopenze (plná penze), vlastní doprava

Týdenní�pobyt�7�dní/�6�nocí
Termín�nástupu:�NEDĚLE

Počet 
dní/nocí

Cena�dosp.osoba
v pokoji

Cena�dítě�
10�-�18�let�

Cena�dítě
do�10�let

04.02.�–�17.03.2019�(polopenze) 7/6 5�060,- 3�190,- 2�670,-
04.02.�–�17.03.2019�(plná�penze) 7/6 5�900,- 4�030,- 3�270,-

Cena zahrnuje:� �ubytování�s polopenzí�nebo�plnou�penzí,�procedury�pro�dospělé:�1x�voskový�zábal�z včelího�
vosku,�1x�Whirpool�na�45�min.,�2x�vstup�do�bazénového�komplexu�na�80�min.,�procedury�pro�děti:�2x�vstup�do�
bazénového�komplexu�na�80�min.�–�každé�dítě�obdrží�multifunkční�šátek
Cena nezahrnuje:�lázeňsky�poplatek�15�Kč/os/noc��-�platí�se�na�místě�v recepci,��fakultativní�výlety,�služby�dele-
gáta�,�parkování�50�Kč/den.
Zážitkový wellness pobyt pro dva - pobytový zájezd s autokarovou dopravou, ubytování, polopenze, procedury 

Termín�zájezdu Počet�dní/nocí Cena�dosp.osoba�v pokoji�1/2

20.04.�–�22.04.2019�Velikonoce� 3/2 3�690,-�

Cena zahrnuje:��2x��ubytování�ve�dvoulůžkových�pokojích��s vlastní�soc.�zařízením,��2x�PP,�TV,�WiFi,�dopravu�au-
tokarem,�procedury: 1x�společná�soukromá�vířivka,�1x�vstup�do�bazénového�komplexu�na�90�min.,�1x�masáž�
s byliným�termoforem,�1x�lázeňské�oplatky,��pojištění�CK
Cena nezahrnuje:�lázeňsky�poplatek�15�Kč/os./noc�-�platí�se�na�místě�v recepci,�fakultativní�výlety.�
Odečet�na�vlastní�dopravu�–�300�Kč/osoba.�Při�vlastní�dopravě�parkování��50�Kč/den.
Prodloužený turistický víkend v Jeseníkách s autokarovou dopravou a ubytováním se snídaní

Termín�pobytu Počet 
dní/nocí

Cena�dosp.osoba
v pokoji

Cena�osoba�
Pokoj�1/1

05.07.�–�07.07.2019��(pá-ne) 3/2 3�490,- 3�690,-
26.10.�–�28.10.2019��(so-po) 3/2 3�290,- 3�490,-

Cena zahrnuje:� 2x� � ubytování� se� snídaní� ve� dvoulůžkových� pokojích� � s  vlastní� soc.� zařízením,�
TV,� WiFi,� dopravu� autokarem,� procedury: 1x� karbonové� hole� na� Nordic� Walking,� 1x� solná� jes-
kyně,� 1x� turistická� mapa� Jeseníků,� 1x� vstup� do� bazénového� komplexu� na� 90� min.,� � pojištění� CK 
Cena nezahrnuje:�lázeňsky�poplatek�15�Kč/os./noc�-�platí�se�na�místě�v recepci,�fakultativní�výlety.�
Fakultativní příplatky: oběd:�140�Kč/dosp.�os.,�děti�do�10�let��100,-�Kč,�večeře:�130,-�Kč/dosp.os.,��děti�do�10�let�
90,-�Kč�(lze�sjednat�v CK)
Odečet�na�vlastní�dopravu�–�300�Kč/osoba.�Při�vlastní�dopravě�parkování��50�Kč/den.
Rekreační pobyt v lázních s autokarovou dopravou, ubytováním a polopenzí

Termín�zájezdu Počet
dní/nocí

Cena�dosp.osoba
v pokoji�1/2

Cena�dítě�
3-10�let�v 1/2

Cena�osoba�
Pokoj�1/1

17.06.�–�21.06.2019��(po-pá) 5/4 4�990,- 3�690,- 5�590,-
15.07.�–�19.07.2019��(po-pá) 5/4 4�990,- 3�690,- 5�590,-
12.08.�–�16.08.2019��(po-pá) 5/4 4�990,- 3�690,- 5�590,-
14.10.�–�18.10.2019��(po-pá) 5/4 4�990,- 3�690,- 5�590,-

Cena zahrnuje:��4x��ubytování�s PP��ve�dvoulůžkových�pokojích��s vlastní�soc.�zařízením,��TV,�WiFi,�dopravu�auto-
karem,�pojištění�CK.
Cena nezahrnuje:�lázeňsky�poplatek�15�Kč/os./noc�-�platí�se�na�místě�v recepci,�fakultativní�výlety
Fakultativní příplatky:�oběd:�140�Kč/dosp.�os.,�děti�do�10�let��100,-�Kč,�večeře:�130,-�Kč/dosp.os.,��děti�do�10�let�
90,-�Kč�(lze�sjednat�v CK).
Odečet�na�vlastní�dopravu�–�300�Kč/osoba.�Při�vlastní�dopravě�parkování��50�Kč/den.
Celoroční nabídka ubytování s vlastní dopravou (ubytování se snídaní)

Libovolný�termín�pobytu� Cena�dosp.osoba
v pokoji�1/2

Cena�dítě�
3-10�let�v 1/2/noc

Cena�osoba�
Pokoj�1/1/noc

01.01.�–�30.04.2019 590,- 430,- 720,-
01.05.�–�30.09.2019 720,- 490,- 870,-
01.10.�–�10.12.2019 590,- 430,- 720,-

Cena zahrnuje:�ubytování�se�snídaní.�Cena nezahrnuje:�lázeňsky�poplatek�15�Kč/os/noc��-�platí�se�na�místě�v re-
cepci,��fakultativní�výlety,�služby�delegáta�,�parkování�50�Kč/den.
Fakultativní příplatky:�oběd:�140�Kč/dosp.�os.,�děti�do�10�let��100,-�Kč,�večeře:�130,-�Kč/dosp.os.,��děti�do�10�let�
90,-�Kč�(lze�sjednat�v CK)

Karlová  Studánka - Horské lázně
se�nachází�v malebném�prostředí�Jeseníků�na�úpatí�nejvyšší�hory�MSK�Pradědu.�Jsou�to��nej-
výše�položené�lázně�v ČR.��Lázně�Karlova�Studánka�začaly�s využíváním�vlastní�rašeliny�pro�
léčebné�zábaly�a procedury.
Hodnotný�relaxační�pobyt�ve�velmi�příjemném�prostředí�s individuálním�přístupem�perso-
nálu.�Moderně�vybavený�balneoprovoz�s využitím�přírodních�léčivých�zdrojů.�

Turčianské teplice
Lázně�Turčianské�Teplice�leží�v Turčianské�kotlině�v regionu�Turiec�na�úpatí�výběžku�Velké�Fa-
try.�Jejich�bohatstvím�jsou�minerální�prameny�s vysokým�obsahem�vápníku,�hořčíku�a fluóru�
a minerální�vody�o teplotě�38�-�47�°C.�Jsou�známé�jako�jedny�z nejstarších�lázní�na�Sloven-
sku,�specializované�na�léčbu�pohybového�ústrojí,�ledvin�a močových�cest.�Voda�se�využívá�
i k pitným�kůrám.�V současnosti�nabízí�moderní�centrum�termálních�bazénů,�vířivek,�saun�
a venkovního�vodního�světa�s atrakcemi�„�Spa&Aquapark“.
V areálu�SPA�(léčivá�termální�voda�38�°C)�s celoročním�provozem�naleznete�klidový�bazén�
38�°C,�rehabilitační�bazén�s vířivkami��a vodními�masážemi�33�°C,�Whirlpool�–�vířivky�35�°C.�
V areálu�AQUAPARK��s celoročním�provozem�zahrnuje�venkovní�plavecký�bazén�25m,�sedací�
bazén�s masážními�tryskami,�tobogány�a bazén�s vodními�atrakcemi.
Hotel�„VYŠEHRAD“�se�nachází�v centru�lázeňské�zóny,�v blízkosti�areálu�„�Spa&Aquapark“.
Ubytování�nabízí�v nově�zrekonstruovaných�2�a 3�lůžkových�pokojích�s vlastním�sociálním�
zařízením�a sprch.�koutem,�TV,�WiFi�(bezplatné).�Budova�má�čtyři�patra�a do�3.patra�je�výtah.�
Hotel� je�vybaven� jídelnou�spojenou�s kavárnou.�Od�dubna�do�října�možnost�občerstvení�
v Shop�Café�v zahradní�restauraci.�V přízemních�prostorách�hotelu�je�zázemí�pro�poskyto-
vání�procedur�–�vířivá�koupel,�masáže,�masážní�křesla,�infrasauna,�oxygenterapie,�částečný�
zábal�apod.�(ze�příplatek,�cca�7-10€/procedura).

Pobytové zájezdy - ubytování, doprava autokarem, polopenze

Termín�zájezdu Počet
dní/nocí

Cena�dospělá�
osoba�v 
pokoji�1/2

Cena�dítě
6�–�10�let��

v pokoji�1/2

Cena�dítě�do�6�
let�v pokoji�1/2

07.04.�–�14.04.2019�(ne�–�ne) 8/7 6�690,- 5�190,- 3�990,-
27.10.�–�03.11.2019�(ne�–�ne) 8/7 6�690,- 5�190,- 3�990,-

Cena zahrnuje:� ubytování� ve�2lůžkových�pokojích�„Klasik“,�polopenzi,�dopravu�autokarem,�
služby�delegáta,�pojištění�CK�proti�úpadku.
Cena nezahrnuje:�lázeňský�poplatek�1€/os./noc�(platí�se�na�recepci�hotelu),�léčebné�procedu-
ry,�pojištění�léčebných�a úrazových�výloh�v zahraničí�(lze�sjednat�v CK�–�240�Kč/dosp.�osoba,�
120�Kč/dítě�do�18�let,�dítě�do�6�let�v doprovodu�dosp.�osoby�zdarma),�fakultativní�výlety.
Stravování:��formou�polopenze:�snídaně�–�formou�bufetu�včetně�nápojů�-�vody,�džusu,�kávy,�
čaje�večeře�–�výběr�ze�2-3�druhů�jídel,�ovoce,�dezert�+�voda�s příchutí.�Možnost�dokoupení�
obědů��+700�Kč/osoba/pobyt.
Příplatek:��neobsazené�lůžko�1�990�Kč/pobyt.
Nástupní místa:�Opava,�Ostrava,�Frýdek-Místek,�Havířov,�Orlová,�Karviná,�Český�Těšín,�Třinec,�
Jablunkov…směr�Turčianské�Teplice.
Svozová trasa za příplatek:�Olomouc,�Hranice�na�Moravě,�Nový�Jičín,�Kopřivnice��+�300�Kč/osoba)
Odpočet�při�vlastní�dopravě�–�400,-�Kč/osoba.

 Ceny v tabulkách jsou uvedeny v Kč za osobu/pobyt Ceny v tabulkách jsou uvedeny v Kč za osobu/pobyt
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Oravice�jsou�pro�svou�nádhernou�přírodu,�příznivými�podmínkami�pro�turistiku�a termálními�lázně-
mi�s léčivou�vodou,�ideálním�místem�pro�strávení�pobytu�v letním�i zimním�období.�
Meander park – Aquapark�je�největším�lákadlem.�Jedná�se�o�termální�lázně�s teplotou�vody�v bazé-
nech�od�37�°C,�s�možností�koupání�až�do�večerních�hodin.�Voda�z tohoto�pramene�je�vhodná�na�reha-
bilitaci�a  léčbu�pohybového�a urologického�ústrojí.�Voda�vyvěrá�z hĺoubky�1611�metrů.�Teplota�vody�
je�58�°C�a složení�vody:�vápnik,�horčík,�mangán,�hydrogénuhličitany,�lítium,�železo,�sírany.�Nabízí�vířivé�
bazény,�vnitřní�a venkovní�bazény�s tryskami,�venkovní�bazén�s vlnami,�saunu,�masáže,�koutek�pro�děti,�
restauraci�a jídelnu.
Tvrdošínské termály Oravice�–�nabízí�2�venkovní�bazény,�budovu�se�šatnami,�sprchami,�prosto-
rem�pro�masáže�a různé�ozdravné�koupele�a restauraci.�
Chochołowské lázně (Polsko, cca 17 km)��jsou�největším�lázeňským�komplexem�v regionu�Podhale.�
Chochołowska�lázně�jsou�největším�lázeňským�komplexem�v regionu�Podhale.�Prostor,�který�termály�
nabízí,�Vám�umožní�relaxovat�v pohodlí.�Velké�množství�atrakcí,�velkých�vnitřních�i venkovních�bazé-
nů,�jacuzzi,�sauna,�solná�jeskyně,�léčivé�bazeny�a příjemná�restaurace�a jídelna,�ve�kterých�se�můžete�
občerstvit�a najíst.�Voda�v bazénech�vyvěrá�z hloubky�téměř�4000�metrů.�Voda�má�mnoho�prospěš-
ných�stopových�prvků,�jako�je�síra�(S),�vápník�(Ca),�hořčík�(Mg)�a sodík�(Na).�Termální�voda,�mimo�lé-
čivých�účinků,�má�také�terapeutické�vlastnosti.�Termální�voda�napomáhá�nejen�relaxaci,�ale�zlepšuje� 

prokrvení�tkání�a orgánů.�Celková�vodní�plocha�je�3000� m2.�V areálu�se�nachází�1�bazén�s teplotou�
vody�36�ºC,�8�vířivek�s termální�vodou�o teplotě�36�ºC,�dva�kryté�bazény�s teplotou�vody�36�ºC,�dva�
venkovní�bazény�s termálními�vodními�atrakcemi�(divoká�řeka,�tobogán�(v provozu�i v zimě),�vodní�
trysky,�atd.)�s�teplotou�vody�36�ºC,�solná�jeskyně,�suchá�sauna.�Pro�ty,�kteří�nechtějí�využít�saunu�
v oblasti�non-textilie,�je�k dispozice�Saunarium,�plavecký�bazén�16x8�m,�CCTV�POSEIDON�s teplotou�
28�ºC.�Léčebná�zóna:�tepelné�sudy�-�vana�se�sirnou�termální�vodou�-�teplota�36�ºC,�termální�bazén�
s vodním�iodised�teploty�se�slanou�vodou�32�ºC.�

Obec Vitanová�se�nachází�v oblasti�Západních�Tater�–�Roháčích,�nedaleko�termálních�lázní�Oravice.�
V areálu�termálních�lázní�Meander�park�se�nachází�několik�venkovních�a vnitřních�bazénů.�Pro�mi-
lovníky�pouze�venkovních�bazénů�je�možné�navštívit�cenově�výhodné�Tvrdošínské�termální�lázně,�
které�se�nacházejí�v těsné�blízkosti�MEANDER�PARKU.�Pro�lyžaře�Vitanova�nabízí�lyžování�na�nedale-
kém�areálu�SkiVitanova�(cca�900�m�od�penzionu)�–�nový�lyžařský�areál�se�4-sedačkovou�lanovkou,�
umělým�zasněžováním,�délka�vleku�1�100m,�a další�lyžařské�areály:�Oravice�–�Meander�Ski�cca�7km�
(lyžařský�vlek�1200m),�Brezovica�–�10�km,�Zuberec�–�20�km�–�Spálená,�Janovky�(i večerní�lyžovaní).�
Během�pobytu�můžete�absolvovat�i několik�fakultativních�výletů�jako�například�na�Oravský�hrad�–�
30�km,�Oravská�přehrada�–�22�km,�Roháčské�plesa.

CHATA „ORAVICE*“
Turistická chata „ORAVICE“,� nabízí� jednoduché� ubytování�
ve�2,� 3�a�4� lůžkových�pokojích� s�umyvadlem� � (nově�zrekon-
struované�WC� a� sprchy� jsou� na� patře� společné).� Chata� má�
svou�vlastní� restauraci� s�barem�a�TV,� jídelnu�a�společenskou�
místnost.�V� letních�měsících�možnost� využívání� venkovního�
ohniště,� WiFi� připojení.� Parkování� je� zajištěno� před� chatou�
zdarma�(v�zimních�měsících�doporučujeme�sněhové�řetězy).

Pobytové zájezdy – ubytování, doprava autokarem, PP nebo vlastní strava (dle programu zájezdu)

Termín�zájezdu

Turistická�chata�„�ORAVICE“�
(s polopenzí)

Penzion�„ORCHIDEA“�
(s vlastní�stravou)

Penzion�„ZELENÝ�DŮM“��
(se�snídaní�a večer�polévka�s nápojem)

Počet
dní/nocí

Cena�
dospělá�
osoba

Cena�
dítě�do�12�let

Cena��
dítě�do�
6�let

Cena�
dospělá�
osoba

Cena�
dítě�do�
12�let

Cena��
dítě�do�
6�let

Cena� 
dospělá�
osoba

Cena�
dítě�do�
12�let

Cena�
dítě�do
�3�let

TERMÁLNÍ LÁZNĚ ORAVICE - fakultativně CHOCHOLOW

02.02.�–�06.02.2019
Jarní�prázdniny�(po�–�stř)� 5/4 - - - 2�990,- 2�690,- 1�290,- 3�490,- 2�990,- 1�190,-

19.04.�–�22.04.2019
Velikonoce�(pá�–�po) 4/3 2�990,- 2�690,- 1�290,- 2�990,-� 2�690,-� 1�290,- 3�190,- 2�690,- 1�190,-

08.05�–�12.05.2019�(st-ne) 5/4 3�290,- 2�790,- 1�690,- 3�290,-� 2�990,-� 1�690,- 3�990,- 3�490,- 1�690,-
09.09.�–�13.09.2019�(po-pá) 5/4 3�290,- 2�790,- 1�690,- 3�290,-� 2�990,-� 1�690,- 3�990,- 3�490,- 1�690,-
25.10.�–�28.10.2019�(pá-po) 4/3 2�990,- 2�690,- 1�290,- 2�990,-� 2�690,-� 1�290,- 3�190,- 2�690,- 1�190,-
15.11.�–�17.11.2019�(pá-ne) 3/2 2�490,- 2�290,- 1�190,- 2�190,- 1�990,- 1�290,- 2�490,- 1�990,- 1�090,-
26.12.�–�29.12.2019�(čt-ne) 4/3 3�290,- 2�990,- 1�590,- - - - 3�490,- 2�990,- 1�490,-
29.12.�–�02.01.2020�(ne-čt) 5/4 - - - - - - od�5�490,- od�3�990,- od�1990,-

 BAZÉN, SAUNA,FITTNESS,
SOLNÁ JESKYNĚ ZDARMA

Penzion „ORCHIDEA“�se�nachází�v�obci�Vitanová,�asi�7�
km�od�termálních�lázní�Oravice�-�Meander�Park�(doprava�
autobusem).�� 
Apartmán 1/3 - 4�(přízemí)�-�samostatný�luxusní�apartmán�
s�vlastním�kuchyňským�koutem,�obývací�částí�s�rozkládacím�
gaučem,�ložnicí�s�dvoulůžkem,�TV,�SAT,�WiFi,�WC�se�sprcho-
vým�koutem�a�terasou.
Pokoje (1.patro) - 3 x 1/2�s�možností�přistýlky,�balkon
Apartmán 1 x 1/4 se�dvěmi�ložnicemi,�každá�se�dvěma�lůžky.�
Všechny�pokoje/AP�mají�svůj�vlastní�sprchový�kout�s�WC,�bal-
kon,�lednici,�TV,�SAT,�WiFi
Pokoje (2.patro) - 1/2 + 1/3� s� TV,� SAT,�WiFi,� lednička.� Na�
chodbě� se�pak�pro� tyto�dva�pokoje�nachází� sprchový�kout�
a�WC,�kuchyňský�kout.�
V�přízemí�penzionu�je�společenská�místnost�s�jídelnou,�plně�
zařízenou�kuchyní�s�možností�vlastního�vaření�a�TV.�

Penzion „ZELENÝ DŮM“ se�skládá�ze�tří�samostatných�bu-
dov� umístěných� vedle� sebe� a� nachází� se� v� obci� Vitanova,�
v�blízkosti�města�Trstená�(7�km)�a�termálních�koupališť�Mean-
der�park�na�Oravicích�-�cca�7�km�(doprava�autobusem).�Ubyto-
vání�nabízíme�ve�2,�3�a�4�lůžkových�pokojích�hotelového�typu�
s�vlastním�sociálním�zařízením,�ledničkou,�varnou�konvicí,�TV,�
SAT,�WiFi.� Stravování� je� zajišťováno� formou� snídaně� a� večer�
polévka�s�nápojem�–�můžete�si�vybrat�pivo,�víno,�nealko,�kávu,�
čaj.�Jídelnu�lze�využívat�jako�společenskou�místnost.
Penzion�nabízí�příjemné�prostředí�a�také�možnost�celoroč-
ního�využívání�bazénu�(7�x�3,5�x�1,5�m)�s�ohřívanou�vodou,�
fittness�místnost� (masážní� stroj�Rolletic,�masážní�plošina,�
běžecký�pás�atd.).�

U�penzionu�Zelený�dům�jsou�všechny�pobyty��se�snídaní�a�polévkou�k�večeři.�Ceny�v�tabulce�jsou�uvedeny�v�Kč�za�osobu/pobyt.��Dítě�do�3�a�6�let�v�doprovodu�dvou�platících�osob�-�pobyt�
ZDARMA�(bez�nároku�na�lůžko),�platí�pouze�dopravu�autobusem�-�790�Kč.
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PENZION „ORCHIDEA***“ PENZION  „ZELENÝ DŮM***“

SLOVENSKO

Cena zahrnuje:�2x�(3x,�4x)�ubytování�v�penzionu,�dopravu�autobusem,�pokud�je�v�termínu�uvedena�polopenze�(Chata�Oravice),�snídaně�(penzion�Zelený�dům),�služby�delegáta,�pojištění�CK�
proti�úpadku.
Cena nezahrnuje: stravování�(pokud�není�součástí�zájezdu),�pojištění�léčebných�a�úrazových�výloh�v�zahraničí,�rekreační�poplatek�(20,-�Kč/osoba�od�18�let/den),�vstupy�do�termálních�lázní,�
skipasy,�fakultativní�výlety,�u�dětí�do�6�let�cena�nezahrnuje�lůžko�(pokud�není�uvedeno�jinak).
Odpočet�při�vlastní�dopravě�–�300,-�Kč/osoba.�Doplatek�za�neobsazené�lůžko:�250,-�Kč/noc.

KARLOVA STUDÁNKA / TURČIANSKÉ TEPLICE
POKOJE

ZÁPADNÍ TATRY / ROHÁČE - TERMÁLNÍ LÁZNĚ - ORAVICE /VITANOVÁ
POKOJE / APARTMÁNY / STUDIA 



Celoroční individuální pobyty s vlastní dopravou/noc 

Cena/noc
pokoj�1/2

Cena/noc
přistýlka�na�pokoji�1/2

Cena�/�noc
Apartmán�1/4

Mimosezóna��(5,�6,�10,�11�měsíc�do�22.12.) 750,- 160,- 1�150,-
Hlavní�sezóna��(od�22.12.,�1,�2,�3,�4,�7,�8,�9�měsíc) 890,- 160,- 1�290,-

TŘÍDENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD

NÁŠ TIP

DOPORUČUJEME

ROHÁČE – ZVEROVKA 
„CHATA PRIMULA**“

V hotelové části „Chaty Primula“: se�nachází�14�dvoupostelových�
pokojů�s možností�přistýlky.�Pokoje�s dvěma�samostatnými�postele-
mi�jsou�vybaveny�WC,�sprchou,�telefonem,�TV,�SAT�a rádiem.�Zaří-
zení pokojů: skříň,�stůl,�taburetka,�noční�stolky,�polička�a lampičky.�
Dále�se�zde�nachází�7�apartmánů,�které�jsou�rozděleny�na�dva�po-
koje,�a� to�dveřmi�mezi� ložnicí�a obývací�částí.�V  ložnici� se�nachází�
manželská�postel,�rozkládací�křeslo,�skříně,�noční�stolky�s lampička-
mi,�toaletní�stolek�a rádio.�V druhém�pokoji�je�obývací�sestava,�TV,�
SAT,�konferenční�stolík,�taburetka�a rozkládací�gauč.�Apartmány�jsou�
dvoulůžkové�s možností�1-2�přistýlek.�Apartmán�musí�být�obsazen�
nejméně�3�platícími�osobami�nebo�2�osobami�a dvěma�přistýlkami.�
Vybavení chaty: recepce,�úschovna�lyží,�spol.�místnost,�jídelna,�bar�
(připravuje�se�otevření�miniobchodu�„Špajz“�s nabídkou�základního�
sortimentu�–�nápoje,�krajové�speciality,�cukrovinky�atd.).� �Možnost�
platby� těmito�kartami:�VISA�ELECTRON,�MASTERCARD,�MAESTRO,-
VISA,�CHÉQUE�DÉJENEUR.�

Fakultativní výlety: termální lázně Meander park v  Oravicích, 
termální lázně Chocholow v  Polsku, skanzen Oravská dedina, 
Oravský hrad, plavba na pltích.

Pobytové a lyžařské zájezdy – ubytování, doprava autokarem, polopenze

Termíny�pobytu Počet�
dnů/nocí

Cena�dospělá�
osoba

Cena� 
dítě�do�12�let

Cena�dosp.�osoba�
(přistýlka)

Cena�dítě�do�12�let�
(přistýlka)

Lyžařské zájezdy

02.02.�–�06.02.2019�Jarní�prázdniny�(so-stř) 5/4 3�990,- 3�290,-� 2�690,-� 2�290,-

06.02.�–�09.02.2019�Jarní�prázdniny�(st-so) 4/3 3�190,- 2�590,- 2�190,- 1�890,-

14.03.�–�17.03.2019�Jarní�prázdniny�(čt-ne) 4/3 3�190,- 2�590,- 2�190,- 1�890,-

Pobytové zájezdy 

19.04.�–�22.04.2019�Velikonoce�(pá-po) 4/3 3�190,- 2�590,- 2�190,- 1�890,-

08.05�–�12.05.2019�(st-ne) 5/4 3�890,- 3�490,- 2�890,-� 2�490,-

27.07�–�01.08.2019�(so-čt) 6/5 4�990,- 4�590,- 4�190,- 3�690,-

09.09.�–�13.09.2019�(po-pá) 5/4 4�190,- 3�790,-� 3�590,-� 3�190,-

26.12.�–�29.12.2019�(čt-ne) 4/3 3�790,- 3�590,- 3�390,- 3�090,-

29.12.�–�02.01.�2020�Silvestr�(ne-čt) 5/4 4�790,- 4�490,- 4�190,- 3�790,-
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„Chata Primula“ je zasazena v překrásné přírodě Západních Tater, nedaleko známého turistického a lyžařského střediska - města Zuberec. 
Pro turisty:�nejnavštěvovanější�částí�Západních Tater�je�oblast�zvaná�Roháče.�Právě�v Roháčích�najdete�nejpopulárnější�vrcholy�a túry,�včetně�proslulých�a náročných,�řetězy�zajiště-
ných,�výstupů�na�Ostrý�Roháč,�Baníkov,�nebo�Tri�kopy.�Ty�jsou�vhodné�spíš�pro�zkušenější�turisty.�Pokud�se�na�takový�výstup�necítíte,�můžete�se�vydat�na�méně�náročné,�ale�přes�to�velmi�
krásné�túry�–�například�okruh�okolo�Roháčských�ples,�na�jejichž�hladině�se�zrcadlí�okolní�vrcholky,�by�byla�velká�škoda�vynechat.�Na�druhé�straně�hlavního�hřebene�pak�leží�mohutný�
vrchol�Baranec,�kde�žádné�řetězy�nenajdete�a výhled�si�užijete�fantastický.
Pro lyžaře:�1,5�km�od�chaty�Primula�se�nachází�lyžařské�středisko�Roháče Spálená.�Areál�je�vhodný�pro�všechny�věkové�a výkonnostní�kategorie�a poskytuje�možnost�sjíždět�sjezdov-
ky,�freeride�nebo�snowpark.�Horní�stanice�lanovky�se�nachází�ve�výšce�1490�m.�n.�m.,�takže�zaručuje�kvalitní�sněhovou�pokrývku�celou�zimní�sezónu.�V areálu�jsou�sjezdovky�všech�
kategorií�a jsou�obsluhovány�1x�4-sedačkovou�a 1x�6-sedačkovou�lanovkou�s bublinou�a 3�vleky�s celkovou�kapacitou�6800�os./hod.�Okolí�střediska�umožňuje�i využití�běžkařských�
a skialpinistických�tratí.�Celkem�8�sjezdovek�o celkové�délce�5,7�kilometrů.
Obtížnost:  ����������������.�Ze�Zuberce�jezdí�skibus,�který�má�autobusovou�zastávku�nedaleko�chaty�Primula.�V Zuberci�se�pak�nacházejí�další�lyžařské�areály�Janovka�a Milotín.

Cena zahrnuje:�3x�(4x,�5x)�ubytování�v�hotelové�části�s�vlastním�sociálním�zařízením�(WC,�sprch.�kout),�dopravu�auto-
karem,�polopenzi�(možnost�dokoupení�obědů�140�Kč/dosp.�osoba,�110�Kč/dítě�do�12�let),�TV,�SAT,�WiFi,�služby�delegáta,�
pojištění�CK�proti�úpadku.�Cena nezahrnuje:�připojištění�léčebných�a�úrazových�výloh�v�zahraničí�(lze�sjednat�v�CK),�
rekreační�poplatek� �0,5�euro/dosp.osoba/den�–�platí�se�přímo�na�místě�v�recepci,�vstupy�do�termálních� lázní,�skipasy,�
vstupy�do�skanzenu,�Oravského�hradu�apod.,�fakultativní�výlety.�Povinný příplatek Silvestr 2019�(�u�termínu�29.12.�–�
2.1.2020):�840�Kč/dosp.�osoba,�420�Kč/dítě�do�12�let.

Cena zahrnuje:�ubytování�v�hotelové�části�s�vlastním�
sociálním�zařízením,�TV,�SAT,�WiFi.
Cena nezahrnuje:� rekreační�poplatek�0,5� euro/dosp.
osoba/den�–�platí�se�přímo�na�místě�v�recepci).

SLOVENSKO - ZA KRÁSAMI ORAVY S KOUPÁNÍM V TERMÁLECH A VÝLETEM 
DO POLSKA - ZAKOPANÉHO A S HUDEBNÍM VEČEREM

Termín: 24.5 – 26.5., 27.9. – 29.9., 15.11 – 17.11.2019
Cena: 2 690,- Kč 

Třídenní�zájezd�za�krásami�slovenské�Oravy�s návštěvou�a koupáním�v termálech�na�Oravicích�a polském�Chocholově�a vý-
letem�do�polského�horského�střediska�–�Zakopané.�Ubytování�v penzionu�„Zelený�dom“�nebo�penzionu�Orchidea�ve�2,�3�
a 4�lůžkových�pokojích�s vlastním�soc.�zařízením,�TV,�SAT,�WiFi.�Součástí�penzionu�Zelený�dům�je�krytý�bazén,�sauna,�solná�
jeskyně�–�vstup�zdarma.
1. den –�po�cestě�na�Oravu�zastávka�u  jediného�slovenského�orloje�ve�Staré�Bystrici�a na�Oravské�přehradě,�příjezd�do�
Vitanové,�ubytování�v penzionu�Zelený�dom,�Orchidea.�Odjezd�do�termálů�na�Oravici�–�Meander�Park�popř.�Tvrdošínských�
termálů.�Návrat�na�ubytování�–�večer�polévka�+�pečivo,�PP�(dle�typu�ubytování),�volný�program.
2. den –�po�snídani�odjezd�do�Polska�–�Zakopaného�–�prohlídka�horského�střediska�s možností�nákupů�a výjezdu�lanovkou�
na�vrch�Gubalowka�s překrásným�výhledem�na�panorámu�Západních�Tater.�Po�zpáteční�cestě�návštěva�moderních�polských�
termálů�v Chocholově�s možností�koupání�a saunování�v saunovém�světě.�Ve�večerních�hodinách�odjezd�na�ubytování,�
volný�program.
3. den –�po�snídani�odjezd�do�Muzea�oravské�dědiny�–�skanzenu�v Zuberci�–�prohlídka,�v poledne�odjezd�do�Oravského�
podzámku�s možností�fakultativní�prohlídky�Oravského�hradu.�Návrat�ve�večerních�hodinách.

Cena zahrnuje:�dopravu�autobusem,�2x�ubytování�v penzionu,�2x�snídani,�2x�polévka�s pečivem�na�večeři,�2x�PP�(na�penzi-
onu�Orchidea),�výlet�do�Zakopaného�a k termálům�Chocholow,�hudební�večer�s Marianem�na�penzionu�Orchidea,�delegáta,�
pojištění�CK�ve�smyslu�zák.159/99�Sb.
Cena nezahrnuje:�vstupy�do�termálů�(Meander�Park�Oravice�(4�hod.�cca�430�Kč),�Tvrdošínské�termály�(cca�150�Kč),�termály�
Chocholow�(3�hod:cca�380�Kč�/�dosp.os.,�lanovka�v Zakopaném,�vstupy�do�Oravského�skanzenu�(cca�90�Kč�/�dosp.os.),�vstu-
py�na�Oravský�hrad�(cca�210�Kč�/�dosp.osoba,�105�Kč�/�dítě,�student,�senior�–�Základní�okruh).�
Příplatek�za�neobsazené�lůžko:�250�Kč�/noc

SLOVENSKO ZÁPADNÍ TATRY - ROHÁČE - ZVEROVKA - ZUBEREC
 POKOJE

BEŠEŇOVÁ - PODHÁJSKA - VEĽKÝ MEDER
 STUDIA / APARTMÁNY / POKOJE14

Dítě�do�3�let�v�doprovodu�dvou�platících�osob�-�pobyt�ZDARMA�(bez�nároku�na�lůžko),�platí�pouze�dopravu�autobusem�-�790�Kč.



Apartmánový dům - „U IVKY“ je�vzdálen�jen�300�metrů�od�
termálních� koupališť�Gino� Paradise� v� Bešeňové.�Nabízí� pří-
jemné� ubytování� apartmánového� typu� v� 8� dvoulůžkových�
studiích�s�možností�přistýlky.�Každý�pokoj�má�plně�vybave-
nou�kuchyň,�LCD� televizor�a�vlastní� sociální� zařízení� (WC�+�
sprchový�kout).�V�celém�objektu�je�WiFi�připojení�na�internet�
zdarma.
U�objektu�je�možnost�relaxu,�posezení�a�grilování.�Ubytování�
je�vhodné�jak�pro�jednotlivce,�dvojice,�tak�i�rodiny�s�dětmi.

SLOVENSKO

Obec Podhájská�-�termály�Podhájska�–�vyhledávaný�areál,�
jeho�voda�je�světovým�unikátem�s blahodárnými�účinky�na�
celý� organismus,� srovnatelná� s  vodou�Mrtvého�moře.� Ve�
vodě�jsou�zastoupeny�sloučeniny�vápniku,�bromidu�i prvek�
lithium,�který�napomáhá�při� léčbě�dny.�Prvky� jodidů�zase�
stimulují� štítnou� žlázu.�Termální� voda� v  Podhájské�blaho-
dárně�působí� na� revmatismus� a  cévní� choroby.�V  období�
letní�sezóny�je�návštěvníkům�k dispozici�devět�bazénů�a to-
bogán.�Součástí� termálního�koupaliště� je� i nově�otevřené�
Wellness�centrum�Aquamarin.

Lázeňské město Veľký Meder�se�nachází�na�jižním�Slo-
vensku,� v  Podunajské� nížině,� v  dolní� části� Žitného� ost-
rova� mezi� Dunajskou� Stredou� a  Komárnem,� 10� km� od�
maďarských�hranic�a 65�km�od�Bratislavy.�Termální park 
THERMAL CORVINUS� se� nachází� v  krásném� prostředí�
lesoparku.� Léčivá� termální� voda� má� příznivé� účinky� na�
léčení�kloubních�onemocnění,�onemocnění�páteře,� �sva-
lové�únavy�a celkově�napomáhá�k regeneraci�organismu.�
Pramení�z hloubky�1500�m,�ze�dvou�vrtů�(z jednoho�vrtu�
vyvěrá�voda�s teplotou�56,5�̊ C,�z druhého�vrtu�voda�o tep-
lotě�76,5�˚C).�Kromě�koupání�v bazénech�s termální�vodou�
mohou�návštěvníci�relaxovat�v saunovém�světě,�k dispozi-
ci�mají�magnetoterapii,�masážní�salón�a salón�krásy.

PENZION „QUATRO IV.***“
Penzion „QUATRO IV.“� je� situován� cca� 350�m� od� termálního�
koupaliště.�V�penzionu�je�k�dispozici�společenská�místnost,�jídel-
na�a�zahrada�s�posezením.�Ve�všech�pokojích�je�k�dispozici�WIFI.�
Ubytování�ve�2�a�3� lůžkových�pokojích�s�možností�přistýlky,�se�
sprchou�a�WC,�TV�a�chladničkou.�Každý�pokoj�má�balkon�nebo�
terasu.�Možnost�ubytování�v�rodinném�pokoji�(2x�2�lůžkový�po-
koj�každý�se�sprchou�a�WC)�tyto�dva�pokoje�mají�společný�bal-
kon.�V�penzionu� se�podávají� snídaně� formou�bufetu.�Možnost�
domácího�mazlíčka�(menší�rasa)�–�poplatek�1�euro/�den.�Parko-
vání�v�areálu�penzionu�zdarma.

PENZION „QUATRO II.***“
Penzion „QUATRO II.“�Vám�nabízí�ubytování�300�m�vzdáleném�od�
termálního�koupaliště.�Ubytování�se�poskytuje�ve�2,�3,�4-lůžkových�
pokojích� s� vlastním� sociálním� zařízením,�TV,� ledničkou� a� interne-
tovým�připojením.�Pokoje�mají�balkon�nebo�terasu.�V�penzionu�se�
podávají�snídaně�formou�švédských�stolů.

PENZION „ANITA***“
Nové nadstandardní apartmány „ANITA“ s  celoročním�
provozem�se�nacházejí� jen�pár�kroků�od�termálního�koupa-
liště�Veĺký�Meder,�cca�100�m.�
Všechny�dvou,� tří� � a  čtyřlůžkové� apartmány� jsou� vybaveny�
vlastním� sociálním� zařízením� se� sprchou,� vlastním� kuchyň-
ským�koutem�s balkonem�nebo�terasou�s posezením.�
Vybavení: Součástí� vybavení� je� LCD� TV,�WiFi.� Klientům� je�
k  dispozici� velká� terasa� s  možností� společného� posezení,�
využití�grilu.�Pro�děti�je�na�terase�k�dispozici�dětský�koutek.�
V�blízkosti�penzionu�se�nachází�hotel�s�restaurací.
Parkování�na�vlastním�parkovišti�u domu�je�bezplatné.

Bešeňová� je�malá�obec�na�Slovensku,� která� se�nachází�
v centru�turisticky�atraktivního�regionu�Liptov,�10�km�od�
města�Ružomberok�a 20�km�od�města�Liptovský�Mikuláš.�
Je�známá�zejména�díky�geotermálním�pramenům,�které�
dosahují� teploty� téměř�70� °C.�Nachází� se� zde�aquapark�
Bešeňová� s  celoročním� provozem.� Minerální� voda� ob-
sahuje� vápník,� hořčík,� sodík,� draslík,� železo,� mangan,�
draslík,�mimořádné�množství� síranů,�bikarbonáty,�volný�
kysličník�uhličitý�a další�minerály.�Okolí�každého�minerál-
ního�pramene�je�charakteristické�svým�červenohnědým�
zbarvením.�Vodní park BEŠEŇOVÁ�je�areál�s termálními�
bazény,�který�obsahuje�množství�vířivek,�masážních�try-
sek,� tobogánů,� saun,� restaurací�a mnoho� jiných�atrakcí.�
Termální�voda�blahodárně�působí�na�pohybové�a dýcha-
cí�ústrojí,�urologické�problémy,�má�příznivé�kosmetické�
účinky�a díky�prvku�lithium�pozitivně�působí�na�psychiku.

Bešeňová - apartmánový dům „U Ivky“ 
Celoroční individuální pobyty s vlastní dopravou

Typ�ubytování
Termín�ubytování��-�osoba�

/�noc
3.1.�–�23.12.2019

2�lůžkový�pokoj�(2�osoby) 490,-

2�lůžkový�pokoj�(1�osoba) 610,-�

Dospělá�osoba�–�přistýlka 390,-

Dítě�6�–�14�let�-�přistýlka 310,-

Dítě�do�14�let�–�pevné�lůžko 390,-

Při�ubytování�pouze�na�jednu�noc�:�+�30�Kč�/�osoba�/�noc.
Vánoce�a Silvestr�v termínu�24.12.2019�–�2.1.2020�–�cena�:�490,-�
Kč�/os./noc.�

Podhájská - Penzion „Quatro II a IV.“
Celoroční individuální pobyty s vlastní dopravou/noc 
se snídaní

Termín�ubytování
Cena/dosp.
osoba/noc
pokoj�1/1

Cena/dosp.
osoba/noc

pokoj�1/2,�1/3

Cena�dítě�
3-12�let

01.01.�–�22.12.2019 390,- 260,- 110,-

*dítě�do�3�let�v doprovodu�2�dosp.�osob�ZDARMA

Cena zahrnuje:�ubytování�se�snídaní
Cena nezahrnuje:�rekreační�poplatek�(�30,-Kč�/osoba/den),�
vstupy�do� termálů,�pojištění� léčebných�a úrazových�výloh�
v zahraničí.�Doplatek:�za�neobsazené�lůžko:�290,-�Kč/osoba/den.

Velký Meder - Penzion   „Anita“
Celoroční individuální pobyty s vlastní dopravou
Mimosezóna: 1.10.-30.6.2018��
Sezóna: 1.7.-14.7.2019,16.8.-30.9.2019                
Supersezóna: 15.7.-15.8.2019

Počet�
nocí

Mimosezóna
dosp.�os./dítě�

3-12�let

Sezóna
dosp.�os./dítě�

3-12�let

Supersezóna
dosp.�os./dítě�

3-12�let
1�noc 490,-�/�390,-� 530,-�/�430,-� 590,-�/�430,-�

2�nocí 460,-�/�330,-� 490,-�/�360,-� 530,-�/�360,-�

3-5�nocí 390,-�/�330,-� 430,-�/�330,-� 460,-�/�360,-�

6�nocí 360,-�/�300,-� 390,-�/�300,-� 430,-�/�330,-�

7�nocí 330,-�/300,-� 390,-�/�300,-� 390,-�/�300,-�

Ubytování�pro�1�dítě�do�3�let�na�lůžku�společně�s rodičem�150,-
Kč/noc.�Vánoce�a Silvestr�–�ceny�jako�v supersezóně.�

Cena nezahrnuje: rekreační� poplatek� (30,-Kč/osoba/den),� vstupy�
do�termálů,�pojištění�léčebných�a úrazových výloh�v zahraničí.
Cena zahrnuje:� ubytování,� parkování,� závěrečný� úklid,� ener-
gii, WiFi,�lůžkoviny,�(1x�ručník,�1x�utěrka�na�nádobí�–�při�týden-
ních pobytech).
Doplatek: za�neobsazené�lůžko:�360,-�Kč/noc

Ceny�v tabulkách�jsou�uvedeny�v Kč�za�osobu/pobyt.

Cena zahrnuje:� 3x� (4,� 5)� ubytování� v� penzionu,� snídani�
v�penzionu�Quatro� II.� a� IV.,�dopravu�autokarem,�pojištění�
CK�proti�úpadku.
Cena nezahrnuje: stravování,�pojištění� léčebných�a�úra-
zových�výloh�v�zahraničí,�rekreační�poplatek�(30,-�Kč/oso-
ba�od�18�let/den),�vstupy�do�termálních�lázní,�fakultativní�
výlety.�

Stravování:�vlastní�nebo�dle�typu�ubytování,�u�penzionu�
Quatro�II.�a�IV.�snídaně.
Odpočet při vlastní dopravě (Bešeňová)�–�300,-�Kč/osoba.�
Doplatek�za�neobsazené�lůžko:�300,-�Kč/noc.
Odpočet při vlastní dopravě (Podhájská, Velký Meder)�–�
400,-�Kč/osoba.�Doplatek�za�neobsazené�lůžko:�360,-�Kč/noc.

APARTMÁNOVÝ DŮM „U IVKY***“
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Pobytové zájezdy – ubytování, doprava autokarem, vlastní strava nebo snídaně

Termín�zájezdu Počet
Dní/nocí

Bešeňová�–�Apartmánový�dům�„U�Ivky“
(vlastní�strava)

Podhájská�
penzion�„Quatro�II.a IV.“�(snídaně)

Velký�Meder�-��penzion�„Anita“�
(vlastní�strava)

Cena�
dospělá�osoba

Cena�
dítě�do�14�let

Cena��
dítě�do�6�let
(přistýlka)

Cena�
Dospělá�osoba

Cena
Dítě�3-12�let

Cena�
dospělá�osoba

Cena
Dítě�3-12�let

04.04.�–�07.04.�2019�(čt-ne) 4/3 2�990,- 2�490,- 1�490,- – – – –

01.05.�–�05.05.�2019(�st�–�ne) 5/4 – – – 3�690,-��** 2�690,-��** 3�290,- 2�590,-

16.05.�–�19.05.�2019�(čt-ne) 4/3 3�290,- 2�790,- 1�790,- – – – –

01.09.�–�06.09.�2019�(ne-pá) 6/5 3�890,- 3�290,- 1�990,- – – – –

02.10.�–�06.10.�2019(�st�–�ne) 5/4 – – – 3�890,- 3�390,- 3�790,- 3�290,-

10.10.�–�13.10.�2019�(čt-ne) 4/3 3�990,- 3�290,- 1�990,- – – – –

17.10.�–�20.10.�2019�(�čt�–�ne) 4/3 – – – 3�290,- 2�990,- 3�090,- 2�690,-

07.11.�–�10.11.�2019�(�čt�–�ne) 4/3 – – – 3�290,- 2�990,- 3�090,- 2�690,-

Ceny�v tabulce�jsou�uvedeny�v Kč�za�osobu/pobyt.�*Cena�dítě�do�3�let�(bez�nároku�na�lůžko�a služby)�má�pobyt�zdarma�v doprovodu�dvou�platících�osob,�platí�pouze�dopravu�autobusem�990,-�Kč.��
**�v tomto�termínu�ubytování�v penzionu�Quatro�IV.

BEŠEŇOVÁ - PODHÁJSKA - VEĽKÝ MEDER
 STUDIA / APARTMÁNY / POKOJE

NÁŠ TIP



se�nachází�v�bezprostřední�blízkosti�obou�termálních�lázní.�Ubytování�v�komfortních�2,�3,�4�
lůžkových�pokojích�s�vlastním�sociální�zařízení,�TV-SAT,�WiFi.�
Vybavení hotelu:� recepce,� jídelny,� konferenční� sály,� hotelové� wellness� centrum� (za� po-
platek�20�Zl./1,5�hod.),�bowling�(za�poplatek),�dětská�herna.�Kulečník,�stolní�tenis�a�dětský�
koutek�zdarma.�
Stravování:�snídaně�(8�–�10.00�hod.),�večeře�(�16-19.00�hod.)�formou�teplých�bufetových�stolů.
Sleva pro ubytované: �20%�ze�vstupného�do�termálních�lázní�Termy��Podhalanskie�(vzta-
huje�se�na��2,5�hod.,�4,5�hod.�nebo�celodenní�vstupy)�a�Goracy�Potok�(vztahuje�se�na��2,5�
hod.�nebo�celodenní�vstupy).
Doporučujeme�vlastní�ručník,�župan�a přezůvky�–�jinak�za�poplatek.
Pobytové zájezdy – ubytování, doprava autokarem, polopenze

Termíny�zájezdu�
(neděle�–�pátek)

Počet
dní/nocí

Cena
dospělá�osoba

Cena�dítě�
3-10�let�

26.05.�–�31.05.2019��(ne-pá) 6/5 5�990,- 5�490,-

30.06.�–�05.07.2019��(ne-pá) 6/5 6�490,- 5�990,-

22.09.�–�27.09.2019��(ne-pá) 6/5 5�990,- 5�490,-
Dítě do 3 let bez nároku na lůžko a služby v doprovodu dvou platících osob zdarma, 
platí pouze dopravu 990,- Kč
Cena zahrnuje:�autokarovou�dopravu,�5x�ubytování�v�hotelu,��5x�polopenze,�služby�delegáta,�
pojištění�CK�dle�zákona�159/1999.
Cena nezahrnuje:�pojištění�léčebných�výloh�do�zahraničí�30�Kč/os./den.�Rekreační�poplatek�
25,-�Kč/os./noc,�fakultativní�výlety
Doplatek�za�jednolůžkový�pokoj�nebo�neobsazené�lůžko�2�690,-�Kč/osoba/pobyt.
Možnost fakultativních výletů:  zámek�Niedzica,�hrad�Corsztyn,�tržiště�v�Novém�Targu.
Odečet�na�vlastní�dopravu�–�350�Kč/osoba.

Penzion�se�nachází�ve�vzdálenosti�cca�250�m�od�termálních�lázní�Chocholow.�Nabízí��ubyto-
vání�v 1,�2,�3,�4�lůžkových�komfortních��stylových�pokojích.�V každém�pokoji�se�nachází��TV,�
WiFi,�koupelna�s WC�a ve�většině�pokojů�i balkon�s výhledem�na�panorama�Tater.�V přízemí�
penzionu�je�jídelna,�ve�které�se�podávají�snídaně.�Parkování�u penzionu��zdarma.

Pobytové zájezdy – ubytování, doprava autokarem, snídaně

Termíny�zájezdu Počet
dní/nocí

Cena
dospělá�osoba

Cena�dítě�
3-10�let�

26.04.�–�28.04.2019��(pá-ne) 3/2 2�690,- 2�190,-

26.05.�–�31.05.2019�(ne-pá) 6/5 4�690,- 4�290,-

16.09.�–�20.09.2019��(po-pá) 5/4 3�990,- 3�490,-

18.10.�–�20.10.2019��(pá-ne) 3/2 2�690,- 2�190,-

Dítě�do�3� let�bez�nároku�na� lůžko�zdarma�v�doprovodu�dvou�platících�osob,�platí�pouze�
dopravu�990,-�Kč
Cena zahrnuje:�2x�(4x,�5x)�ubytování�v�penzionu�se�snídaní,�autokarovou�dopravu,�služby�de-
legáta,�pojištění�CK�dle�zákona�159/1999�Sb.
Cena nezahrnuje:�pojištění�léčebných�výloh�do�zahraničí�30�Kč/os./den,�rekreační�poplatek�
25,-�Kč/os./noc,�vstupy�do�termálních�lázní,�fakultativní�výlety.
Možnost fakultativních výletů: městečko� Zakopané,� trh� v� Novém�Targu,� termální� lázně�
v�Oravicích,�skanzen�Drevená�dedina�v�Zuberci,�Oravský�hrad.
Odečet�na�vlastní�dopravu�–�350�Kč/osoba.
Celoroční individuální pobyty s vlastní dopravou

Termíny�ubytování Cena
dospělá�osoba/noc

Cena�dítě�
3-10�let/noc

02.01.�–�20.12.2019 820,- 690,-

Cena zahrnuje:�ubytování,�
Cena nezahrnuje:�dopravu,�stravování,�rekreační�poplatek�25,-�Kč/os./noc

Aquapark Chochołowskie termy�–�nový�moderní�areál�termálních�lázní�s termální�vo-
dou�o teplotě�až�38�°C,�která�příznivě�působí�na�pohybové�ústrojí�a krevní�oběh.�V areálu�
se�nachází�několik�bazénů�jak�pro�dospělé�tak�pro�děti,�8�vířivek,�jacuzzi,�vnitřní�i venkov-
ní�bazény�s tryskami,�solný�a siřičitý�bazén,�solná�jeskyně�a úžasný�saunový�svět�s několi-
ka�saunami�s rozdílnými�teplotami,�venkovní�i vnitřní�bazén�a nechybí�ani�saunové�rituály�
či�rozlehlé�odpočívárny.�Atrakce�pro�děti�–�tobogány,�dětský�bazén�a saunička.�V areálu�se�
také�nachází�restaurace,�cukrárna�a kavárna.�V případě�skupiny�od�15�osob�možná�sleva�
na�vstup�10�%.

„TERMY PODHALANSKIE“ a „GORACY POTOK“ se�nachází�ve�vesničce�Szaflary�u No-
vego�Targu.�Termy�Podhalanskie�byly�postaveny�roku�2008�a v roce�2014�se�otevřely�další��
termální�lázně�s názvem�Goracy�Potok.�Léčivé�prameny�obou�lázní�pocházejí�z jednoho�
podzemního�zdroje,�obsahují�vysoce�mineralizovaný�chlorid�sodný,�sulfid,�bromid,�jodid,�
bor�s aktivním�obsahem�síry,�draslík,�sodík,�vápník,�hořčík,�železo�a mnoho�jiných�účin-
ných�látek,�které�mají�pozivní�vliv�na�léčbu�pohybového�aparátu,�kloubů,�páteře,�svalů,�
kardiovaskulárních�a gynekologických�nemocí.
Termální lázně „TERMY PODHALANSKIE“�-��komplex�se�skládá�ze�4�bazénů�(dvou�ven-
kovních� a dvou� vnitřních)� s  geotermální� vodou�30-38°C�bohatou�na�minerály.� Bazény�
jsou�vybaveny�hydromasážními�systémy�–�vodní� trysky,�masážní� lavice,�gejzíry.�Dětský�
bazén�má�skluzavku.�Součástí�komplexu�je�saunová�zóna.
Termální lázně  „GORACY POTOK“��-�komplex�nabízí�22�různých�typů�bazénů,�jak�vnitř-
ních,�tak�i venkovních.�Na�sírany�bohatá�voda�má�teplotu�34-40�°C.�Areál�je�tvořen�dvěma�
zónami�–�lázeňskou�a venkovní�rekreační,�která�zahrnuje�10�bazénů�různých�tvarů�a ve-
likostí�s vodními�gejzíry,�masážními�lavicemi�a vodními�tryskami.�Od�května�do�října�je�
otevřený�lanový�park,�dva�bazény�speciálně�pro�děti�–�vodní�mateřská�školka.�Nedílnou�
součástí�jsou�sauny,�solné�jeskyně,�vířivky,�je�možné�také�využít�širokou�nabídku�procedur�
a masáží.�V obou�areálech�jsou�restaurace�s možností�občerstvení.

Ceny�v tabulkách�jsou�uvedeny�v Kč�za�osobu/pobyt.

SZAFLARY 
HOTEL „BOROWY DWÓR ***“ 

CHOCHOŁOWSKÉ TERMÁLY
 PENZION  „CHOCHOLOWSKIE ZACISZE *** “

POLSKO16  TERMÁLNÍ LÁZNĚ CHOCHOŁOW / SZAFLARY       
HOTEL / POKOJE



Ubytování: moderní,�velmi�oblíbený�hotel�v�bezprostřední�
blízkosti� lázeňského�komplexu,�propojen�s�termálním�areá-
lem�vlastní�krytou�chodbou.�
Vybavení hotelu: recepce,�restaurace,�bar,�venkovní�poseze-
ní,� dětský� koutek,� herna,�X-box;�wellness� /bazén,� vířivka,�per-
ličková� koupel,� finská� sauna,� infrasauna,� parní� kabina,� ledová�
sprcha/�-�pro�hotelové�hosty�bezplatně,�vstup�do�léčebné�a�zá-
žitkové�části� lázní,�počet�vstupů�=�počet�nocí.�Solárium,�solná�
komora,�kadeřnictví,�manikúra,�pedikúra,�masáže�/za�poplatek/.�
Pokoje:� dvoulůžkové� pokoje� s� možností� přistýlky,� vlastní�
sociální�zařízení/sprcha,�WC/�klimatizace,�TV,�telefon,�trezor,�
minibar,�balkon,�Wi-Fi/zdarma/.�Pokoje�s�přistýlkou�pro�do-
spělou�osobu�nemají�balkon.�V�ceně�ubytování�je�bezplatné�
využívání�Wellness�ostrůvku.

Bükfürdó, Hotel Repce Gold**** - termální lázně  
Autokarová doprava, polopenze, ubytování, vstupy

Termíny�ubytování Počet� 
dní/nocí Cena�v Kč

11.04.�–�14.04.2019�(čt-ne) 4/3 6�190,-

17.10.�–�20.10.2019�(čt-ne) 4/3 6�190,-

18.11.�–�22.11.2019�(po-pá) 5/4 6�590,-

24.11.�–�28.11.2019�(ne-čt) 5/4 6�590,-

01.12�–�05.12.2019�(ne-čt) 5/4 6�590,-

Cena zahrnuje:�autokarovou�dopravu/odjezd�Opava,�Ostra-
va-Poruba,�Prostějov,�3x�(4x)�ubytování�v�hotelu,�3x�(4x)�polo-
penze,�3x�(4x)�vstup�do�termálních�lázní�a�vstup�do�zážitkové�
části�lázní,�zapůjčení�županu�a�osušek,�služby�delegáta,�pojiš-
tění�CK�proti�úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění� léčebných� výloh� do� zahraničí�
35� Kč/os./den.� Pobytová� taxa� 2� EUR/os./noc.� Svět� saun� za�
příplatek�cca�200�Kč/os./den.�Vratná�kauce�za�čip�do�lázní�je�
200�Kč/os./pobyt.

Lázeňský areál� -� je� velmi� vhodný� také�pro�děti,� které� si�
pobyt�užijí.��Má�3�bazény�s léčivou�vodou,�4�termální�zážit-
kové�bazény,�koupaliště�s 13�různými�bazény�(např.�Vlna,�
Bublinka,�Děti,�Omega,�Tréning,�plavecké�dětské,�zážitkové�
bazény)�a s více�než�30�ha�zeleně�včetně�„Stedomořské�plá-
že“�-�písčitá�s pirátskou�lodí,�majákem�a palmami.� �Aqua-
park� (zvlaštní� vstupenka� např.� na� 2� hodiny)� s  15� obřími�
skluzavkami�(tunel�s volným�pádem,�Vodní�smyčka,�Super�
vlny,�Tsunami,�Vesmírná�loď,�Kamikadze,�Twistr,�Niagara,...).
Léčivá voda� je�bromitá�s vysokým�obsahem�jódu.�Léčba�
je�vhodná�zejména�pro�chronickou�artritidu,�degenerativ-
ní�artrózu,�zánětlivé�onemocnění�páteře,�chronické�neuro-
patie,�neuralgie,� chronické�bolesti� svalů,� chronické�kožní�
nemoci.
Aquapalace:� kryté� tématické�bazény� se� skluzavkami,� vl-
nami�a jinými�atrakcemi.
Vstupné� do� areálu� � Hajdúszoboszló� je� trochu� levnější� než�
v�Harkánech.�Asi�170,-�Kč/�den�pro�dospělého�a��140,-�Kč�pro�
děti�a�důchodce.
Voda�v�celém�komplexu�má�teplotu�v�rozmezí�25°C�až�38°C.��
Ubytování:�ve�studiích�jen��250�m�od�vstupu�do�areálu�na�
klidném�místě.�Studia� �mají�1�pokoj� (pro�2�osoby�s mož-
ností�1�přistýlky�pro�dítě),� kuchyňku� (s  lednicí,�nádobím,�
příbory)�a sociální�zařízení�se�sprchou�či�vanou,�balkon.
Stravování:� vlastní� –� lze� přiobjednat� snídaně� (švédské�
stoly)� za� 130,-� Kč� /1� snídani.�V  areálu� jsou� velmi� bohaté�
možnosti� stravování�od� rána�do�večera�za�velmi�příznivé�
ceny.��V blízkosti�je�také�obchod,�ve�studiu�možnost�vlast-
ního�vaření.

Hajdúszoboszló - termální lázně
s autokarovou dopravou

Termín�zájezdu
(pátek�–�neděle)

26.07. – 04.08.2019
Počet�dní/nocí 10/7

Cena�dospělá�osoba 5�490,-

Cena�dítě�do�7-18�let 4�490,-

Cena�dítě�do�7�let 3�490,-

Cena zahrnuje:� dopravu� klimatizovaným� autokarem,� 7� x�
ubytování� s� lázeňskou� taxou,� spotřebu� energií,� lůžkoviny,�
uvítací�drink,�delegáta�CK.
Příplatky:�za�klimatizaci:�700,-�Kč�za�pobyt,�za�1�lůžkový�po-
koj�1.000,-�Kč.�
Možnost�vlastní�dopravy�–�sleva�800,-�Kč/osobu.

Lázeňský areál�-� je�situován�v rozlehlém�parku.�Má�cel-
kem�8�bazénů�s termální�a minerální�vodou�teplou�25°C�
až�38°C�a nové�velké�tobogánové�centrum.
Léčivá voda� obsahuje� velmi� aktivní� karbonylsulfid.� Jako�
jediná�na�světě�obsahuje�síru�rozpuštěnou�ve�formě�plynu.�
Harkánská�voda�je�tak�velmi�vhodná�pro�léčení�pohybového�
ústrojí�a kloubů,�pro�poúrazové�léčení,�léčení�lupenky,�gyne-
kologických�potíží,�zánětlivých�onemocnění�a neplodnosti.����
Účinnost�harkánské�vody�je�obdivuhodná�!!!
Ubytování ve� studiovém� domě�„Fasor“,� ve� studiích� jen�
asi�200�m�od�areálu.�Studia��mají�1�pokoj�s�TV�(pro�2�osoby�
s�možností�1�přistýlky),�kuchyňku�(s�lednicí,�nádobím,�příbo-
ry)�a�sociální�zařízení�se�sprchou�či�vanou,�balkon.
Ubytování je možné i v apartmánovém domě „Fortuna“ (na-
proti domu Fasor), kde jsou dva pokoje + příslušenství. Vhodné 
pro ubytování 3 a 4 dospělých osob v jednom apartmánu nebo 
rodiny.
Stravování:� lze� přiobjednat� snídaně� (švédské� stoly)� za�
130,-�Kč/1� snídani,� večeře� (výběr� ze�3�menu)� za�190,-�Kč� /�
1�večeři.�Jsou�zde�bohaté�možnosti�stravování�za�velmi�pří-
znivé�ceny.
Doprava�je�zajištěna�zahraničními�autokary�s�klimatizací.
Odjezdy�z�Bruntálu,�Krnova,�Opavy,�Ostravy - Poruby, Pří-
boru,�Nového Jičína,�Olomouce,�Přerova,�Brna�a�po�trase.

Harkány - termální lázně
s autokarovou dopravou

Termíny�zájezdu
(pátek�–�neděle)

Počet
dní/nocí

Cena
dospělá�
osoba

Cena
dítě�do�
18�let

24.05.�–�02.06.2019 10/7 4�390,- 2�390,-

31.05.�–�09.06.2019 10/7 4�590,- 2�590,-

07.06.�–�16.06.2019 10/7 4�590,- 2�590,-
14.06.�–�27.06.2019�

(pá�-�čt) 14/11 6�290,- 4�290,-

25.06.�–�07.07.2019�
(út�-�ne) 13/10 5�990,- 3�990,-

05.07.�–�14.07.2019 10/7 4�590,- 2�590,-

12.07.�–�21.07.2019 10/7 4�590,- 2�590,-

02.08.�–�11.08.2019 10/7 4�590,- 2�590,-

09.08.�–�18.08.2019 10/7 4�590,- 2�590,-

16.08.�–�25.08.2019 10/7 4�590,- 2�590,-

23.08.�–�01.09.2019 10/7 4�590,- 2�590,-

30.08.�–�08.09.2019 10/7 4�390,- 2�390,-
Cena zahrnuje:� dopravu� klimatizovaným� autokarem,�
7,10,11� x� ubytování� s� lázeňskou� taxou,� spotřebu� energií,�
lůžkoviny,�uvítací�drink,�delegáta�CK.
Cena nezahrnuje: stravování,�pojištění�léčebných�a�úrazo-
vých�výloh�v�zahraničí,�fakultativní�výlety,�vstupy�do�termál-
ních�lázní�a�procedury
Fakultativně� ochutnávka� vína� ve� vinném� sklepě� s� večeří,�
hudbou�a�tancem�za�450,-�Kč.
Příplatek za 1 lůžkový pokoj:�600,-�Kč�/�pobyt�při�7�nocle-
zích,�800,-�Kč�/�pobyt�při�10�noclezích�a�900,-�Kč�při�11�nocle-
zích.
Sleva�při�ubytování�ve�3�lůžkovém�studiu�v�domě�Fasor�
200,-�Kč�/�dospělou�osobu�(ne�v�domě�Fortuna)�
Dítě�do�7�let�zcela�ZDARMA.  
Možnost�spojení�dvou�i�více�turnusů.�
Sleva�na�dopravu�-1.200,-Kč/osobu.

Vlastní dopravou lze jet na libovolný počet noclehů - 
cena bude poměrně vypočtena.

BÜKFÜRDÓ� je� lázeňské�středisko�ležící�v západní�části�
Maďarska�nedaleko�rakouských�hranic.�Lázně�se�rozklá-
dají�na�13�hektarech�a koupele�tvoří�léčivý�komplex�s 27�
bazény�s  léčivou�vodou�o teplotě�32�–�38�°C.�Jsou�dru-
hým�největším�lázeňským�komplexem�v Maďarsku.�

HAJDÚSZOBOSZLÓ� je�městečko� s mnoha� hotely,� atr-
akcemi,�restauracemi�s�typickou�maďarskou�kuchyní,�ka-
várnami,�čárdami,�živou�hudbou�na�promenádě,�tržnicí.
Má�asi�25�tis.�obyvatel�a leží�zhruba�220�km�východně�od�
Budapešti.�Jsou�to�moderní�a �největší�termály�v Evropě.�
Celý�komplex�zahrnuje�léčebnou�část,�„pláž“,�velký�aqua-
park�a aquapalace.�Všichni� si�přijdou�na�své,�ať�dospělí,��
tak�děti,�starší�i�mladší.

HARKÁNY -�termální�lázně�leží�v nejteplejší�a nejjižnější�
oblasti�Maďarska,�26�km�od�starobylého�města�Pécs.�

Ceny�v tabulkách�jsou�uvedeny�v Kč�za�osobu/pobyt.

HOTEL „REPCE GOLD****“

HAJDÚSZOBOSZLÓ 
TERMÁLNÍ LÁZNĚ  „STUDIA**“

HARKÁNY - KRÁL LÉČIVÝCH VOD!!! 
STUDIA A APARTMÁNY  
„FASOR**, FORTUNA**“

17 TERMÁLNÍ LÁZNĚ BÜKFÜRDÖ / HAJDÚSZOBOSZLÓ / HARKÁNY      
 HOTEL / STUDIA / APARTMÁNY MAĎARSKO 17
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ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO, POZNÁVACÍ ZÁJEZD 
DĚČÍN, HOTEL „FAUST***”

Termín: 11.8. – 17.8.; 25.8. – 31.8.; 8.9. – 14.9.2019  (7dní/6 nocí)
Cena :   6 950,- Kč/dosp. osoba v 1/2                              5 975,- Kč/dítě s 1 dosp.osoba  
                4 450,- Kč/ dítě 3-12 let s 2 dosp.os.               6 150,- Kč přistýlka/dosp. osoba

Poznávací�dovolená�s výlety�na�nejkrásnější�místa�Labských�pískovců,�do�Saského�Švýcarska�
a do�Drážďan.�Krajina�plná�tajemství,�tak�je�dnes�označováno�úchvatné�území�pískovcových�
stolových�hor,�skalních�měst�a hlubokých�kaňonů.�Ubytování�v hotelu�Faust,�který�se�nachá-
zí�v centru�Děčína,�ve�2� lůžkových�pokojích�s možností�1�přistýlky�a 3� lůžkových�pokojích.�
Všechny�pokoje�s kompl.�soc.�zařízením,�WI-FI,�TV-SAT.
Program zájezdu:
1.den:��Odjezd�z nást.�míst,�cestou�Panská�skála,�čedičové�varhany�a Sklářské�muzeum�v Ka-

menickém�Šenově,�ubytování.�
2.den:���Přírodní�památka�Tiské�stěny�(skalní�stěny,�kaňony,�pískovcové�věže,�jeskyně).�Velké�

a Malé�stěny�Děčínský�Sněžník�(rozhledna).�
3.den:  Německá� oblast� Saského� Švýcarska,� pevnost� Königstein,� vyhlídková� terasa� Bastei�

s impozantním�skalním�mostem�Bastei-brücke�a hradem�Neurathen�ze�14.�století,�lá-
zeňské�městečko�Bad�Schandau.�

4.den:��Moritzburg,�Drážďany�–�výlet�za�příplatek.�Barokní�zámek�Moritzburg�oblíbené�místo�
filmařů�(Tři�oříšky�pro�Popelku)�a hudebníků.�Drážďany�–�obrazárna�Zwinger,�klenot-
nice,�Semperova�opera,�kostel�Frauenkirche,�Muzeum�míšeňského�porcelánu,�Labské�
terasy.�

5.den:  Národní�park�České�Švýcarsko,�túra�k Pravčické�bráně,�Mezní�Louka,�údolí�říčky�Kame-
nice,�plavba�na�pramicích�Tichou�(Edmundovou)�soutěskou,�Hřensko.�

6.den:��Pěšky�-�zámek�Děčín,�Růžová�zahrada,�Zámek�a vyhlídková�restaurace�na�Pastýřské�
stěně,�Tyršův�památník.�

7.den:��Odjezd�domů,�cestou�zastávka�na�oběd.�
Cena zahrnuje:� 6x�ubytování,� doprava� autobusem� s  klimatizací,� 6x�polopenze,�průvodce�
CK,�pojištění�CK�proti�úpadku.�V ceně�zájezdu�je�rovněž�min.�3x�výlet�autobusem�(1x�do�Ně-
mecka).
Cena nezahrnuje:�vstupy,�plavbu�na�pramici,�obědy,�pojištění�storna�zájezdu,�místní�popla-
tek�15�Kč/os./noc.�Výlet�do�Drážďan�za�příplatek�100�Kč/osoba.�Doplatek�za� jednolůžkový�
pokoj�700�Kč.

PŘÍRODNÍ KRÁSY ŠUMAVY S  VÝLETY  
DO NĚMECKÉ ČÁSTI,  HOTEL „CHURÁŇOV ***”

Termín: 16.6.-22.6.; 23.6. – 29.6.; 1.9. – 7.9.2019 (7dní/6 nocí)
Cena :   6 950,- Kč/dosp. osoba v 1/2                              6 550,-/dosp. osoba v 1/3 
                5 950,- Kč/ dítě 3-12 let s 1dosp.os.                4 950,- Kč přistýlka

Hotel�Churáňov�***�se�nachází�v samém�centru�Šumavy�ve�výšce�1000 m.n.m.�na�pěkném,�
klidném�místě.
Program zájezdu:
1.den: Cestou�na�ubytování�zastávka�v Písku,�prohl.�centra,�volno.
2.den:  Čeňkova�pila�a pak�pěšky�okolo� řeky�Vydry� (NP�Povydří)�do�Antýglu� (7�km,�3,5�hod.�–�

možnost�ukončit�túru�nebo�pokračovat�dále�pěknou�přírodou�do�Modravy�(5�km,�2�hod).
3.den:��Odjezd�do�Německa,� lanovkou�na�nejvyšší� horu� Šumavy�Grosser�Arber,� návrat�do�

ČR,�volno�v Železné�Rudě�nebo�pěšky�okruh�Špičácké�sedlo,�Čertovo�jezero,�Železná�
Ruda�(7,5�km,�3�hod.).

4.den:��Výlet�do�Německa�za�příplatek:�Neuschönau�(Německo),�unikátní�Stezka�v korunách�
stromů,�přechod�hlavního�hřebene�Šumavy�z Německa�do�ČR�-�Finsterau,�Bučina,�pra-
men�Vltavy,�Kvilda.�Neturisté:�autokarem�zpět�do�ČR�-�Borová�Lada,�Kvilda,�Modrava.�

5.den:��Volný�den�-�program�v okolí�hotelu,�naučná�stezka,�vrch�Churáňov,�rozhledna�aj.�spo-
lečné�posezení.�

6.den:�Prášilské�jezero,�rozhledna�Poledník.�
7.den:�Po�snídani�odjezd�domů.�
Cena zahrnuje:��6x�ubytování,�doprava�autokarem�s klimatizací�včetně�všech�výletů,�6x�po-
lopenze,�průvodce�CK,�pojištění�CK�proti�úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění�léčebných�a úrazových�výloh,�všechny�vstupy,�místní�poplatek�
15�Kč/os./noc.�Doplatek�za�jednolůžkový�pokoj�1�000�Kč.

PAMÁTKY A PŘÍRODA JIŽNÍCH ČECH
HOTEL „CB ROYAL***”, ČESKÉ BUDĚJOVICE.

Termín: 14.7. – 20.7.; 18.8. – 24.8.2019  ( 7dní/6 nocí)
Cena : �6�650,-�Kč/dosp.�osoba�v 1/2� 5�950,-�Kč/dosp.�osoba�v 1/3
� 5�950,-�Kč�dítě�3-12�let�s 1�dosp.,�4�950,-�Kč/dítě�na��přistýlce�se�dvěma�dosp.

Program zájezdu:
1.den:  Zastávka�v Táboře�(prohlídkový�okruh,�Husitské�muzeum,�středověké�podzemí,�měst-

ský�hrad),�ubytování.
2.den: �Prohlídka�Č.�Budějovic�pěšky�-�nám.�Přemysla�Otakara�II.,�muzeum,�observatoř,�Černá�

věž,�kostel�sv.�Mikuláše,�Muzeum�koně-spřežky,�volno,�nákupy,�koupání,�možnost�ex-
kurze�v pivovaru�Budvar�a projížďky�lodí�po�Vltavě.

3.den:��Třeboň�-�prohlídka�centra�lázeňského�města,�odjezd�do�Jindřichova�Hradce�-�histo-
rické� jádro,�městská�památková� rezervace,�gotický�hrad,� renesanční� zámek,� rybník�
Vajgar.�Odpoledne�jízda�historickým�vláčkem�krásnou�krajinou�České�Kanady�z Jin-
dřichova�Hradce�do�Kunžaku.

4.den:��Sedačkovou� lanovkou�na�Kleť� (rozhledna,�horská� chata,� observatoř� a  věž� vysílače,�
nádherné�výhledy).�Český�Krumlov�(UNESCO)�-�prohlídka�centra�města,�zámku�a jeho�
zahrad,�večer�návštěva�divadla�s otáčivým�hledištěm�v zahradě�zámku�Č.�Krumlov.

5.den:���Exkurze�v jaderné�elektrárně�Temelín,�zámek�Hluboká�nebo�ZOO.
6.den:��Zlatá�Koruna�-�prohlídka�nádherného�kláštera,�Lipno,�rekreační�centrum,�Stezka�v ko-

runách�stromů,�vyhlídková�plavba�lodí�po�VN�Lipno,�příp.�koupání.
7.den:�Odjezd�domů�se�zástavkou�v Telči�(náměstí,�zámek,�historické�centrum�-�UNESCO).
Cena zahrnuje:�ubytování,�dopravu�autokarem,�polopenzi,�průvodce�CK�pojištění�CK�proti�
úpadku�
Cena nezahrnuje: místní�poplatek�15�Kč/os./den,�pojištění�storna�zájezdu,�vstupy�do�zám-
ků,�dopravu�autokarem�do�divadla�v Českém�Krumlově�a zpět,�vstupné�do�divadla�s otáči-
vým�hledištěm.

SLOVENSKO - HRADY A ZÁMKY  
S KOUPÁNÍM V TERMÁLNÍCH LÁZNÍCH

Spišský hrad, Levoča, Kežmarský hrad, Ľubovňanský hrad a skanzen, Kremnica a Bojnice

Termín: 22.06.-24.06; 27.09.-29.09.2019 (3 dny/2 noci)
Cena :  2 790 Kč/dosp. osoba

Program zájezdu:
1.den: �v brzkých�ranních�hodinách�se�vydáme�na�Slovensko,�dopoledne�dorazíme�na�Spiš-

ský�hrad�(UNESCO),�který�je�se�svým�půdorysem�téměř�42.000�m2�jedním�z největších�
hradních�komplexů�v Evropě.�Po�poledni�nás�čeká�město�Levoča� -�která�si�zachova-
la� charakter� středověkého�města� s  gotickým�kostelem� svatého� Jakuba� (s  nejvyšším�
dřevěným�gotickým�oltářem�na�světě),�největším�obdélným�středověkým�náměstím�
na�světě,�které�je�obklopeno�řadou�cenných,�renesančních�měšťanských�domů�a bu-
dovou�překrásné�radnice.�V podvečer�nás�čeká�přejezd�do�oblasti�Kežmarku,�Zájemci�
mohou�navštívit�termální�koupeliště�Vrbov.

2. den:  po�dobré� snídani� se� vydáme�k  Ľubovňanskému�hradu,� který�patří� již�od�13.� století�
k dominantám�celého�regionu.�Pod�hradem�se�nachází�skanzen�Gazdovský�dvor,�kde�
si�můžeme�prohlédnout,�jak�se�žilo�v podhradí.�Po�poledni�se�vydáme�do�nedalekého�
historického�městečka�Kežmarok,�kde�navštívíme�Kežmarský�hrad�založený�Štefanom�
Zápaľským,�kterého�tím�pověřil�přímo�Matej�Korvín.�V podvečer�se�pak�přesuneme�do�
oblasti�Liptova,�kde�se�ubytujeme.

3. den: �vyspaní� a  dobře� nasnídaní� se� vydáme� na� poslední� den� našeho� putování� za� hrady�
a zámky�Slovenska.�Dnes�nás�čeká�Kremnice�s dominantním�městským�hradem�a ex-
pozice�mincovny.�Následně�se�přesuneme�do�Bojnic,�kde�budete�mít�možnost�navští-
vit�zámeckou�zahradu,�zoologickou�zahradu�nebo�interiéry�zámku,�na�kterém�se�točila�
spousta�pohádek.Návrat�v pozdních�večerních�hodinách.

Cena zahrnuje:�autokarovou�dopravu,�2�x�ubytování�ve�2-3� lůžkových�pokojích�s vlastním�
soc.�zařízením�v rodinném�penzionu,�2�x�snídani,�služby�česky�mluvícího�průvodce,�pojištění�
CK�proti�úpadku.
Cena nezahrnuje: komplexní� cestovní� pojištění� včetně� pojištění� storna� +� 30,-� Kč/os./den,�
vstupy�do�termálních�parků�a navštívených�objektů.
Doporučené kapesné:�vstupy�do�hradů�a zámků�cca�35,-�€��+�do�lázní�cca�33,-�€
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POLSKO - KRAKOW + OSWIETIM
Termíny: 4.5.; 19.10.2019 (sobota)
Cena: 790 Kč
Cena zahrnuje:�dopravu�autokarem,�služby�průvodce,�vstupné�do�areálu�Oswietimi�(dle�pro-
gramu),�pojištění�CK�proti�úpadku.
Cena nezahrnuje:�stravování,�povinný�příplatek�za�audio�sluchátka�v Oswietimi�(5�Zl�=�cca�35�
Kč/dosp.osoba�–platí�se�na�místě),�vstupy�v Krakově,�pojištění�léčebných�a úrazových�výloh�v za-
hraničí�včetně�storna�(lze�dokoupit�v CK).

POLSKO – KRAKOW  + SOLNÉ DOLY WIELICZKA
Termíny: 11.5.; 5.10.2019 (sobota)
Cena: 790�Kč
Cena zahrnuje: dopravu�autokarem,�služby�průvodce,�pojištění�CK�proti�úpadku
Cena nezahrnuje: stravování,�vstupy�v Krakově,�vstupné�do�solných�dolů�(50�Zl�=�cca�350�Kč,�
děti�do�15� let,�studenti�do�25� let-29�Zl�=�cca�200�Kč),�pojištění� léčebných�a úrazových�výloh�
v zahraničí�včetně�storna�(lze�dokoupit�v CK).

MAĎARSKO – BUDAPEŠŤ 
Termín: 18.5.; 12.10.2019 (sobota)
Cena: 890�Kč
Cena zahrnuje: dopravu�autokarem,�služby�průvodce,�pojištění�CK�proti�úpadku
Cena nezahrnuje: stravování,�pojištění�léčebných�a úrazových�výloh�v zahraničí�včetně�storna�
(lze�dokoupit�v CK).

RAKOUSKO – MEDVĚDÍ SOUTĚSKA
Termín: 1.6.; 24.8.2019 (sobota)
Cena : 890�Kč
Program: odjezd�v brzkých�ranních�hodinách�přes�Vídeň�a Mixnitz,�příjezd�k Medvědí�soutěsce�
kolem�10.00�hod.,�celodenní�procházka�úzkou�roklí�protkanou�164�žebříky,�lávkami�a můstky�
nad�vodopády�horské� říčky�Mixnitz,�prohlídka�kostelíka�ukrytého�pod�skálou�…,�po�16.hod.�
odjezd�zpět�do�ČR,�návrat�v pozdních�večerních�hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu�autokarem,�služby�průvodce,�pojištění�CK�proti�úpadku
Cena nezahrnuje : kompletní�cestovní�pojištění�včetně�storna�30�Kč�/�os.�/�den,�vstup�do�sou-
těsky�3,50�€�/�dosp.,�2,60�€�/�děti.

RAKOUSKO – SOUTĚSKA WASSERLOCHKLAMM + HOCHKAR
Termín: 29.6.; 28.9.2019 (sobota)
Cena : 890�Kč
Program: odjezd�v brzkých� ranních�hodinách,�dopoledne�příjezd�k  soutěsce�v NP�Gesäuse.�
Soutěska�Wasserlochklamm� je� jedna�z nejimpozantnějších�přírodních�úkazů�Rakouska�a na-
chází�se�zde�několik�úchvatných�kaňonů,�přírodních�koryt,�hlubokých�tůní,�krasových�pramenů�
a 5�vodopádů.�Před�vstupem�do�soutěsky�je�potřeba�přejít�přes�65�m�dlouhý�visutý�most.�Na�
vrcholu�se�nachází�terasa�s výhledem�na�celé�údolí�řeky�Salza.�Poté�přejedeme�k úpatí�vrcholu�
Hochkar�(�1808m),pěšky�za�cca�1�hod.�nebo�čtyřsedačkovou�lanovkou,�která�vede�na�předvrchol�
Hochkaru,�odtud�20�minut�pěšky.�
Cena zahrnuje: dopravu�autokarem,�služby�průvodce,�pojištění�CK�proti�úpadku
Cena nezahrnuje: kompletní� cestovní�pojištění� včetně� storna�30�Kč� /�os.� /�den,� vstup�do�
soutěsky�3,50�€�/�dosp.,�2,60�€�/�děti.

RAKOUSKO – VÍDEŇ + ZÁMEK SCHÖNBRUNN
Termín: 1.5. 2019 (středa); 26.10.2019 (sobota)
Cena: 690�Kč
Cena zahrnuje: dopravu�autokarem,�služby�průvodce,�pojištění�CK�proti�úpadku
Cena nezahrnuje: stravování,�vstupy�do�historických�a kulturních�památek�(26.10.�–�v tento�
termín�jsou�některé�památky�se�vstupem�zdarma),�pojištění�léčebných�a úrazových�výloh�v za-
hraničí�včetně�storna�(lze�dokoupit�v CK).

RAKOUSKO – VÍDEŇ – nákupy v PRIMARKU (předvánoční nákupy)
Termín: 26.10.; 16.11.2019 (sobota)
Cena: 690�Kč/�640�Kč�(senioři�+55�a�děti�do�15�let)
Cena zahrnuje: dopravu�autokarem,�služby�průvodce,�pojištění�CK�proti�úpadku
Cena�nezahrnuje:�stravování,�vstupy�do�historických�a kulturních�památek�(26.10.�–�v tento�ter-
mín�jsou�některé�památky�se�vstupem�zdarma),�pojištění�léčebných�a úrazových�výloh�v zahra-
ničí�včetně�storna�(lze�dokoupit�v CK).

Odjezdy vztahující se na výše uvedené zájezdy: Karviná, Orlová, Havířov, Frýdek-Místek, Ostrava, Opava, Příbor, Nový Jičín, Hranice, Přerov, Olomouc, Prostějov, Výškov, Brno, Břeclav

MUZIKÁLY
PRAHA - MUZIKÁLY  (SO – NE)
Termín: 16.2. – 17.2.2019
Cena: 2 190 Kč
VLASY (Divadlo Kalich)
TRHÁK (Divadlo Broadway)
LEGENDA JMÉNEM HOLMES (Divadlo Karlín)
FANTOM OPERY (divadlo Goja music hall)

PRAHA - MUZIKÁLY  (SO – NE)
Termín: 30.3. – 31.3.2019 
Cena: 2 190 Kč
VLASY (Divadlo Kalich)
ČAS RŮŽÍ (divadlo Karlín)
KVÍTEK MANDRAGORY (divadlo Broadway)
DOKTOR  OX (divadlo Hybernie)

PRAHA - MUZIKÁLY  (SO – NE)
Termín: 11.5. – 12.5.2019
Cena: 2 190 Kč
VLASY (Divadlo Kalich)
IAGO (divadlo Hybernie)
MUŽ SE ŽELEZNOU MASKOU (divadlo Broadway)

Další podzimní termíny:  26.10. – 27.10.2019, 14.12. – 15.12.2019 (muzikály dle aktuální nabídky)
Cena zahrnuje:  dopravu autobusem, 1 x ubytování se snídaní, vstupenku na muzikál, technického delegáta, pojištění CK proti úpadku

RAKOUSKO – sobota
PRŮVOD ČERTŮ V RETZU + therme Laa Thaya
Termín: 7. 12. 2019
Cena:   790 Kč/dopělá osoba 

740 Kč/senioři +55 a děti do 15 let
ADVENTNÍ VÍDEŇ – sobota
Termín: 30.11., 7.12., 14.12., 21.12.2019
Cena:  690 Kč/dopělá osoba 

640 Kč/senioři +55 a děti do 15 let
ADVENTNÍ KRAKOW – sobota
Termín: 30.11., 7.12., 14.12., 21.12.2019
Cena:  590 Kč/dopělá osoba 

540 Kč/senioři +55 a děti do 15 let
ADVENTNÍ WROCLAW – sobota
Termín: 7.12., 14.12.2019
Cena:  690 Kč/dopělá osoba 

640 Kč/senioři +55 a děti do 15 let

ADVENTNÍ BRATISLAVA – sobota
Termín: 7.12., 14.12.2019
Cena:  690 Kč/dopělá osoba 

640 Kč/senioři +55 a děti do 15 let
ADVENTNÍ DRÁŽĎANY – sobota
Termín: 7.12.2019
Cena:  990 Kč/dopělá osoba 

940 Kč/senioři +55 a děti do 15 let
ADVENTNÍ BUDAPEŠŤ – sobota
Termín:  7.12., 14.12.2019
Cena:  890 Kč/dopělá osoba 

840 Kč/senioři +55 a děti do 15 let

dopravu autobusem, 1 x ubytování se snídaní, vstupenku na muzikál, technického delegáta, pojištění CK proti úpadku

ADVENTNÍ JEDNODENNÍ ZÁJEZDY

DVOUDENNÍ ADVENTNÍ ZÁJEZD
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Ceny zahrnují:�dopravu�autobusem,�služby�průvodce�
(po�příjezdu�do�místa�určení�průvodce�provede�klienty�
pouze�po�nejznámějších�místech,�dále�následuje�indi-
viduální�program),�pojištění�CK.��
Ceny nezahrnují:�pojištění�léčebných�a úrazových�vý-
loh�v zahraničí�včetně�storna�(lze�sjednat�v CK)

ADVENTNÍ PRAHA  (sobota – neděle)
Termín : 14.12. – 15.12.2019
Cena :�1 490�Kč

Cena zahrnuje : dopravu�autokarem,�1x�ubytování� se� snídaní�v botelu�Racek,�
technického�delegáta,�pojištění�CK�proti�úpadku
Cena nezahrnuje :�pojištění�storna�zájezdu�(lze�sjednat�v CK).
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ÚNOR

02.02. – 06.02.2019   Slovensko  –  Roháče – Zverovka – chata Primula - jarní�prázdniny
�����������(So�-�St) Cena: 3�990,-�Kč 
02.02. – 06.02.2019   Slovensko  –  Vitanova – penzion Orchidea, Zelený dům - jarní�prázdniny
�����������(So�-�St) Cena: 2�990,-�Kč�/�3�190,-�Kč
04.02. – 17.03.2019  Česko  –  lázně Karlova Studánka – jarní�prázdniny 
������������(Po�-�Ne) Cena: 5�060,-�Kč,�dle�vlastního�výběru�týdenní�pobyt�7�dní/6�nocí
06.02. – 09.02.2019  Slovensko  –  Roháče – Zverovka – chata Primula - jarní�prázdniny 
������������(St�-�So) Cena: 3�190,-�Kč
16.02. – 17.02.2019  Česko  –  Praha – MUZIKÁLY – dvoudenní zájezd – Vlasy, Trhák, 
            (So�-�Ne)�� Legenda jménem Holmes, Fantom opery 
 Cena: 2�190,-�Kč�(bus,�ubytování,�vstupenka)

BŘEZEN
14.03. – 17.03.2019 Slovensko – Roháče – Zverovka – chata Primula - jarní�prázdniny
            (Čt�-�Ne)� Cena: 3�190,-�Kč
30.03. – 31. 03. 2019 Česko  –  Praha–MUZIKÁLY – dvoudenní zájezd – Vlasy, Čas růži, 
�����������(So�-�Ne)� Kvítek Mandragory, Doktor OX
 Cena: 2 190,-�Kč�(bus,�ubytování,�vstupenka)
DUBEN

04.04. – 07.04.2019 Slovensko  -  Bešeňova – AP dům U Ivky
             (Čt�-�Ne)� Cena: 2�990,-�Kč
07.04. – 14.04.2019 Slovensko  -  Turčianské Teplice – Hotel Vyšehrad
             (Ne�-�Ne)� Cena: 6�690,-�Kč
11.04. – 14.04.2019 Maďarsko  -  Bükfürdö – termální�lázně
             (Čt�-�Ne)� Cena:�od��6�190,-�Kč����
18. 04. – 23. 04. 2019 Chorvatsko  -  Ruskamen – Velikonoce�v Chorvatsku
             (Čt�-�Út) Cena:�4 990,-�Kč
19.04. – 22.04.2019 Slovensko  -  Roháče – Zverovka – chata Primula – Velikonoce
             (Pá�-�Po)� Cena: 3�190,-�Kč����
19.04. – 22.04.2019 Slovensko  -  Oravice – chata Oravice – Velikonoce
             (Pá�-�Po)� Cena: 2�990,-�Kč����
19.04. – 22.04.2019 Slovensko  -  Vitanova – penzion Orchidea, Zelený dům – Velikonoce
             (Pá�-�Po)� Cena: 2�990,-�Kč�/�3�190,-�Kč��
20.04. – 22.04.2019 Česko  –  lázně Karlova Studánka�-�Velikonoce
             (So�-�Po)� Cena: 3�690,-�Kč��
23.04. – 28.04.2019 Maďarsko  -  Bükfürdö – termální�lázně
             (Út�-�Ne)� Cena:�od�6�390,-�Kč���
26.04. – 28.04.2019 Polsko  –  Chocholowské termály – penzion Chocholowskie Zacisze
             (Pá�-�Ne)� Cena: 2�690,-�Kč�

KVĚTEN
18.05. – 31.05.2019 Chorvatsko  -  letoviska Ruskamen , Brela, Baška Voda, Tučepi, 
 Živogošče, Drvenik, Gradac   -  pobytové�zájezdy
01. 05. 2019 Rakousko  –  Vídeň + zámek Schönbrunn�–�jednodenní�zájezd
             (St)� Cena: 690,-�Kč�
01.05. – 05.05.2019 Slovensko  -  Podhájská – penzion Quatro IV
             (St�-�Ne)� Cena: 3�690,-�Kč
01.05. – 05.05.2019 Slovensko  -  Velký Meder – penzion Anita 
             (St�-�Ne)� Cena: 3�290,-�Kč
04. 05. 2019 Polsko  –  Krakow – Oswietim  -�jednodenní�zájezd
             (So)� Cena: 790,-�Kč��
08.05.– 12.05.2019 Slovensko  -  Oravice – chata Oravice
             (St�-�Ne)� Cena: od�3�290,-�Kč�
08.05.– 12.05.2019 Slovensko  -  Vitanova – penzion Orchidea, Zelený dům
�����������(St�-�Ne) Cena: 3�290,-�Kč�/�3�990,-�Kč
08.05.– 12.05.2019 Slovensko  -  Roháče – Zverovka – chata Primula 
�����������(St�-�Ne) Cena: 3�890,-�Kč
11.05. – 12. 05. 2019 Česko  –  Praha – MUZIKÁLY – dvoudenní zájezd – Vlasy, Iago, 
�����������(So�-�Ne)� Muž se železnou maskou
 Cena: 2 190,-�Kč�(bus,�ubytování,�vstupenka) 
11. 05. 2019 Polsko  –  Krakow – Solné doly Wieliczka – jednodenní�zájezd
             (So)� Cena: 790,-�Kč�
16.05. – 19.05.2019 Slovensko  -  Bešeňova – AP dům U Ivky
             (Čt�-�Ne)� Cena: 3�290,-�Kč
18. 05. 2019 Maďarsko  -  Budapešť -�jednodenní�zájezd
             (So)� Cena:�890,-�Kč
24.05. – 26.05.2019 Slovensko  -  Za krásami Oravy s koupáním v termálech a výletem
             (Pá�-�Ne)� do polského Zakopaného�–�poznávací�zájezd
 Cena: od�2�690,-�Kč
24.05. – 02.06.2019  Maďarsko  -  Harkány –�termální�lázně
             (Pá�-�Ne)� Cena:�4�390,-�Kč
26. 05. – 31.05.2019 Polsko  –  Szaflary – hotel Borowy Dwor - termální�lázně
             (Ne�-�Pá)� Cena: 5�990,-�Kč�
26. 05. – 31.05.2019 Polsko  –  Chocholowské termály - penzion Chocholwskie Zacisze
             (Ne�-�Pá)� Cena: 4�690,-�Kč
31.05. – 09.06.2019  Maďarsko  -  Harkány –�termální�lázně
             (Pá�-�Ne)� Cena:�4�590,-�Kč

ČERVEN
01.06. – 30.06.2019 Chorvatsko  -  letoviska Ruskamen , Brela, Baška Voda, Tučepi, 
 Živogošče, Drvenik, Gradac - pobytové�zájezdy
08.06. – 30.06.2019 Bulharsko – letovisko – Slunečné pobřeží, Nesebar – pobytové�zájezdy
01. 06. 2019 Rakousko  –  Medvědí Soutěska�–�jednodenní�zájezd
             (So)� Cena: 890,-�Kč�
07.06. – 16.06.2019 Chorvatsko  -  Ruskamen, Baška Voda, Živogošče, Gradac, Drvenik�–�
             (Pá�-�Ne)� pobytový�zájezd�s PP
 Cena: 5�990-�Kč
07.06. – 16.06.2019 Maďarsko  -  Harkány�–�termální�lázně
             (Pá�-�Ne)� Cena:�4�590,-�Kč�
07.06. – 16.06.2019 Chorvatsko  -  Gradac, Drvenik – seniorské�pobyty�55+
             (Pá�-�Ne)� Cena: 6�690-�Kč
07.06. – 16.06.2019 Chorvatsko  -  Gradac  „OTEVÍRÁNÍ MOŘE“ 
             (Pá�-�Ne)� Cena: 7�990-�Kč��
14.06. – 23.06.2019 Chorvatsko  -  Ruskamen, Baška Voda, Živogošče, Drvenik, Gradac –�
             (Pá�-�Ne)� pobytový�zájezd�s PP  
 Cena: 6�190,-�Kč
14.06. – 27.06.2019 Maďarsko  -  Harkány�–�termální�lázně
             (Pá�-�Čt)� Cena:�6�290,-�Kč�

14.06. – 23.06.2019 Chorvatsko  -  Gradac, Drvenik – seniorské�pobyty�55+
             (Pá�-�Ne)� Cena: 6�690-�Kč
16.06. – 22.06.2019 Česko  –  Přírodní krásy Šumavy – poznávací�zájezd
             (Ne�-�So) Cena: 6�950,-�Kč
17.06. – 21.06.2019 Česko  –  lázně Karlova Studánka 
             (Po�-�Pá) Cena: 4�990,-�Kč
21.06. – 31.06.2019 Chorvatsko  -  Ruskamen, Baška Voda, Živogošče, Drvenik
             (Pá�-�Ne) Gradac –�pobytový�zájezd�s �PP
 Cena: od�6�490,-�Kč
22.06. – 24.06.2019 Slovensko  -  hrady a zámky –�poznávací�zájezd
             (So�-�Po)� Cena: 2�790,-�Kč
23.06. – 29.06.2019 Česko  –  Přírodní krásy Šumavy – poznávací�zájezd
             (Ne�-�So) Cena: 6�950,-�Kč
25.06. – 07.07.2019 Maďarsko  -  Harkány�–�termální�lázně
             (Út�-�Ne)� Cena:�5�990,-�Kč
29.06.2019 Rakousko  - Soutěska Wasserlochklamm + Hochkar – jednodenní�zájezd
             (So)  Cena: 890,-�Kč
30.06. - 05.07.2019 Polsko  –  Szaflary – hotel Borowy Dwor - termální�lázně
             (Ne�-�Pá)� Cena: 6�490,-�Kč�

ČERVENEC
01.07. – 31.07.2019 Chorvatsko  -  letoviska Ruskamen , Brela, Baška Voda, Tučepi, 
 Živogošče, Drvenik, Gradac - pobytové�zájezdy
01.07. – 31.07.2019 Bulharsko – letovisko – Slunečné pobřeží, Nesebar – pobytové�zájezdy
05.07. – 07.07.2019 Česko  –  lázně Karlova Studánka 
             (Pá�-�Ne)� Cena: 3�490,-�Kč��
05.07. – 14.07.2019 Maďarsko  -  Harkány�–�termální�lázně
             (Pá�-�Ne)� Cena:�4�590,-�Kč�
12.07. – 21.07.2019 Maďarsko  -  Harkány�–�termální�lázně
             (Pá�-�Ne)� Cena:�4�590,-�Kč�
14.07. – 20.07.2019 Česko  –  Památky a příroda Jižních Čech – poznávací�zájezd
             (Ne�-�So)� Cena: 6�650,-�Kč��
15.07. – 19.07.2019 Česko  –  lázně Karlova Studánka 
             (Po�-�Pá)� Cena: 4�990,-�Kč��
26.07. – 04.08.2019 Maďarsko  -  Hajdúszoboszló�–�termální�lázně
             (Pá�-�Ne)� Cena:�5�490,-�Kč��
27.07. – 01.08.2019 Slovensko  -  Roháče – Zverovka – chata Primula 
             (So�-�Čt)� Cena: 4�990,-�Kč��

SRPEN
01.08. – 31.08.2019 Chorvatsko  - letoviska Ruskamen , Brela, Baška Voda, Tučepi, 
 Živogošče, Drvenik, Gradac - pobytové�zájezdy
01.08. – 31.08.2019 Bulharsko – letovisko – Slunečné pobřeží, Nesebar – pobytové�zájezdy
02.08. – 11.08.2019 Maďarsko  -  Harkány�–�termální�lázně
             (Pá�-�Ne)� Cena:�4�590,-�Kč��
09.08. – 18.08.2019 Maďarsko  -  Harkány�–�termální�lázně
             (Pá�-�Ne)� Cena:�4�590,-�Kč��
11.08. – 17.08.2019 Česko  –  Českosaské Švýcarsko��-��poznávací�zájezd
             (Ne�-�So)� Cena: 6�950,-�Kč��
12.08. – 16.08.2019 Česko  –  lázně Karlova Studánka 
             (Po�-�Pá)� Cena: 4�990,-�Kč��
16.08. – 25.08.2019 Maďarsko  -  Harkány�–�termální�lázně
             (Pá�-�Ne)� Cena:�4�590,-�Kč�
18.08. – 24.08.2019 Česko  –  Památky a příroda Jižních Čech – poznávací�zájezd
             (Ne�-�So)� Cena: 6�650,-�Kč��
23.08. – 01.09.2019 Maďarsko  -  Harkány�–�termální�lázně
             (Pá�-�Ne)� Cena:�4�590,-�Kč����
24.08.2019 Rakousko  -  Medvědí Soutěska�–�jednodenní�zájezd
             (So) Cena: 890,-�Kč��
25.08. – 31.08.2019 Česko  –  Českosaské Švýcarsko – poznávací zájezd
             (Ne�-�So)� Cena: 6�950,-�Kč��
30.08. – 08.09.2019 Chorvatsko  -  Ruskamen, Baška Voda, Živogošče, Drvenik, Gradac – 
             (Pá�-�Ne)� pobytový�zájezd�s �PP
 Cena:�od�6�490,-�Kč��
30.08. – 08.09.2019 Chorvatsko  -  Gradac, Drvenik – seniorské�pobyty�55+
             (Pá�-�Ne)  Cena:�od�6�990,-�Kč��
30.08. – 08.09.2019 Maďarsko  -  Harkány�–�termální�lázně
             (Pá�-�Ne)� Cena:�4�390,-�Kč�

ZÁŘÍ
01.09. – 29.09.2019 Chorvatsko  -  letoviska Ruskamen , Brela, Baška Voda, Tučepi, 
 Živogošče, Drvenik, Gradac  -  pobytové�zájezdy
01.09. – 14.09.2019 Bulharsko – letovisko – Slunečné pobřeží, Nesebar – pobytové�zájezdy
01.09. – 07.09.2019 Česko  –  Přírodní krásy Šumavy ��-��poznávací�zájezd
             (Ne�-�So)� Cena: od�6�950,-�Kč��
01.09. – 06.09.2019 Slovensko  -  Bešeňova – AP dům U Ivky
             (Ne�-�Pá)� Cena: 3�890,-�Kč��
06.09. – 15.09.2019 Chorvatsko  -  Gradac, Drvenik – �seniorské�pobyty�55+
             (Pá�-�Ne)� Cena:�od�6�690,-�Kč�
06.09. – 15.09.2019 Chorvatsko  - Ruskamen, Baška Voda, Živogošče, Drvenik, Gradac –
              (Pá�-�Ne)� pobytový�zájezd�s �PP
 Cena: 6�190,-�Kč�
06.09. – 15.09.2019 Chorvatsko  - Tučepi „ZAVÍRÁNÍ MOŘE“
              (Pá�-�Ne)� Cena: 7�990-�Kč�
08.09. – 14.09.2019 Česko  –  Českosaské Švýcarsko – poznávací�zájezd
             (Ne-�So) Cena: 6�950,-�Kč�
09.09.– 13.09.2019 Slovensko  -  Roháče – Zverovka – chata Primula 
             (Po�-�Pá)� Cena: od 4�190,-�Kč�
09.09.– 13.09.2019 Slovensko  -  Oravice – chata Oravice 
             (Po�-�Pá)� Cena: od 3�290,-�Kč��
09.09.– 13.09.2019 Slovensko  -  Vitanova – penzion Orchidea, Zelený dům
             (Po�-�Pá)� Cena: od 3�290,-�Kč�/�3�990,-�Kč
13.09. – 22.09.2019 Chorvatsko  - Ruskamen, Baška Voda, Živogošče, Drvenik, Gradac –
              (Pá�-�Ne)� pobytový�zájezd�s �PP
 Cena: 5�990-�Kč��
13.09. – 22.09.2019 Chorvatsko  -  Gradac, Drvenik – seniorské�pobyty�55+
             (Pá�-�Ne)� Cena: od 6�690,-�Kč��
16. 09. - 20.09.2019 Polsko  –  Chocholowské termály – penzion Chocholowskie Zacisze
             (Po�-�Pá)� Cena: 3990,-�Kč��
20.09. – 29.09.2019 Chorvatsko  -  Ruskamen, Baška Voda, Živogošče, Drvenik, Gradac –
             (Pá�-�Ne)� pobytový�zájezd�s �PP
 Cena: 5�490-�Kč�

AKCE ROKU 201920



21

Cestovní pojištění pro sezonu 2019 od Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group.
Pojištění léčebných výloh v zahraničí, asistenční služby 5�000�000
v rámci�limitu�pojistného�plnění�pro�léčebné�výlohy�v zahraničí:
-�náklady�na�zásah�horské�záchranné�služby 200�000
-�zubní�ošetření 5�000
-�doprovázející�osoba�-�doprava do�limitu�léčeb.�výloh
-�doprovázející�osoba�-�ubytování 10�000�(max.�2�000/den)
-�náhradní�pracovník�-�doprava,�cestovní�pojištění do�limitu�léčeb.�výloh
-�náhradní�pracovník�-�ubytování 10�000�(max.�2�000/den)
-�osoba�účastnící�se�pohřbu�pojištěného�v zahraniční�-�doprava do�limitu�léčeb.�výloh
-�osoba�účastnící�se�pohřbu�pojištěného�v zahraniční�-�ubytování 10�000�(max.�2�000/den)
-�zprostředkování�finanční�pomoci bez�limitu
-�náklady�na�přepravu�při�ztrátě�nebo�zničení�cestovních�dokladů 25�000
-�náklady�na�přepravu�při�zmeškání�odjezdu 5�000
Úrazové pojištění :
-��smrt�následkem�úrazu 100 000
-��trvalé�následky�úrazu 200 000
-��tělesné�poškození�způsobené�úrazem 25 000
Pojištění zavazadel 15 000
Pojištění zpoždění zavazadel 1 000/hod.,�max�8�000�Kč
Pojištění zpoždění letu 1 000/hod.,�max�8�000�Kč
Pojištění odpovědnosti 4 000�000

-��cenné�věci 50 000�v rámci�limitu�pro�
pojištění�odpovědnosti

-�Přerušení�cesty 10�000
-�Nevyužitá�cestovní�služba 10�000
Pojištění STORNO 15�000

*�pojistná�částka�pro�dítě�do�6�let�pojištění�smrti�následkem�úrazu�25 000�Kč
**�pojistná�částka�pro�dítě�do�6�let�pojištění�trvalých�následků�úrazu�100�000�Kč
***�pojistná�částka�pro�dítě�do�6�let�pojištění�tělesného�poškození�úrazem�15 000�Kč
****pojistná�částka�pro�dítě�do�6�let�pojištění�zavazadel�10 000�Kč
Ceny pojistného:
Dospělá�osoba�tj�osoba�ve�věku�do�70�let�–�30�Kč�osoba/den
Dítě��tj.�osoba�do�6�let�-�pojistné�zdarma,�cestuje-li�alespoň�s jednou�dospělou�osobou.
Junior�tj.�osoba�do�18�let�–�pojistné�činí�50�%�pojistného�dospělé�osoby
Senior�tj.�osoba�nad�70�let�–�pojistné�činí�200�%�pojistného�dospělé�osoby�(dvojnásobek)

22. 09. - 27.09.2019 Polsko – Szaflary – hotel Borowy Dwor - termální�lázně
             (Ne-�Pá)� Cena: 5�990,-�Kč�
27.09.– 29.09.2019 Slovensko  -  Za krásami Oravy s koupáním v termálech a výletem 
             (Pá�-�Ne)� do polského Zakopaného –poznávací�zájezd�
 Cena: od�2�690,-�Kč
27.09.– 29.09.2019 Slovensko  -  hrady a zámky – poznávací�zájezd
             (Pá�-�Ne) Cena: 2�790,-�Kč
28. 09. 2019 Rakousko – Soutěska Wasserlochklamm + Hochkar –
              (So)� jednodenní�zájezd
 Cena: 890,-�Kč���

ŘÍJEN
02.10.– 06.10.2019 Slovensko  -  Podhájská – penzion Quatro II. a IV
             (St�-�Ne)� Cena: 3�890,-�Kč
02.10.– 06.10.2019 Slovensko  -  Velký Meder – penzion Anita 
             (St�-�Ne)� Cena: 3�790,-�Kč
05. 10. 2019 Polsko  –  Krakow + Solné doly Wieliczka – jednodenní�zájezd
             (So)� Cena: 790,-�Kč
10.10.– 13.10.2019 Slovensko  -  Bešeňova – AP dům U Ivky
             (Čt�-�Ne)� Cena: 3�990,-�Kč
12.10.2019  Maďarsko  -  Budapešť - jednodenní�zájezd
             (So)� Cena:�890,-�Kč
14.10. – 18.10. 2019 Česko  –  lázně Karlova Studánka 
             (Po�-�Pá) Cena: 4 990,-�Kč
17.10.– 20.10.2019 Slovensko  -  Podhájská  - penzion Quatro II. a IV 
             (Čt�-�Ne)� Cena: 3�290,-�Kč
17.10.– 20.10.2019 Slovensko  -  Velký Meder – penzion Anita 
             (Čt�-�Ne)� Cena: 3�090,-�Kč
17.10. – 20.10.2019  Maďarsko  -  Bükfürdö – termální lázně
             (Čt�-�Ne)� Cena:�6�190,-�Kč�
18. 10. - 20.10.2019 Polsko  –  Chocholowské termály – penzion Chocholowskie Zacisze
             (Pá�-�Ne)� Cena: 2 690,-�Kč
19. 10. 2019 Polsko  –  Krakow + Oswietim  -�jednodenní�zájezd
             (So)� Cena: 790,-�Kč�
25.10.– 28.10.2019 Slovensko  -  Oravice – chata Oravice
             (Pá�-�Po)� �Cena: od�2�990,-�Kč
25.10.– 28.10.2019 Slovensko  -  Vitanova – penzion Orchidea, Zelený dům
             (Pá�-�Po)� Cena: od�2�990,-�Kč�/�od�3�190,-�Kč
26.10. – 27. 10. 2019 Česko  –  Praha – MUZIKÁLY – dvoudenní zájezd 
�����������(So�-�Ne)� muzikály�dle�aktuální�nabídky
 Cena: 2 190,-�Kč�(bus,�ubytování,�vstupenka)
26.10. – 28. 10. 2019 Česko – lázně Karlova Studánka  
�����������(So�-�Po)� Cena: 3 290,-�Kč
26. 10. 2018 Rakousko – Vídeň + zámek Schönbrunn – jednodenní�zájezd
             (So)� Cena: 690,-�Kč
26. 10. 2019 Rakousko – Vídeň – nákupy v Primarku – jednodenní�zájezd� 
             (So)� předvánoční�nákupy
 Cena: 690,-�Kč/�640,-Kč�(senioři�+55�a�děti�do�15�let)
27.10.– 03.11.2019 Slovensko  -  Turčianské Teplice – Hotel Vyšehrad
             (Ne�-�Ne)� Cena: 6�690,-�Kč

LISTOPAD
07.11.– 10.11.2019 Slovensko  -  Podhájská – penzion Quatro II., IV.
             (Čt�-�Ne)� Cena: 3�290,-�Kč�

07.11.– 10.11.2019 Slovensko  -  Velký Meder – penzion Anita
             (Čt�-�Ne)� �Cena: od 3�090,-�Kč
15.11.– 17.11.2019 Slovensko  -  Oravice – chata Oravice 
             (Pá�-�Ne)  Cena: 2�490,-�Kč���
15.11.– 17.11.2019 Slovensko  -  Za krásami Oravy s koupáním v termálech a výletem
             (Pá�-�Ne)� do polského Zakopaného�–poznávací�zájezd
 Cena: 2�690,-�Kč���
15.11.– 17.11.2019 Slovensko - Vitanova – penzion Orchidea, Zelený dům
             (Pá�-�Ne)� Cena: 2�190,-�Kč�/�2�490,-�Kč
16. 11. 2019 Rakousko  –  Vídeň – nákupy v Primarku – jednodenní�zájezd�– 
             (So)� předvánoční�nákupy
 Cena: 690,-�Kč/�640,-Kč�(senioři�+55�a�děti�do�15�let)
18.11. – 22.11.2019  Maďarsko  -  Bükfürdö – termální lázně
             (Po�-�Pá)� Cena:�od��6�590,-�Kč�
24.11. – 28.11.2019  Maďarsko  -  Bükfürdö – termální lázně
             (Ne�-�Čt)� Cena:�od��6�590,-�Kč�
30.11.2019 Rakousko – VÁNOČNÍ VÍDEŇ 
             (So)� Cena: 690,-�Kč/�640,-Kč�(senioři�+55�a�děti�do�15�let)
30.11.2019 Polsko – VÁNOČNÍ KRAKOW
             (So)� Cena: 590,-�Kč/�540,-Kč�(senioři�+55�a�děti�do�15�let)

PROSINEC
01.12. - 05.12.2019  Maďarsko  -  Bükfürdö – termální lázně
             (Ne�-Čt)� Cena:�6�590,-�Kč
07.12.2019 Rakousko  –  průvod čertů v Retzu + therme Laa Thaya
             (So)� Cena: 790,-�Kč/�740,-Kč�(senioři�+55�a�děti�do�15�let)
07.12., 14.12.,  Polsko  –  VÁNOČNÍ KRAKOW
21.12.2019   (So)� Cena: 590,-�Kč/�540,-Kč�(senioři�+55�a�děti�do�15�let)
07.12., 14.12., Rakousko  –  VÁNOČNÍ VÍDEŇ 
21.12.2019   (So)� Cena: 690,-�Kč/�640,-Kč�(senioři�+55�a�děti�do�15�let)
07.12., 14.12.2019  Maďarsko  -  VÁNOČNÍ BUDAPEŠŤ 
              (So)� Cena:�890,-�Kč/�840,-Kč�(senioři�+55�a�děti�do�15�let)
07.12., 14.12.2019 Polsko  –  VÁNOČNÍ WROCLAW  
              (So)� Cena: 690,-�Kč/�640,-Kč�(senioři�+55�a�děti�do�15�let)
07.12., 14.12.2019  Slovensko  -  VÁNOČNÍ BRATISLAVA 
             (So)� Cena:�690,-�Kč/�640,-Kč�(senioři�+55�a�děti�do�15�let)
07.12. 2019  Německo  -  VÁNOČNÍ DRÁŽĎANY 
             (So)� Cena:�990,-�Kč/�940,-Kč�(senioři�+55�a�děti�do�15�let)
14.12. – 15.12.2019  Česko  -  VÁNOČNÍ PRAHA 
             (So�-�Ne)� Cena:�1�490,-�Kč
14.12. – 15.12. 2019  Česko – Praha–MUZIKÁLY – dvoudenní�zájezd, muzikály�dle�aktuální�nabídky
             (So�-�Ne) Cena: 2 190,-�Kč�(bus,�ubytování,�vstupenka)
26.12. – 29.12.2019  Slovensko  -  Oravice – chata Oravice – Vánoční�pobyt
             (Čt�-�Ne)� Cena:�3�290,-�Kč
26.12. – 29.12.2019  Slovensko  -  Vitanova – penzion Zelený dům - Vánoční�pobyt
             (Čt�-�Ne)� Cena:�3�490,-�Kč
26.12. – 29.12.2019  Slovensko  -  Zverovka – chata Primula – Vánoční�pobyt
             (Čt�-�Ne)� Cena:�3�790,-�Kč
29.12. – 02.01.2019  Slovensko  -  Zverovka – chata Primula –�Silvestrovský�pobyt
             (Ne�-�Čt)� Cena:�4�790,-�Kč�+�silvestrovský�příplatek�840�Kč/os.
29.12. – 02.01.2019  Slovensko  -  Vitanova – penzion Zelený dům – Silvestrovský�pobyt
             (Ne�-�Čt)� Cena:�od�5�490,-�Kč
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Cestovní�kancelář�DUHA�TOUR�s.r.o.�si�vyhrazuje�právo�na�změny�v textu�i v cenách�uvedených�v tomto�katalogu.�Tiskové�chyby�v katalogu�i cenových�tabulkách�jsou�vyhrazeny.
Za�právně�závazné�jsou�považovány�jen�informace�potvrzené�na�řádné�„Smlouvě�o zájezdu“.



1. Smluvní vztah 
2. Předsmluvní podmínky 
3. Cena zájezdu 
4. Platební podmínky 
5. Změny sjednaných služeb, odstoupení od Smlouvy, zrušení zájezdu 
6. Odstoupení od Smlouvy ze strany zákazníka – odstupné (stornopoplatky) 
7. Změna rezervace 
8. Cestovní doklady, celní, devizové a ostatní předpisy 
9. Ostatní povinnosti zákazníka 
10. Pojištění 
11. Reklamační řád 
12. Další ujednání, důležitá upozornění pro zákazníky 
13. Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů
14. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní vztah
-  Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří DUHA TOUR s.r.o., IČ: 26847485, se sídlem v Ostravě 

- Porubě, Opavská 823/61, PSČ 70800, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Kraj-
ského soudu v Ostravě, spis. zn. C 28271 vedená (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na 
základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané písemné Smlouvy 
o zájezdu (která slouží také jako Potvrzení o zájezdu ve smyslu § 2525 OZ) /závazné při-
hlášky (dále jen Smlouva nebo Smlouva o zájezdu) potvrzené CK. Předáním vyplněné 
a podepsané Smlouvy zákazník stvrzuje, že tyto Všeobecné obchodní podmínky uznává 
a souhlasí s nimi. 

-  Smlouva se podpisem zákazníka stává pro něj závaznou. K uzavření Smlouvy o zájezdu 
dojde v okamžiku podpisu a razítka Smlouvy ze strany cestovní kanceláře (pořadatele). 
Potvrzením Smlouvy se CK zavazuje zákazníkovi zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu 
a kvalitě. 

-  Katalogy a nabídkové listy zájezdů jsou vydávány ve velkém předstihu. CK si proto vyhra-
zuje právo oznámit před uzavřením Smlouvy změny údajů uvedených v katalogu zájezdů. 
V případě, kdy se údaje ve Smlouvě o zájezdu a katalogu odlišují, jsou závazné údaje 
uvedené ve Smlouvě. Zákazník svým podpisem pod Smlouvou stvrzuje, že převzal katalog 
(nabídkový list) CK, který obsahuje bližší údaje o zájezdu (nebo získal potřebné informace 
na www.duhatour.cz stránkách nebo v dodatečné nabídce zájezdu) a doklad o pojištění 
cestovní kanceláře pro případ úpadku ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. (tento doklad je in-
tegrován do Smlouvy) a seznámil se se způsobem, jakým má uplatnit své nároky plynoucí 
z porušení právní povinnosti CK. 

-  Zákazník byl před uzavřením smlouvy informován o pasových a vízových požadavcích, 
lhůtách pro jejich vyřízení a požadovaných zdravotních dokladech pro cesty a pobyt v cí-
lové zemi. Zákazník sleduje uvedené na www.mzv.cz Na těchto stránkách jsou umístěny 
další důležité a aktualizované informace o cílových destinacích. 

- Smlouvu lze měnit pouze písemně
-  Údaje, informace, termíny a ceny uvedené v katalozích cestovní kanceláře DUHA TOUR 

s.r.o., na webových stránkách a dalších propagačních materiálech CK byly zpracovány na 
základě informací dostupných a platných v době jejich zpracování, vč. směnného kurzu 
CZK k EUR a USD a aktuální ceně leteckého paliva a motorové nafty použitých pro kalkulaci 
služeb. CK si vyhrazuje právo na chyby publikovaných informací, termínů a cen. Závazné 
jsou pro CK i zákazníky pouze podmínky a ceny sjednané ve Smlouvě potvrzené pracov-
níkem CK. 

-  V průběhu času může CK získávat nové informace nebo zaznamenávat různé změny ze 
strany dopravců, ubytovatelů a obchodních partnerů. Tyto změny jsou postupně zanášeny 
do informací poskytovaných na webových stránkách www.duhatour.cz Při rozporu infor-
mací poskytnutých v katalogu a poskytnutých na webových stránkách CK mají přednost 
informace poskytované na webových stránkách CK. Závazné jsou však pouze informace 
uvedené ve Smlouvě o zájezdu potvrzené pracovníkem centrály CK. 

2. Předsmluvní informace
-  Zákazník, který si objednává zájezd (v souladu se zákonem 159/1999 Sb. a 89/2012 Sb.) 

obdrží před uzavřením smlouvy „Informační formulář o právech zákazníka – zájezd“ na 
prodejně nebo v příloze e-mailu (spolu s návrhem Smlouvy, v případě zaslání e-mailu 
si zákazník nejdříve přečte Informační formulář o právech zákazníka – zájezd). V tomto 
dokumentu jsou shrnuty základní práva zákazníka podle zákona 159/1999 Sb. a zákona 
89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Celé znění zákonů jsou k dispozici na http://
www.mmr.cz 

-  Další předsmluvní informace, tedy hlavní náležitosti služeb cestovního ruchu, které nejsou 
specifikovány přímo ve Smlouvě o zájezdu jsou k dispozici na www.duhatour.cz stránkách. 
Jedná se zejména o trase cesty, dopravních prostředcích, místech, datech a časech odjezdů 
a příjezdů, zastávek, velikosti skupin, jazyku, v němž budou poskytovány služby cestovní-
ho ruchu, vhodnosti pobytu a cesty pro osoby s omezenou schopností pobytu.

3. Cena zájezdu
-  Cenou zájezdu se rozumí cena, kterou potvrdí CK ve Smlouvě o zájezdu. Ceny jsou cenami 

smluvními mezi CK na straně jedné a zákazníkem na straně druhé. Obsah cen je uveden 
u nabídky jednotlivých služeb. Ceny obsahují DPH (pokud je u jednotlivých služeb DPH 
účtováno). 

-  CK má právo v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) - § 
2530 NOZ na zvýšení ceny zájezdu z důvodů

 a)  zvýšení ceny za dopravu vyplývající ze zvýšení cen, pohonných hmot nebo jiných zdrojů 
energie 

 b)  daně, jakákoli dodatečná obdobná peněžitá plnění nebo úplaty z cestovních služeb 
poskytovaných podle smlouvy třetími stranami, které se přímo nepodílejí na poskytnutí 
zájezdu, včetně plateb spojených s dopravou nebo ubytováním.

 c)  směnný kurz české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu Oznámení o zvýšení je zá-
kazníkovi odesláno nejpozději dvacátý den před zahájením zájezdu. Překročí-li cenové 
zvýšení 8 % ceny zájezdu, může zákazník od smlouvy odstoupit. Zákazník má při snížení 
příslušných nákladů právo na slevu z ceny zájezdu. CK má právo požadovat po zákazní-
kovi administrativní poplatek ve výši 500,- Kč za osobu za vyčíslení slevy z ceny zájezdu. 

-  písemné oznámení (e-mailem nebo poštou) o zvýšení ceny zašle CK zákazníkovi nejpoz-
ději 20 dnů před zahájením zájezdu. Pokud CK navrhne zvýšení ceny zájezdu o více než 8 % 
může zákazník návrh přijmout nebo odstoupit od smlouvy, aniž by musel hradit odstupné 
za předčasné ukončení závazku. Lhůta pro odstoupení je stanovena na 5 dnů. Neodstou-
pí-li zákazník od Smlouvy ve lhůtě 5-ti dnů(písemně), platí, že se změnou ceny zájezdu 
souhlasí. Odstoupí-li zákazník ve lhůtě, obdrží finanční prostředky zpět do 14-ti dnů od 
odstoupení od Smlouvy.  

-  CK je oprávněna kdykoli změnit cenu zájezdů (a dalších služeb) u nových Smluv o zájezdu 
(nikoli tedy jednostranně u již prodaných zájezdů). Novou cenou se rozumí cena, kterou 
potvrdí CK ve Smlouvě. V tomto smyslu upravené ceny zájezdů a dalších služeb jsou platné 
dnem vyhlášení úpravy cen (vyhlašuje se oznámením na webových stránkách CK a ozná-

mením do obchodní sítě prodejců CK ) a má se za to, že podpisem Smlouvy se zákazník 
dohodl s CK na této upravené ceně. CK může přistoupit ke změně ceny v případě, že dojde 
k výrazné změně cen dodávaných služeb, které jsou kalkulovány v celkové (souhrnné) 
ceně zájezdu (služeb). Ceny uváděné v tištěných katalozích CK jsou vydávány s velkým 
předstihem a CK si vyhrazuje právo tiskových chyb i právo úpravy cen v případě, že dojde 
ke změně cen dodavatelů  CK. Zvýšení ceny může být provedeno také formou povinného 
příplatku (v nominální hodnotě nebo procentem ceny zájezdu).

 -  případné slevy, vyhlášené CK po datu podpisu Smlouvy zákazníkem, nezakládají právo 
zákazníka na slevu 

-  je-li CK nucena zvýšit cenu zájezdu za jiných než výše uvedených podmínek, navrhne 
zákazníkovi změnu Smlouvy. 

-  pro služby a ceny určené věkem je rozhodující věk zákazníka v den čerpání poslední služby 
zájezdu (ukončení zájezdu), pokud do tohoto data dovrší zákazník určený věk, zahrnuje se 
již od počátku do vyšší kategorie. 

-  Všechny slevy a výhody musí být uplatněny při podpisu Smlouvy o zájezdu a musí být na 
této Smlouvě písemně uvedeny. Žádnou slevu, výhodu nebo přání zákazníka nelze uplat-
ňovat dodatečně po podpisu Smlouvy o zájezdu. Všechny speciální požadavky a přání 
klientů (např. výhledy z pokojů, umístění jednotlivých pokojů v AP domě, usazení v auto-
buse/autokaru – místenky) jsou zpoplatněny a mohou být uvedeny ve Smlouvě o zájezdu 
pouze formou příplatku, žádné jiné poznámky a přání klientů, které nejsou nabízeny for-
mou příplatku nelze ve Smlouvě uvádět .

4. Platební podmínky
-  CK má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. Zákazník zaplatí dle typu 

zájezdu buď zálohu 30/50 % (dle podmínek uvedených v katalogu CK) z ceny zájezdu 
nebo plnou cenu zájezdu, a to při uzavření Smlouvy. V případě vzniku smluvního vztahu 
v době kratší než 30 dnů před zahájením zájezdu je zákazník povinen uhradit 100 % cel-
kové ceny zájezdu. 

-  Doplatek celkové ceny zájezdu, která s ním byla sjednána ve Smlouvě, musí zákazník uhra-
dit nejpozději 30 dnů před zahájením čerpání služeb dohodnutých ve Smlouvě. Při placení 
složenkou se termínem zaplacení rozumí termín, kdy CK obdrží potvrzení o zaplacení. Při 
placení fakturou nebo převodem z účtu se termínem zaplacení rozumí termín, kdy je na 
běžný účet CK připsána požadovaná částka. 

-  V případě nedodržení termínu zaplacení ceny zájezdu zákazníkem je CK oprávněna jeho 
účast na zájezdu zrušit s tím, že náklady spojené se zrušením účasti (stornopoplatky) hradí 
zákazník. Bez zaplacení celé ceny zájezdu v termínu, uvedeném ve Smlouvě, nemá zákaz-
ník nárok účastnit se zájezdu a čerpat služby. 

-  Cestovní doklady,  vouchery, jsou zásadně zákazníkovi předány až po plném zaplacení ceny 
zájezdu (odbavení je zasíláno zákazníkovi 7 dnů před odjezdem) na e-mailovou adresu 
zákazníka nebo obchodního zástupce (prodejce). 

5. Změny sjednaných služeb, odstoupení od Smlouvy, zrušení zájezdu
Před zahájením zájezdu: 
-  Pokud nastanou okolnosti, které CK brání poskytnout služby podle sjednaných podmínek, 

je povinna provést odpovídající změny (např. programu, trasy nebo ceny) nebo zájezd 
zrušit. Takové změny je CK povinna oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu. Usku-
tečnění zájezdu je podmíněno dosažením určitého počtu zákazníků (v souladu s §2528 
OZ). Pořadatel je oprávněn zrušit zájezd pro nesplnění podmínky počtu zákazníků nejpoz-
ději: 20 dnů před zahájením zájezdu v případě cest trvajících déle než 6 dnů, 7 dnů před 
zahájením zájezdu v případě cest trvajících 2-6 dnů a 48 hodin před zahájením zájezdu 
v případě cest trvajícím méně než 2 dny nebo CK v plnění závazku brání nevyhnutelné 
a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu oznámí CK zákazníkovi bez zbytečného odkladu 
před zahájením zájezdu (§2536 OZ). Pokud není ve Smlouvě (či Potvrzení o zájezdu) či pří-
mo v nabídce zájezdu uvedeno jinak, použijí se tyto limity minimálního počtu zákazníků 
na daném zájezdu: 40 osob u pobytových a poznávacích zájezdů s autokarovou dopravou, 
20 osob u poznávacích zájezdů s autokarovou dopravou.

-  Zákazník má právo na odstoupení od Smlouvy a vrácení zaplacené ceny nebo zálohy, příp. 
na převod zaplacené částky na úhradu ceny náhradního plnění bez jakýchkoliv stornopo-
platků v následujících případech: 

-  při jednostranném zrušení zájezdu ze strany CK, při změně termínu konání zájezdu o více 
než 48 hodin, při závažné změně programu, trasy poznávacích zájezdů, při změně ceny 
zájezdu vyšší než 8 % v souladu s bodem 3, při závažné změně ubytování u pobytových 
zájezdů

-  za závažnou změnu se nepovažuje, je-li nové ubytování v objektu stejné nebo vyšší ka-
tegorie ve stejné oblasti, při závažné změně způsobu přepravy – za závažnou změnu se 
nepovažuje změna příjezdové nebo odjezdové trasy z dopravních, technických, bezpeč-
nostních a podobných důvodů. 

-  Pokud zákazník neodstoupí od Smlouvy ve lhůtě 5 dnů od doručení oznámení o změnách, 
má se za to, že s její změnou souhlasí. V průběhu zájezdu: 

-  CK je oprávněna provádět operativně změny programu a poskytovaných služeb v průběhu 
zájezdu, pokud z vážných důvodů není možné původně dohodnutý program a služby do-
držet. V takovém případě je CK povinna: 

-  Zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě pokud možno shodné nebo 
blížící se k původním podmínkám, resp. odpovídající zaměření zájezdu 

-  Vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu služeb neposkytnutých vinou CK, za které nebylo po-
skytnuto náhradní plnění 

-  Poskytnout zákazníkovi slevu z ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny zájezdu a nebyly 
vinou CK poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě

-  V případě, že CK zajistí jako náhradní plnění služby stejné nebo vyšší kvality (např. uby-
tování v jiném ubytovacím zařízení stejné nebo vyšší třídy), jsou další nároky zákazníka 
vůči CK vyloučeny 

-  CK si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, 
z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností (nejistá bezpečnostní 
situace, stávky, dopravní či technické problémy, neštěstí a další okolnosti, které CK nemoh-
la ovlivnit ani předvídat a nepřebírá odpovědnost za důsledky, plynoucí z takové změny 
programu a ceny zájezdu. 

-  Přeruší-li CK zájezd z důvodu vyšší moci, je povinna učinit veškerá opatření k dopravě 
cestujícího zpět. 

6.  Odstoupení od Smlouvy ze strany zákazníka – odstupné (stornopoplatky)
-   Zákazník má právo před zahájením zájezdu odstoupit od uzavřené Smlouvy s CK (storno-

vat zájezd). Toto odstoupení musí učinit písemně. Smluvní vztah je zrušen a účast storno-
vána ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno zájezdu) doručeno CK. 

-  Zákazník má právo na odstoupení zájezdu bez úhrady odstupného pokud: CK zvýší cenu 
zájezdu o více než 8 %, podstatně změní některou z hlavních náležitostí zájezdu, místě ur-
čení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastanou nevyhnutelné a mimo 
řádné okolnosti mající zásadní vliv na poskytování služeb zahrnutých v zájezdu (nebo na 
přepravu). 

-  Ve všech dalších případech zákazníkova odstoupení od uzavřené Smlouvy s CK (mimo 
výše jmenované případy, kdy je možné odstoupení bez odstupného) má CK právo účto-
vat odstupné / stornopoplatky (smluvní pokutu). Odstupné je splatné ihned. Po odečtení 
odstupného z celkové ceny zájezdu obdrží zákazník zpět zbytek ze zaplacené částky. Pokud 
by výše odstupného (stornopoplatků) byla vyšší než zaplacená záloha, je klient povinen 

uhradit částku rovnající se výši odstupného (stornopoplatků). Výše odstupného je uvedena 
za osobu! 

Minimální výše jakéhokoliv storna zájezdu je 1 000,- Kč za osobu (u zájezdů, jejichž cena 
nepřesáhne 1 000 Kč se minimální výši storna rozumí cena zájezdu).
Zrušení zájezdu:
60 a více dnů před zahájením zájezdu 1 000,- Kč/osoba
59 až 30 dnů před zahájením zájezdu 30 % z ceny zájezdu
29 až 15 dnů před zahájením zájezdu 50 % z ceny zájezdu
14 až 8 dnů před zahájením zájezdu 80 % z ceny zájezdu
7 a méně dnů před zahájením zájezdu 100 % z ceny zájezdu

-  Pokud má zákazník sjednáno komplexní cestovní pojištění včetně pojištění storna zájezdu, 
má se za to, že tato služba (pojištění) je čerpána od podpisu Smlouvy jako celek. V případě 
storna zájezdu se cena pojištění zákazníkovi nevrací ani nespadá do výpočtu odstupného, 
neboť služba je čerpána a dodavateli uhrazena v plné výši. Při určení počtu dnů pro výpo-
čet storno poplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy došlo ke stornování 
zájezdu. Do počtu dnů se nezapočítává den zahájení zájezdu (den odjezdu či nástupu na 
zájezd). V případě storna zájezdu (zrušení účasti) jedné ze dvou osob ve dvoulůžkovém 
ubytovacím zařízení, musí zbývající osoba doplatit příplatek za jednolůžkové ubytovací 
zařízení. V opačném případě tato osoba nesplňuje podmínky pro vystavení cestovního 
poukazu „voucheru“ a nemohou jí být poskytnuty služby.

-  Zákazník bere na vědomí, že v případě, kdy je stornována jedna osoba nebo více osob 
sdílejících jednu ubytovací jednotku tak, že v ubytovací jednotce zbude pouze jedna 
plně platící osoba (pokoj/studio) nebo jen 2 plně platící osoby (apartmán, rodinný pokoj 
apod.) bude účtován příplatek za neobsazené lůžko (jednolůžkový pokoj). Pokud s tímto 
příplatkem nebude zákazník souhlasit, má možnost stornovat celou Smlouvu o zájezdu. 
Stornopoplatky však budou aplikovány na všechny osoby. 

7. Změna rezervace
Ze strany zákazníka
Změnu cestovní smlouvy provede pracovník cestovní kanceláře, pokud je to možné, na zá-
kladě písemného požadavku zákazníka, přičemž zákazník je povinen za toto překnihování 
zaplatit:100,- Kč za každou překnihovanou změnu v období 30 a více dní před zahájením 
zájezdu 300,- Kč za každou uskutečněnou změnu v období 29 a méně dní před zahájením 
zájezdu. Za změnu se především považuje: změna termínu zájezdu, změna místa nebo 
typu ubytování. Při změně jména zákazníka (musí být rovněž oznámena písemně) je nutné 
písemné prohlášení, že nový zákazník souhlasí s uzavřenou cestovní smlouvou. Původní 
a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a nákladů ces-
tovní kanceláře, spojených s provedením změny.
-   zákazníci, kteří mají službu zakoupenu, mohou z jakéhokoli důvodu nebo bez udání dů-

vodu nejméně10 dnů před odjezdem (do tohoto počtu dnů se nezapočítává den odjezdu) 
změnit ubytovací kapacitu, destinaci nebo upravit termín cesty, avšak pouze za předpo-
kladu, že je to z objektivních důvodů možné – tedy DUHA TOUR s.r.o disponuje volnými 
kapacitami v ubytovacích, dopravních a stravovacích zařízeních. 

-  odjezd nového (změněného) zájezdu musí být ve stejném termínu jako odjezd na původní 
zájezd +/- 10 dnů

- nový zájezd musí být v minimálně stejné ceně sjednané v původní Smlouvě o zájezdu 
- na nový zájezd nelze uplatnit žádné slevy First Minute, dítě zdarma, Last Minute apod. 
-  na nový zájezd tedy bude uplatněna plná katalogová cena a zákazník je povinen případný 

rozdíl služeb původní sjednané Smlouvy o zájezdu a služeb nově sjednané Smlouvy o zá-
jezdu uhradit (doplatit) 

-  službu není možné využít na změnu jména, poznávání zájezdy a jakékoli jiné zájezdy, než 
zájezdy s autokarovou dopravou do Chorvatska, Slovenska, Polska a Maďarska.

Ze strany cestovní kanceláře:
Je-li cestovní kancelář nucena z výše uvedených objektivních důvodů před zahájením zá-
jezdu změnit podmínky cestovní smlouvy, může navrhnout zákazníkovi změnu cestovní 
smlouvy s návrhem nové ceny, případně jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající původní 
cestovní smlouvě. Pokud zákazník do 5 dní od doručení návrhu na změnu cestovní smlouvy 
od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí.

8. Cestovní doklady, celní, devizové a ostatní předpisy, pokyny k odjezdu
-  Zákazníci, kteří se přihlásí k zájezdům, odpovídají za platnost svých cestovních dokladů, 

potřebných povolení a víz do cílové destinace i do států, kterými se projíždí včetně klientů 
vlastní dopravou (zelená karta, mezinárodní řidičský průkaz) V případě, že zákazník nebu-
de mít zajištěna všechna potřebná povolení, cestovní doklady, víza apod., a z tohoto důvo-
du se nebude moci zájezdu účastnit, postupuje CK stejně jako by zákazník zájezd stornoval 
v den odjezdu, tedy dle bodu 5. 

-  zákazník je povinen se seznámit s veškerými informacemi týkající se poskytovaných 
služeb, zejména trasy cesty na www.duhatour.cz, v prodejně, kde zájezd zakupuje, nebo 
telefonicky na centrále CK (+420775637066). Zákazník odpovídá za veškerá potřebná po-
volení ke vstupu a všechny potřebné cestovní doklady (za svou osobu i všech spolucestují-
cích osob) potřebné ke vstupu do cílové destinace i tranzitu přes všechny projížděné země. 

-  Zákazníci jsou povinni dodržovat všechny celní, devizové a ostatní předpisy České re-
publiky a navštívené země. Pokud by zákazník svým jednáním ohrožoval nebo narušil 
průběh a program zájezdu, nebo pokud závažným způsobem poruší celní, devizové 
a ostatní předpisy České republiky nebo navštívené země, může být vyloučen z účasti na 
zájezdu, přičemž ztrácí jakýkoliv nárok na náhradu nevyužitých služeb. - zákazníci, kteří 
cestují s cestovním dokladem jiným, než vydaným Českou Republikou, musí uvést tuto 
skutečnost na Smlouvu o zájezdu a nahlásit tuto skutečnost řidiči autobusu při nástupu do 
autobusu v místě odjezdu nebo nahlásit tuto skutečnost průvodci. 

-  CK zasílá klientům 7 dnů před odjezdem pokyny na cestu (případně voucher, pojišťovací 
karty a rozsah pojištění...) elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou ve 
Smlouvě. Pokud není na Smlouvě o zájezdu e-mailová adresa uvedena, jsou pokyny za-
sílány e-mailem na adresu prodejce (cestovní agentury/kanceláře, se kterou klient Smlou-
vu sepsal), kde si klient odbavení na cestu vyzvedne. Klient má možnost si vyzvednout 
odbavení také na centrále CK v Ostravě-Porubě osobně. Zaslání pokynů na cestu poštou 
je možné jako doplňková služba, která musí být uvedena jako příplatek na Smlouvě 
o zájezdu (poplatek 60,- Kč za Smlouvu o zájezdu). Vouchery i pojišťovací karty včetně 
rozsahu pojištění jsou vytvořeny a zasílány tak, aby byly akceptovatelné při pouhém vy-
tištění (není tedy třeba originálů uvedených dokladů). Pokud by zákazníkovi z jakéhokoli 
důvodu nebyly pokyny doručeny (např. z důvodu chybných kontaktních údajů ve Smlouvě 
o zájezdu, problémech na serverech, které nemůže CK ovlivnit apod.), je zákazník povinen 
si pokyny vyžádat. Zákazník uvádí na Smlouvu o zájezdu aktuální kontakty, u kterých je 
povinen měsíc před odjezdem zkontrolovat jejich aktuálnost a případné nesrovnalosti 
hlásit písemně CK. 

9. Ostatní povinnosti zákazníka
K základním povinnostem zákazníka patří: 
-  Poskytnout CK součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí slu-

žeb, zejména úplné a pravdivé vyplnění potřebných formulářů a předložení potřebných 
dokladů. 

-  Osoby od 15ti do 18-ti let se mohou zájezdu zúčastnit pouze se souhlasem Zákonného zá-
stupce staršího 18ti let nebo v jeho doprovodu. Děti do 15-ti let se mohou zájezdu zúčast-
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nit pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let a s písemným souhlasem (na předepsaném 
formuláři v češtině a angličtině) obou zákonných zástupců dítěte (formulář je k dispozici 
na www.duhatour.cz). 

- Zajistit doprovod a dohled u osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje. 
-  Při cestách do zahraničí mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných 

zemí (cestovní doklad, víza atp.), cizí státní příslušníci jsou povinni se informovat o vízové 
povinnosti u zastupitelství zemí, kam cestují, resp. kterými budou projíždět, a potřebná 
víza si obstarat sami. CK nenese odpovědnost za případné problémy vzniklé s neudělením 
víza, neplatnými cestovními doklady apod. nebo vadnými úkony zákazníka. Veškeré ná-
klady, které vzniknou nedodržením tohoto ustanovení, nese zákazník. Trasa cesty autoka-
rových zájezdů je k dispozici na www.duhatour.cz. Pokud existují alternativní trasy cesty, 
je zákazník povinen disponovat potřebnými doklady, povoleními a vízy na všechny možné 
trasy cesty. Zákazník si může vyžádat písemné potvrzení trasy cesty od CK. 

-  Řídit se pokyny průvodce zájezdu nebo jiné cestovní kanceláří určené osoby a dodržovat 
stanovený program, dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, resp. místě a objektu, 
v případě porušení právních předpisů nebo závažného narušování programu či průběhu 
zájezdu je CK oprávněna zákazníka ze zájezdu vykázat, přičemž tento ztrácí nárok na další 
služby stejně tak jako nárok na úhradu nevyužitých služeb. 

-  Zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky 
zájezdu, uhradit event. škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo v ubytova-
cím nebo jiném zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle Smlouvy. Vyloučení zákazníka ze 
zájezdu: 

-  průvodce, delegát, popř. jiný zástupce CK má právo zákazníka vyloučit ze zájezdu bez ja-
kéhokoli nároku na vrácení zaplacené ceny zájezdu či jeho části. Toto právo na vyloučení ze 
zájezdu vzniká při nevhodném jednání a chování zákazníka, jeho hrubém, nesmyslném, 
vulgárním či agresivním chování či jednání vůči delegátovi – průvodci, či obtěžuje-li tento 
zákazník své okolí, majitele AP domů apod., zejména však další účastníky zájezdu. Zákaz-
ník může být také vyloučen ze zájezdu pokud záměrně narušuje a odmítá respektovat 
ubytovací řád jednotlivých ubytovacích zařízení, pokud narušuje průběh zájezdu či zásad-
ně poruší zákony dané země. Zákazník bere na vědomí, že CK použije veškeré dostupné 
legální postupy dané zemi proti nevhodnému chování zákazníka. Zákazník bere také na 
vědomí, že veškeré náklady spojené s výše uvedeným jednáním jsou plně k tíži zákazníka. 

10. Pojištění
-  V ceně kombinací služeb (zájezdů), které nejsou objednávány zákazníkem na základě 

rámcové smlouvy o pořádání pracovních cest souvisejících s její obchodní činností, podni-
káním nebo povoláním (služební cesty) je zahrnuto povinné smluvní pojištění CK ve smy-
slu zákona č. 159/1999 Sb. Smlouva obsahuje osvědčení o sjednání povinného pojištění 
záruky v důsledku úpadku cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 Sb. a je současně 
dokladem o pojištění podle § 6 ods. 3 zák. č. 159/99 Sb. Z povinného smluvního pojiště-
ní cestovní kanceláře vzniká zákazníkovi právo na plnění v případě, že cestovní kancelář 
z důvodu svého úpadku:

 a)  neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do ČR, pokud je tato dopra-
va součástí zájezdu

 b)  nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neu-
skutečnil

 c)  nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskyt-
nutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části. Podrobná ustanovení 
o podmínkách a rozsahu pojištění zákazníků cestovní kanceláře jsou uvedena v dokladu 
pojišťovny, který obsahuje název pojišťovny, podmínky pojištění, způsob oznámení 
pojistné události, který zákazníci obdrží při podpisu cestovní smlouvy. Tento doklad je 
platný pouze ve spojení s potvrzením o úhradě ceny zájezdu. V případě, že nebude zá-
kazníkovi poskytnuta doprava z místa pobytu zpět do ČR, pokud je tato doprava v ceně 
zájezdu, poskytne pojišťovna plnění zabezpečení dopravy z místa pobytu do ČR, včet-
ně nezbytného ubytování a stravování do doby odjezdu. Zajistí-li si zákazník dopravu 
včetně nezbytného ubytování a stravování na vlastní náklady, poskytne mu pojišťovna 
peněžní plnění pouze do výše, jakou by musela vynaložit, pokud by dopravu, ubytování 
a stravování zajišťovala sama. Nároky zákazníka, které mu vznikly proti cestovní kan-
celáři v důsledku nesplnění cestovní smlouvy, přecházejí u povinně smluvního pojištění 
cestovní kanceláře na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla. 
Každý klient musí být na cestu do zahraničí zdravotně pojištěn. CK nabízí komplexní 
zdravotní pojištění, včetně pojištění případného storna zájezdu, které lze sjednat při 
uzavření Smlouvy. Rozsah standardní nabídky pojištění je uveden v katalogu zájezdů. 

Aktuální Všeobecné pojistné podmínky jsou ke stažení na adrese: 
https://www.koop.cz/dokumenty/cestovni-pojisteni/pojistne-podminky-pro-cestovni-
-pojisteni-kolumbus-kolumbus-abonent-a-kolumbus-abonent-rodina/PP-M-750-18.pdf
https://www.koop.cz/dokumenty/cestovni-pojisteni/informace-por-klienta-platne-
-od-1-5-2018/Vm-147_03-2018_Info%20pro%20klienta.pdf
Hlášení pojistné události-cestovní pojištění:
Kooperativa:
https://www.koop.cz/dokumenty-ke-stazeni/hlaseni-pojistne-udalosti-cestovni-pojisteni
Uniqa: https://www.travsupsys.sk/download/UNIQA_VPP_CES10.pdf  
Formuláře pro hlášení pojistných událostí: 
-  Z léčebných výloh, odpovědnosti a zavazadel 

https://www.travsupsys.sk/download/PU_Uniqa_CP.pdf 
- Z úrazového pojištění https://www.travsupsys.sk/download/PU_Uniqa_UP.pdf 
- Ze storna služeb https://www.travsupsys.sk/download/PU_Uniqa_ST.pdf 

11. Reklamační řád
Reklamační řád DUHA TOUR s.r.o. je nedílnou součástí potvrzení o zájezdu/Smlouvy o zá-
jezdu (dále jen „SZ“), upravuje způsob uplatňování nároků zákazníka vyplývající z odpo-
vědnosti cestovní kanceláře za vady poskytnuté služby cestovního ruchu a jejich vyřizování 
(dále jen „reklamace“) v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„NOZ“) a zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovní-
ho ruchu, v platném znění (dále jen “zákon o podnikání v cestovním ruchu”) a zákonem č. 
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění (dále jen “zák. o ochraně spotřebi-
tele). Cestovní kancelář (dále jen „CK“) odpovídá zákazníkovi ve smyslu § 2537 a násl. NOZ 
za vady zájezdu. 
REKLAMAČNÍ ŘÁD cestovní kanceláře DUHA TOUR s.r.o.
(dále jen cestovní kancelář-pořadatel)
1. Předmět
1.1.  Tento reklamační řád upravuje způsob uplatňování nároků zákazníka vyplývajících 

zodpovědnosti cestovní kanceláře-pořadatele za vady poskytnuté služby (reklamace) 
včetně podmínek uplatnění rozporu se Smlouvou o zájezdu a jejich vyřizování v soula-
du se zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č.634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele v platném znění.

1.2.  Tento reklamační řád se vztahuje na služby poskytované cestovní kanceláří-pořadatele.
2. Uplatňování reklamací
2.1. Práva zodpovědnosti za vady služeb poskytovaných cestovní kanceláří-pořadatele 

zákazník uplatňuje v provozovně cestovní kanceláře-pořadatele, v sídle nebo u zpro-
středkovatele služeb cestovní kanceláře-pořadatele, kde reklamované služby zakoupil, 
případně v místě poskytované služby u průvodce, delegáta nebo u jiného cestovní kan-
celáří-pořadatele pověřeného zástupce.

2.2.  Práva z odpovědnosti za vady doplňkové prodávaného zboží zákazník uplatňuje 

v kterékoli provozovně cestovní kanceláře-pořadatele, v níž je přijetí reklamace mož-
né s ohledem na sortiment prodávaného zboží, tj. v provozovně cestovní kanceláře-
-pořadatele, kde reklamované doplňkové prodávané zboží zakoupil, případně i v sídle 
cestovní kanceláře-pořadatele.

2.3.  Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu. Uplatnění rekla-
mace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se 
ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a tím i možnost řádného vyřízení reklama-
ce. Reklamaci může zákazník uplatnit jakoukoliv formou s uvedením data, předmětu 
reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje.

2.4.  Pokud zákazník vlastním zaviněním neuplatní práva odpovědnosti za vady poskytnu-
tých služeb na základě Smlouvy o zájezdu, tj. u předem sestavené, nabízené a prodáva-
né kombinace služeb cestovního ruchu za souhrnnou cenu, bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však ve lhůtě 1 měsíce od skončení zájezdu, cestovní kancelář mu slevu 
z ceny nepřizná.

2.5.  Práva zodpovědnosti za doplňkové prodávané zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna do 
24 měsíců ode dne převzetí.

2.6.  Zákazník je při uplatňování reklamace povinen uvést jméno, příjmení, adresu, co je 
obsahem reklamace, svou reklamaci zdůvodnit a podle možnosti i předmět reklama-
ce průkazně skutkově doložit, současně se doporučuje předložit doklad o poskytnuté 
službě, např. stejnopis objednávky, fakturu, potvrzení o platbě apod., čímž se usnadní 
vyřizování reklamace.

3. Vyřizování reklamací
3.1.  Uplatní-li zákazník právo z odpovědnosti za vady služeb, které mu jsou poskytovány 

nebo které mu již byly poskytnuty, je průvodce zájezdu, vedoucí provozovny cestovní 
kanceláře-pořadatele poskytující předmětné služby nebo jiný cestovní kanceláří-pořa-
datelem pověřený zástupce povinen po potřebném prozkoumání skutkových a práv-
ních okolností rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních 
dnů. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Re-
klamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění 
reklamace zákazníkem, pokud se zákazníkem nebude dohodnuta lhůta delší. 

3.2.  V případě ústního podání reklamace (např. v místě poskytované služby) je povinen prů-
vodce zájezdu, delegát nebo cestovní kanceláří-pořadatelem pověřený zástupce sepsat 
se zákazníkem reklamační protokol, resp. potvrzení o přijetí reklamace. V protokolu 
uvede, kdy zákazník reklamaci uplatnil, osobní údaje zákazníka, co je obsahem rekla-
mace (předmět reklamace), jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje, a dále 
datum a způsob vyřízení reklamace. Jestliže zákazník předá průvodci zájezdu nebo ve-
doucímu provozovny nebo jinému pověřenému zástupci cestovní kanceláře-pořadateli 
písemnosti, popř. jiné podklady týkající se reklamace, popř. reklamované zboží, musí 
být tato skutečnost v protokolu výslovně uvedena. Protokol, resp. potvrzení o přijetí 
reklamace podepíše sepisující průvodce zájezdu nebo vedoucí provozovny nebo jiný 
pověřený zástupce cestovní kanceláře-pořadatele. Zákazník obdrží jedno vyhotovení 
tohoto dokumentu a podpisem potvrdí souhlas s jeho obsahem a převzetí.

3.3.  V případě písemných reklamačních podání platí pro jejich obsah přiměřeně ustanovení 
odstavce 3.2.4. 

4. Součinnost zákazníka při vyřizování reklamací 
4.1.  Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, zejména 

podat informace, předložit doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své poža-
davky co do důvodu a výše apod. Vyžaduje-li to povaha věci, musí zákazník umožnit 
průvodci či jinému cestovní kanceláří-pořadateli pověřenému zástupci jakož i zástupci 
dodavatele služby přístup do prostoru, který mu byl poskytnut k ubytování apod., aby 
se mohli přesvědčit o oprávněnosti reklamace.

4.2.  V případech, kdy zákazník čerpá služby bez přítomnosti zástupce cestovní kanceláře-
-pořadatele a poskytnutá služba má vady, je zákazník povinen dbát též o včasné a řád-
né uplatnění nároků vůči dodavatelům služeb v tuzemsku či v zahraničí.

5. Způsoby vyřízení reklamace
5.1.  V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo zčásti důvodná, spočívá 

vyřízení reklamace v bezplatném odstranění vady nebo v případech, kdy je to možné, 
i v poskytnutí náhradní služby. Jinak cestovní kancelář-pořadatel poskytne přiměřenou 
slevu z ceny vadně poskytnuté služby.

5.2.    V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, je zákazník písemně infor-
mován o důvodech zamítnutí reklamace.

5.3.  Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a případný následek není závislý na vůli, 
činnosti a postupu cestovní kanceláře-pořadatele nebo okolnosti, které jsou na straně 
zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplace-
né a cestovní kanceláří-pořadatelem zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok 
na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.

6. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Dle zákona o ochraně spotřebitele je 
možné, aby se zákazník obrátil na Českou obchodní inspekci a zahájil řízení pro mimosoudní 
řešení spotřebitelského sporu. Kontaktní údaje:
Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát-oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, 
email: adr@coi.cz; www: adr.coi.cz
7. Ostatní ustanovení. V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, 
zejména občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele v platném znění.
8. Závěrečná ustanovení
Tento Reklamační řád vstupuje v platnost a účinnost dnem 1.2.2016.

12. Další ujednání, důležitá upozornění pro zákazníky
-  Všechny vzdálenosti uváděné v katalogu (na webových stránkách, nabídkových listech 

apod.) jsou uváděny jako orientační hodnoty vyjadřující nejkratší možnou vzdálenost 
mezi uváděnými body 

-  Ubytování na pokojích apartmánů/studií je možné podle běžných mezinárodních zvyk-
lostí, až na výjimky, v den příjezdu po 14. hodině, a v den odjezdu se pokoje musí uvolnit, 
až na výjimky, do 9. hodiny. 

-  První a poslední den pobytu je vždy určen na ubytování, opuštění ubytování a přepravu. 
Tyto dny nemohou být považovány za dny plnohodnotného rekreačního pobytu. Brzký 
ranní, pozdní večerní či příjezd autobusu apod. nemůže být považován za zkrácení dovole-
né a nemůže být předmětem případné reklamace. Za začátek zájezdu se počítá okamžik, 
kdy klient začne čerpat první zaplacenou službu (například nástup do autobusu/autoka-
ru), za konec zájezdu je považován okamžik vyčerpání poslední zaplacené služby. 

-  Při rezervaci ubytování je zákazník plně zodpovědný za počet osob, které přihlásí k obývá-
ní, bez ohledu na jejich věk. Upozorňujeme, že správa ubytovacího zařízení může odmít-
nout nepřihlášené osoby ubytovat, bez nároku na jejich další reklamaci. Dětské postýlky je 
nutno si vyžádat předem v CK. 

-  V ubytovacích kapacitách jsou obvykle pouze 2 lůžka pevná, ostatní lůžka (pokud jsou 
v dané ubytovací kapacitě nabízena) mohou být poskytována ve formě přistýlky (rozklá-
dací lůžko, gauč, patrová postel a jiné). Za dvě přistýlky může být považován také rozkláda-
cí gauč pro 2 osoby či patrová postel. Při uplatnění akce dítě zdarma a slevy pro děti (dětská 
cena snížená oproti ceně dospělé osoby) může být téměř vždy poskytnuta dítěti přistýlka. 

-  Pokud je uveden v popisu ubytování počet lůžek, má se za to, že manželské lůžko, dvojlůž-
ko (od šířky 139 cm a více) je považováno za dvě lůžka. 

-  Zákazník nemá nárok na vícelůžkový pokoj, než je počet platících zákazníků dle objed-
návky. 

-  Smlouvy o zájezdu i v případě, že je na smlouvě o zájezdu uveden jiný typ ubytování (např: 
při dvou cestujících a platících osobách může být poskytnut dvoulůžkový pokoj i v případě, 

že bude v typologii ubytovacích zařízení uveden čtyřlůžkový pokoj). 
-  stravování formou snídaně, polopenze nebo večeře se považuje za identické, přesný popis 

stravy je uveden v katalogu CK, na webových stránkách, v nabídkových listech apod. 
-  V zemích s odlišnými klimatickými podmínkami se může vyskytovat hmyz! Nedoporučuje 

se ponechávat potraviny volně uložené v pokoji. 
-  Vodu z vodovodu obyvatelé jižních zemí nepoužívají k pití a vaření. Doporučujeme pou-

žívání vody balené. 
-  Hygienické a kulturní zvyklosti a předpisy v jižních zemích jsou odlišné od našich a po-

většinou jsou tamní předpisy tolerantnější než v našich podmínkách. Zákazníci, kteří si 
stěžují na špatnou hygienu v hotelu, či je postihnou na dovolené střevní a zažívací potíže 
nemohou požadovat po CK jakoukoli finanční náhradu, pokud se neprokáže státní správou 
příslušné země, že stravovací či hygienická chyba byla u příslušného zařízení. 

- Nedoporučujeme brát si na dovolenou drahé šperky a jiné cennosti. 
-  Kategorizace ubytovacích zařízení v zahraničí může mít odchylky od kategorizace v našich 

podmínkách. 
-  Zákazník bere na vědomí, že při rezervaci poloviny dvoulůžkového (event. vícelůžkového) 

pokoje, musí být započítána přirážka k ceně jako za rezervaci jednolůžkového pokoje, po-
kud se nenajde další účastník. 

-  CK neručí za případné zpoždění z technických důvodů, z důvodů nepříznivého počasí, 
příp. z důvodu přetížení komunikací, hraničních přechodů, stávek či vyšší moci, cestující 
musí při plánování přípojů, dovolené, obchodních termínů apod. brát možnost výrazněj-
šího zpoždění v úvahu. V případě zpoždění nevzniká zákazníkovi právo na odstoupení od 
Smlouvy ani na slevu či jiné odškodnění. CK nenahrazuje služby, které nebyly v důsledku 
změny termínu odjezdu čerpány. Změna odjezdu/příjezdu do 24 hodin není považováno 
za závažnou změnu a zákazníkovi v takovém případě nevzniká nárok na kompenzaci 

-  Přes veškeré úsilí není v některých případech možné ovlivnit technické poruchy autokarů, 
které mohou mít za následek zpoždění. Pro případné řešení reklamace je vždy směrodatný 
počet využitých nocí v objednané ubytovací kapacitě, případně počet podaných polopenzí 
(snídaní, večeří, plných penzí apod.), které jsou zahrnuty v ceně zájezdu. Pozdní příjezd 
do místa ubytování nezakládá právo zákazníka na slevu či jinou kompenzaci, pokud bylo 
zákazníkovi poskytnuto ubytování alespoň na část noci (která je započtena v počtu objed-
naných noclehů) a pokud bylo souhrnně poskytnuto objednané množství stravy. 

-  Porucha klimatizace autokaru (její nefunkčnosti nebo omezená funkčnost) nezakládá 
zákazníkovi právo na slevu / kompenzaci 

-  Poskytování některých doprovodných služeb (animační programy, nabídka fakultativních 
výletů) může být provozovatelem v některých (obzvláště mimosezónních) obdobích ome-
zena, což však nezakládá zákazníkům nárok na jakoukoli náhradu. 

-   CK nenese odpovědnost za žádnou službu, která není specifikována na Smlouvě o zájezdu, 
zejména za služby poskytované jinými subjekty, které si zákazník objednává v průběhu 
pobytu (dovolené, zájezdu) a nejsou součástí ceny zájezdu. Fakultativní výlety a jiné služby 
objednané zákazníkem jinak než na Smlouvě o zájezdu nejsou pořádány a organizovány 
CK a CK nenese odpovědnost za kvalitu a rozsah služeb spojených s takovými službami - 
fakultativními výlety, příplatky, půjčení kol, automobilů, pronájem fitness, masáží apod., 
hrazenými třetím stranám (místním CK, půjčovnám apod.). 

-  CK si vyhrazuje právo zrušit svoz (transfer) v případě nedodržení minimálního počtu 
cestujících (4 osob), v případě, že CK přistoupí ke zrušení transferu (svozu) oznámí tuto 
skutečnost klientovi (obvykle telefonicky) a nabídne nejbližší možné náhradní nástupní 
(svozové, transferové) místo. Změna nástupního místa není důvodem k odstoupení zákaz-
níka od Smlouvy bez povinnosti uhradit stornopoplatek dle bodu 5. 

-  CK neodpovídá za žádné předměty zapomenuté či ponechané klienty v ubytovacích 
kapacitách, dopravních prostředcích apod. CK není povinna takové předměty přebírat 
(od dopravců, ubytovatelů apod.), uchovávat je a zajišťovat předání zákazníkovi, pokud 
tak učiní má CK právo vyžadovat přiměřenou odměnu za vynaložený čas zaměstnanců, 
poštovné, dopravné apod. 

-  CK poskytne zákazníkovi pomoc v nesnázích, ocitne-li se po zahájení zájezdu zákaz-
ník v nesnázích, nebo nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností 
zajistit návrat zákazníka v souladu se Smlouvou. Zákazník může kontaktovat linku CK 
+420775637066.

13. Zpracování osobních údajů
-  CK zpracovává osobní údaje subjektů údajů (zákazníků) v rozsahu: jméno, příjmení, datum 

a místo narození, rodné číslo, pohlaví, místo trvalého pobytu, státní občanství, telefonní 
číslo, e-mail, číslo cestovního dokladu, datum expirace dokladu, platební instrukce, údaje 
o případných požadavcích na určitou formu stravy – diety v souladu se článkem 6., odst. 1 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů. 

-  na webových stránkách CK, konkrétně na adrese:
  http://www.duhatour.cz/souhlas.pdf k dispozici veřejný dokument: Informace o zpra-

cování osobních údajů, poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů, ve 
kterém jsou uvedeny detailně všechny relevantní informace o správci údajů, základech 
pro zpracování osobních údajů, rozsahu zpracování osobních údajů, účelu a době zpraco-
vání osobních údajů, poučení o právech subjektů údajů a kontakty na správce údajů, pro 
případný kontakt se subjektem údajů (poskytování informací o zpracování, opravě, dopl-
nění údajů, výmaz osobních údajů, žádost o omezení zpracování osobních údajů, vznesení 
námitky proti zpracování osobních údajů apod. - zákazník má možnost udělit doplňující 
souhlas se zpracováním osobních údajů udělením souhlasu se zpracováním osobních 
údajů pro konkrétní účel nebo více konkrétních účelů (například pro zasílání speciálních 
obchodních nabídek klientům, kteří se v minulých letech zúčastnili zájezdů pořádaných 
DUHA TOUR s.r.o.)

-  zákazník má také možnost udělit souhlas se zpracováním osobních údajů ústně (například 
při pořizování fotografií v průběhu zájezdu).

-  zákazník má právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, výmaz, omezení zpra-
cování a na přenositelnost údajů od jednoho správce k druhému. V případě potřeby může 
zákazník kontaktovat správce údajů poštou nebo emailem: duhatour@seznam.cz 

-  pokud se zákazník domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou 
jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového orgánu. Dozoro-
vým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOS). 

14. Závěrečná ustanovení
-  Ústní informace, které zákazník obdrží na prodejním místě, nezavazuje CK více než je uve-

deno v písemné nabídce a v písemném programu zájezdu. V případě nejasností před pod-
pisem Smlouvy se obraťte na pracovníky prodeje CK, kteří Vám rádi poskytnou vysvětlení. 

-  Tyto všeobecné smluvní podmínky se vztahují na všechny zájezdy pořádané CK včetně 
zájezdů, které CK organizuje ve spolupráci s partnerskými CK. Zákazník bere na vědomí, 
že tyto všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy, potvrzuje, že se na 
těchto podmínkách dohodl a souhlasí s nimi a to i jménem všech spolucestujících osob, 
které jej k uzavření této Smlouvy zmocnily. Tyto všeobecné smluvní podmínky vstupují 
v platnost s účinností dne 1. 7. 2018.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře DUHA TOUR s.r.o. jsou nedílnou sou-
částí Smlouvy o zájezdu / Závazné přihlášky. Prohlašuji, že jsem oprávněn za sebe i za osoby, 
za které či ve prospěch kterých je Smlouva o zájezdu / závazná přihláška uzavírána souhlasit 
s těmito výše uvedenými Všeobecnými obchodními podmínkami cestovní kanceláře DUHA 
TOUR s.r.o. což  stvrzuji podpisem Smlouvy o zájezdu / závazné přihlášky.
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