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MAĎARSKO
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ČESKÁ REPUBLIKA
CYKLOTURISTIKA
seniorské zájezdy

DĚTSKÉ
CENY

DO 15 LET

PŘI SEPSÁNÍ 
SMLOUVY  ZÁLOHA

POUZE 
1000,- Kč

NOVINKA
ANIMAČNÍ

PROGRAMY
PRO DĚTI

DOVOLENÁ
CHORVATSKO 2014



Mapa ČR s vyznaČenýMi tRasaMi
nástupních Míst choRvatsko 2014
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Vážení přízniVci cestoVání,
dovolujeme si Vám poděkovat za Vaši přízeň a zároveň Vám představit nový katalog DovoLená  2014. Jako každoročně jsme pro Vás připravili širokou nabídku apartmánových domů  
a kempu ve Vámi oblíbeném Chorvatsku. Zůstali jsme věrni Střední Dalmácii i letovisku Ruskamen, do kterého se nám pro svůj klid a krásné oblázkové pláže stále vracíte. Ubytovaným  
klientům v kempu Daniel určitě zpříjemní pobyt znovuotevřená restaurace u recepce kempu, kde si mohou pochutnat na místních specialitách, služba WiFi, nebo animační programy 
Klubu „DUHÁČEK“, které jsou připraveny pro děti našich klientů v měsících červenec a srpen nejen v Ruskamenu, ale i v Gradaci.  Stálicí naší nabídky je malebné letovisko Brela a Promajna  
a pro velký zájem jsme rozšířili nabídku v destinacích Baška Voda a Gradac. novinkou letošní sezóny je ostrov MuRteR, který jsme pro Váš zájem opět zařadili do naší nabídky. 
Reagovali jsme i na Váš zájem o cykLozáJezDy a senioRskÉ záJezDy, tyto můžete absolvovat v letoviscích  Ruskamen, Gradac a Murter.
Dopravu pro Vás zajišťujeme klimatizovanými autobusy, nebo se na místo můžete dopravit vlastním vozem. Stravování je zajišťováno v místních restauracích. Ve všech našich destinacích 
máte možnost využít služeb našeho delegáta. V každém z výše uvedených letovisek máte možnost zakoupení fakultativních výletů. Rozšířili jsme nabídku víkendových zájezdů do maďar-
ských termálních lázní Bükfürdő s možností výletů do termálů v Sárváru. Věříme, že Vás zaujme naše novinka zájezdů na Slovensko do Vysokých Tater – Tatranská Lomnica a Tatranská 
Štrba. Na Slovensku rovněž nabízíme osvědčené termální lázně na Oravicích, Vitanové, Bešeňové a Podhájské, nově jsme zařadili termální lázně Veľký Meder s možností výletů do termálů 
v Dunajské Strede. Součástí naší nabídky jsou lázeňské, relaxační a wellness pobyty v lázních Luhačovice, Karlova Studánka a nově také v termálních lázních Velké Losiny. Naše nabídka 
taktéž zahrnuje jednodenní a vícedenní zájezdy do Polska, Rakouska, Maďarska, Německa a na Slovensko, dále také na muzikály do Prahy. Doufáme, že si z naší  rozšířené nabídky vyberete 
místo, na kterém strávíte příjemné chvíle odpočinku a zábavy. Cestování s DUHA TOUR s.r.o. je „ Cestování s jistotou…“

Mnoho krásných zážitků Vám přeje kolektiv cestovní kanceláře DUHA TOUR s.r.o

TRASA 1 TRASA 2 TRASA 3 TRASA 4 TRASA 5 TRASA 6 TRASA 7
�•�Opava�(+150�Kč)� 
•�Ostrava-Poruba 
•�Ostrava-centrum� 
•�Ostrava-Hrabůvka� 
•�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�
•�Ostrava-Hrabůvka� 
•�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� 
•�Litomyšl� 
•�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�(+250�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�(+150�Kč)�Plzeň�
•�Domažlice�•�Kdyně�•�Klatovy� 
•�Horažďovice,�(+300�Kč)�Karlovy�Vary� 
•�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:�Murter�–�Split�–�Omiš�–�Ruskamen�–�Brela�–�Baška�Voda�–�Baško�Polje�–�Promajna�–�Makarská�–�Tučepi�–�Podgora�–�Igrane�–�Drvenik�–�Zaostrog�–�Podaca��–�Gradac�

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

Radmila Diváková – vedoucí cestovní kanceláře
rezervace, seniorské pobyty, doprava, tel./fax: 596 918 333, 558 322 000
Iveta Lučová – účetní
fakturace, referentka prodeje, tel.: 596 911 424
Dana Trembačová – manager 
skupinové pobyty, cenové kalkulace, tel.: 596 918 333
Zdeněk Trembač – jednatel 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, 558 322 000  
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�2014
DALŠÍ SLEVY:  •�sleva�5�% - při spojení dvou turnusů při pobytech v Chorvatsku
 •�sleva�5�%�- na�zájezdy�Maďarsko,�Slovensko�(slevu�je�možné�uplatnit�do�28.2.2014)
� •  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 poukázkami SODEXO, FLEXI PASS, UNIŠEK, ŠEK DOVOLENÁ do výše 50% ceny zájezdu (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).)�Služ-
by v zahraničí plynoucí z tohoto pojištění pro Kooperativu zajišťuje asistenční služba Global Assistance.

Slevy za včasnou 
rezervaci zájezdů

Cestovní kancelář DUHA TOUR s.r.o. vlastní koncesní listinu pro provozování cestovní kanceláře č. 380701-70494-00 a má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1710600117 s Generali Pojišťovnou a.s.  
podle zákona 159/1999 Sb. na pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře.

Obsah:
CHORVATSKO (str. 3 - 11) 
 Ruskamen  - kemp Daniel - chatky
   - apartmány, studia, pokoje
 fakultativní výlety 
 Brela  - apartmány, studia                                                                    
 Promajna  - studia 
 Baška Voda  - apartmány, studia
 Gradac  - studia, apartmány
 Ostrov Murter - studia, apartmány 
 Plitvická jezera  - apartmán, pokoje
 Cykloturistika - kemp, apartmány, studia
 Seniorské pobyty - kemp, apartmány, studia
 Otevírání a zavírání moře - studia, apartmány
MAďARSKO  (str. 12)
� Bükfürdő�/�Sárvár�� -�hotel,�apartmány,�studia,�pokoje
SLOVENSKO (str. 13 - 16)
 Tatranská Lomnica - hotel, turistika
 Tatranská Štrba - penzion, lyžování, turistika
 Oravice  - chata, termální lázně, lyžování
 Vitanová  - penzion, termální lázně, lyžování 
 Podhájska  - penzion, termální lázně
 Bešeňová  - penzion, termánlní lázně
 Veľký Meder - penziony, termánlní lázně
ČESKÁ REPUBLIKA  (str. 17)
 Luhačovice - lázeňké domy, relaxační a wellness pobyty
 Karlova Studánka  - lázeňské domy, relaxační a wellness pobyty
 Velké Losiny - lázeňské domy, relaxační a wellness pobyty
AKCE ROKU 2014  (str. 18 - 21)                  VŠEOBECNÉ PODMÍNKY (str. 23)

VÍKENDOVÉ KOUPÁNÍ  
V CHORVATSKU

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

(rezervace 3 dny před odjezdem)

Při zaplacení zálohy 
zájezdu do 31. 1. 2014 15% do 28. 2. 2014 do 31. 3. 2014 do 30. 4. 201410% 7% 5% Při sepsání cestovní smlouvy

z produktů DUHA TOUR s.r.o. 
 záloha pouze 1000 Kč/osoba
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CHORVATSKO
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Plitvická jezera
(Rakovnica)
Plitvická jezera
(Rakovnica)

Ubytování je ve  2, 3, 4, 5 a 6 lůžkových dřevěných chatkách. V kempu se nacházejí tři druhy chatek :
1 x chatka typ: 1/2 - 3 – chatka se třemi pevnými lůžky, samostatným kuchyňským koutem, terasou.
9 x chatka typ: 1/4 - dvouložnicová chatka, v každé ložnici jsou dvě lůžka, samostatná kuchyňka, terasa.
1 x chatka typ: 2 x 1/2 - 3 – velká chatka dělená příčkou na dvě samostatné části, z nichž každá část má jednu  
samostatnou ložnici se dvěma lůžky, třetí lůžko je v prostoru kuchyňky. Každá část chatky má svůj  
samostatný vchod, kuchyňku a terasu.
Vybavení chatek: chatky jsou vybaveny pevnými lůžky, které jsou povlečeny froté prostěradly a vybaveny malým 
polštářkem�(válendy�s�úložným�prostorem),��policemi,�věšáky,�plně�vybavenou�kuchyňkou�(el.�vařič,�lednice,�sada�
nádobí, talíře, hrníčky, příbory, varná konvice, lopatka se smetáčkem, smeták, kanystr na vodu, odpadkový koš 
atd.).�Ložnice� jsou�od�kuchyňky�odděleny�závěsem.�Každá�chatka�má�své�vnitřní� i�venkovní�osvětlení,�zásuvku� 
na�220�V,�na�terase�před�chatkou�je�plastový�stůl�s�židlemi�a�prádelní�šňůrou.�Okna�i�vstupní�dveře�do�chatky�jsou�
chráněny sítěmi proti hmyzu. Přikrývky, saponátové a prací prostředky, toaletní papír a utěrky nejsou součástí 
vybavení chatky. Úklid není zahrnut v ceně zájezdu, proto si závěrečný úklid provádějí klienti sami. Pro klienty 
s vlastní stravou je v blízkosti chatek vybudovaná navíc kuchyň s  ledničkou a bojlery s teplou a studenou vodou 
na�umývání�nádobí.�Sociální�zařízení�a�sprchy�jsou�od�chatek�vzdáleny�cca�100�m,�vzdálenost�od�pláže�je�cca�120�m.

Cena zahrnuje:�7�x� (14x)�ubytování�v�chatce� (�při�10ti,�17ti�denním�zájezdu�dopravu�klimatizovaným�autobusem),�
služby delegáta, spotřebu el. energie a vody, při vlastní dopravě parkování osobního auta na horním parkovišti v auto-
kempu, ostatní parkoviště v kempu za poplatek, pojištění cestovní kanceláře.
Cena nezahrnuje: při�pobytu�s�vlastní�dopravou�dopravu�autobusem,�pobytovou�taxu�(dítě�do�12�let�taxu�neplatí,�
dítě�12�–�18�let�175,-Kč/pobyt,�dospělá�osoba�350,-�Kč/pobyt),�Komplexní�pojištění�léčebných�výloh�v�zahraničí�včetně�
storna zájezdu u Pojišťovny Kooperativa a.s., fakultativní výlety. 
Stravování:�vlastní�nebo�je�možno�dokoupit�polopenzi�v�restauraci�kempu�Daniel�(�polopenze:�2�490,-�Kč/dosp.�osoba,�
1�990,-�Kč/dítě�do�12�let;�večeře:�1�890,-�Kč/dosp.osoba,�1�490,-�Kč/dítě�do�12�let).
Doprava: vlastní nebo je možnost dokoupení dopravy autobusem s klimatizací, Tv, video, s možností zakoupení  
občerstvení�během�jízdy�–�cena�tam�a�zpět�2�500,-�Kč/osoba,�jednosměrná�jízdenka�1�500,-�Kč/osoba,�(při�10,�17-ti�denním� 
zájezdu�je�doprava�zahrnuta�v�ceně).
Doplatek:�neobsazené�lůžko�v�červnu�a�září���990,-�Kč,�v�červenci�a�srpnu�1�490,-�Kč
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�doprovodu�dosp.�osoby�zdarma,�osoba�
od�70�let���60,�-�Kč/den,�možnost�sjednat�v�CK.

Soukromý� kemp� Daniel� se� nachází� v� letovisku� Ruskamen,� vzdáleném� cca� 5,5� km� od� historického�městeč-
ka Omiš. Chatky stojí na terasách pod vzrostlými borovicemi. V kempu je restaurace s občerstvením a stra-
vováním,�WiFi�připojení� (za�poplatek),� terasa.�Pláže� jsou�oblázkové�s�pozvolným�vstupem�do�moře.�Na�pláži� 
se�dají�zapůjčit�šlapadla,�vodní�skútry�atd..�Ve�vzdálenosti�cca�300�m�se�nachází�další�restaurace�a�samoobsluha.�
V měsících červenci a srpnu jsou připraveny pro děti animační programy „KLUBU DUHÁČEK“.

V letošní sezóně jsme opět připravili pro děti a mládež stále více žádaný 
dětský pobytový tábor v Chorvatsku v kempu Daniel, v plně vybavených 
chatkách. Děti tak mají možnost strávit prázdniny u slunečného Jadranu 
pod vedením zkušených vedoucích. Dny tak mají naplněny nejen sluně-

ním a koupáním, ale také zajímavým programem se sportováním, vycházkami, soutěžemi a hrami. Po celou dobu pobytu je přítomen 
zdravotník.�Stravování�je�zajištěno�formou�plné�penze�se�svačinkami�a�pitným�režimem.�Děti�se�mohou�zúčastnit�fakultativních�výletů,�proto�
doporučujeme�kapesné�ve�výši�cca�500,-�Kč.�Děti�si�s�sebou�na�pobyt�do�kempu�musí�vzít�spacák�a�osobní�věci.
Program tábora „Piráti z Karibiku“ strhne menší i větší táborníky, při kterém rozhodně nebude chybět Jack Sparrow, kapitán Barbossa, obá-
vaný Davy Jones, krásná Elizabeth i mocná Tia Dalma. Ponořte se s námi do středověku, kdy moře brázdily pirátské koráby s černou vlajkou, 
lebkou a zkříženými hnáty. Kdy piráti žili podle  svých pravidel a podle svého Pirátského zákona. Tehdy Karibské moře brázdila i Černá perla s 
kapitánem Jackem Sparrowem a prokletý koráb Bludný Holanďan vedený nelítostným Davy Jonesem v podobě chobotnice. Stejně jako oni 
i naši piráti vyplují z přístavu Port Royal na dlouhou cestu Karibikem za pokladem na Ostrov mrtvých. Poplují se svými koráby a budou každý 
den�plnit�dobrodružné�úkoly,�za�které�budou�získávat�pirátské�zlaťáky,�které�si�také�odnesou�domů.�Posádky�čeká�týdenní�dobrodružná�
cesta - honba za pokladem, srdcem Davyho Jonese, boj s Krakenem i dušemi mrtvých. Celotáborová hra vyvrcholí nelítostnou bitvou mezi  
posádkami Černé perly, Bludného Holanďana i královských lodí.
Cena zahrnuje: 7 x ubytování v chatce, dopravu klimatizovaným autobusem,  
plnou penzi, pitný režim, pobytovou taxu, služby delegáta, spotřebu el. energie  
a vody, pedagogický dohled, pojištění cestovní kanceláře.
Cena nezahrnuje:  povinné Komplexní pojištění léčebných výloh v zahraničí včet-
ně�storna�zájezdu�u�Pojišťovny�Kooperativa�a.s.�(lze�připojistit�v�cestovní�kanceláři:�
15,-�Kč/dítě�do�18�let/den,�30,-�Kč/dosp.osoba),��fakultativní�výlety.�

Termín pobytu 
pátek – neděle

Počet  
dní/nocí

Cena za 
pobyt 

04.07.�–�13.07.2014 10/7 6�490,-

Ceny�v�tabulce�jsou�uvedeny�v�Kč�za�osobu/pobyt.�Dítě�do�6�let�
v�doprovodu�dvou�dospělých�osob�–�pobyt�ZDARMA�(bez�nároku�
na�lůžko,�při�zájezdu�platí�pouze�dopravu�autobusem).�LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

„ PIRÁTI Z KARIBIKU „

nástupních Míst choRvatsko 2014

CHORvATSKO
RUSKAmen

KemP DAnIeL – CHATKY

NOVINKAANIMAČNÍ
PROGRAMY
PRO DĚTI

Termín pobytu 
pátek/neděle

Počet 
dní/nocí

Cena za pobyt 
dospělé osoby

Cena za pobyt               
dítě�do��15�let

23.05.�–�01.06.2014 10/7 2�990,- 2�990,-

23.05. – 08.06.2014 17/14
3 990,-

(cena za 2 týden + 
1.týden ZDARMA)

3 490,-
(cena za 2 týden + 
1.týden ZDARMA)

30.05.�–�08.06.2014 10/7 3 990,- 3�490,-
06.06.�–�15.06.2014 10/7 3 990,- 3 490,-
13.06.�–�22.06.2014 10/7 3 990,- 3 490,-
20.06.�–�29.06.2014 10/7 4�490,- 3 990,-

20.06. – 06.07.2014 17/14 5 990,- 5 490,-
27.06.�–�06.07.2014 10/7 4 490,- 3 990,-
04.07.�–�13.07.2014 10/7 4 990,- 4 490,-
11.07.�–�20.07.2014 10/7 4 990,- 4 490,-
18.07.�–�27.07.2014 10/7 4 990,- 4 490,-
25.07.�–�03.08.2014 10/7 4 990,- 4�490,-
01.08.�-�10.08.2014 10/7 4 990,- 4 490,-
08.08.�–�17.08.2014 10/7 4990,- 4 490,-
15.08.�–�24.08.2014 10/7 4 990,- 4 490,-
22.08.�–�31.08.2014 10/7 4 490,- 3�990,-

22.08. – 07.09.2014 17/14 5 990,- 5 490,-
29.08.�–�07.09.2014 10/7 4 490,- 3�990,-
05.09.�–�14.092014 10/7 3�990,- 3 490,-�
12.09.�–�21.09.2014 10/7 3 990,- 3 490,-

12.09. – 28.09.2014 17/14
3 990,-

(cena za 1 týden + 
2.týden ZDARMA)

3 490,-
(cena za 1 týden + 
2.týden ZDARMA)

19.09.�–�28.09.2014 10/7 2�990,- 2�990,-

Termín pobytu  
sobota/sobota

Počet 
dní/nocí

Cena za pobyt 
dospělé osoby

Cena za pobyt 
dítě�do��15�let

24.05.�–�31.05.2014 8/7 990,- 990,-

24.05. – 07.06.2014 15/14
1 990,-

(cena za 2 týden + 
1.týden ZDARMA)

1 490,-
(cena za 2 týden + 
1.týden ZDARMA)

31.05.�–�07.06.2014 8/7 1 990,- 1�490,-
07.06.�–�14.06.2014 8/7 1 990,- 1 490,-
14.06.�–�21.06.2014 8/7 1 990,- 1 490,-
21.06.�–�28.06.2014 8/7 2�490,- 1 990,-

21.06. – 05.07.2014 15/14 3 990,- 3 490,-
28.06.�–�05.07.2014 8/7 2 490,- 1 990,-
05.07.�–�12.07.2014 8/7 2 990,- 2 490,-
12.07.�–�19.07.2014 8/7 2 990,- 2 490,-
19.07.�–�26.07.2014 8/7 2 990,- 2 490,-
26.07.�–�02.08.2014 8/7 2 990,- 2 490,-
02.08.�–�09.08.2014 8/7 2 990,- 2 490,-
09.08.�–�16.08.2014 8/7 2 990,- 2 490,-
16.08.�–�23.08.2014 8/7 2 990,- 2 490,-
23.08.�–�30.08.2014 8/7 2 490,- 1�990,-

23.08. – 06.09.2014 15/14 3 990,- 3 490,-
30.08.�–�06.09.2014 8/7 2 490,- 1�990,-
06.09.�–�13.09.2014 8/7 1�990,- 1 490,-�
13.09.�–�20.09.2014 8/7 1 990,- 1 490,-

13.09. – 27.09.2014 15/14
1 990,-

(cena za 1 týden + 
2.týden ZDARMA)

1 490,-
(cena za 1 týden + 
2.týden ZDARMA)

20.09.�–�27.09.2014 8/7 990,- 990,-

10-ti a 17-ti denní zvýhodněné zájezdy v chatkách 
( ubytování s dopravou autobusem)

Týdenní  a 14-ti denní pobyty v chatkách 
s vlastní dopravou
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CHORvATSKO
RUSKAmen

APARTmánY / STUDIA

Týdenní pobyty ve studiích/AP „ Miriana, Máša, Zuzana “,pokoje/AP „ Radič“s vlastní dopravou

Miriana�/�Máša/�Zuzana Radič

Termín pobytu
sobota – sobota

Počet
dní/nocí

Cena za 
pobyt 

dospělé 
osoby

Cena za 
pobyt dítě 
do��15�let

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

Cena za 
pobyt 

dospělé 
osoby

Cena za 
pobyt 

dítě do  
15�let

24.05.�–�31.05.2014 8/7 2�490,- 1�990,- 1 490,- 2�490,- 1�990,-

31.05.�–�07.06.2014 8/7 2�490,- 1�990,- 1 490,- 2�490,- 1�990,-

07.06.�–�14.06.2014 8/7 2�490,- 1�990,- 1 490,- 2�490,- 1�990,-

14.06.�–�21.06.2014 8/7 2�990,- 2�490,- 1 490,- 2�990,- 2�490,-

21.06.�–�28.06.2014 8/7 3�490,- 2�990,- 1�990,- 3�490,- 2�990,-

28.06.�–�05.07.2014 8/7 3�990,- 3�490,- 1�990,- 3�990,- 3�490,-

05.07.�–�12.07.2014 8/7 4 490,- 3�990,- 2 490,- 3�990,- 3�490,-

12.07.�–�19.07.2014 8/7 4 490,- 3�990,- 2 490,- 3�990,- 3�490,-

19.07.�–�26.07.2014 8/7 4 490,- 3�990,- 2 490,- 3�990,- 3�490,-

26.07.�–�02.08.2014 8/7 4 490,- 3�990,- 2 490,- 3�990,- 3�490,-

02.08.�–�09.08.2014 8/7 4 490,- 3�990,- 2 490,- 3�990,- 3�490,-

09.08.�–�16.08.2014 8/7 4 490,- 3�990,- 2 490,- 3�990,- 3�490,-

16.08.�–�23.08.2014 8/7 4 490,- 3�990,- 2 490,- 3�990,- 3�490,-

23.08.�–�30.08.2014 8/7 3�990,- 3 490,- 1�990,- 3�490,- 2�990,-

30.08.�–�06.09.2014 8/7 3 490,- 2�990,- 1�990,- 2�990,- 2�490,-

06.09.�–�13.09.2014 8/7 2�990,- 2 490,- 1 490,- 2�490,- 1�990,-

13.09.�–�20.09.2014 8/7 2�490,- 1�990,- 1 490,- 2�490,- 1�990,-

20.09.�–�27.09.2014 8/7 2 490,- 1 990,- 1 490,- 2 490,- 1 990,-

10-ti denní zvýhodněné zájezdy v  studiích / AP
„ Mariana, Máša, Zuzana “ , pokoje/AP „ Radič “ ( ubytování s dopravou autobusem)

Miriana�/�Máša/�Zuzana� Radič

Termín pobytu
pátek - neděle

Počet
dní/nocí

Cena za 
pobyt 

dospělé 
osoby

Cena za 
pobyt dítě 
do��15�let

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

Cena za 
pobyt 

dospělé 
osoby

Cena za 
pobyt  

dítě do  
15�let

23.05.�–�01.06.2014 10/7 4�490,- 3�990,- 3 490,- 4 490,- 3 990,-

30.05.�–�08.06.2014 10/7 4�490,- 3�990,- 3 490,- 4�490,- 3 990,-

06.06.�–�15.06.2014 10/7 4�490,- 3�990,- 3 490,- 4�490,- 3 990,-

13.06.�–�22.06.2014 10/7 4�990,- 4�490,- 3 490,- 4�990,- 4�490,-

20.06.�–�29.06.2014 10/7 5�490,- 4�990,- 3�990,- 5�490,- 4�990,-

27.06.�–�06.07.2014 10/7 5�990,- 5�490,- 4�990,- 5�990,- 5�490,-

04.07.�–�13.07.2014 10/7 6 490,- 5�990,- 4 490,- 5�990,- 5�490,-

11.07.�–�20.07.2014 10/7 6 490,- 5�990,- 4 490,- 5�990,- 5�490,-

18.07.�–�27.07.2014 10/7 6 490,- 5�990,- 4 490,- 5�990,- 5�490,-

25.07.�–�03.08.2014 10/7 6 490,- 5�990,- 4 490,- 5�990,- 5�490,-

01.08.�-�10.08.2014 10/7 6 490,- 5�990,- 4 490,- 5�990,- 5�490,-

08.08.�–�17.08.2014 10/7 6 490,- 5�990,- 4 490,- 5�990,- 5�490,-

15.08.�–�24.08.2014 10/7 6 490,- 5�990,- 4 490,- 5�990,- 5�490,-

22.08.�–�31.08.2014 10/7 5�990,- 5�490,- 3�990,- 5�490,- 4�990,-

29.08.�–�07.09.2014 10/7 5 490,- 4�990,- 3�990,- 4�990,- 4�490,-

05.09.�–�14.092014 10/7 4�990,- 4 490,- 3 490,- 4�490,- 3�990,-

12.09.�–�21.09.2014 10/7 4�490,- 3�990,- 3 490,- 4 490,- 3 990,-

19.09.�–�28.09.2014 10/7 4 490,- 3 990,- 3 490,- 4�490,- 3�990,-

 

Studia „Miriana“�jsou�situovány��pod�magistrálou,�cca�30�m�od�moře.�Studia�v 1.�a�2.�
patře�mají�balkon�s�výhledem�na�moře,�u�studií�umístěných�v přízemí�domu�je�součástí�
terasa� v  zahradě,� se� společným� posezením� a� grilem� (vhodné� pro� rodiny� s  menšími�
dětmi).
Ubytování je ve 3 a 4 lůžkových studiích.  
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  rozkládacím�gaučem�pro�dvě�osoby,�vybavený�
kuchyňský�kout�v obývací�části,�sociální�zařízení,�
WiFi, TV, SAT, balkon s výhledem na moře.
č.4 - 1/4-6 – jedna místnost dělená zdí na dvě 
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, 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  rozkládacím�gaučem�pro�dvě�osoby,�vybavený�kuchyňský�kout�v obývací�části,�
sociální zařízení, 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 rozkládacím�gaučem�pro�dvě�osoby,�vybavený�kuchyňský�kout�v obývací�části,�sociální�
zařízení, WiFi, TV, SAT, balkon s výhledem na moře.
Možnost�využití�společného�venkovního�grilu�v přízemí�AP�domu�„Miriana“.
Vzdálenost�od�moře�cca�30�m.�Parkování�v autokempu�Daniel�za�poplatek�cca�25,-�kn/den.
Dům�má�k dispozici�prostory�pro�klienty�v den�příjezdu�a�odjezdu�(místo�pro�uložení�
zavazadel,�WC�…).

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� balkón� s  výhledem�
na� moře),� vybavená� samostatná� kuchyně 
a� sprcha� s  WC,� které� jsou� umístěny� naproti 
pokojům přes chodbu.
Bezplatné parkování přímo u domu.

STUDIA „mIRIAnA“ APARTmán / STUDIA „máŠA“
Apartmán / studia „Máša“� jsou� situovány� � nad�magistrálou,� cca� 350�m� od�moře.� U�
domu se nacházejí dvě velké terasy ke společnému posezení, gril, venkovní sprcha.

Ceny�v tabulce�jsou�uvedeny�v Kč�za�osobu/pobyt.�Dítě�do�6�let�v doprovodu�dvou�dospělých�osob�–�pobyt�zdarma�(bez�nároku�na�lůžko,�v případě�zájezdu�platí�dopravu�autobusem).
* Ceny se týkají při ubytování v AP domě Miriana * Ceny se týkají při ubytování v AP domě Miriana
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Letovisko��Ruskamen�se�nachází��cca�5,5�km�od�historického�města�Omiš.�Pláže�jsou�oblázkové,�lemované�borovicemi�s�pozvolným�vstupem�do�moře.
Na�pláži�se�dají�zapůjčit�šlapadla,�vodní�skútry�atd.�Ve�vzdálenosti�cca�300�m�od�AP�domu��„Miriana�/�Máša/�Radič/Zuzana“�se�nachází�restaurace�a�samoobsluha.

Dům�má� k  dispozici� prostory� pro� klienty� v  den� příjezdu� a� odjezdu� (místo� pro� uložení�
zavazadel,�WC�…).



ObLAST GRADAC

klimatizace❅

RUSKAmen
APARTmánY / STUDIA / POKOje

* Ceny se týkají při ubytování v AP domě Miriana

Cena  zahrnuje:� �7x�ubytování�v AP/studiu/pokoji� (při�10ti�denním�zájezdu�dopravu�
klimatizovaným�autobusem),�TV,�SAT,�WiFi� (pokud� je�součástí�nabídky�domu),�použití�
lůžkovin,� spotřebu� el.� energie� a� vody,� služby� delegáta,� pojištění� CK� proti� úpadku,�
pobytovou taxu.
Cena nezahrnuje:� při� pobytu� s  vlastní� dopravou� dopravu� autobusem,� Komplexní�
pojištění� léčebných�výloh�v zahraničí�včetně�storna�zájezdu�u�Pojišťovny�Kooperativa�
a.s.,�poplatek�za�parkování�(pokud�není�uvedeno�jinak),�fakultativní�výlety.�
Stravování:� vlastní,� nebo� je�možno� dokoupit� polopenzi� v  restauraci� kempu�Daniel� (�
polopenze:� 2 490,-�Kč/dosp.�osoba,� 1 990,-�Kč/dítě�do�12� let;� večeře:� 1 890,-�Kč/dosp.
osoba,�1 490,-�Kč/dítě�do�12�let),�nebo�polopenzi�v�restauraci�„Ljetni�san“��2 900,-�Kč/dosp.�
osoba,�2�300,-�Kč/dítě�do�12�let,�večeře�2 200,-�Kč/dosp.osoba,�1 900,-�Kč/dítě�do�
12�let��–�stravování�formou�„a�la��carte“).
Doprava:� vlastní� nebo� je�možnost� dokoupení� dopravy� autobusem� s  klimatizací,� Tv,�
video,� s možností� zakoupení�občerstvení�během� jízdy�–� cena� tam�a� zpět�2 500,-� Kč/
osoba,� jednosměrná� jízdenka�1 500,-�Kč/osoba,� (při�10ti�denním�zájezdu� � je�doprava�
zahrnuta�v ceně).
Doplatek:�neobsazené�lůžko�1�990,-�Kč,�2�490,-�Kč�od�7.6.�-15.9.2014.�
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  doprovodu� dosp.� osoby� zdarma,� senioři� od� 70� let� 60,-� Kč/den,� lze� 
sjednat�v CK,�klimatizace�5,-�euro/den�-�u�AP�domu�„Zuzana“�(platí�se�na�místě).

PenzIOn „RADIč“
Penzion „Radič“ - ubytování ve 2 a 3lůžkových pokojích s balkonem či terasou. Pokoje  
s výhledem na moře mají své samostatné WC a sprchový kout, pokoje opačně situované 
jsou vždy dvoulůžkové se společným WC a sprchovým koutem pro dva pokoje. V přízemí 
penzionu se nachází velká společná kuchyně s lednicemi a prostornou jídelnou. 
AP „Radič“ 1/4 (2. patro)�-�2�samostatné�ložnice�se�2�lůžky,�velká�kuchyně�s�možností�
přistýlky, WC se sprchovým koutem, velká terasa s výhledem na moře. Vzdálenost od 
moře�cca�250�m.�Penzion má k dispozici prostory pro klienty v den příjezdu a odjezdu 
(místo�pro�uložení�zavazadel,�WC�…). Bezplatné parkování přímo u penzionu.

RUSKAMENOMIŠ

STUDIA „zUzAnA“
Studia/apartmány „ZUZANA“ se�nacházejí�cca�120�m�od�moře.�Téměr�všechna�studia/
apartmány mají výhled na moře. U domu se nachází společenská terasa a gril.
Studia  2x1/2, 1x1/3, 1x1/4 – přízemí
Studia jsou vybavena dvojlůžkem, v případě větších studií dalšími lůžky, plně vybave-
ným kuchyňským koutem, WC se sprchovým koutem, TV, SAT, WiFi a  klimatizací. Studia 
mají svůj  vlastní balkón.
Studia  3x1/2+1, 3x1/4 – 1.patro
Studia jsou vybavena dvojlůžkem, v případě větších studií dalšími lůžky, plně vybave-
ným�kuchyňským�koutem,�WC�se�sprchovým�koutem,�TV,�SAT,�WiFi�a��klimatizací�(za�pří-
platek).�Studia�mají�svůj��vlastní�balkón.�Bezplatné parkování přímo u domu.

CHORvATSKO

Autokarové výlety :  Makarská, Dubrovník, Mostar, Međugorje, Bačinská jezera.  Lodní výlety: ostrov Hvar, ostrov Korčula - Korčula, poloostrov Pelješac - Trpanj
Možnost zakoupení fakultativních výletů v cestovní kanceláři Duha Tour s.r.o. Ceny výletů jsou pouze orientační.

OSTROV BRAČ - SUPETAR  Celodenní lodní výlet lodí „SAL-
VATOR“ na ostrov Brač s návštěvou historického městečka 
SUPETAR. V ceně zájezdu je „fish picnic“, tzn. během plavby 
jsou podávány nealko i alkoholické nápoje, káva, oplatky a 
samozřejmě výborné grilované ryby se salátem a chlebem. 
Nechybí romantická a veselá dalmatinská muzika, při které si 
můžete i zatančit. Součástí výletu je i koupání v Supetaru na 
malebných plážích ostrova Brač. Výlet doporučujeme rodinám  
s dětmi. Cena:�cca�120,-�Kn/�dosp.�osoba,�60,-�Kn/�dítě�do�10�let�
(+�35,-�Kn/dosp.�osoba,�15,-�Kn/dítě�do�10�let�autobusová�dopra-
va�do�Omiše�a�zpět).�
OSTROV BRAČ - BOL - ZLATNY RAT  Celodenní lodní výlet 
lodí na ostrov Brač s návštěvou letoviska Bol se starobylým 
františkanským kláštěrem a koupáním na nejznámější plá-
ži ostrova „Zlatny 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 dět-
mi.  Cena:� cca�200,-� Kn/�dosp.�osoba,� 100,-� Kn/�dítě�do�10� let� 
(+�35,-�Kn/dosp.�osoba,�15,-�kn/dítě�do�10�let�autobusová�dopra-
va�do�Omiše�a�zpět).�
LOĎKOU PO ŘECE CETINĚ Romantický výlet lodičkou po 
řece Cetině, během plavby spatříte rozličnost nejen ve-
getace, ale také mnoho živočichů včetně sladkovodních 
želviček.� Plavba� trvá� cca� 1� hodinu.� Přestávka� před� zpáteč-
ní� cestou� je� na� „Radmanových� mlinicích“� (cca� 0,5� hod.),�
kde je možnost občerstvení a procházky podél řeky. Cena: 
cca� 80,-� Kn/dosp.� osoba,� 40,-� Kn/dítě� do� 10� let� (+35,-� Kn/
dosp.� osoba,� 15,-� kn� dítě� do� 10� let� autobusová� doprava� do 
Omiše�a�zpět).
RAFT PO ŘECE CETINĚ  Tříhodinová plavba na raftu v délce  
9� km� po� řece� Cetině� za� doprovodu� profesionálních� skiperů.� 
Náročnost� tratě� je� v� rámci� bezpečnosti,� v� nebezpečných�úse-
cích sjíždějí na raftech pouze skipeři. Během plavby jsou tři cca 
15�min.�přestávky�s�koupáním.�Po�této�super�plavbě�je�zajiště-

no občerstvení na „Radmanových mlinicích“. Sjezd je vhodný  
i�pro�děti�od�9�let.�Doprava�k�řece�je�zahrnuta�v�ceně.�Cena: cca 
180,-�Kn/dospělá�osoba,�100,-�Kn/dítě�do�10�let.�
SPLIT  Podvečerní autokarový výlet do krásného historického 
města Split, jehož hlavní dominantou a zároveň chloubou je 
Diokleciánův palác, který byl zařazen mezi kulturní dědictví 
památek UNESCO. Cena:�cca�90,-�Kn/dosp.�osoba,�45,-�Kn/dítě�
do�10�let.
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 dál-
ný východ, musely 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. 
Cena:��cca��35,-�Kn/dosp.osoba,�15,-�Kn/dítě�do�10�let�autobuso-
vá doprava do Omiše a zpět.                                                                                                                       
DUBROVNÍK Celodenní autokarový fakultativní výlet do jedno-
ho z nejkrásnějšího a na historii bohatého města Chorvatska. Po 
cestě do Dubrovníku projíždíte chráněnou oblastí Bačinských 
jezer, nížinou rozprostírající se kolem řeky Neretvy a také je krát-
ká 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� krásného�
města. Výlet je provázen česky mluvícím průvodcem. Cena: cca 
280,-�Kn/dosp.osoba,�200,-�Kn/dítě�do�10�let.
MOSTAR  Celodenní autokarový zájezd. Město Mostar leží  
na řece Neretvě v hornaté jihozápadní části republiky Bosna  
a Hercegovina. Turisté jej navštěvují pro jeho zachovalý orien-
tální kolorit, zejména pro památky z doby tureckého panství. 
Pokud trávíte léto v Dalmácii, výlet do tohoto těžce zkoušeného 
města s nádechem pohádek tisíce a jedné noci rozhodně stojí 
za to. Cena:�cca�230,-�Kn/dosp.�osoba,�115,-�Kn/dítě�do�10�let.

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 nejnavštěvovanějších 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. Međugorje na-
vštívilo�již�přes�25�mil.�poutníků.�
Cena:�250,-�Kn/dosp.�osoba,�125,-�Kn/dítě�do�10�let.��
NÁRODNÍ PARK KRKA Do�širokého�zálivu�před�Šibenikem�ústi�
řeka Krka, na jejímž dolním toku byl kvůli ochraně jedinečných 
přírodních krás vyhlášen národní park. Krka je největší řekou 
v severní Dalmlácii.
Pramení�v�Dinárském�pohoří�a�je�dlouhá�pouhých�72�kilometrů,�
i když je velmi vodnatá. Usazování vápníku, který je rozpuštěn 
ve vodě, tvoří v korytě řeky vápencové terasy, takže zde najde-
me�řadu�peřejí�a�vodopádů,�z�nichž�největší�padá�z�výšky�48�me-
trů. Cena:�150,-�Kn�/dosp.osoba,�100,-�Kn�/dítě�do�10�let�(�cena�
nezahrnuje�vstupné�do�NP,�cca�90,-�kn�/dosp.os.,�70,-�kn/dítě).
MAKARSKÁ Podvečerní autokarový výlet do známého jadran-
ského letoviska. Cestou na Makarskou se zastavíme na poutním 
místě Veprić – nazývaném též „ Chorvatské Lurdy“ s krásnými 
oltáři ve skalách. Poté odjíždíme do Makarské, zde individuální 
prohlídka  letoviska, možnost posezení na lodi Makarský Jad-
ran, na které můžete ochutnat speciality z jadranského moře 
za�velmi�příznivé�ceny� (� ryby,�mušle,� škampi�apod.).�Prohlídka�
kolonády a nákupů na jednom z největších tržišť. Cena:�90,-�kn�/
dosp.�osoba,�45,-�kn�dítě�do�10�let.
TROGIR Autokarový výlet do historického města zařazených  
do chráněných památek UNESCO. Cena:�cca�120,-�kn/dosp.oso-
ba,�60,-�Kn/dítě�do�10�let.
U všech výletů lodí a přepravy do Omiše děti do 6 let bez 
nároku na sedadlo ZDARMA.
Ceny výletů jsou pouze orientační.

FakuLtativní výLety ObLAST RUSKAmen, bReLA, bAŠKA vODA, PROmAjnA
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CHORvATSKO
bReLA / PROmAjnA  

APARTmánY / STUDIA

STUDIA „LjUbICA“
Studia „Ljubica“ 2 x 1/2 (1. a 2. patro) – ložnice s dvoulůžkem, vybavený kuchyňský 
kout, koupelna s WC, WiFi, miniterasa s výhledem na moře.   
Vzdálenost�od�moře�cca�30�m.�Parkování�u�domu�za�poplatek�cca�20�kuna/den.

Týdenní pobyty v AP/studiích „ Růženka “ a „ Ljubica“ s vlastní dopravou

Termín pobytu
sobota/sobota

Počet  
dní/nocí

Cena za pobyt 
dospělé osoby

Cena za pobyt               
dítě�do��15�let

24.05.�–�31.05.2014 8/7 2�490,- 2�190,-

31.05.�–�07.06.2014 8/7 2�690,- 2�190,-

07.06.�–�14.06.2014 8/7 2�990,- 2 490,-

14.06.�–�21.06.2014 8/7 3 490,- 2�990,-

21.06.�–�28.06.2014 8/7 3�990,- 3 490,-

28.06.�–�05.07.2014 8/7 4 290,- 3�790,-

05.07.�–�12.07.2014 8/7 4 690,- 4�190,-

12.07.�–�19.07.2014 8/7 4 690,- 4�190,-

19.07.�–�26.07.2014 8/7 4 690,- 4�190,-

26.07.�–�02.08.2014 8/7 4 690,- 4�190,-

02.08.�–�09.08.2014 8/7 4 690,- 4�190,-

09.08.�–�16.08.2014 8/7 4 690,- 4�190,-

16.08.�–�23.08.2014 8/7 4 690,- 4�190,-

23.08.�–�30.08.2014 8/7 4�290,- 3 790,-

30.08.�–�06.09.2014 8/7 3 990,- 3�490,-

06.09.�–�13.09.2014 8/7 3�490,- 2 990,-

13.09.�–�20.09.2014 8/7 2�990,- 2�490,-

20.09.�–�27.09.2014 8/7 2 690,- 2�190,-

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

Termín pobytu
pátek/neděle

Počet  
dní/nocí

Cena za pobyt 
dospělé osoby

Cena za pobyt               
dítě�do��15�let

23.05.�–�01.06.2014 10/7 4�490,- 4�190,-

30.05.�–�08.06.2014 10/7 4�690,- 4�190,-

06.06.�–�15.06.2014 10/7 4�990,- 4 490,-

13.06.�–�22.06.2014 10/7 5�490,- 4�990,-

20.06.�–�29.06.2014 10/7 5�990,- 5 490,-

27.06.�–�06.07.2014 10/7 6 290,- 5�790,-

04.07.�–�13.07.2014 10/7 6 690,- 6�190,-

11.07.�–�20.07.2014 10/7 6 690,- 6�190,-

18.07.�–�27.07.2014 10/7 6 690,- 6�190,-

25.07.�–�03.08.2014 10/7 6 690,- 6�190,-

01.08.�-�10.08.2014 10/7 6 690,- 6�190,-

08.08.�–�17.08.2014 10/7 6 690,- 6�190,-

15.08.�–�24.08.2014 10/7 6 690,- 6�190,-

22.08.�–�31.08.2014 10/7 6�290,- 5 790,-

29.08.�–�07.09.2014 10/7 5 990,- 5�490,-

05.09.�–�14.092014 10/7 5�490,- 4 990,-

12.09.�–�21.09.2014 10/7 4�990,- 4�490,-

19.09.�–�28.09.2014 10/7 4 690,- 4�190,-

Cena zahrnuje:� 7x� ubytování� v  AP/studiu� (při� 10denním� zájezdu� dopravu� klima- 
tizovaným�autobusem),�WiFi,�použití�lůžkovin,�spotřebu�el.�energie�a�vody,�pobytovou�
taxu,�služby�delegáta,�parkování,�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., fakultativní výlety. 
Stravování:�vlastní�nebo�je�možno�dokoupit�polopenzi�v restauraci� �2 600,-�Kč/dosp.�
osoba,�2�100,-�Kč/dítě�do�12�let,�večeře:�1 800,-�Kč/dosp.�osoba,�1 500,-�Kč/dítě�do�12�let,
(�polopenzi�je�možné�zajistit�pouze�v�letovisku�Promajna�).
Doprava:� vlastní� nebo� je�možnost� dokoupení� dopravy� autobusem� s  klimatizací,�TV,�
video,� s možností� zakoupení�občerstvení�během� jízdy�–� cena� tam�a� zpět�2 500,-� Kč/
osoba,� jednosměrná� jízdenka� 1  500,-� Kč/osoba,� (při� 10denním� zájezdu� � je� doprava�
zahrnuta�v ceně).
Doplatek:�neobsazené�lůžko�2�490,-�Kč,�2�990,-�Kč��od�7.�6.�do�15.�9.�2014.�
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,�dítě�
do 6 let v doprovodu dospělé osoby zdarma, senioři�od�70� let�60,-�Kč/den,� lze�sjednat�
v CK.

APARTmán / STUDIA „RůženKA“
Studio „Růženka“ 1 x 1/2 (přízemí)�–�ložnice�s�dvoulůžkem,�vybavený�kuchyňský�kout,�
koupelna s WC se samostatným vstupem, WiFi, venkovní terasa s výhledem na moře.                                                                                                    
Apartmán „Růženka“ 1 x 1/3� (přízemí)� –� ložnice� s�dvoulůžkem�a� lůžkem,� vybavený� 
kuchyňský kout se samostatným vstupem, koupelna s WC, WiFi, venkovní terasa s vý-
hledem na moře.                                                                                                       
Studia „Růženka“ 2 x 1/3� (1.patro)� -� ložnice� s� dvoulůžkem� a� lůžkem,� vybavený� 
kuchyňský kout, koupelna s WC, WiFi, balkon s výhledem na moře. 
Vzdálenost�od�moře�cca�60�m.�Bezplatné�parkování�zajištěno�v blízkosti�domu�(cca�80�m).

Brela… to je čisté moře, slunce a neskutečně krásné pláže s křišťálově modrým mo-
řem,�které�lemují�borovicové�háje.�Pláže�se�pyšní�symbolem�„Modrá�vlajka“(ocenění�
nejčistších�a�nejkrásnějších�pláží�na�světě)..�Studia�Růženka� jsou�situovány�v�klidné�
části Brely – Stomarica. Velkou výhodou tohoto letoviska je osvětlená pobřežní kolo-
náda, která spojuje letoviska Brela, Baška Voda a Promajna.

Promajna�se�nachází�cca�5�km�od�letoviska�Makarské�a�4�km�od�Bašky�Vody.�V�po-
sledních letech se stala jedním z nejvyhledávanějších letovisek v Chorvatsku. Průzrač-
né čisté moře lemují oblázkové pláže, na kterých naleznete mimo jiné i odpočinek 
v příjemném stínu vzrostlých borovic. Studia Ljubica se nacházejí v samotném centru 
letoviska Promajna.

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



STUDIA „GOjKO ***“ 
Studio 1/2 - č.1 ( přízemí) 
Studio se nachází v přízemí domu, je vybaveno dvoulůžkem, kuchyňským koutem s 
lednicí, WC se sprchovým koutem, TV, SAT, WiFi a klimatizací. Před studiem se nachází 
terasa. Nemá přímý výhled na moře.
Studia 1/2 - č.2 a č.3 ( 1.patro) 
Studia�se�nachází�v�1.patře,�jsou�vybavena�dvoulůžkem,�kuchyňským�koutem�s�lednicí,�
WC se sprchovým koutem, TV, SAT, WiFi a klimatizací. Každé studio má svůj samostatný 
balkon.
Vzdálenost od moře cca 100 m, bezplatné parkování zajištěno u domu.

CHORvATSKO
bAŠKA vODA

APARTmánY / STUDIA 

klimatizace ZDARMA❅

Týdenní pobyty v AP/studiích 
 „Gojko****“ a „Jurič**** “s vlastní dopravou

Termín pobytu
sobota/sobota

Počet 
dní/
nocí

Cena za pobyt 
dospělé osoby

Cena za pobyt 
dítě�do��15�let

Cena osoby 
na přistýlce

24.05.�–�31.05.2014 8/7 2�490,- 2�490,- 1 990,-

31.05.�–�07.06.2014 8/7 2�990,- 2�490,- 1 990,-

07.06.�–�14.06.2014 8/7 2�990,- 2 490,- 1�990,-

14.06.�–�21.06.2014 8/7 3 490,- 2�990,- 2�490,-

21.06.�–�28.06.2014 8/7 3�990,- 3 490,- 2 490,-

28.06.�–�05.07.2014 8/7 4 490,- 3�990,- 2 490,-

05.07.�–�12.07.2014 8/7 4 990,- 4�490,- 2 990,-

12.07.�–�19.07.2014 8/7 4 990,- 4�490,- 2 990,-

19.07.�–�26.07.2014 8/7 4 990,- 4�490,- 2 990,-

26.07.�–�02.08.2014 8/7 4 990,- 4�490,- 2 990,-

02.08.�–�09.08.2014 8/7 4 990,- 4�490,- 2 990,-

09.08.�–�16.08.2014 8/7 4 990,- 4�490,- 2 990,-

16.08.�–�23.08.2014 8/7 4 990,- 4�490,- 2 990,-

23.08.�–�30.08.2014 8/7 4�490,- 3 990,- 2 490,-

30.08.�–�06.09.2014 8/7 3 990,- 3�490,- 2 490,-

06.09.�–�13.09.2014 8/7 3�490,- 2 990,- 2 490,-

13.09.�–�20.09.2014 8/7 2�990,- 2�490,- 1 990,-

20.09.�–�27.09.2014 8/7 2 990,- 2�490,- 1 990,-

10-ti denní  zvýhodněné zájezdy v AP/studiích „Gojko****“ a „Jurič**** “ 
(ubytování s dopravou autobusem)

Termín pobytu
pátek/neděle

Počet 
dní/
nocí

Cena za pobyt 
dospělé osoby

Cena za pobyt 
dítě�do��15�let

Cena osoby 
na přistýlce

23.05.�–�01.06.2014 10/7 4�490,- 4�490,- 3 990,-

30.05.�–�08.06.2014 10/7 4�990,- 4�490,- 3 990,-

06.06.�–�15.06.2014 10/7 4�990,- 4 490,- 3�990,-

13.06.�–�22.06.2014 10/7 5 490,- 4�990,- 4�490,-

20.06.�–�29.06.2014 10/7 5�990,- 5 490,- 4 490,-

27.06.�–�06.07.2014 10/7 6 490,- 5�990,- 4 490,-

04.07.�–�13.07.2014 10/7 6 990,- 6�490,- 4 990,-

11.07.�–�20.07.2014 10/7 6 990,- 6�490,- 4 990,-

18.07.�–�27.07.2014 10/7 6 990,- 6�490,- 4 990,-

25.07.�–�03.08.2014 10/7 6 990,- 6�490,- 4 990,-

01.08.�-�10.08.2014 10/7 6 990,- 6�490,- 4 990,-

08.08.�–�17.08.2014 10/7 6 990,- 6�490,- 4 990,-

15.08.�–�24.08.2014 10/7 6 990,- 6�490,- 4 990,-

22.08.�–�31.08.2014 10/7 6�490,- 5 990,- 4 490,-

29.08.�–�07.09.2014 10/7 5 990,- 5�490,- 4 490,-

05.09.�–�14.092014 10/7 5�490,- 4 990,- 4 490,-

12.09.�–�21.09.2014 10/7 4�990,- 4�490,- 3 990,-

19.09.�–�28.09.2014 10/7 4 990,- 4�490,- 3 990,-

Cena  zahrnuje:�7x�ubytování�v AP/studiu�(při�10ti�denním�zájezdu�dopravu�klimatizovaným�autobusem),�klimatizaci,�TV,�WiFi,�SAT,�použití�lůžkovin,�spotřebu�el.�energie�a�vody,�
pobytovou�taxu,�služby�delegáta,�parkování,�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.,���
fakultativní výlety. 
Stravování:�vlastní�nebo�je�možno�dokoupit�polopenzi�v restauraci��2 600,-�Kč/dosp.�osoba,�2�100,-�Kč/dítě�do�12�let.
Doprava:�vlastní�nebo�je�možnost�dokoupení�dopravy�autobusem�s klimatizací,�Tv,�video,�s možností�zakoupení�občerstvení�během�jízdy�–�cena�tam�a�zpět�2 500,-�Kč/osoba,�
jednosměrná�jízdenka�1 500,-�Kč/osoba,�(při�10ti�denním�zájezdu��je�doprava�zahrnuta�v ceně).
Doplatek:�neobsazené�lůžko�2�490,-�Kč,�2�990,-�Kč��od�7.6.�–�15.9.2014.�
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 doprovodu�dosp.�osoby�zdarma,�senioři�nad�od�70�let�60,-�Kč/den,�lze�sjednat�v CK.

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 letovisky Brela a Promajna.
„Villa JURIČ *** “ se�nachází�nedaleko�centra�letoviska�Baška�Voda.�Jedná�se�o�nový,�velice�moderní�apartmánový�dům�o�celkové�kapacitě�45�lůžek.�Všechny�apartmány�i�studia�
jsou vybaveny moderním nábytkem, kuchyňskou linkou, sociálním zařízením, balkonem, klimatizací, TV, SAT a WiFi připojením. V přízemí domu se nachází terasa s možností 
společného posezení u grilu.
Apartmánový dům  „ GOJKO***“ ��se��nachází�cca��100�metrů�od�krásné�oblázkovo-písčité�pláže.��Součástí�studií�je�vybavený�kuchyňský�kout�s�lednicí,�WC�se�sprchovým�koutem,�
klimatizací, TV, SAT, WiFi terasa nebo balkon. V přízemí domu se nachází terasa s možností společného posezení u grilu.

APARTmánY / STUDIA „vILLA jURIč ***“
Studio „Jurič č.2 “ 1/2 (3.patro) -  ložnice s dvoulůžkem, samostatná vybavená kuchy-
ně, koupelna s WC, balkon, klimatizace, TV, WiFi, SAT, výhled na moře.   
Apartmán „Jurič č.3 “ 1/4+1 (3.patro) – jedna ložnice s manželským lůžkem, druhá 
ložnice s velkým rozkládacím gaučem a křeslem, samostatná vybavená kuchyně, kou-
pelna s WC, klimatizace, TV, WiFi, SAT, oba pokoje mají společný balkon, výhled na moře.
Apartmán „Jurič č.4“ 1/4 (3.patro) – ložnice s dvojlůžkem, plně vybavený kuchyňský 
kout s obývací části s rozkládacím gaučem pro dvě osoby, klimatizace, TV, WiFi, SAT, WC 
se sprchovým koutem, balkon nemá výhled na moře.
Vzdálenost od moře cca 250 m, bezplatné parkování zajištěno přímo u domu.

7Ceny v tabulce jsou uvedeny v Kč za osobu/pobyt. Dítě do 6 let v doprovodu dvou dospělých osob– pobyt zdarma (bez nároku na lůžko, v případě zájezdu platí dopravu autobusem). 

Oba�apartmánové�domy�mají�k�dispozici�prostory�pro�klienty�v�den�příjezdu�a�odjezdu�(místo�pro�uložení�zavazadel,�WC�…).�
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Týdenní pobyty ve studiu / apartmánu „ Vesna a Michaela“ s vlastní dopravou

Termín pobytu
sobota/sobota

Počet     
dní/nocí

Cena za pobyt 
dospělé osoby

Cena za pobyt    
dítě�do��15�let

Cena osoby na 
přistýlce

24.05.�–�31.05.2014 8/7 2 990,- 2 990,- 1 990,-

31.05.�–�07.06.2014 8/7 2�990,- 2 990,- 1 990,-

07.06.�–�14.06.2014 8/7 3 490,- 2 990,- 1 990,-

14.06.�–�21.06.2014 8/7 3 990,- 3 490,- 1�990,-

21.06.�–�28.06.2014 8/7 4 490,- 3 990,- 2�490,-

28.06.�–�05.07.2014 8/7 4 690,- 4�190,- 2 690,-

05.07.�–�12.07.2014 8/7 4 990,- 4 490,- 2 990,-

12.07.�–�19.07.2014 8/7 4 990,- 4 490,- 2 990,-

19.07.�–�26.07.2014 8/7 4 990,- 4 490,- 2 990,-

26.07.�–�02.08.2014 8/7 4 990,- 4 490,- 2 990,-

02.08.�–�09.08.2014 8/7 4 990,- 4 490,- 2 990,-

09.08.�–�16.08.2014 8/7 4 990,- 4 490,- 2 990,-

16.08.�–�23.08.2014 8/7 4 990,- 4 490,- 2 990,-

23.08.�–�30.08.2014 8/7 4 490,- 3 990,- 2�490,-

30.08.�–�06.09.2014 8/7 3 990,- 3 490,- 1 990,-

06.09.�–�13.09.2014 8/7 3�490,- 2 990,- 1 990,-

13.09.�–�20.09.2014 8/7 2�990,- 2 990,- 1 990,-

20.09.�–�27.09.2014 8/7 2 990,- 2 990,- 1 990,-

10-ti denní  zvýhodněné zájezdy v AP/studiích „ Vesna a Michaela“
(ubytování s dopravou autobusem)

Termín pobytu
pátek/neděle

Počet     
dní/nocí

Cena za pobyt 
dospělé osoby

Cena za pobyt    
dítě�do��15�let

Cena osoby na 
přistýlce

23.05.�–�01.06.2014 10/7 4 990,- 4 990,- 3 990,-

30.05.�–�08.06.2014 10/7 4�990,- 4 990,- 3 990,-

06.06.�–�15.06.2014 10/7 5 490,- 4 990,- 3 990,-

13.06.�–�22.06.2014 10/7 5 990,- 5 490,- 3�990,-

20.06.�–�29.06.2014 10/7 6 490,- 5 990,- 4�490,-

27.06.�–�06.07.2014 10/7 6 690,- 6�190,- 4 690,-

04.07.�–�13.07.2014 10/7 6 990,- 6 490,- 4 990,-

11.07.�–�20.07.2014 10/7 6 990,- 6 490,- 4 990,-

18.07.�–�27.07.2014 10/7 6 990,- 6 490,- 4 990,-

25.07.�–�03.08.2014 10/7 6 990,- 6 490,- 4 990,-

01.08.�-�10.08.2014 10/7 6 990,- 6 490,- 4 990,-

08.08.�–�17.08.2014 10/7 6 990,- 4 490,- 4 990,-

15.08.�–�24.08.2014 10/7 6 990,- 6 490,- 4�990,-

22.08.�–�31.08.2014 10/7 6 490,- 5 990,- 4�490,-

29.08.�–�07.09.2014 10/7 5 990,- 5 490,- 3�990,-

05.09.�–�14.092014 10/7 5�490,- 4 990,- 3 990,-

12.09.�–�21.09.2014 10/7 4�990,- 4 990,- 3 990,-

23.05.�–�01.06.2014 10/7 4 990,- 4 990,- 3 990,-

APARTmánY / STUDIA „veSnA“
Apartmánový dům „Vesna“�je�situován�cca�50�metrů�od�moře,�studia�i�apartmány�jsou�
zcela�vybavené�a�klimatizované,�součástí�studií/AP�je�TV,�SAT�(český�program),�WiFi.
Velkou�předností�tohoto�domu�je�sluneční�terasa-�solárium�s venkovní�sprchou,�volně�
přístupná�pro�všechny�klienty�ubytované�v AP�domě.�Na�terase�jsou�plastová�lehátka�
se slunečníky.
Studio 1/2 - č. 1, 6 (1. patro), studia 1/2 - č.7, 12 (2. patro) - studia jsou vybavena 
dvoulůžkem, plně vybaveným kuchyňským koutem, WC se sprchovým koutem, TV, SAT 
(české�programy),�WiFi,�klimatizaci.�Studia�mají�svůj��vlastní�balkón,�u�studií�č.1,�6�–�není�
přímý�výhled�na�moře,�u�studií�č.7,�12�je��přímý�pohled�na�moře.
Apartmán 1/3 -  č.2, 5 (1. patro), apartmán 1/3 – č. 8, 11 ( 2.patro)  možnost přistýlky
Apartmán� � je� rozdělen� na� dvě� části,� v  jedné� se� nachází� ložnice� s  dvojlůžkem 
a rozkládacím gaučem, který lze využít i jako přistýlky pro děti, plně vybaveným 
kuchyňským� koutem,� WC� se� sprchovým� koutem,� TV,� SAT� (české� programy),� WiFi,�
klimatizaci.�AP�mají�svůj��vlastní�balkón,�AP�č.2,�5�nemá�přímý�pohled�na�moře,�AP�č.8,�
11�má�přímý�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 rozkládacím�gaučem�a�křeslem,�plně�vybaveným�kuchyňským�koutem,�WC�se�sprchovým�
koutem,�TV,�SAT�(české�programy),�WiFi,�klimatizaci.�Apartmány�mají�svůj�vlastní�balkón,�
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, plně vybaveným 
kuchyňským� koutem,� WC� se� sprchovým� koutem,� TV,� SAT� (české� programy),� WiFi,�
klimatizaci.�Studio�má�svůj��vlastní�balkón�a nemá�přímý�pohled�na�moře.
Studio 1/2   - č.14   (3. patro) - studio je vybaveno dvoulůžkem, plně vybaveným 
kuchyňským� koutem,� WC� se� sprchovým� koutem,� TV,� SAT� (české� programy),� WiFi,�
klimatizaci.� Studio� nemá� svůj� � vlastní� balkón,� využívá� k  posezení� sluneční� terasu� vedle�
studia�a má�přímý�pohled�na�moře
AP 1/4   - č.15    (3. patro) možnost přistýlky - apartmán je rozdělen na samostatnou 
ložnicovou�část�s dvoulůžkem��a�obývací�část�s rozkládacím�gaučem�a�křeslem,�plně�
vybaveným�kuchyňským�koutem,�WC�se�sprchovým�koutem,�TV,�SAT�(české�programy),�
WiFi,�klimatizaci.�Apartmán�má�svůj�vlastní�balkón�a �má�přímý�pohled�na�moře.
Vzdálenost AP domu od moře je cca 50 m.
AP dům Vesna nabízí bezplatně svým hostům  parkovací místa na městském parkovišti 
vzdáleném�cca�100�m�od�AP.
Oba apartmánové domy mají k dispozici prostory pro klienty v den příjezdu  
a odjezdu (místo pro uložení zavazadel, WC …). 

APARTmánY / STUDIA „mICHAeLA“
Apartmánový dům  „Michaela“�se��nachází�cca��100�metrů�od�moře.�Studia�i�apartmány�
jsou zcela vybavené a klimatizované a všechny mají přímý výhled na moře. Součástí 
studií/Ap� je�TV� a�WiFi.�V přízemí�AP�domu� se�nachází� společenská�místnost� a� terasa�
s možností�posezení�či�jiných�aktivit�(např.�pro�cvičení�aerobicu,�zumby,�jógy�apod.).
Studia 1/2 - č.1 (1.patro), č.3 (2. patro) 
Studia jsou vybavena dvoulůžkem, plně vybaveným kuchyňským koutem, WC se 
sprchovým�koutem,�TV,�SAT,�WiFi�a�klimatizací�(za�příplatek�5€/den).�Obě�studia�mají�
svůj�vlastní�balkon�s přímým�výhledem�na�moře.
Apartmán 1/3-4 – č.2 (1. patro), č.4 (2. patro), možnost přistýlky
Apartmány� jsou� rozděleny� na� samostatnou� ložnicovou� část� s  manželským� lůžkem,�
která� je� oddělena� posuvnými� dveřmi� od� obývací� části,� v  které� se� nachází� plně�
vybavený�kuchyňský�kout�s lednicí,�dvě�pevná�lůžka�a�balkon�s přímým�výhledem�na�
moře. Součástí každého apartmánu je WC se sprchovým koutem, TV, WiFi a klimatizace 
(za�příplatek�5€/den).
Dům má k  dispozici prostory pro klienty v  den příjezdu a odjezdu (místo pro 
uložení zavazadel, WC …). 
AP dům Michaela nabízí bezplatně svým hostům  parkovací místa na městském 
parkovišti�vzdáleném�cca�100�m�od�AP.
Cena zahrnuje:� 7x� ubytování� v  AP/studiu� (při� 10ti� denním� zájezdu� dopravu�
klimatizovaným� autobusem),� klimatizaci� (pouze� u� AP� domu� Vesna,� u� AP� domu�
Michaela�klimatizace�za�příplatek�5€/den),�TV,�WiFi,�SAT,�použití�lůžkovin,�spotřebu�el.�
energie�a�vody,�pobytovou�taxu,�služby�delegáta,�parkování,�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., fakultativní výlety. 
Stravování:�vlastní�nebo�je�možno�dokoupit�polopenzi�v restauraci� �2 600,-�Kč/dosp.�
osoba,�2�100,-�Kč/dítě�do�12�let�večeře:�1 800,-�Kč/dosp.�osoba,�1 500,-�Kč/dítě�do�12�let.
Doprava:� vlastní� nebo� je�možnost� dokoupení� dopravy� autobusem� s  klimatizací,�Tv,�
video,�s možností�zakoupení�občerstvení�během�jízdy�–�cena�tam�a�zpět�2 500,-�Kč/
osoba,� jednosměrná�jízdenka�1 500,-�Kč/osoba,�(při�10ti�denním�zájezdu�� je�doprava�
zahrnuta�v ceně).
Doplatek:�neobsazené�lůžko�2�490,-�Kč,�2�990,-�Kč��od�7.6.�–�15.9.2014.�
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,�dítě�
do�6�let�v�doprovodu�dosp.os.�zdarma,�senioři�od�70�let��60,-�Kč/den,�možnost�sjednat�v CK.

Gradac se�stal�v�posledních�letech�jedním�z�nejpopulárnějších�letovisek�Makarské�riviéry.�Leží�malebně�rozložen�na�úpatí�horského�pásma�Rilić,�40�km�jižně�od�Makarské�a�13�km�severně�
od přístavu Ploče. 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 se spoustou obchůdků a stylových restaurací. Pokud jste milovníci 
tanců,�můžete�si�zařádit�na�některé�z místních�diskoték.

CHORvATSKO
GRADAC

APARTmánY / STUDIA

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

NOVINKAANIMAČNÍ
PROGRAMY
PRO DĚTI



APARTmánY / STUDIA „CILKA“ 

Národní park Plitvická jezera je na seznamu světového přírodního dědictví UNESCO. 
Tvoří�ho�soustava�16�jezer�propojená�vodopády�a�kaskádami.�Návštěva�tohoto�parku�
patří k nezapomenutelným zážitkům.
NÁŠ TIP: možnost využití i jako tranzitního ubytování v rámci Vaší dovolené v Chor-
vatsku.

V letošní sezóně jsme pro Vás opět připravili pobyty na Vámi oblíbeném ostrově Murter.
Ostrov Murter je největším ostrovem šibenického souostroví, v letovisku Tisno je 
zvedací�most,�který�spojuje�ostrov�s�pevninou.�Na�ostrově�Murteru�jsou�čtyři�letoviska:�
Murter, Tisno, Jezera a Betina. Díky své příhodné poloze nedaleko Národního parku 
Kornati a Národního parku Krka je ostrov Murter lákadlem nejen pro milovníky 
přírody. Také písčité a oblázkové pláže, mimo jiné Slanica a Kosirina, lákají svou krásou 
turisty.�Samotné�centrum�městečka�Murter�křižují�úzké�romantické�uličky�se�spoustou�
kavárniček a obchůdků.  

APARTmán „SAnjA“
Apartmán „Sanja“ 1/4 + 1 a dva pokoje 1/2 s WC a sprchovým koutem a kuchyní se 
nacházejí�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 samostat-
né dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky, obývací pokoj, kuchyně a koupelna  
s WC, venkovní posezení s grilem.
Pokoje 3x 1/2 s WC a sprchovým koutem a společnou kuchyní.
Dům se nachází v bezprostřední blízkosti krápníkových jeskyní Baraćeve špilje  
(cca�3�km)�a�Plitvických�jezer�(cca�12�km).�Možnost 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.–30.06.2014 390,- 370,-

01.07.–31.08.2014 440,- 420,-

01.09.–31.12.2014 390,- 370,-

Ceny�v�tabulkách�jsou�uvedeny�v�Kč�za�osobu/noc.�Dítě�do�6�let�v�doprovodu�dvou�
dospělých�osob�–�pobyt�zdarma�(bez�nároku�na�lůžko).�Cena  zahrnuje:�7x�ubytování�ve�studiu/AP�(při�10ti�denním�zájezdu�dopravu�klimat-

izovaným�autobusem),�použití� lůžkovin,�spotřebu�el.�energie�a�vody,�pobytovou�taxu,�
služby�delegáta,�parkování,�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., fakultativní výlety. 
Stravování:�vlastní�nebo�možnost�dokoupení�večeří�v restauraci�„Skalinada“�2 600,-�Kč/
dosp.�osoba,�2�100,-�Kč/dítě�do�12�let.
Doprava:� vlastní� nebo� je� možnost� dokoupení� dopravy� autobusem� s  klimatizací,� 
Tv,� video,� s  možností� zakoupení� občerstvení� během� jízdy� –� cena� tam� a� zpět� 
2  500,-� Kč/osoba,� jednosměrná� jízdenka� 1  500,-� Kč/osoba,� (při� 10ti� denním� zájezdu� 
�je�doprava�zahrnuta�v ceně).
Doplatek:�neobsazené�lůžko�2�490,-�Kč,�2�990,-�Kč��od�7.6.�–�15.9.2014.�
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 doprovodu�dosp.�osoby� zdarma,� senioři�od�70� let�60,-�Kč/den, 
lze�sjednat�v CK.

Cena  zahrnuje: ubytování�v�AP/pokoji,�pojištění�CK�proti�úpadku.
Cena nezahrnuje:�dopravu,�stravování,�Komplexní�pojištění�léčebných�výloh�v zahraničí�
včetně storna zájezdu u Pojišťovny Kooperativa a.s., fakultativní výlety. 

Apartmánový dům  „ Cilka“�se� �nachází�cca� �350�metrů�od�nejznámější�pláže�Slanica�
a� cca�150�metrů�od�městské�pláže.� Součástí� studií/apartmánů� je�vybavený�kuchyňský�
kout�s lednicí,�WC�se�sprchovým�koutem,�balkon.�V zahradě�AP�domu�se�nachází�terasa�
s možností�posezení�či�jiných�aktivit�(např.�pro�cvičení�aerobicu,�zumby,�jógy�apod.).�Dům�
je�situován�v klidné�zóně,�ale�v�blízkosti�centra�městečka�Murter�a�hlavní�městské�pláže.
Studia 4 x 1/2   ( zvýšené přízemí a 1. patro)
Studia jsou vybavena dvoulůžkem, plně vybaveným kuchyňským koutem, WC se 
sprchovým koutem, balkonem,WiFi.
Apartmán 2 x 1/4  (1. a 2. patro )
Apartmán má svou vlastní vstupní chodbičku, na které se nachází WC se sprchovým 
koutem, dále pak dva samostatné pokoje se dvěma lůžky, součástí jednoho pokoje  je 
plně�vybavený�kuchyňský�kout�s lednicí.�Každý�pokoj�má�svůj�balkon,�WiFi.
U domu je možnost bezplatného parkování.
Apartmánový dům má k dispozici prostory pro klienty v den příjezdu a odjezdu 
(místo pro uložení zavazadel, WC …). 

9

Termín pobytu
sobota/sobota

Počet     
dní/nocí

Cena za pobyt dospělé 
osoby

Cena za pobyt    dítě do  
15�let

24.05.�–�31.05.2014 8/7 2�490,- 1�990,-

31.05.�–�07.06.2014 8/7 2�490,- 1�990,-

07.06.�–�14.06.2014 8/7 2�490,- 1�990,-

14.06.�–�21.06.2014 8/7 2�990,- 2�490,-

21.06.�–�28.06.2014 8/7 3�490,- 2�990,-

28.06.�–�05.07.2014 8/7 3�990,- 3�490,-

05.07.�–�12.07.2014 8/7 4 490,- 3�990,-

12.07.�–�19.07.2014 8/7 4 490,- 3�990,-

19.07.�–�26.07.2014 8/7 4 490,- 3�990,-

26.07.�–�02.08.2014 8/7 4 490,- 3�990,-

02.08.�–�09.08.2014 8/7 4 490,- 3�990,-

09.08.�–�16.08.2014 8/7 4 490,- 3�990,-

16.08.�–�23.08.2014 8/7 4 490,- 3�990,-

23.08.�–�30.08.2014 8/7 3�990,- 3 490,-

30.08.�–�06.09.2014 8/7 3 490,- 2�990,-

06.09.�–�13.09.2014 8/7 2�990,- 2 490,-

13.09.�–�20.09.2014 8/7 2�490,- 1�990,-

20.09.�–�27.09.2014 8/7 2 490,- 1 990,-

Termín pobytu
pátek/neděle

Počet     
dní/nocí

Cena za pobyt dospělé 
osoby

Cena za pobyt    dítě do  
15�let

23.05.�–�01.06.2014 10/7 4�490,- 3�990,-

30.05.�–�08.06.2014 10/7 4�490,- 3�990,-

06.06.�–�15.06.2014 10/7 4�490,- 3�990,-

13.06.�–�22.06.2014 10/7 4�990,- 4�490,-

20.06.�–�29.06.2014 10/7 5�490,- 4�990,-

27.06.�–�06.07.2014 10/7 5�990,- 5�490,-

04.07.�–�13.07.2014 10/7 6 490,- 5�990,-

11.07.�–�20.07.2014 10/7 6 490,- 5�990,-

18.07.�–�27.07.2014 10/7 6 490,- 5�990,-

25.07.�–�03.08.2014 10/7 6 490,- 5�990,-

01.08.�-�10.08.2014 10/7 6 490,- 5�990,-

08.08.�–�17.08.2014 10/7 6 490,- 5�990,-

15.08.�–�24.08.2014 10/7 6 490,- 5�990,-

22.08.�–�31.08.2014 10/7 5�990,- 5�490,-

29.08.�–�07.09.2014 10/7 5 490,- 4�990,-

05.09.�–�14.092014 10/7 4�990,- 4 490,-

12.09.�–�21.09.2014 10/7 4�490,- 3�990,-

19.09.�–�28.09.2014 10/7 4 490,- 3 990,-

CHORvATSKO
OSTROv mURTeR / PLITvICKá jezeRA

APARTmánY / STUDIA / POKOje

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

MuRteR  - FakuLtativní výLety
NÁRODNÍ PARK KORNATI – celodenní lodní výlet s fish picnicem
Národní�park�Kornati�byl�zřízen�r.1980�a�rozkládá�se�na�218�km²�a�jeho�součástí�je�89�
ostrovů.�Největším�je�Kornat�s�plochou�téměř�33�km².�Ostrov�není�trvale�osídlen,�jsou�
zde pouze malá sídla, která slouží pro přechodný pobyt obyvatel, kteří zde chovají ovce 
a pěstují olivy. Cena:�cca�250,-�kn/dosp.�osoba,�130,-�kn/dítě�do�10�let.
NÁRODNÍ PARK KRKA – celodenní autokarový  výlet
Národní park Krka je známý především svými četnými vodopády a různobarevnými 
jezírky.�Rozloha�národního�parku�je�109�km².�Jako�nejkrásnější�bývá�označován�úsek�u�
kaskád skradinski buk. Návštěva NP určitě stojí za to. Cena:�cca�250,-�kn/dosp.�osoba,�
130,-�kn/dítě�do�10�let�(včetně�vstupného�do�NP).

10-ti denní  zvýhodněné zájezdy v AP/studiích „CILKA“
( ubytování s dopravou autobusem)Týdenní pobyty v AP/studiích „ Cilka “ s vlastní dopravou
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RuskaMen – „keMp DanieL” – chatky
10-ti denní cyklistický zájezd ( ubytování v chatkách, doprava autobusem, výlet lodí)
Soukromý� kemp� Daniel� se� nachází� v  letovisku� Ruskamen,� vzdáleném� cca� 5,5� km�
od historického pirátského městečka Omiš. Chatky stojí na terasách pod vzrostlými 
borovicemi.�V kempu�je�k dispozici�restaurace�s občerstvením,�WiFi.�Pláže�jsou�oblázkové�
s pozvolným�vstupem�do�moře.�Na�pláži�se�dají�zapůjčit�vodní�skůtry�a�šlapadla.�Nedaleko�
kempu se nachází bazén, sportovní a petangové hřiště. Sociální zařízení a sprchy jsou 
v kempu�společné.

Doprava:�autobusem�s klimatizací,�TV,�video,�s možností�zakoupení�občerstvení�během�jízdy
Stravování: vlastní� nebo� je� možno� dokoupit� polopenzi� v  restauraci� kempu� Daniel�
(polopenze:�2 490,-�Kč/dosp.�osoba,�1 990,-�Kč/dítě�do�12�let;�večeře:�1 890,-�Kč/dosp.osoba,�
1 490,-�Kč/dítě�do�12�let).
Cena nezahrnuje: při� pobytu� s  vlastní� dopravou� dopravu� autobusem,� pobytovou� taxu�
(dítě�do�12�let�taxu�neplatí,�dítě�12�–�18�let�175,-Kč/pobyt,�dospělá�osoba�350,-�Kč/pobyt),�
Komplexní� pojištění� léčebných� výloh� v  zahraničí� včetně� storna� zájezdu� u� Pojišťovny�
Kooperativa a.s., fakultativní výlety.
Ubytování:�ve�2,�3,�4,�5�a�6lůžkových�chatkách�v soukromém�kempu�Daniel�v�Ruskamenu.
Program: 
-��nenáročné� cykloetapy� z  Omiše,� údolím� řeky� Cetiny,� cyklostezky� na� ostrově� Brač,�

náročnější trasy pohořím Biokovo a Omišské Dináry
- cyklistický výlet do pirátského městečka Omiš
- lodní�výlet�s fishpicnikem�na�ostrov�Brač�spojený�s kratší�trasou�na�kolech�po�ostrově�Brač
-  fakultativní výlety do Omiše, Splitu, Trogiru, Makarskou, Mostaru, raftem po řece Cetině 
atd.�(možnost�dokoupení�na�místě�u�delegáta�CK)

vybavení chatek:�Ubytování�je�ve �2,3,�4,�5�a�6�lůžkových�dřevěných�chatkách.�
Chatky jsou vybaveny pevnými lůžky, které jsou povlečeny froté prostěradly a vybaveny 
malým polštářkem, policemi, věšáky, plně vybavenou kuchyňkou. Ložnice a kuchyňsky 
jsou�odděleny�závěsem.�Každá�chatka�má�své�vnitřní�i�venkovní�osvětlení,�zásuvku�na�220�
V, na terase před chatkou je plastový stůl s židlemi a prádelní šňůrou. Přikrývky, saponáto-
vé�a�prací�prostředky,�toaletní�papír�a�utěrky�nejsou�součástí�vybavení�chatky.�Úklid�není�
zahrnut�v�ceně�zájezdu,�proto�si�závěrečný�úklid�provádějí�klienti�sami.�Pro�klienty�s�vlastní�
stravou je v blízkosti chatek vybudovaná navíc kuchyň s  ledničkou a bojlery s teplou a 
studenou vodou na umývání nádobí.
Sociální�zařízení�a�sprchy�jsou�od�chatek�vzdáleny�cca�100�m,�vzdálenost�od�pláže�je�cca�120�m.

GRaDac – ap/stuDia  „vesna a MichaeLa”
10-ti denní cyklistický zájezd (ubytování v AP/studiu, doprava autobusem, lodní výlet)
Gradac� –� někdejší� rybářská� vesnice,� jedno� z  nejpopulárnějších� letovisek� na� Makarské�
riviéře� ležící� v  jižní� Dalmácii� na� úpatí� horského� pásma�Dolič,� 40� km� jižně� od�Makarské�
a� 13� km� severně� od� přístavu� Ploče.� Má� krásné,� dlouhé� oblázkové� pláže� s  pozvolným�
vstupem do moře, které se rozprostírá podél celého letoviska. Pláže lemuje kolonáda se 
spoustou�obchůdků�a�stylových�restaurací.�V letovisku�jsou�diskotéky,�tenisové�kurty,�škola�
potápění a spousta vodních sportů. Možnost výletů i na okolní ostrovy zaručují příjemnou 
dovolenou.

Doprava:�autobusem�s klimatizací,�TV,�video,�s možností�zakoupení�občerstvení�během�jízdy
Stravování:� vlastní� nebo� je� možné� dokoupit� večeře� v  restauraci� „Marinero“� nebo�
„Michaela“�(výběr�ze�tří�jídel)�za�1900,-�Kč�/�dospělá�osoba,�1600,�-�Kč�/�dítě�do�12�let. 
Ubytování:� ve� 2,� 3� a� 4� lůžkových� studiích/AP� s  možností� přistýlky� v  apartmánovém�
domu�„Vesna“�a� �„Michaela“�vzdáleném�cca�50�metrů�od�moře,� studia� i� apartmány� jsou�
zcela�vybavené�a�klimatizované,�součástí�studií�/�AP�je�TV,�SAT,�WiFi.�Každý�AP/studio�má�
svou�vlastní�plně�vybavenou�minikuchyni�s  lednicí,�WC,�sprchový�kout�a�balkon.�Velkou�
předností�obou�domů�jsou�terasy�ke�společnému�posezení�s�přáteli.�V přízemí�domů�se�
nachází�gril.�Cyklistům�je�k dispozici�pro�uschování�kol�velká�uzamykatelná�garáž�přímo�
v přízemí�domu.
Program :
Nenáročné cykloetapy po Makarské riviéře, náročnější trasy pohořím Biokovo, na Bačinská 
jezera�(projíďka�po�jezerech�není�zahrnuta�v�ceně�zájezdu),�údolím�řeky�Neretvy,�celodenní�
výlet lodí s fish picnicem na ostrov Hvar.
Fakultativní lodní výlety na ostrov Korčula s fish picnikem, autokarový výlet do Mostaru.

CHORvATSKO – CYKLOTURISTIKA
STřeDní A jIžní DALmáCIe

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

29.08.�–�07.09.2014 10/7 6 990,- 5�990,-

ostRov MuRteR – ap/stuDia  „ciLka” 
10-ti denní cyklistický zájezd (ubytování v AP/studiu, doprava autobusem, lodní výlet) 
Ostrov� Murter� se� nachází� ve� střední� Dalmácii� blízko� pevniny,� s  pevninou� je� spojen�
mostem�v městečku�Tisno.�Ostrov�se�může�chlubit�rozmanitostí�pláží�-�písečné,�oblázkové� 
a�skalnaté.�Jedna�z nejznámějších�pláží�na�ostrově�je�pláž�Slanica.
Murter nabízí různé aktivity: pěší turistiku, cykloturistiku, potápění, rybolov, jachting  
a vodní sporty. Samotné centrum městečka Murter vás zaujme romantickými uličkami  
se spoustou obchůdků a kavárniček.
Murter je obklopen Národními parky Kornati a Paklenica, nedaleko se rovněž nachází 
národní park Krka, známý především svými četnými vodopády.

Doprava: autobusem s klimatizací, Tv, video, možnost zakoupení občerstvení během jízdy
Stravování:�vlastní�nebo�je�možné�dokoupit�večeře�v�restauraci�„Skalinada“�(výběr�ze�tří�
jídel)�za�1900,-�Kč�/�dospělá�osoba,�1600,-�Kč�/�dítě�do�12�let.
Ubytování: ve dvoulůžkových studiích a čtyřlůžkových apartmánech „Cilka“ s vlastní 
plně vybavenou minikuchyní s lednicí, WC, WiFi, sprchovým koutem a balkonem. Dům se   
nachází�v�městečku�Murter�a�vzdálen�400�m�od�nejznámější�pláže�„Slanica“.�
Apartmánový dům obklopuje pěkná zahrada s venkovním posezením a krbem.
Program:
Nenáročné cykloetapy kolem ostrova Murter, Jezerce, Betina, do národního parku Krka, 
(vstupenka�do�NP�nebí�zahrnuta�v�ceně�zájezdu),� lodní�výlet�s  fish�piknikem�na�ostrovy�
NP Kornati.
Fakultativný výlety do Šibeniku, Zadaru

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

13.06.�–�22.06.2014 10/7 6 990,- 5�990,-

cykLozáJezDy

Cykloturistika v Chorvatsku
Cyklistika�je�v poslední�době�velmi�oblíbený�sport.�Seznámíte�se�s krajinou�a�s historickými�zajímavostmi.�Na�výběr�máte�z nenáročných�tras�na�ostrově�Murter�
–�kombinace�rovinek�a�kopců,�ale�i�náročnějších�tras�v Dalmácii.�Nejznámější�trasy�na�pobřeží�jsou�v okolí�Omiše�a�na�Makarské�riviéře.�Stezky�(kolem�Makarské)�
jsou�zde�jak�lehké�(podél�pobřeží�mezi�jednotlivými�letovisky),�tak�i�náročné�(v�horském�masívu�Biokovo).�Výlety�v okolí�Omiše�vedou�kolem�kaňonu�řeky�Cetiny�
a�horskou�krajinou�s překrásnými�výhledy�z vrcholků�na�okolní�ostrovy�a�přilehlé�okolí.�Nezapomenutelným�zážitkem�budou�pro�vás�cyklostezky�na�ostrově�
Brač.�Na�cesty�si�sebou�vemte�vybavení�pro�opravy�kola�(nářadí�a�náhradní�díly),�protože�trasy�vedou�i�odlehlými�místy�a�cykloopravny�jsou�pouze�ve�městech.�
Doporučujeme�si�přibalit�s sebou�cyklomapu.�Všechny�naše�cyklozájezdy�jsme�připravili�tak,�aby�si�přišli�na�své�i�ti�méně�zdatní�cyklisté,�ale�máme�trasy�i�pro�ty�
náročnější.�Na�trasách�účastníky�doprovází�zkušený�cykloinstruktor.�Při�větším�počtu�jsou�kola�přepravována�cyklopřívěsem.

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

06.06.�–�15.06.2014 10/7 5 990,- 4 990,-

05.09.�–�14.09.2014 10/7 5 990,- 4 990,-
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Termín�pobytu�(�pá�-�ne�) Počet��dní/nocí Cena dospělé osoby Cena�dítě�do�12�let

30.05.�–�08.06.2014 10/7 6 690,- 6 190,-

06.06.�–�15.06.2014 10/7 6 990,- 6 490,-

Termín�pobytu�(�pá�-�ne�) Počet��dní/nocí Cena dospělé osoby Cena�dítě�do�12�let

30.05.�–�08.06.2014 10/7 6 690,- 6 190,-

06.06.�–�15.06.2014 10/7 6 990,- 6 490,-

Termín�pobytu�(�pá�-�ne�) Počet��dní/nocí Cena dospělé osob Cena�dítě�do�12�let

06.06.�–�15.06.2014 10/7 7 990,- 7 490,-

05.09.�–�14.09.2014 10/7 7 990,- 7 490,-

Termín�pobytu�(�pá�-�ne�) Počet��dní/nocí Cena dospělé osoby Cena�dítě�do�12�let

30.05.�–�08.06.2014 10/7 5 490,- 4 990,-

06.06.�–�15.06.2014 10/7 5 990,- 5 490,-

SenIORSKÉ PObYTY
zvýHODněná nAbíDKA zájezDů PRO SenIORY 55+

OTevíRání A zAvíRání jADRAnSKÉHO mOře v GRADACI

RuskaMen

GRaDac                                          ostrov MuRteR

keMp „DanieL ” - chatky-  ubytování je�ve�2,3,4,5�a�6�lůžkových�dřevěných�
chatkách.�Vybavení�chatek:�chatky�jsou�vybaveny�pevnými�lůžky,�které�jsou�povlečeny�fro-
té�prostěradly�a�vybaveny�malým�polštářkem� (válendy�s�úložným�prostorem),�policemi,�
věšáky,�plně�vybavenou�kuchyni� (el.vařič,� � lednice,�sada�nádobí,� �příbory,�varná�konvice,�
lopatka se smetáčkem… Ložnice a kuchyňsky kout jsou  odděleny závěsem.  Sociální zaří-
zení�a�sprchy�jsou�od�chatek�vzdáleny�cca�100�m,�vzdálenost�pláže�je�cca�120�m.�
PROGRAM:
•�ubytování�v�chatkách
•�doprava�klimatizovaným�autobusem
•�polopenze�v�restauraci�v�kempu�Daniel
•�výlet�do�Omiše
•�škola�vaření�-�ukázka�dalmatinské�kuchyně

ap/stuDia „MichaeLa” se�nachází�cca�100�metrů�od�moře.�Studia�i�apartmá-
ny jsou zcela vybavené a klimatizované a všechny mají přímý výhled na moře. Součástí stu-
dií/Ap�je�TV�a�WiFi.�V�přízemí�AP�domu�se�nachází�společenská�místnost�a�terasa�s�možností�
společného posezení. Stravování formou polopenze probíhá přímo v samostatné kryté 
jídelně domu.
PROGRAM:
•�ubytování�v�AP/studiu
•�doprava�klimatizovaným�autobusem
•�polopenze
•�výlet�na�Bačinská�jezera
•�škola�vaření�-�ukázka�dalmatinské�kuchyně

ap/stuDia „ciLka”  - se nacházejí nedaleko samotného centra městečka 
Murter.�Ubytování�je�ve�dvoulůžkových�studiích�a�AP�1/4.��Všechny�AP�i�studia�mají�svoji�
koupelnu s WC minikuchyni s lednicí a vařičem, terasu nebo balkonek. Stravování formou 
polopenze probíhá v nedaleké restauraci Skalináda.
PROGRAM:
•�ubytování�v�AP/studiu
•�doprava�klimatizovaným�autobusem
•�polopenze
•�výlet�do�Národního�parku�Krka�(vstupenka�není�zahrnuta�v�ceně�-�cca�90,-�Kn/osoba)
•�škola�vaření�-�ukázka�dalmatinské�kuchyně

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, školou dalmatinské kuchyně, společenského večírku s hudbou 
a dalmatinským večerem s tradiční místní specialitou - rybou, salátem a vínem. 
Ubytování�je�v�apartmánovém�domě�Vesna�ve�2,�3�a�4�lůžkových�studiích�a�apartmánech,�které�
jsou�vybaveny�minikuchyní�s�lednicí�a�vařičem,�vlastním�sociálním�zařízením�(WC+sprchový�kout),�
TV, SAT, WiFi, klimatizací a balkonem. Stravování je zajištěno formou polopenze.
PROGRAM:
•�ubytování�v�AP/studiu
•�doprava�klimatizovaným�autobusem
•�polopenze
•�výlet�na�Bačinská�jezera
•�výlet�do�Mostaru��(Bosna�a�Hercegovina)
•�dalmatinský�večer�s�fish�picnikem�a�hudbou
•�škola�vaření�-�ukázka�dalmatinské�kuchyně

stuDia „MiRiana” - ubytování�je�ve�2,3�a�4�lůžkových�studiích.�Studia�Miriana�
jsou�situovány��pod�magistrálou�cca�30�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 společným po-
sezením a grilem. Studia jsou vybavena minikuchyní s lednicí a vařičem, WC, sprchovým 
koutem, TV, SAT, WiFi, balkonem nebo terasou. Stravování je zajištěno v restauraci kempu 
Daniel�(�cca�200�m). 
PROGRAM:
•�ubytování�ve�studiu
•�doprava�klimatizovaným�autobusem
•�večeře�v�restauraci�v�kempu�Daniel
•�výlet�do�Omiše
•�škola�vaření�-�ukázka�dalmatinské�kuchyně

V ceně zájezdu: 7x ubytování v chatce, polopenze, doprava  autobusem, výlet do Omiše, 
škola vaření, pobytová taxa, služby delegáta.
Cena nezahrnuje:� � komplexní� pojištění� léčebných� a� úrazových� výloh� v� zahraničí�včet-
ně�storna�zájezdu:�30,-�Kč/dosp.�osoba/den,�15,-�Kč/dítě�do�18�let/den,�1�dítě�do�6�let� 
v� doprovodu� dosp.� osoby� zdarma,� senioři� od� 70� let� 60,-� Kč/den,� lze� sjednat� v� CK, 
 fakultativní výlety.

V ceně zájezdu: 7 x ubytování ve studiu, večeře, doprava  autobusem, výlet do Omiše, 
škola vaření, pobytová taxa, služby delegáta.
Cena nezahrnuje:� � komplexní� pojištění� léčebných� a� úrazových� výloh� v� zahraničí�včet-
ně�storna�zájezdu:�30,-�Kč/dosp.�osoba/den,�15,-�Kč/dítě�do�18�let/den,�1�dítě�do�6�let� 
v� doprovodu� dosp.� osoby� zdarma,� senioři� od� 70� let� 60,-� Kč/den,� lze� sjednat� v� CK, 
 fakultativní výlety.

V ceně zájezdu: 7 x ubytování� v� AP/studiu,� polopenzi,� doprava� � autobusem,� výlet� na 
 Bačinská jezera, škola vaření, pobytová taxa, služby delegáta 
Cena nezahrnuje:� � komplexní� pojištění� léčebných� a� úrazových� výloh� v� zahraničí�včet-
ně�storna�zájezdu:�30,-�Kč/dosp.�osoba/den,�15,-�Kč/dítě�do�18�let/den,�1�dítě�do�6�let� 
v� doprovodu� dosp.� osoby� zdarma,� senioři� od� 70� let� 60,-� Kč/den,� lze� sjednat� v� CK, 
 fakultativní výlety.

V ceně zájezdu: 7 x ubytování� v� AP/studiu,� polopenzi,� doprava� � autobusem,� výlet� do� 
Národního parku Krka, škola vaření, pobytová taxa, služby delegáta 
Cena nezahrnuje:� � komplexní� pojištění� léčebných� a� úrazových� výloh� v� zahraničí�včet-
ně�storna�zájezdu:�30,-�Kč/dosp.�osoba/den,�15,-�Kč/dítě�do�18�let/den,�1�dítě�do�6�let� 
v� doprovodu� dosp.� osoby� zdarma,� senioři� od� 70� let� 60,-� Kč/den,� lze� sjednat� v� CK, 
 fakultativní výlety.

Termín�pobytu�(�pá�-�ne�) Počet��dní/nocí Cena dospělé osoby Cena�dítě�do�12�let

06.06.�–�15.06.2014 10/7 6 490,- 5 990,-

12.09.�–�21.09.2014 10/7 6 990,- 6 490,-

10-ti denní zájezd ( ubytování v chatkách, doprava autobusem,PP,  výlet do Omiše)

10-ti denní zájezd ( ubytování ve studiu/AP, doprava autobusem, PP,
výlet na Bačinská jezera)

10-ti denní zájezd ( ubytování ve studiu, doprava autobusem, večeře, výlet do Omiše)

10-ti denní zájezd ( ubytování ve studiu/AP, doprava autobusem,  PP,
výlet do NP Krka)

10-ti denní zájezd ( ubytování ve studiu/AP,
doprava autobusem, PP, výlety dle programu)

Cena zahrnuje:� 7� x� ubytování� ve� studiích/AP,� dopravu� autobusem,� polopenzi,�
výlet�na�Bačinská�jezera,�výlet�do�Mostaru,�Dalmatinský�večer�s fish�picnikem,�škola�
vaření-recepty dalmatinské kuchyně, pobytovou taxu, služby delegáta, pojištění CK
Cena nezahrnuje: � komplexní�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 doprovodu�dosp.�osoby�zdarma,�senioři�od�70�let�60,-�Kč/den,�lze�sjednat�v CK, 
 fakultativní výlety.

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



Kombinovaný víkendový pobyt v termálních lázních -  Maďarsko  -  Bükfürdő 
s výletem do termálních lázní Sárvár –  ubytování v penzionech
3 denní zájezdy s autobusovou dopravou a ubytováním se snídaní

Termíny pobytu Počet 
dní/nocí

Cena - dospělá 
osoba

Cena - dítě 
do�12�let

24.01�–�26.01.2014�(pá-ne) 3/2 2�990,- 2 690,-

21.03.�–�23.03.2014�(pá-ne) 3/2 2�990,- 2 690,-

16.05.�–�18.05.2014�(so-po) 3/2 2�990,- 2 690,-

20.06.�–�22.06.2014�(pá-ne) 3/2 2�990,- 2 690,-

21.11.�–�23.11.2014�(pá-ne) 3/2 2�990,- 2 690,-

Cena zahrnuje :�2�x�ubytování�v penzionu�se�snídaní�v�Bükfürdő,�dopravu�autobusem,�
služby průvodce.
Cena nezahrnuje: stravování, vstupy do termálů, komplexní pojištění do zahraničí, 
lázeňskou�taxu�(1,8�€�/�dospělá�osoba�/�noc,�platí�se�na�místě).
Celodenní�vstupné�do�lázní�Sárvár�(cca�300,-�Kč),�celodenní�vstupné�do�lázní�Bük�(cca�
250,-�Kč�+�300,-�Kč�/�osoba�/�den�do�zážitkových�koupelí).

Víkend v temálních lázních -  Bükfürdő –  hotel „ Apartmán “
3 denní zájezdy s autobusovou dopravou a ubytováním

Termíny pobytu Počet 
dní/nocí

Cena - dospělá 
osoba

Cena - dítě 
do�12�let

28.03.�–�30.03.2014�(pá-ne) 3/2 2�990,- 2 690,-

25.04.�–�27.04.2014�(pá-ne) 3/2 2�990,- 2 690,-

27.09.�–�29.09.2014�(so-po) 3/2 2�990,- 2 690,-

17.10.�–�19.10.2014�(pá-ne) 3/2 2�990,- 2 690,-

21.11.�–�23.11.2014�(pá-ne) 3/2 2�990,- 2 690,-

Cena zahrnuje:� 2x� ubytování� ve� studiu,� autobusovou� dopravu,� 2x� vstup� do�
termálních  lázní� (sobota,�neděle�nebo�neděle,�pondělí),� služby�delegáta,�pojištění�CK�
dle�zákona 159/1999�Sb.
Cena nezahrnuje:� stravování,� pojištění� léčebných� a� úrazových� výloh� v� zahraničí�
včetně storna�zájezdu� (30,-�kč/dosp.�osoba/den,�15,-�Kč/dítě�do�18� let/den,�dítě�do�6�
let�v�doprovodu dospělé�osoby�zdarma,�senioři�od�70�let��60,-�Kč/den,�možnost sjednat 
v CK,�fakultativní�výlety,�lázeňskou�taxu�(1,8�€�/�dospělá�osoba�/�noc,�platí�se�na�místě).

HOTeL „bAjOR***“
Samostatně stojící apartmánový 
hotel „Bajor***“ se nachází 
uprostřed rozlehlých zahrad. 
Nabízí venkovní bazén, velkou 
terasu s lehátky, zázemí pro 
grilování a pokoje s balkonem.
Hosté mohou využívat lázeňských 
zařízení v Aparthotelu Bük-
Bukfurdo, které zahrnují vířivku, 
infračervenou saunu a sezónní 
bazén. Na požádání lze zařídit 
i masáže. Posilovna je také k 
dispozici. Individuálně zařízené pokoje jsou vybaveny satelitní TV, lednicí a LCD TV 
s DVD přehrávačem. Wi-Fi i kabelový internet jsou dostupné zdarma.
Bajor� Panzió� Restaurant� Aparthotel� Bük-Bükfürdő� je� vzdálen� 3� minuty� jízdy� od� 
termálních�lázní�Bük�a�od�golfového�hřiště�Greenfield.�V�hotelové�restauraci�se�podávají�
tradiční pokrmy maďarské kuchyně.
Soukromé parkoviště je dostupné zdarma.
Víkend v temálních lázních  (pá-ne)   -  Maďarsko  -  Bükfürdő –  hotel „Bajor“
3 denní zájezdy s autobusovou dopravou, ubytováním, polopenzí, 3x volný vstup 
do lázní  -   Seniorský pobyt 55+

Termíny pobytu Počet 
dní/nocí

Cena - dospělá 
osoba

07.03.�–�09.03.2014�(pá-ne) 3/2 3�990,-

28.11.�–�30.11.2014�(pá-ne) 3/2 3�990,-

Cena zahrnuje : dopravu� autobusem,� 2� x� ubytování� s  polopenzí� v  penzionu� Bajor,� 
3�x��celodenní�vstupy�do�lázní,�průvodce,�lázeňskou�taxu,�pojištění�CK�proti�úpadku.
Cena nezahrnuje:�komplexní�pojištění�léčebných�a�úrazových�výloh�v zahraničí�včetně�
storna�zájezdu,�příplatek�za�jednolůžkový�pokoj�(350,-�Kč�/�noc).

TeRmáLní Lázně büKfüRDő / SáRváR
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mAĎARSKO

HOTeL „APARTmán **“
Je situován v těsné blízkosti 
termálního areálu. V blízkosti 
hotelu je několik restaurací 
s vynikající maďarskou 
kuchyní.�Nabízíme�ubytování:� 
studia 1/2, apartmán 1/4 
( dva dvoulůžkové pokoje  
s� možností� přistýlky).  Studia�
i apartmány jsou vybaveny 
kuchyňským koutem s lednicí, 
WC,� sprchovým  koutem,� TV,�
balkonem. 

Maďarsko - Bükfürdő – ležící v západní části Maďarska, nedaleko rakouských hranic, jsou jedny z nejznámějších a nejoblíbenějších evropských léčebných lázní, druhé největší 
maďarské lázně�s�nejmodernějším�světem�sauny�a�speciálním�wellness.�Lázně�umístěné�na�14�hektarech�jsou�skutečným�lázeňským�komplexem�se�32�bazény�a�vodní�plochou�
přesahující 5200�m2. V areálu se nachází restaurace, bufet, kavárna a butik se suvenýry a léčebnými produkty.
Bazény� jsou�napuštěny� léčivou�vodou�o� teplotě�32°� až� 38°C,�plavecké�bazény�vodou� teplou�26°� až� 28°C.�Termální�prameny�obsahující� zemitovápenatou�vodu�mají� vysoký�
obsah železa,�vápníku,�fluoru,�hořčíku�a�mají�blahodárné�účinky�pro� pohybové�ústrojí,�gynekologické�poruchy,�revmatismus,�klouby�a�páteř,�Bechtěrovu�nemoc,�rehabilitaci�po�
úrazu, deformitu,�lumbago,�katar.�Po�koupeli�si�můžete�odpočinout�na�lehátkách,�která�jsou�k�dispozici�zdarma.

Maďarsko – Sárvár – městečko�Sárvár�se�nachází�poblíž� lázeňského�města�Bük,�V komplexu�   termálních� lázní�Sárvár�se�nacházejí�kryté�a�venkovní�bazény�s  teplotou�vody� 
30�–�38°�C,�které�jsou�navzájem�propojeny,�zážitkový�bazén�s divokou�řekou,�tryskami,�protiproudem�a�jacuzzi.�Součástí�komplexu�je�velký�plavecký�bazén�s řadou�atrakcí�–�bazén�
s vlnobitím,�skluzavky,�malé�i�obří�tobogány�apod..�K dispozici�je�sauna,�relaxační�centrum,�wellness,�fitness,�solárium,�samoobslužná�restaurace�s bohatým�výběrem�výborných�
maďarských�pokrmů.Alkalicko-hydrogenkarbonátový�a�sodíko-chloridový�léčivý�pramen�je�především�vhodný�při�léčbě�chorob�pohybového�ústrojí,�léčbě�chronických�katarů�
dýchacích cest, gynekologických potíží a dermatologických potíží.



TATRAnSKá LOmnICA / TATRAnSKá ŠTRbA
vYSOKÉ TATRY
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SLOvenSKO

HOTeL „ mORAvA** “
Hotel „MORAVA **“ je situovaný v centru Tatranské Lomnice, jedné z největších  
tatranských obcí a známým společensko-kulturním střediskem Vysokých Tater. 
Tatranská�Lomnica�leží�přímo�pod�úpatím�Lomnického�štítu.
Hotel�je�vzdálen�cca�10�minut�chůze�od�autobusové�/�vlakové�stanice.�Hotel�je�mimo-
řádně vhodný pro rodinnou dovolenou, seniorské pobyty, relaxační – ozdravné pobyty, 
semináře, školení, společenské akce.  Jeho výborná poloha umožňuje hostům podnikat 
túry�do�celé�oblasti�Vysokých�Tater.
Hotel „ MORAVA ** “ nabízí :
dvoulůžkové� pokoje� (koupelna� se� sprchovacím� koutem� a� WC,� TV),� dvoulůžkové 
pokoje�s balkonem�(na�požádání�přistýlka�–�lůžko),�(koupelna�se�sprchovacím�koutem�
a� WC,TV),� čtyřlůžkové� pokoje� (koupelna� se� sprchovacím� koutem� a� WC,� telefon,�
TV),� čtyřlůžkové� pokoje� s  balkónem� (na� požádání� přistýlka� –� lůžko),� (koupelna� 
se sprchovacím koutem a WC,  TV.
Parkoviště pro hotelové hosty je bezplatné. 
Pro hosty je k dispozici kavárna, restaurace, 
Wi-fi� zóna� v� recepci,� kopírovací� služby� na�
recepci, možnost využití trezoru, TV a SAT 
v kavárně, dětský koutek, biliard, stolní 
tenis, stolní fotbal, další společenské hry. 
V zimním období je k dispozici lyžárna  
a půjčovna lyží. Možnost lyžování v lyžař-
ských střediscích Tatranská Lomnica, Starý 
Smokovec,� Štrbské� Pleso,� Ždiar,� Spišské 
Bystré a Lučivná.
V okolí jsou termální koupaliště – AquaCity 
Poprad a Vrbov.
Relax centrum nabízí :
•�Částečná�a�celotělová�masáž�•�Rašelinový�zábal�•�Refrexní�masáž�chodidel
•�Bioptron�•�Masážní�lůžko�–�Serafem�•

PenzIOn „InGRID***“
Penzion „INGRID“ se nachází se v překrásném prostředí Vysokých Tater v Tatranské 
Štrbě.� Jen� 80� metrů� od� penzionu� je� ozubnicová� železnice„zubačka“,� která� zabez-
pečuje�dopravu�na�Štrbské�Pleso.�V�městě�Poprad�(18�km)� je�nově�otevřený�relaxač-
ně – sportovní areál Aquacity s termální vodou. Okolí penzionu poskytuje výborné 
možnosti pro odpočinek. V zimním období je možné využít lyžařský vlek vhodný ze-
jména pro rodiny s dětmi, který patří k penzionu. Hosté penzionu mají výrazné slevy. 
V� létě� láká�krása�Vysokých�Tater�absolvovat�náročné� i�méně�náročné�túry�nebo�pro-
cházky přírodou s čistým vzduchem, který je léčivý zejména pro alergiky.
Penzion� INGRID� nabízí� svým� návštěvníkům� ubytování� v� 2� a� 3� lůžkových� pokojích�
s vlastním WC a sprchovým koutem, TV, WiFi a balkonem. U penzionu je osvětlené  
parkoviště.
Penzion je vhodný zejména pro náročnější klientelu, která má ráda vkusné, čisté  
a prostorné ubytování. 

Pobyt s „Andělem na horách“  (so-čt) – ubytování, doprava autobusem, polopenze

Termíny pobytu Počet
dní/nocí

Cena za pobyt
dospělé osoby

Cena za pobyt
dítě�do��15�let

21.06.–26.06.2014 6/5 4�790,- 4�490,-

05.10.–10.10.2014 6/5 4�790,- 4 490,-
Cena zahrnuje:� dopravu� autobusem,� 5� x� ubytování� v�pokojích� bez� balkonu� (pokoj�
s�balkonem�za�příplatek�60,-�Kč�/�noc),�5�x�polopenze,�taneční�večírek,�beseda�o�Vysokých�
Tatrách,�promítání�filmu�„Anděl�na�horách“,�služby�delegáta.
Cena nezahrnuje:�rekreační�poplatek�(30,-�Kč�/�den�/�osoba�od�18�–�70�let),�pojištění�
léčebných�a�úrazových�výloh�v�zahraničí,�fakultativní�výlety.
Pobyt nejen pro seniory  (ne-pá) – ubytování, doprava autobusem, polopenze

Termíny pobytu Počet
dní/nocí

Cena za pobyt
dospělé osoby

Cena za pobyt
dítě�do��15�let

06.04.–11.04.2014 6/5 4�290,- 3�990,-

09.11.–14.11.2014 6/5 4�290,- 3�990,-
Cena zahrnuje:� dopravu� autobusem,� 5� x� ubytování� v�pokojích� bez� balkonu� (pokoj�
s�balkonem�za�příplatek�60,-�Kč�/�noc),�5�x�polopenze,�1�x�výlet�na�koupaliště�Vrbov�–�
v�ceně�transfer�a�vstupenka,�1�x�rašelinový�zábal,�1�x� inhalace,�taneční�večírek,�služby�
delegáta.
Cena nezahrnuje:�rekreační�poplatek�(30,-�Kč�/�den�/�osoba�od�18�–�70�let),�pojištění 
léčebných�a�úrazových�výloh�v� zahraničí� včetně�storna� zájezdu� (30,-� kč/dosp.�osoba/
den,�15,-�Kč/dítě�do�18�let/den,�dítě�do�6�let�v�doprovodu�dospělé�osoby�zdarma,�senioři 
od�70�let��60,-�Kč/den, fakultativní výlety.

3 a 4 denní zájezdy (ubytování, doprava autobusem)

Termíny pobytu Počet
dní/nocí

Cena za pobyt 
dospělé osoby

Cena za pobyt
dítě�do�15�let

*Cena za pobyt
dítě�do�3�let

08.02.–11.02.2014
(Jarní�prázdniny�Ostrava) 4/3 2�990,- 2�690,- 1 290,-

14.03.–16.03.2014 3/2 2�490,- 2�290,- 1�290,-

25.10.–28.10.2014 4/3 2�990,- 2�690,- 1 290,-

*cena dítě do 3 let (bez nároku na lůžko) platí pouze v doprovodu 2 dospělých osob
Cena zahrnuje:�dopravu�autobusem,�2,�3�x�ubytování,�služby�delegáta.
Cena nezahrnuje:� rekreační� poplatek� (30,-� Kč� /� den� /� osoba� od� 18� let),� pojištění�
léčebných� a� úrazových� výloh� v�zahraničí,� skipasy,� fakultativní� výlety,� možnost� 
dokoupení� snídaní� za� cenu� 110,-� Kč� /� osoba� /� den.� Možnost� stravování� v�objektu 
penzionu.
Celoroční individuální  pobyty s vlastní dopravou

Cena�osoba/den 06.01.�–�23.12.2014 23.12.�–�06.01.2015

Pokoj�1/2 570,- 830,-

Pokoj�1/3 540,- 700,-

Studio�1/2 680,- 980,-

Cena zahrnuje: ubytování.
Cena nezahrnuje:� stravování� (možnost� stravování� přímo� v� objektu� penzionu),�
rekreační�poplatek� (30,-�Kč� /�den�/�osoba�od�18� let),�pojištění� léčebných�a�úrazových�
výloh v zahraničí, skipasy, fakultativní výlety.

Možnosti fakultativních výletů:
Hrebienok (cca 45 min.) – je východiskem turistických tras. Můžete se zde dopravit pozemní lanovkou nebo pěší chůzí po asfaltové resp.lesní cestě. 
Zamkovského chata (cca 45 min.)
Slavkovský štít (6 hod.) –�zdlouhavá�túra.�Začátek�je�na�Hrebienku�a�pokračuje�směrem�na�Slezsky�dům.�Po�cca�20�min.�vás�cesta�dovede�k�rozcestní-
ku, kde se vaše cesta odkloní směrem na Slavkovský štít.
Téryho chata (2 hod.45 min.)�–�středně�náročná�túra.
Zbojnická chata – středně náročná trasa, která z určité části vede po „Tatranské magistrále“.
Skalnaté Pleso – trasa je nenáročná. Začátek cesty je shodný s trasou na Hrebienok – Zamkovského chatu. U Zamkovského chaty se cesty rozdělují.
Jedna z nich vede na Téryho chatu  a druhá na Skalnaté Pleso. Zpět je možné dostat se po stejné trase, případně můžete využít kabinovou lanovku do 
Tatranské�Lomnice.�Ze�Skalnatého�Plesa�vedou�další�turistické�trasy�(chat�na�Zeleném�Plese,�Tatranská�Lomnice).
Studenovodské vodopády, Rainerova chata (30 min.) – nenáročná procházka podél Studeného potoka vás dovede k Studenovodským  
vodopádům. Dále můžete pokračovat na Raienrovou chatu a potom po magistrále se můžete vrátit zpět na Hrebienok.
Nabídka celodenních výletů s poznáváním kulturních památek - Spiš a Kežmarok, Levoča, Strážky, Stará Ĺubovňa, Spišský hrad.
Hostům se nabízí také návštěvu Muzea Tatranského národního parku v Tatranské Lomnici a nedaleké botanické zahrady s expozicí tatranské přírody.
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Obec Oravice se nachází v Západních Tatrách - 
Roháčích. Pro svou nádhernou přírodu, příznivé 
podmínky pro turistiku, termální lázně s léčivou vodou 
v Meander parku a nově vybudovaným Ski areálem 
se stala ideálním místem pro strávení pobytu v letním 
i zimním období.

„CHATA LUx“
Chata „Lux“ se nachází v obci Oravice, která je známá 
především svými termálními bazény a také nově vybu-
dovanými lyžařskými sjezdovkami. Chata má svou vlastní 
restauraci s barem, jídelnu, společenskou místnost, saunu, 
tenisové�kurty,�dětský�lyžařský�vlek�(150�m)�a�venkovní�gril.�
K dispozici je také půjčovna horských kol a lyží. Ubytování 
nabízíme ve 2, 3, 4 a 1x 1/8 lůžkových pokojích. Pokoje 
jsou vybaveny TV, SAT, některé mají své vlastní WC a sprch. 
kout.�Parkoviště�je�přímo�před�chatou�(v�zimních�měsících�
jsou�nutné�řetězy).
Při zimních pobytech vlek u chaty Lux ZDARMA.

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 milovníky pouze venkovních bazénů je 
možné navštívit cenově výhodné Tvrdošínské termální lázně, které se nacházejí v těsné blízkosti MEANDER PARKU. 
Ski�areál�Vitanova�se�nachází�cca�300�m�od�penzionů�Orchidea�a�Nina.�Další�lyžařský�areál�Ski�Meander�v�Oravicích.

PenzIOn „ORCHIDeA“
Penzion „Orchidea“ se nachází v obci Vitanová.   
Nabízí jeden samostatný luxusní apartmán s vlastním ku-
chyňským koutem s obývací částí s gaučem, ložnicí, sprcho-
vým koutem s WC a terasou.
1. patro:
Pokoje 3 x 1/2 s možností přistýlky, balkon
Apartmán 1 x 1/4 se dvěmi ložnicemi, každý se dvěma lůžky. 
Všechny�pokoje/AP�mají� svůj� vlastní� sprchový� kout� s�WC,�
balkon,�lednici,�TV-SAT�(i�české�programy),�WiFi�připojení.�
2. patro:
Pokoje 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. 
Bezplatné parkování přímo u penzionu.
Při skupinových pobytech přeprava klientů do termálních 
lázní�a�na�Meander�ski�s�příplatkem�30,-�Kč/osoba/den.

PenzIOn „nInA“
Penzion „Nina“ se nachází v obci Vitanova. V blízkosti pen-
zionu se nachází termální lázně Meander Park v Oravicích 
a�lyžařské�centra�Vitanova�ski�park�(cca�300m)�a�Meander�ski�
park v Oravicích.
Pokoje 2 x 1/2  s možností dvou přistýlek, se společným 
sociálním�zařízením�(vana,� sprchový�kout,�WC),�mikrovlnou�
troubou, balkonem. 
Pokoj 1 x 1/2 s dvěma přistýlkami a vlastním sociálním za-
řízením�(sprchový�kout,�WC).
Apartmán 1/4 – vybaven obývacím pokojem s francouzským 
oknem a ložnicí se dvěma lůžky a možností dvou přistýlek. AP 
má�vlastní�sociálním�zařízením�(WC,sprchový�kout).
V�každém�pokoji/AP�je�TV,�SAT,�lednice,�rychlovarná�konvice�
a WiFi připojení.
Penzion�nabízí�dále�tyto�služby:�masáže�–�fyzioterapii,�dětské�
hřiště, trampolínu, malé fotbalové hřiště, parkování u domu. 
Na objednávku je možné zajistit jízdu na koni, v kočáru nebo 
na saních.

Pobyt nejen pro seniory – 6 denní zájezd (ubytování,
doprava autobusem, plná penze)

Termíny pobytu Počet 
dní/nocí

Cena 
dospělá 
osoba

Cena
dítě do 
12�let

Cena 
dítě do  
6 let*

25.05.-30.05.2014 6/5 3�990,- 3�490,- 1�990,-

07.09.-12.09.2014 6/5 3�990,- 3�490,- 1�990,-

Víkendové a vánoční pobyty  (ubytování, doprava 
autobusem, polopenze)

Termíny pobytu Počet 
dní/nocí

Cena 
dospělá 
osoba

Cena
dítě do 
12�let

Cena 
dítě do  
6 let*

15.11.-17.11.2014 3/2 2�190,- 1�990,- 1 290,-

26.12.�–�29.12.2014
(Vánoční�pobyt) 4/3 3�290.- 2�990,- 1�790,-

*dítě�do�6�let�(bez�nároku�na�lůžko)�platí�pouze�
v doprovodu�dvou�dospělých�osob
Cena zahrnuje:�ubytování�ve�2,�3,�4�a�8lůžkových�pokojích 
(WC�a�sprchy�jsou�na�patře společné),�polopenzi�nebo�plnou�
penzi,�dopravu autobusem�služby�delegáta,�pojištění�CK�proti�
úpadku.
Cena nezahrnuje:� rekreační�poplatek�20,-�Kč/osoba�od�18�
let/den,� pojištění� léčebných  výloh� v� zahraničí,� vstupy� do�
termálních lázní, skipasy, fakultativní výlety.
U�dětí�do�6�let cena�nezahrnuje�lůžko.
Doplatek�za�neobsazené�lůžko:�250,-�Kč/osoba/den.
Sleva: při ubytování na přistýlce dospělá osoba i dítě  
-100,-�Kč/noc.�
Odpočet�z�ceny�zájezdu�při�vlastní�dopravě�-300,-�Kč/osoba

Týdenní individuální pobyty s vlastní dopravou (mimo 
vánočních svátků a Silvestra)

Termíny pobytu Počet 
dní/nocí

Cena  
dospělá
 osoba

Cena 
dítě 

do�12�let

Cena 
dítě 

do 6 let*

Ubytování s PP 8/7 3 990,- 3 490,- 1 990,-

Ubytování s PLP 8/7 4 490,- 3 990,- 2 490,-

*dítě�do�6�let�(bez�nároku�na�lůžko)�platí�pouze�
v doprovodu�dvou�dospělých�osob
Cena zahrnuje: ubytování v chatě Lux, PP nebo PLP.
Cena nezahrnuje:� rekreační� poplatek� 20,-� Kč/osoba� od�
18� let/den,� pojištění� léčebných  výloh� v  zahraničí,� vstupy�
do termálních lázní, skipasy, fakultativní výlety, u dětí do 6 
let cena�nezahrnuje�lůžko.
Doplatek�za�neobsazené�lůžko:�250,-�Kč/osoba/den.
Sleva: při ubytování na přistýlce dospělá osoba i dítě  
-100,-�Kč/noc.�

Termíny pobytu Počet 
dní/nocí

Cena
dospělá 
osoba

Cena
dítě do
12�let

Cena
dítě do
6 let*

18.01.-19.01.2014 2/1 1 290,- 990,- 600,-
31.01.-02.02.2014

(pololetní�prázdniny) 3/2 1 790,- 1 490,- 990,-

28.02.�–�02.03.2014 3/2 1 790,- 1 490,- 990,-
**18.04.-21.04.2014

(Velikonoce) 4/3 2 990,- 2 690,- 1 490,-

08.05.-11.05.2014 4/3 1 990,- 1 690,- 1 190,-

**25.05.-30.05.2014 6/5 4 190,- 3 690,- 1 490,-

**07.09.-12.09.2014 6/5 4 190,- 3 690,- 1 490,-

25.10.-28.10.2014 4/3 2�190,- 1 890,- 1 290,-

15.11.-17.11.2014 3/2 1 790,- 1 490,- 990,-
**26.12.�–�29.12.2014

(Vánoční�pobyt) 4/3 3�290,- 2�990,- 1 790,-

**26.12.2014�–�02.01.2015
(Vánoční

a�silvestrovský�pobyt)
8/7 5 990,- 5�490,- 2�490,-

**29.12.�–�02.01.2015
(Silvestrovský�pobyt) 5/4 4�290,- 3 790,- 1 990,-

 

Termíny pobytu Počet
dní/nocí

Cena
dospělá 
osoba

Cena
dítě do
12�let

Cena
dítě do
6 let*

09.02.�–�14.02.201
(jarní�prázdniny�Ostrava) 6/5 2�990,- 2�690,- 1�190,-

28.02.�–�02.03.2014 3/2 1 790,- 1 490,- 990,-

**18.04.-21.04.2014
(Velikonoce) 4/3 2 990,- 2 690,- 1 490,-

08.05.-11.05.2014 4/3 1 990,- 1 690,- 1 190,-

**�07.09.-12.09.2014 6/5 4 190,- 3 690,- 1 490,-

25.10.-28.10.2014 4/3 2�190,- 1 890,- 1 290,-

15.11.-17.11.2014 3/2 1 790,- 1 490,- 990,-

Celoroční  individuální pobyty s vlastní dopravou 

Termín pobytu
Léto

osoba/
noc

Zima
osoba/

noc

Vánoční a silvestrovský 
pobyt

23.12.2014�–�5.1.2015�
Cena�osoba/den

s polopenzí

Pokoj�1/2 330,- 420,- 750,-

Apartmán�1/2+2 360,- �450,- 750,-

Cena zahrnuje: 1x�(2,3,4,5,�7x)�ubytování�ve�2,3�a�4lůžkových�pokojích,�dopravu�autobusem,�pokud�je�v�termínu�uvedeno�
polopenzi,�služby�delegáta,�pojištění�CK�proti�úpadku.
Cena nezahrnuje:�stravování�(pokud�není�součástí�zájezdu),�pojištění léčebných�a�úrazových�výloh�v zahraničí,�rekreační�
poplatek�(20,-�Kč/den/osoba�od18�let),�vstupy�do�termálních�lázní,�skipasy,�fakultativní�výlety,�u�dětí�do�6�let�cena nezahrnuje�
lůžko�(pokud�není�uvedeno�jinak).
Stravování: možnost�dokoupení�polopenze�(pokud�není�součástí�zájezdu)�280,-�Kč/dosp.os./den,��200,-�Kč/dítě�do�12�let/den.
Odpočet�z�ceny�zájezdu�při�vlastní�dopravě�(penzion�Orchidea,�Nina)�–�300,-�Kč/osoba.
Doplatek�za�neobsazené�lůžko�:�250,-�Kč�/�noc.
Týdenní individuální pobyty s vlastní dopravou (mimo 
vánočních svátků a Silvestra)

Termíny pobytu Počet 
dní/nocí

Cena 
dospělá 
osoba

Cena 
dítě do 
12�let

Cena 
dítě do 
3�let

celoročně 8/7 2 990,-� 2 490,- ZDARMA

Dítě� do� 3� let� bez� nároku� na� lůžko� v  doprovodu� dvou�
dospělých osob pobyt zdarma

Cena zahrnuje: ubytování.
Cena nezahrnuje:�stravování,�dopravu,�pojištění léčebných�a�úrazových�výloh�v zahraničí,�rekreační�poplatek�(20,-�Kč/den/
osoba�od18�let),�vstupy�do�termálních�lázní,�skipasy,�fakultativní�výlety,�u�dětí�do�3�let�cena nezahrnuje�lůžko�(pokud�není�
uvedeno�jinak).
Sleva:�děti�do�10�let�(penzion�Nina)�sleva�v�letních�měsích�-�90,-�Kč,�v�zimě��-�60,-�Kč.
Příplatek:�při�pobytu�pouze�na�jednu�noc�u�penzionu�Nina�se�cena�navyšuje�o�60,-�Kč.

*cena�dítě�do�6�let�(bez�nároku�na�lůžko)�platí�pouze�
v doprovodu�dvou�dospělých�osob
** polopenze

Pobytové zájezdy - ubytování, doprava autobusem, PP 
nebo vlastní strava (dle programu zájezdu) Pobytové zájezdy - ubytování, doprava autobusem, PP 

nebo vlastní strava (dle programu zájezdu)

Dítě� do� 3� let� bez� nároku� na� lůžko� v  doprovodu� dvou�
dospělých osob pobyt zdarma

záPADní TATRY / ROHáče - TeRmáLní Lázně
ORAvICe / vITAnOvá    POKOje / STUDIA / APARTmánY

TeRmáLní Lázně
                              vITAnOvá/ PODHájSKA/ beŠeŇOvá   APARTmánY / POKOje
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PenzIOn „ASTRA  I. A II.“
Penziony  „Astra I. a  II.“� jsou�situovány� �pouze�400�m�od�
termálního koupaliště v Podhájské, v části Svätuša.
Součástí penzionů je i krásná zahrada s posezením , grilem  
a dětským koutkem. Možnost parkování u penzionu.
Penzion „ASTRA I.“ nabízí ubytovaní v sedmi 2,� 3� a� 4�
lůžkových pokojích s možností přistýlek. Pět pokojů 
je� vybaveno� samostatným� soc.� zařízením� (WC,� umý-
vadlo,� sprch.� kout),� ledničkou� a� TV� –� SAT.� V� přízemí� je�
k dispozici společná kompletně vybavená kuchyně  
(mikrovlnná� trouba,� sporák,� lednice,� rychlovarná� konvice).�
Dva pokoje v přízemí jsou řešené jako apartmány, mají  
společné soc. zařízení, kuchyni s lednicí a sporákem.  
Každý pokoj má svou TV-SAT. 
Penzion „ASTRA  II.“ je vybudovaný za penzionem Astra 
I. na společném pozemku. Je to dvojposchoďový pen-
zion� s� dvanácti� pokoji� s� 2-4� lůžky.� Každý� pokoj� je� vyba-
ven vlastním sociálním zařízením, TV a ledničkou. Čtyři 
pokoje v přízemí mají samostatné kuchyňské kouty, v 
1.� a� 2.� poschodí� jsou� zařízené� společné� kuchyňky� pro�
hosty z daného patra. V suterénu se nachází společen-
ská místnost. Všechny pokoje na poschodí mají balkon 
s možností posezení.

Termíny pobytu Počet
dní/nocí

Cena 
dospělá 
osoba

Cena dítě
do�12�let

Cena dítě
do�3�let*

celoročně 8/7 3 190,- 2 690,- ZDARMA

Termíny pobytu Počet
dní/nocí

Cena dospělá 
osoba

Cena dítě
do�12�let

Cena dítě
do 6 let*

celoročně 8/7 2 990,- 2 490,- ZDARMA

Cena zahrnuje:�3x�(7x)�ubytování�ve�2,�3�a�4�lůžkových�pokojích�
nebo�studiích/AP,�dopravu�autobusem,�služby�delegáta,�pojištění�
CK�proti�úpadku.
Cena nezahrnuje:� stravování� (možnost� dokoupení� polo-
penze� 250,-Kč/os./den� v� blízké� restauraci),� rekreační� pop- 
latek� (25,-Kč/den/osoba� od� 18� let),� pojištění� léčebných� a�
úrazových� výloh� v  zahraničí� včetně� storna� zájezdu� (30,-Kč/
dosp.� osoba/den,� 15,-� Kč/dítě� do� 18� let/den,� dítě� do� 6� let� v�
doprovodu dosp.os. zdarma, senioři od� 70� let� 60,-� Kč/den, 
lze�sjednat�v CK, vstupy do termálních lázní, fakultativní výlety.
Odpočet�z ceny�zájezdu�při�vlastní�dopravě� (penzion�Astra� I.,II.)��
-�400,-�Kč/osoba.�Doplatek�za�neobsazené�lůžko:�250,-�Kč�/�noc.

Cena zahrnuje:� 2x� (3x,� 5x)� ubytování� ve� 2,3� a� 4lůžkových�
pokojích, dopravu autobusem, pokud je v termínu uvedeno 
polopenzi,�služby�delegáta,�pojištění�CK�proti�úpadku.
Cena nezahrnuje:� stravování� a� dopravu,� pojištění  léčebných� 
a�úrazových�výloh�v zahraničí,�rekreační�poplatek�(20,-�Kč/den/
osoba�od18�let),�vstupy�do�termálních�lázní,�skipasy,�fakultativní�
výlety,�u�dětí�do�6�let�cena nezahrnuje�lůžko.
Stravování: možnost�dokoupení�polopenze�(pokud�není�součástí�
zájezdu)�280,-�Kč/dosp.os./den,��200,-�Kč/dítě�do�12�let/den.
Odpočet� z� ceny� zájezdu� při� vlastní� dopravě� (penzion� Mája)� –�
300,-�Kč/osoba.
Doplatek�za�neobsazené�lůžko:�250,-�Kč�/�noc.

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 milovníky pouze 
venkovních bazénů je možné navštívit cenově výhodné 
Tvrdošínské termální lázně, které se nacházejí v těsné 
blízkosti MEANDER PARKU.

Obec Podhájska -  termály Podhájska — vyhledávaný 
areál,� jeho�voda� je�světovým�unikátem�s blahodárnými�
účinky�na�celý�organismus,�srovnatelná�s vodou�Mrtvého�
moře.�V období�letní�sezóny�je�návštěvníkům�k dispozici�
devět bazénů a tobogán. Součástí termálního koupaliště 
je i nově otevřené Wellness centrum Aquamarin.

Obec Bešeňová se nachází v západní části Liptovskej 
kotliny,�10��km�východně�od�Ružomberka�na�pravém�břehu�
nejdelší slovenské řeky Váhu. Je známa díky termálnímu 
koupališti s léčivou vodou. V Thermal Parku můžete nalézt 
8�venkovních�bazénů� s� termální� vodou�od�26�do�39� °C� 
a�3�vnitřní�bazény.�

Týdenní individuální pobyty s vlastní dopravou, 
sobota–sobotaTýdenní individuální pobyty s vlastní dopravou, 

sobota–sobota

PenzIOn „mOTýL“
Penzion „Motýl“ se nachází nedaleko Liptovskej Mary 
v blízkosti termálních lázní a aquaparku Bešeňová  
(cca�2� 200�m).�Má� ideální�polohu�na� kombinaci� lyžovaní� 
a relaxace v termálních lázních. Nejbližšími turistický-
mi� cíli� mohou� být� túra� na� Velký� Choč,� Liptovský� Hrad�
i Prostiecka a Kvačianská dolina. V dosahu je množ-
ství� túr� v� Nízkých,� Západních� či� Vysokých� Tatrách. 
Nabízíme  ubytování ve dvou a třílůžkových pokojích  
s vlastním sociálním zařízením. Všechny pokoje jsou nově  
a moderně zařízeny. V každém pokoji je také balkon, TV, 
SAT a WIFI připojení. K dispozici je půjčovna kol, dětské 
hřiště,�velká�trampolína�a�kolečkové�brusle�(za�poplatek).�
Součástí penzionu je restaurace s příjemnou atmosférou 
a výbornou kuchyní. Parkování před objektem penzionu 
bezplatně. Penzion povoluje za příplatek psa, ale pouze 
menší rasy, které nebudou rušit ostatní hosty.

PenzIOn „mAjA“  vITAnOvá“
Penzion „Maja“ se nachází v rekreační oblasti Západ-
ních Tater v obci Vitanová - Oravice. Nabízíme  ubytování  
ve dvoulůžkových, třílůžkových studiích nebo pokojích. 
Dále� k� dispozici� jsou� 3� apartmány� komplet� vybaveny� 
s bezbariérovým přístupem. K dispozici je také samo-
statná vybavená kuchyňka, kde si hosté mohou připravit 
vlastní jídlo a společenská místnost. V blízkosti penzio-
nu se nacházejí termální bazény Meander park Oravice  
a termální lázně města Tvrdošín v Oravicích. V zimě si 
můžete�zalyžovat�ve�SKI�areálu�Vitanova�ski�(cca�200m�od� 
penzionu)� nebo� v� Meander� ski� areálu� v� Oravici� 
(cca� 7� km).� V� areálu� penzionu� se� nachází� velká� zahrada� 
s dvěma altánky a grilem na příjemný odpočinek.
Parkování ve dvoře.

Pobytové zájezdy - ubytování, doprava autobusem, 
PP, nebo vlastní strava (dle programu zájezdu)

Termíny pobytu Počet
dní/nocí

Cena 
dospělá 
osoba

Cena dítě
do�12�let

Cena dítě
do 6 let*

09.02.�–�14.02.2014
(jarní�prázdniny�

Ostrava)
6/5 2�990,- 2�690,- 1�190,-

08.05.-11.05.2014 4/3 1 990,- 1 690,- 1 190,-

**�07.09.-12.09.2014 6/5 4 190,- 3 690,- 1 490,-

25.10.-28.10.2014 4/3 2�190,- 1 890,- 1 290,-

15.11.-17.11.2014 3/2 1 790,- 1 490,- 990,-
*cena�dítě�do�6�let�(bez�nároku�na�lůžko)�platí�pouze�
v doprovodu�dvou�dospělých�osob
** polopenze

Pobytové zájezdy – ubytování, doprava autobusem

Termíny pobytu Počet
dní/nocí

Cena 
dospělá 
osoba

Cena dítě
do�12�let

Cena dítě
do 6 let*

01.05.-�04.05.2014 4/3 2�990,- 2�690,- 1�290,-

07.06.-�14.06.2014 8/7 3 990,- 3 490,- 1 490,-

09.10.-12.10.2014 4/3 2�990,- 2�690,- 1�290,-
*cena�dítě�do�6�let�(bez�nároku�na�lůžko)�platí�pouze�
v doprovodu�dvou�dospělých�osob

*dítě�do�6�let�zdarma�(bez�nároku�na�lůžko)�platí�pouze�
v doprovodu�dvou�dospělých�osob

Cena zahrnuje: ubytování.
Cena nezahrnuje:� rekreační�poplatek�20,-�Kč/osoba�od�18�
let/den,� pojištění� léčebných  výloh� v  zahraničí,� vstupy� do�
termálních lázní, skipasy, fakultativní výlety.
Doplatek�za�neobsazené�lůžko:�250,-�Kč/osoba/den.

*dítě�do�3�let�zdarma�(bez�nároku�na�lůžko)�platí�pouze�
v doprovodu�dvou�dospělých�osob

Cena zahrnuje: ubytování.
Cena nezahrnuje:� rekreační�poplatek�25,-�Kč/osoba�od�18�
let/den,� pojištění� léčebných  výloh� v  zahraničí,� vstupy� do�
termálních lázní, skipasy, fakultativní výlety.
Doplatek�za�neobsazené�lůžko:�250,-�Kč/osoba/den.

Pobytové zájezdy - ubytování, autobusová doprava a PP

Termíny pobytu Počet
Dní/nocí

Cena 
dospělá 
osoba

Cena dítě 
do�12�let

Cena dítě 
do 6 let*

12.04.�–�13.04.2014 2/1 1 990,- 1 790,- 1 190,-

07.11.�–�09.11.2014 3/2 2 690,- 2 490,- 1 490,-

*�dítě�do�6�let�pobyt�zdarma�(bez�nároku�na�lůžku�
v doprovodu�dvou�osob�platí�pouze�dopravu�a�stravu
Cena zahrnuje: 1x� (2x)� ubytování� ve� 2,3� a� 4lůžkových�
pokojích, dopravu autobusem, polopenzi, TV, SAT, WiFi, 
služby�delegáta,�pojištění�CK�proti�úpadku.
Cena nezahrnuje:� pojištění  léčebných� a� úrazových� výloh�
v  zahraničí,� rekreační� poplatek� (25,-� Kč/den/osoba� od18�
let),�vstupy�do�termálních�lázní,�skipasy,�fakultativní�výlety,�
u�dětí�do�6�let�cena nezahrnuje�lůžko.
Odpočet�z�ceny�zájezdu�při�vlastní�dopravě��–�300,-�Kč/osoba 
Doplatek�za�neobsazené�lůžko�:�250,-�Kč�/�noc.
Celoroční individuální  pobyty s vlastní dopravou

Typ ubytování Cena dospělá 
osoba/den

Cena�dítě�do�12�
let/den

Pokoj�1/2 1�020,- 720,-

Pokoj�1/3 840,- 600,-

Apartmán�1/3 1�050,- 740,-

Dítě�do�3�let�bez�nároku�na�lůžko�v doprovodu�dvou�dospělých�
osob pobyt zdarma.

Parkování�před�penzionem�zdarma,�ve�dvoře�penzionu�120,-�
Kč/den.
Cena zahrnuje: ubytování, TV, SAT, WiFi
Cena nezahrnuje:� rekreační�poplatek�(25,-�Kč�/�den�/�osoba�
od�18�let),�pojištění�léčebných�a�úrazových�výloh�v zahraničí,�
skipasy, fakultativní výlety
Nepovinné�příplatky:�snídaně�150,-�Kč/den,�polopenze�300,-�
Kč/den,�plná�penze��450,-�Kč,�večeře�150,-�Kč.�Pes�(menší�rasa)��
180,-�Kč/den.�Přistýlka:�čtvrtá�osoba�na�pokoji��360,-�Kč/noc.

TeRmáLní Lázně
                              vITAnOvá/ PODHájSKA/ beŠeŇOvá   APARTmánY / POKOje



veĽKý meDeR / DUnAjSKá STReDA
TeRmáLní Lázně

Lázeňské město Veĺký Meder�se�nachází�na�jižním�Slovensku,�v Podunajské�nížině,�v dolní�části�Žitného�ostrova�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,��svalové�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�teplotě�76,5�˚C).�Kromě�koupání�v bazénech�s termální�vodou�mohou�návštěvníci�relaxovat�v saunovém�světě,�k dispozici�mají�magnetoterapii,�
masážní salón a salón krásy.

Termální lázně Dunajská Streda�jsou�známé�především�svými�termálními�prameny�vhodnými�k�léčbě�obtíží�s�pohybovým�ústrojím.Termální�voda�zde�vyvěrá�z�geotermálního�
vrtu�o�hloubce�1600�metrů.�Její�teplota�je�54�-�57�stupňů�Celsia.�Je�to�vysoce�mineralizovaná�voda,�hydrogenuhličitanovo-sodná�se�zvýšeným�obsahem�sodíku,�hydrogenuhličitanů�
a�floridů,�slabě�alkalická,�středně�termální.�Lázeňský�areál�tvoří�sedm�bazénů�s�termální�vodou�(jeden�z�nich�je�dětský),�ty�doplňuje�také�přírodní�jezero.�Termální�koupaliště�se�
nachází�na�ploše�více�než�20�hektarů.�Areál�je�obohacen�120�metrů�dlouhým�vodním�tobogánem.�Bazén�„rotunda“�mohou�využít�i�osoby�s�invalidním�vozíkem,�protože�je�zde�
speciální�pohyblivé�sedadlo�–�výtah�do�vody.�V�hlavní�budově�lze�relaxovat�ve�třech�druzích�saun:�finské,�parní�nebo�infra�sauně.�Služby�zde�provozují�také�dva�profesionální�
maséři�a�k�dispozici�vám�bude�i�péče�o�nehty�-�manikúra�a�pedikúra.�

PenzIOn „fRIDRICH“
Nový apartmánový dům „Fridrich“� se�nachází� cca� 200�
m od Thermalparku Veĺký Meder. Všechny apartmány a 
dvoulůžkové pokoje jsou vybavené vlastním sociálním 
zařízením se sprchou, vlastní kuchyní a posezením na 
balkóně resp. na terase. Součástí vybavení je LCD TV, rádio 
a Wifi připojení na internet.
Apartmánový dům je obklopen oplocenou zahradou 
s  dětským� koutkem� a� zahradním� grilem� pod� altánkem.�
Parkování�přímo�u�domu�na�vlastním�parkovišti�v oplocené�
zahradě je bezplatné.

PenzIOn „ROYAL“
Nový apartmánový dům „Royal“�s celoročním�provozem�
se�nachází�cca�200�m�od�termálního�koupaliště�Veĺký�Meder.�
Všechny�apartmány�2,3�a�4�lůžkové�pokoje�jsou�vybaveny�
vlastním sociálním zařízením se sprchovacím koutem, 
vlastní kompletně vybavenou kuchyní a posezením na 
terase. Součástí vybavení je LCD TV, rádio, CD přehrávač a 
bezplatný�Wifi�internet.�Pro�děti�je�k dispozici�dětské�hřiště.�
Možnost�grilování�v zahradě.�Parkování�přímo�u�domu�na�
uzavřeném�parkoviště�i�v zahradě�je�bezplatné.

PenzIOn „AnITA“
Nové nadstandardní apartmány „Anita“� s  celoročním�
provozem se nacházejí jen pár kroků od termálního 
koupaliště�Veĺký�Meder,� cca� 100�m.�Všechny� dvou,� tří� � a�
čtyřlůžkové apartmány jsou vybaveny vlastním sociálním 
zařízením se sprchou, vlastním kuchyňským koutem 
s balkonem�nebo�terasou�s posezením.�Součástí�vybavení�
je� LCD�TV,�Wifi� připojení�na� internet.� K dispozici� je� velká�
terasa�s možností�posezení�s grilem.�Parkování�na�vlastním�
parkovišti u domu je bezplatné.

Víkendové pobyty v termálních lázních – Slovensko – Velký Meder  s výletem do termálů v Dunajské Strede - ubytování s dopravou autobusem 

Termín pobytu
(�pá�–�ne)

Počet
Dní/nocí

Penzion „ ROYAL“      Penzion „ FRIDRICH“ Penzion „ ANITA“

Cena
dosp. osoba

cena dítě
do��12�let

Cena
dosp. osoba

cena dítě
do��12�let

Cena
dosp. osoba

cena dítě
do��12�let

21.03.�–�23.03.2014 3/2 �2�490,- 2 290,- 2490,- 2 290,- 2490,- 2 290,-

25.04.�–�27.04.2014 3/2 2�490,- �2 290,- 2490,- 2 290,- 2490,-� 2 290,-

23.05.�–�25.05.2014 3/2 ��2�490,-� 2 290,- – – 2490,-� 2 290,-

19.09.�–�21.09.2014 3/2 2�490,- 2 290,- 2490,- 2 290,- 2490,- 2 290,-

17.10.�–�19.10.2014 3/2 2�490,-� 2 290,- 2490,- 2 290,- 2490,- 2 290,-

Týdenní pobyty v termálních lázních – Slovensko – Velký Meder  s výletem do termálů v Dunajské Strede  - ubytování s dopravou autobusem 

Termín pobytu
(�so�–�so�)

Počet
Dní/nocí

Penzion „ ROYAL“      Penzion „ FRIDRICH“ Penzion „ ANITA“

Cena
dosp. osoba

cena dítě
do��12�let

Cena
dosp. osoba

cena dítě
do��12�let

Cena
dosp. osoba

cena dítě
do��12�let

05.07.�–�12.07.2014 8/7 – – – – 4 290,- 3 990,-

12.07.�–�19.07.2014 8/7 4 290,- 3 990,- 4 290,- 3 990,- – –

16.08.�–�23.08.2014 8/7 4 290,- 3 990,- 4 290,- 3 990,- 4 290,- 3 990,-

Dítě do 6 let bez nároku na lůžko a v doprovodu dvou dospělých osob pobyt zdarma (platí pouze dopravu 990,- Kč).
Cena zahrnuje:�2�x�(�7x)��ubytování,�dopravu�autobusem,�služby�průvodce.
Cena nezahrnuje:�stravování,�vstupy�do�termálů,�rekreační�poplatek�(25,-�Kč/osoba/den),�léčebné�a�úrazové�připojištění�do�zahraničí�(lze�sjednat�v CK)
Poznámka: celodenní�vstupné�ve�Velkém�Mederu�(cca�190,-�Kč�/�osoba),�celodenní�vstupné�do�lázní�Dunajská�Streda�(cca�180,-�Kč�/�osoba�/�den)
Odpočet�při�vlastní�dopravě��-300,-�Kč.16

SLOvenSKO

NOVINKY



Lázeňský dům „NIVA II.“ – je moderní lázeňský & wellness 
hotel,� který� se� nachází� v  klidnější� části� Luhačovic� –�
Pozlovicích, nad Luhačovičskou přehradou a je vzdálen cca 
20�minut�chůze�od�lázeňské�kolonády.�Lázeňský�dům�nabízí�
převážně� dvoulůžkové� pokoje� nebo� apartmány� s  vlastním�
sociálním zařízením, balkonem, TV a WiFi, luxusní wellness 
centrum,� dále� přes� 40� léčebných� procedur� a� 15� wellness�
procedur.

Hotel „Slezský dům“ je nově rekonstruovaná budova z 
roku� 1909� s� 1� a� 2� lůžkovými� komfortními� pokoji� I.kat.� (ev.�
v�kombinaci�se�společnou�předsíní� -�pro�rodinu)�s�vlastním�
sociálním zařízením, TV, satelitem. V objektu se také nachází 
společenská místnost. 

Hlavní hotel „Eliška****“ nabízí ubytování kategorie 
superior� a� komplexní� služby.� Přímo� v  hotelu� se� nabízí�
balneoprovoz�s vnitřním�termálním�bazénem,�recepce�lázní,�
2�restaurace,�kavárna�s letní�terasou�a�konferenční�sál.
Lázeňská vila „Gazárka***“ nabízí ubytování standard 
v  nově� zrekonstruovaném� penzionu.� Vila� je� situována�
v malebném�prostředí�lázeňského�parku.
Léčivé� termální� prameny� mají� blahodárné� účinky� na�
pohybový aparát, neurologické, oběhové, onkologické a 
kožní� onemocnění.� Jejich� teplota� se� pohybuje� okolo� 36˚C�
a�losinské�balneoterapie�je�využívána�k léčebným�koupelím�
a�k napájení�vnitřního�i�venkovního�bazénu,�které�doplňuje�
celá řada lázeňských, relaxačních a wellness procedur.
Parkování v lázeňském areálu u hlavního hotelu Eliška  
10,-Kč/den,�přímo�u�lázeňské�vily�Gazárka�zdarma.

Týdenní pobyt  „ JARNÍ PRÁZDNINY“  (so-so) – Karlova 
Studánka – lázeňský dům „Slezský dům“  

Termíny pobytu Počet 
dní/nocí

Cena
  dospělá 

osoba

Cena
dítě  

10�-�15�let

Cena
dítě  

do�10�let
03.02.�–�16.03.2014

(polopenze) 8/7 2 880,- 1 680,- 1 020,-

03.02.�–�16.03.2014
(plná�penze) 8/7 3 720,- 2 340,- 1 380,-

Cena zahrnuje:� 7� x� ubytování,� 7� x� polopenze� (nebo� plná�
penze),�4�x�inhalace�minerální�vodou�Vincentkou
Cena nezahrnuje:� dopravu,� rekreační� poplatek� 15,-� Kč� /�
dospělá�osoba�/�noc,�fakultativní��výlety,�služby�delegáta.
Aktivní víkendy  (pá – ne) – Karlova Studánka – lázeňský 
dům „Slezský dům“

Termíny pobytu
pátek - neděle

Počet 
dní/nocí

Cena
  dospělá osoba

30.05.�–�01.06.2014 3/2 2 100,-

03.10.�–�05.10.2014 3/2 1 880,-

Cena zahrnuje:� 2� x� ubytování,� 2� x� polopenzi,� 1� x� klasická�
masáž,�1�x�voskový�zábal,�2�x�bazénový�komplex�80�minut
Cena nezahrnuje:� dopravu� (možnost� dokoupení� za� cenu�
500,-�Kč�/�osoba),
rekreační�poplatek�15,-�Kč�/�dospělá�osoba�/�noc,�fakultativní��
výlety, služby delegáta.
Pobyt „ Relax & pohoda „  (út-pá) – Karlova Studánka – 
lázeňský dům „Slezský dům“

Termín pobyt
úterý�-�pátek

Počet 
dní/nocí

Cena
  dospělá osoba

28.10.�–�31.10.2014 4/3 2 390,-

Cena zahrnuje:� 3� x� ubytování,� 3� x� polopenze,� 1� x� uhličitá�
koupel,�1�x�rašelinový�zábal,�2�x�bazénový�komplex�80�minut
Cena nezahrnuje:� dopravu� (možnost� zakoupení� za� cenu�
500,-�Kč�/�osoba),�rekreační�poplatek�15,-�Kč�/�dospělá�osoba�
/�noc,�fakultativní��výlety,�služby�delegáta.

Týdenní pobyt nejen pro seniory (ne-so) – Karlova 
Studánka – lázeňský dům „Slezský dům“

Termín pobytu
neděle - sobota

Počet 
dní/nocí

Cena
  dospělá osoba

Cena
Dítě�do�15�let

05.10.�–�11.10.2014 4/3 3 990,- 3 490,-

Cena zahrnuje:�6�x�ubytování,��plnou�penzi,�4�x�inhalaci.
Cena nezahrnuje:� dopravu� (možnost� dokoupení� za� cenu�
500,-�Kč�/�osoba),�lázeňskou�taxu�(15,-�Kč�/�den�/�osoba�od�18�
let),�fakultativní��výlety,�služby�delegáta.

Valentýnský romantický pobyt  -  3denní pobyt 
(ubytování, polopenze)

Termín pobytu
pátek - neděle

Počet 
dní/nocí

Cena za pobyt
dospělé osoby

Dítě 
do�12�let

14.02.�–�16.02.2014 3/2 2 960,- 2 160,-
Cena zahrnuje:�2�x�ubytování,�2×�polopenze –�obě�večeře�
v  restauraci� Koliba,� přípitek� na� uvítanou,� 1×� romantická�
večeře� při� svíčkách� v  restauraci  Koliba,� láhev� sektu�
na� pokoj,,� 1×� relaxační� masáž� zad� nebo� končetin,� 1×�
medový/čokoládový/levandulový� zábal� (dle� výběru),� 2×�
dvouhodinový�vstup�do�luxusního�wellness�centra�(klasická�
finská sauna, lesní sauna, bylinková sauna, římská pára, liščí 
nora� s  masáží� nohou,� whirlpool� malý� a� velký,� Kneippovy�
koupele, multifunkční masážní sprchy, laconium, štěrková 
pláž,�vodní�lůžko�a další),�volné�vstupy�do�vnitřního�bazénu�
se slanou vodou, volné vstupy do fitcentra.
Cena nezahrnuje:�dopravu,�rekreační�poplatek�(15,-�Kč�/�den�
/osoba�od�18�let)�–�platí�se�na�místě

Termíny pobytu
pátek - neděle

 Počet 
dní/nocí

Cena za pobyt
dospělé osoby

Dítě
Do�12�let

28.03.�–�30.03.2014 3/2 3�490,- 2 690,-

*26.09.�–�28.09.2014 3/2 3 050,- 2 250,-
* cena nezahrnuje dopravu
Cena zahrnuje:� dopravu� autobusem,� 2� x� ubytování,� 
2� x� polopenzi� -� snídaně� formou� švédských� stolů,� večeře�
výběrem,� přípitek� na� uvítanou,� 1� x� relaxační� masáž� zad�
nebo�končetin,�1×�slatinný�zábal,� konzultace�s  lékařem,�2×�
dvouhodinový�vstup�do�luxusního�wellness�centra�(klasická�
finská sauna, lesní sauna, bylinková sauna, římská pára, liščí 
nora� s  masáží� nohou,� whirlpool� malý� a� velký,� Kneippovy�
koupele, multifunkční masážní sprchy, laconium, štěrková 
pláž,�vodní�lůžko�a další),�volné�vstupy�do�vnitřního�bazénu�
se slanou vodou, volné vstupy do venkovního bazénu, volné 
vstupy do fitcentra
Cena nezahrnuje:�rekreační�poplatek�(15,-�Kč�/�den�/osoba�
od�18�let)�–�platí�se�na�místě

Typ ubytování
NIVA 

standart 
***

cena�os./noc

NIVA
 Executive 

**** 
cena�os./noc

NIVA  
Ap/suit
 Felixe

**** cena�os./noc
10.01.�–�28.02.2014
25.10.�–�31.12.2014 880,- 1 180,- 1 680,-

01.03.�–�16.05.2014
20.09.�–�24.10.2014 1 100,- 1 410,- 1 910,-

17.05.�–�19.09.2014 1 180,- 1 480,- 1 980,-
Cena zahrnuje: ubytování se snídaní formou bohatého 
švédského stolu, volné vstupy do dvou venkovních bazénů,
volné vstupy do vnitřního bazénu se slanou vodou, volné 
vstupy do fitcentra, Wi-Fi
Cena nezahrnuje: dopravu, rekreační�poplatek�(15,-�Kč�/�den�
/osoba�od�18�let)�–�platí�se�na�místě
Slevy: děti� do� 5� let� –� ZDARMA� (bez� nároku� na� služby� 
a�lůžko).�Možnost�zapůjčení�dětské�postýlky�–�cena�250�Kč/
pobyt.�Děti�do�12�let�–�sleva�50�%�z�ceny�ubytování�(lůžko)

Víkendové relaxační pobyty  -  3denní pobyt (ubytování, 
doprava autobusem, polopenze)

Celoroční individuální pobyty s vlastní dopravou

veĽKý meDeR / DUnAjSKá STReDA
TeRmáLní Lázně

Víkendový wellness pobyt    (pá-ne)  -  termální lázně 
Velké Losiny

Termíny pobytu
pátek - neděle

Počet
Dní/nocí

Hotel „ELIŠKA“      
Cena

dosp. osoba
Cena  dítě
do�15�let

21.02.�–�23.02.2014 3/2 3 200,- 1 600,-

31.10.�–�02.11.2014 3/2 3 200,- 1 600,-

Vila „GAZÁRKA“

21.02.�–�23.02.2014 3/2 2 700,- 1 350,-

31.10.�–�02.11.2014 3/2 2 700,- 1 350,-

Víkendový wellness pobyt    (pá-ne)  -  termální lázně 
Velké Losiny

Termíny pobytu
pátek - neděle

Počet
Dní/nocí

Hotel „ELIŠKA“      
Cena

dosp. osoba
Cena  dítě
do�15�let

27.06.�–�29.06.2014 3/2 3 400,- 1 700,-

12.09.�–�14.09.2014 3/2 3 400,- 1 700,-

Vila „GAZÁRKA“

27.06.�–�29.06.2014 3/2 2 900,- 1 450,-

12.09.�–�14.09.2014 3/2 2 900,- 1 450,-

Lázeňský pobyt „ Relax & pohoda „  (ne-čt) –-  termální 
lázně Velké Losiny

Termíny pobytu
neděle - čtvrtek

Počet
Dní/nocí

Hotel „ELIŠKA“      
Cena

dosp. osoba
Cena  dítě
do�15�let

11.05.�–�15.05.2014 5/4 5 050,- 2 550,-

Vila „GAZÁRKA“

11.05.�–�15.05.2014 5/4 4 300,- 2 150,-

Cena zahrnuje:� 4� x� ubytování� ve� dvoulůžkovém� pokoji,�
4� x� polopenze,� vstupní� lékařská� konzultace,� 3� relaxační�
procedury:� 1� x� aroma�masáž� částečná,� 1� x� sirná� koupel� se�
zábalem,� 1� x� klidová� koupel� s  přísadou� a� zábalem,� volné�
vstupy�do�vnitřního�termálního�bazénu.�Bonus�:�1�x�volný�60�
min.�vstup�do�bazénu,�whirpoolu,�fitness�centra�a�na�stolní�
tenis ve Wellness hotelu Diana.
Cena nezahrnuje: dopravu� (možnost� dokoupení� za�
příplatek�500,-�Kč�/�osoba),�lázeňský�poplatek�15,-�Kč�/�osoba�/�
den�(platí�se�na�recepci),�fakultativní��výlety,�služby�delegáta.

Cena zahrnuje:�2�x�ubytování�ve�dvoulůžkovém�pokoji,�2�x�
polopenze�–�plná�penze�za�příplatek�cca�200,-�Kč�/�osoba�/�
pobyt,�2�relaxační�procedury,�1�x�klasická�masáž�částečná,�1�x�
vířivá�koupel�s přísadou�a�zábalem,�volné�vstupy�do�vnitřního�
termálního bazénu, možnost dokoupení dalších procedur. 
Cena nezahrnuje:� dopravu� (možnost� dokoupení� za�
příplatek�500,-�Kč�/�osoba),�lázeňský�poplatek�15,-�Kč�/�osoba�/�
den�(platí�se�na�recepci),�fakultativní��výlety,�služby�delegáta.

Cena zahrnuje:� 2� x� ubytování,� 2� x� polopenzi,� 1� x� klasická�
masáž,�1�x�voskový�zábal,�2�x�bazénový�komplex�80�minut
Cena nezahrnuje:� dopravu� (možnost� dokoupení� za�
příplatek�500,-�Kč�/�osoba),�lázeňský�poplatek�15,-�Kč�/�osoba�
/�den�(platí�se�na�recepci),�fakultativní��výlety,�služby�delegáta
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Luhačovice jsou největší moravské lázně a jedny 
z  nejkrásnějších� v  České� republice� s  dlouhou� tradicí�
lázeňské� léčby� dýchacích� cest,� trávicího� ústrojí,� diabetu�
a� poruch� pohybového� aparátu.� Leží� v  malebném� údolí�
chráněné� krajinné� oblasti� Bílé� Karpaty.� Vyvěrá� zde� 16�
hydrouhličitanochlorido-sodných kyselek a jeden sirný 
pramen. Mezi nejznámější patří Vincentka, Aloiska  
a Ottovka.  Město Luhačovice však nabízí svým ná-
vštěvníkům nejen léčení, ale i bohatý kulturní a společenský 
život.�V okolí�Luhačovic�můžete�navštívit�hrady� (Buchlov)� 
a� zámky� (Buchlovice,� Kroměříž),� skanzeny� (Rožnov� p.� R.)� 
a další turisticky zajímavá místa.

Státní léčebné lázně Karlova Studánka�leží�v Jeseníkách.�
První� zmínky� o� léčivých� pramenech� jsou� již� z� 18.� stol.�
K  přírodním� léčivým� zdrojům� patří� minerální� voda�
z hloubky�127�m,� s  vysokým�obsahem�kyseliny�uhličité�
a metakřemičité. Slouží pro přípravu uhličitých koupelí, 
rašelinových�zábalů,�inhalací�a�k pití.�Celý�lázeňský�areál�
prošel�náročnou�rekonstrukcí.�Ubytování�se�nabízí�v osmi�
lázeňských�domech.�V areálu�se�nachází�bazén�s termální�
vodou�teplou�32�-�34�˚C�s řadou�vodoléčebných�atrakcí.�
Součástí bazénového centra je tepidárium, finská sauna 
a solná jeskyně.

Termální lázně Velké Losiny patří mezi nejstarší a 
nejznámější moravské lázně a mají velký věhlas jak pro 
léčebné výsledky a jedinečné sirné termální prameny, tak 
pro�svou�příjemnou�polohu�v podhůří�Hrubého�Jeseníku.�
Známé jsou také díky jedinečné funkční ruční papírně, 
kde�se�výroba�ručního�papíru�traduje�již�od�roku�1591�a�
renesančnímu�zámku�založeného�roku�1496.

čeSKá RePUbLIKA
KARLOvA STUDánKA / LUHAčOvICe / veLKÉ LOSInY

LázeŇSKÉ DOmY



LEDEN
18.1. - 19.1.2014 (so-ne) – 2 dny / 1 noc
Víkendové lyžování v  Západních Tatrách – Roháčích (Vitanová-penzion Orchidea, penzion Nina) 
s možností koupání v termálech
Cena:�1�290,-�Kč�/�dospělá�osoba,�990,-�Kč�/�dítě�do�12�let,�600,-�Kč�/�dítě�do�6�let�(bez�nároku�na�lůžko)
Cena zahrnuje:�1�x�ubytování,�dopravu�autobusem,�služby�průvodce,�pojištění�CK�proti�úpadku�
Cena nezahrnuje:�rekreační�poplatek�(20,-�Kč�/�den�/�osoba�od�18�let)stravování,�skipasy,�vstupy�
do termálů, komplexní pojištění do zahraničí .
24.1. – 26.1.2014 (pá - ne) – 3 dny / 2 noci
Maďarsko - Bükfürdő a Sárvár (ubytování v penzionech)
Cena:�2990,-�Kč�/�dospělá�osoba,�2 690,-�Kč�/�dítě�do�12�let
Cena�zahrnuje:�2�x�ubytování�v penzionu�se�snídaní,�dopravu�autobusem,�služby�průvodce
Cena�nezahrnuje:�stravování,�vstupy�do�termálů,�komplexní�pojištění�do�zahraničí,�lázeňskou�taxu�
(1,8�€�/�dospělá�osoba�/�noc,�platí�se�na�místě).
Celodenní�vstupné�do�lázní�Sárvár�(cca�300,-�Kč),�celodenní�vstupné�do�lázní�Bük�(cca�250,-�Kč�+�
300,-�Kč�/�osoba�/�den�do�zážitkových�koupelí).

31.1. – 2.2.2014 (pá-ne)   3 dny / 2 noci
Pololetní prázdniny - Slovensko – Oravice – Vitanová – penzion Orchidea, penzion Nina, lyžování  + termály 
Cena:�1�790,-�Kč�/�dospělá�osoba,�1�490,-�Kč�/�dítě�do�12�let,�990,-�Kč�/�dítě�do�6�let
Cena zahrnuje:�dopravu�autobusem,�2�x�ubytování,�služby�delegáta
Cena nezahrnuje:�rekreační�poplatek�(20,-�Kč�/�den�/�osoba�od�18�let),�stravování�(možnost�dokoupení�
polopenze�480,-�Kč�/�dospělá�osoba,�380,-�Kč�/�dítě�do�12�let�nebo�snídaní�160,-�Kč�/�osoba),�pojištění�
léčebných�a�úrazových�výloh�v zahraničí,�vstupy�do�termálů,�skipasy,�fakultativní�výlety.

ÚNOR
8.2. – 11.2.2014 (so-út)   4 dny / 3 noci
Jarní prázdniny (Ostrava) - Slovensko – Vysoké Tatry – Tatranská Štrba – penzion Ingrid, lyžování 
Cena:�2�990,-�Kč�/�dospělá�osoba,�2�690,-�Kč�/�dítě�do�12�let,�dítě�do�3�let�(bez�nároku�na�lůžko)1�290,-�Kč
Cena zahrnuje:�dopravu�autobusem,�3�x�ubytování,�služby�delegáta
Cena nezahrnuje:� rekreační� poplatek� (30,-� Kč� /� den� /� osoba� od� 18� let),� pojištění� léčebných� 
a�úrazových�výloh�v zahraničí,�skipasy,� fakultativní�výlety,�možnost�dokoupení�snídaní�za�cenu�
110,-�Kč�/�osoba�/�den.�Možnost�stravování�v objektu�penzionu.

9.2. – 14.2.2014 (ne-pá) 6 dnů /5 nocí
Jarní prázdniny (Ostrava) - Slovensko – Oravice – Vitanová – penzion Nina, Maja, lyžování + termály 
Cena:�2�990,-�Kč�/�dospělá�osoba,�2�690,-�Kč�/�dítě�do�12�let,�1�190,-�Kč�/�dítě�do�6�let
Cena zahrnuje:�dopravu�autobusem,�5�x�ubytování,�služby�delegáta
Cena nezahrnuje:� rekreační� poplatek� (20,-� Kč� /� den� /� osoba� od� 18� let),� stravování� (možnost�
dokoupení�polopenze�1�490,-�Kč�/�dospělá�osoba,�1�290,-�Kč�/�dítě�do�12�let,�pojištění�léčebných� 
a�úrazových�výloh�v zahraničí,�vstupy�do�termálů,�skipasy,�fakultativní�výlety.

14.2. – 16.2.2014 (pá-ne)   3 dny / 2 noci
Valentýnský romantický pobyt  – lázně Luhačovice – hotel Niva
Cena:�2�960,-�Kč�/�dospělá�osoba,�2 160,-�Kč�/�dítě�do�12�let
Cena zahrnuje:�2�x�ubytování,�2×�polopenze –�obě�večeře�v restauraci�Koliba,�přípitek�na�uvítanou,�
1×�romantická�večeře�při�svíčkách�v restauraci Koliba,�láhev�sektu�na�pokoj,,�1×�relaxační�masáž�
zad�nebo�končetin,�1×�medový/čokoládový/levandulový�zábal� (dle�výberu),�2×�dvouhodinový�
vstup�do�luxusního�wellness�centra�(klasická�finská�sauna,�lesní�sauna,�bylinková�sauna,�římská�
pára,�liščí�nora�s masáží�nohou,�whirlpool�malý�a�velký,�Kneippovy�koupele,�multifunkční�masážní�
sprchy,�laconium,�štěrková�pláž,�vodní�lůžko�a další),�volné�vstupy�do�venkovního�bazénu,�volné�
vstupy do vnitřního bazénu se slanou vodou, volné vstupy do fitcentra
Cena nezahrnuje:�dopravu,�rekreační�poplatek�(15,-�Kč�/�den�/osoba�od�18�let)�–�platí�se�na�místě.

15.2.2014 (so)
X.Společenský ples cestovní kanceláře DUHA TOUR s.r.o.
s programem a tombolou spojený s prezentací katalogu na rok 2014
Místo konání:�Porubský�zámeček�v 19.30�hod.
Cena vstupenky :�250,-�Kč�/�bez�večeře,�400,-�Kč�/�s večeří.
21.2. – 23.2.2014 (pá-ne) 3 dny / 2 noci
Víkendový wellnes pobyt– termální lázně Velké Losiny 
Cena:�3 200,-�Kč�/�dospělá�osoba,�1 600,-�Kč�/�dítě�do�15�let�(hotel�Eliška)
2 700,-�Kč�/�dospělá�osoba,�1 350,-�Kč�/�dítě�do�15�let��(vila�Gazárka)
Cena zahrnuje:�2�x�ubytování�ve�dvoulůžkovém�pokoji,�2�x�polopenze�–�plná�penze�za�příplatek�
200,-� Kč� /� osoba� /� pobyt,� wellness� program� :� 1� x� klasická� masáž� částečná,� 1� x� vířivá� koupel�
s přísadou�a� zábalem,�denně�volný� vstup�do�vnitřního� termálního�bazénu�v určených� časech,�
možnost dokoupení dalších procedur.
Cena nezahrnuje:�dopravu�(možnost�dokoupení�za�příplatek�500,-�Kč�/�osoba),�lázeňský�poplatek�
15,-�Kč�/�osoba�/�den�(platí�se�na�recepci).

28.2. – 2.3.2014 (pá-ne) 3 dny / 2 noci
Slovensko – Západní Tatry-Roháče – Vitanová – penzion Orchidea, penzion Nina, lyžování  + termály 
Cena:�1�790,-�Kč�/�dospělá�osoba,�1�490,-�Kč�/�dítě�do�12�let,�990,-�Kč�/�dítě�do�6�let
Cena zahrnuje:�dopravu�autobusem,�2�x�ubytování,�služby�delegáta
Cena nezahrnuje:� rekreační� poplatek� (20,-� Kč� /� den� /� osoba� od� 18� let),� stravování� (možnost�
dokoupení�polopenze�480,-�Kč�/�dospělá�osoba,�380,-�Kč�/�dítě�do�12�let�nebo�snídaní�160,-�Kč�/�osoba),�
pojištění�léčebných�a�úrazových�výloh�v zahraničí,�vstupy�do�termálů,�skipasy,�fakultativní�výlety.

BŘEZEN
7.3. – 9.3.2014 (pá-ne) – 3 dny / 2 noci    seniorský pobyt 55+
Maďarsko – termální lázně Bükfürdő
Cena:�3 990,-�Kč�/�osoba
Cena zahrnuje:�dopravu�autobusem,�2�x�ubytování�s polopenzí�v penzionu�Bajor,�3�x��celodenní�
vstupy�do�lázní,�průvodce,�lázeňskou�taxu,�pojištění�CK�proti�úpadku
Cena nezahrnuje:�komplexní�pojištění� léčebných�a�úrazových�výloh�v zahraničí�včetně�storna�
zájezdu,�příplatek�za�jednolůžkový�pokoj�(350,-�Kč�/�noc).

8.3. – 15.3.2014 (so-so) – 8 dnů / 7 nocí
Francie – Superdevoluy – lyžování 
Cena:�8�500,-�Kč�/�osoba
Cena zahrnuje:� 7� x� ubytování� v  apartmánu,� autobusovou�dopravu,� pobytovou� taxu,� 6� denní�
skipas, služby delegáta
Cena nezahrnuje:�stravování,�pojištění�léčebných�a�úrazových�výloh�v zahraničí.
14.3. – 16.3.2014 (pá - ne)   3 dny / 2 noci
Víkendový pobyt Slovensko – Vysoké Tatry – Tatranská Štrba – penzion Ingrid, lyžování 
Cena:�2�490,-�Kč�/�dospělá�osoba,�2�290,-�Kč�/�dítě�do�12�let,�dítě�do�3�let�(bez�nároku�na�lůžko)�1�290,-�Kč
Cena zahrnuje:�2�x�ubytování,�služby�delegáta
Cena nezahrnuje:� dopravu,� rekreační� poplatek� (30,-� Kč� /� den� /� osoba� od� 18� let),� pojištění�
léčebných�a�úrazových�výloh�v zahraničí,�skipasy,�fakultativní�výlety,�možnost�dokoupení�snídaní�
za�cenu�110,-�Kč�/�osoba�/�den.�Možnost�stravování�v objektu�penzionu.

15.3.2014 (so) – jednodenní
Maďarsko - Győr
Cena:�790,-�Kč�/�osoba
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby průvodce
Cena nezahrnuje:�stravování,�vstupy�do�termálů�(celodenní�vstupné�do�lázeňského�komplexu�
cca��240,-�Kč�/�dosp.osoba,�190,-�Kč�/�dítě),�komplexní�pojištění�do�zahraničí,�další�služby�v lázních.

15.3. – 16.3.2014 (so-ne)  2 dny / 1 noc
Praha – muzikál (dle nabídky) nebo divadelní představení (dle nabídky)
Cena:�2�190,-�Kč�/�osoba
Cena zahrnuje:� 1� x� ubytování� v  botelu� Racek� se� snídaní,� dopravu� autobusem,� vstupenku� na�
muzikál nebo do divadla, služby delegáta.

21.3. – 23.3.2014 (pá – ne)  3 dny / 2 noci
Maďarsko - Bükfürdő a Sárvár (ubytování v penzionech)
Cena:�2�990,-�Kč�/�dospělá�osoba,�2 690,-�Kč�/�dítě�do�12�let
Cena zahrnuje:�2�x�ubytování�v penzionu�se�snídaní,�dopravu�autobusem,�služby�průvodce
Cena nezahrnuje: stravování, vstupy do termálů, komplexní pojištění do zahraničí, lázeňskou 
taxu�(1,8�€�/�dospělá�osoba�/�noc,�platí�se�na�místě).
Celodenní�vstupné�do�lázní�Sárvár�(cca�300,-�Kč),�celodenní�vstupné�do�lázní�Bük�(cca�250,-�Kč�+�
300,-�Kč�/�osoba�/�den�do�zážitkových�koupelí).

21.3. – 23.3.2014 (pá - ne) – 3 dny / 2 noci             seniorský pobyt 55+
Slovensko – Veľký Meder a Dunajská Streda (termály) – apartmánové domy Royal, Fridrich, Anita
Cena:�2�490,-�Kč�/�dospělá�osoba,�2 290,-�Kč�/�dítě�do�12�let
Cena zahrnuje:�2�x�ubytování,�dopravu�autobusem,�služby�průvodce
Cena nezahrnuje:� stravování,� rekreační� poplatek� (25,-� Kč� /� den� /� osoba� od� 18� let),� vstupy 
do termálů, komplexní pojištění do zahraničí.
Celodenní�vstupné�ve�Velkém�Mederu�(cca�190,-�Kč�/�osoba),�celodenní�vstupné�do�lázní�Dunajská�
Streda�(cca�180�Kč�/�osoba�/�den).

28.3. – 30.3.2014 (pá-ne)   3 dny / 2 noci
Relaxační pobyt – lázně Luhačovice – hotel Niva
Cena:�3�490,-�Kč�/�dospělá�osoba,�2 690,-�Kč�/�dítě�do�12�let
Cena zahrnuje:�dopravu�autobusem,�2�x�ubytování,�2�x�polopenzi�-�-�snídaně�formou�švédských�
stolů,�večeře�výběrem,�přípitek�na�uvítanou,�1�x�relaxační�masáž�zad�nebo�končetin,�1×�slatinný�
zábal,�konzultace�s lékařem,�2×�dvouhodinový�vstup�do�luxusního�wellness�centra�(klasická�finská�
sauna,�lesní�sauna,�bylinková�sauna,�římská�pára,�liščí�nora�s masáží�nohou,�whirlpool�malý�a�velký,�
Kneippovy�koupele,�multifunkční�masážní�sprchy,�laconium,�štěrková�pláž,�vodní�lůžko�a další),�
volné vstupy do vnitřního bazénu se slanou vodou, volné vstupy do venkovního bazénu, volné 
vstupy do fitcentra
Cena nezahrnuje:�rekreační�poplatek�(15,-�Kč�/�den�/osoba�od�18�let)�–�platí�se�na�místě.

28.3. – 30.3.2014 (pá-ne)   3 dny / 2 noci
Maďarsko – Bükfürdő – hotel „Apartmán“
Cena:�2�990,-�Kč�/�dospělá�osoba,�2 690,-�Kč�/�dítě�do�12�let
Cena�zahrnuje:�2�x�ubytování�ve�studiu,�dopravu�autobusem,�2�x�vstup�do�termálních�lázní�služby�delegáta
Cena nezahrnuje:�stravování,�komplexní�pojištění�do�zahraničí,�lázeňskou�taxu�(1,8�€�/�dospělá�
osoba�/�noc,�platí�se�na�místě).

DUBEN
5.4.2014 (so) jednodenní
Polsko – Krakow, Oswietim
Cena:��790,-�Kč�/�osoba
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby česky mluvícího průvodce, skupinové vstupné do 
areálu muzea Auschwitz – Birkenau včetně místního průvodce
Cena nezahrnuje:�povinný�poplatek�za�audio�sluchátka�do�Osvětimi�5�Zl�(cca�35�Kč,�platí�se�na�
místě),�vstupy�v Krakově,�stravování,�pojištění�léčebných�a�úrazových�výloh�v zahraničí.
6.4. – 11.4.2014 (ne – pá)    6 dnů / 5 nocí               seniorský pobyt 55+
Slovensko – Tatranská Lomnica – hotel Morava
Cena:�4�290,-�Kč�/�dospělá�osoba,�3�990,-�Kč�/�dítě�do�15�let
Cena zahrnuje:�dopravu�autobusem,�5�x�ubytování�v pokojích�bez�balkonu�(pokoj�s balkonem�za�
příplatek�60,-�Kč�/�noc),�5�x�polopenze,�1�x�výlet�na�koupaliště�Vrbov�–�v ceně�transfer�a�vstupenka,�
1�x�rašelinový�zábal,�1�x�inhalace,�taneční�večírek,�služby�delegáta
Cena nezahrnuje:�rekreační�poplatek�(30,-�Kč�/�den�/�osoba�od�18�–�70�let),�pojištění�léčebných�a�
úrazových�výloh�v zahraničí,�fakultativní�výlety.

12.4. – 13.4.2014 (pá – po)   2 dny / 1 noc
Slovensko – Bešeňová – penzion Motýl – termály
Cena:�1�990-�Kč�/�dosp.os.,�1�790,-�Kč�/�dítě�do�12�let,�1�190,-�Kč�/�dítě�do�6�let�(bez�nároku�na�lůžko)
Cena zahrnuje:�dopravu�autobusem,�1�x�ubytování,�1�x�polopenzi,�služby�delegáta�CK,�pojištění�
CK�proti�úpadku
Cena nezahrnuje:� rekreační� poplatek� (25,-� Kč� /� den� /osoba� od� 18� let),� vstupy� do� termálních�
bazénů,�pojištění�léčebných�a�úrazových�výloh�v zahraničí.

18.4. – 21.4.2014 (pá – po)  4 dny  / 3 noci
Velikonoční pobyt- Slovensko – Vitanová – penzion Orchidea, Maja, Nina – termály
Cena:�2�990,-�Kč�/�dosp.os.,�2�690,-�Kč�/�dítě�do�12�let,�1�490,-�Kč�/�dítě�do�6�let
Cena zahrnuje:�dopravu�autobusem,�3�x�ubytování,�polopenze,�služby�delegáta
Cena nezahrnuje:�rekreační�poplatek�(20,-�Kč�/�den�/�osoba�od�18�let),�vstupy�do�termálních�lázní,�
pojištění�léčebných�a�úrazových�výloh�v zahraničí.

25.4. – 27.4.2014 (pá - ne)   3 dny / 2 noci               
Slovensko – Velký Meder a Dunajská Streda –apartmánový dům Royal, Fridrich, Anita – termály
Cena:�2�490,-�Kč�/�dospělá�osoba,�2 290,-�Kč�/�dítě�do�12�let
Cena zahrnuje:�2�x�ubytování,�dopravu�autobusem,�služby�průvodce
Cena nezahrnuje:� stravování,� rekreační� poplatek� (25,-� Kč� /� den� /� osoba� od� 18� let),� vstupy� 
do termálů, komplexní pojištění do zahraničí.
Celodenní�vstupné�ve�Velkém�Mederu�(cca�190,-�Kč�/�osoba),�celodenní�vstupné�do�lázní�Dunajská�
Streda�(cca�180�Kč�/�osoba�/�den).

25.4. – 27.4.2014 (pá - ne) – 3 dny / 2 noci              seniorský pobyt 55+
Maďarsko – Bükfürdő – hotel „Apartmán“          
Cena:�2�990,-�Kč�/�dospělá�osoba,�2 690,-�Kč�/�dítě�do�12�let
Cena zahrnuje:� 2� x� ubytování� ve� studiu,� dopravu� autobusem,� 2� x� vstup� do� termálních� lázní�
služby delegáta
Cena nezahrnuje:�stravování,�komplexní�pojištění�do�zahraničí,�lázeňskou�taxu�(1,8�€�/�dospělá�
osoba�/�noc,�platí�se�na�místě).

26.4.2014 (so) jednodenní
Polsko – Krakow, solné doly Wieliczka
Cena:��690,-�Kč�/�osoba
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby česky mluvícího průvodce, poplatek za vstup 
skupiny� do� areálu� solných� dolů� Wieliczka� včetně� místního� průvodce� (česky� nebo� slovenský�
výklad�nebo�překlad�do�češtiny�naším�průvodcem)
Cena nezahrnuje:�vstupné�(snížené�skupinové�do�solných�dolů�43�Zl�–�cca�290,-�Kč,�děti�do�15�
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let�a�studenti�do�25�let�s průkazem�studenta�platí�snížené�vstupné�29�Zl�–�cca�190,-�Kč,�platba�na�
místě,�případné�vstupy�v Krakově,�stravování,�pojištění�léčebných�a�úrazových�výloh�v�zahraničí.

26.4. – 27.4.2014 (so-ne) 2 dny / 1 noc
Praha – muzikál (dle nabídky) nebo divadelní představení (dle nabídky)
Cena:�2�190,-�Kč�/�osoba.
Cena zahrnuje:� 1� x� ubytování� v  botelu� Racek� se� snídaní,� dopravu� autobusem,� vstupenku� na�
muzikál nebo do divadla, služby delegáta.

KVĚTEN
1.5.2014 (čt)
Vídeň + zámek Schönbrunn– jednodenní zájezd
Cena:�690,-�Kč�/�osoba
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby průvodce
Cena nezahrnuje:� stravování,� vstup� do� zámku� Schönbrunn,� pojištění� léčebných� a� úrazových�
výloh�v zahraničí.

1.5. – 4.5.2014 (čt-ne) 4 dny / 3 noci
Slovensko – termální lázně Podhájska – penzion Astra I., II.
Cena:�2 990,-�Kč�/�dospělá�osoba,�2�690,-�Kč�/�dítě�do�15�let,�1�290,-�Kč�/�dítě�do�6�let�(bez�nároku�
na�lůžko)
Cena zahrnuje:�dopravu�autobusem,�3�x�ubytování�v penzionu�Astra�I.,�II.,�služby�delegáta
Cena nezahrnuje:� stravování,� možnost� dokoupení� polopenze� 250,-� Kč� /� os./� den,� rekreační�
poplatek�(25,-�Kč�/�den�/�osoba�od�18�let),�vstupy�do�termálních�lázní.

8.5. – 11.5.2014 (čt - ne)   4 dny  / 3 noci                  
Pobyt- Slovensko – Vitanová – penzion Orchidea, Maja, Nina – termály
Cena:�1�990,-�Kč�/�dospělá�osoba,�1�690,-�Kč�/�dítě�do�12�let,�1�190,-�Kč�/�dítě�do�6�let
Cena zahrnuje:�dopravu�autobusem,�3�x�ubytování,�služby�delegáta
Cena nezahrnuje:� rekreační� poplatek� (20,-� Kč� /� den� /� osoba� od� 18� let),� stravování� (možnost�
dokoupení�polopenze�720,-�Kč�/�dospělá�osoba,�570,-�Kč�/�dítě�do�12�let,�pojištění� léčebných�a�
úrazových�výloh�v zahraničí,�vstupy�do�termálů,�fakultativní�výlety.

8.5.2014 (čt) jednodenní
Polsko – Krakov, zámek Wawel
Cena:��590,-�Kč�/�osoba
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce 
Cena nezahrnuje:�stravování,�vstup�do�zámku�Wawel�a�případné�další�vstupy�v Krakově,�pojištění�
léčebných�a�úrazových�výloh�v zahraničí.

11.5. – 15.5.2014 (ne-čt)   5 dnů / 4 noci                seniorský pobyt 55+
Lázeňský relax – termální lázně Velké Losiny 
Cena:� �5�050,-�Kč�/�dospělá�osoba,�2 550,-�Kč�/�dítě�do�15�let�(hotel�Eliška)
� 4�300,-�Kč�/�dospělá�osoba,�2 150,-�Kč�/�dítě�do�15�let��(vila�Gazárka)
Cena zahrnuje:� 4� x� ubytování� ve� dvoulůžkovém� pokoji,� 4� x� polopenze,� vstupní� lékařská�
konzultace,�3�relaxační�procedury:�1�x�aroma�masáž�částečná,�1�x�sirná�koupel�se�zábalem,�1�x�
klidová�koupel�s přísadou�a�zábalem,�volné�vstupy�do�vnitřního�termálního�bazénu.�Bonus:�1�x� 
volný�60�min.�vstup�do�bazénu,�whirpoolu,�fitness�centra�ve�Wellness�hotelu�Diana.
Cena nezahrnuje:�dopravu�(možnost�dokoupení�za�příplatek�500,-�Kč�/�osoba),�lázeňský�poplatek�
15,-�Kč�/�osoba�/�den�(platí�se�na�recepci).

16.5. – 18.5.2014 (pá - ne) – 3 dny / 2 noci
Maďarsko - Bükfürdő a Sárvár (ubytování v penzionech) 
Cena:�2990,-�Kč�/�dospělá�osoba,�2 690,-�Kč�/�dítě�do�12�let
Cena zahrnuje:�2�x�ubytování�v penzionu�se�snídaní,�dopravu�autobusem,�služby�průvodce
Cena nezahrnuje: stravování, vstupy do termálů, komplexní pojištění do zahraničí, lázeňskou 
taxu�(1,8�€�/�dospělá�osoba�/�noc,�platí�se�na�místě).
Celodenní�vstupné�do�lázní�Sárvár�(cca�300,-�Kč),�celodenní�vstupné�do�lázní�Bük�(cca�250,-�Kč�+�
300,-�Kč�/�osoba�/�den�do�zážitkových�koupelí).

17.5.2014 (so) jednodenní
Polsko – Krakow, solné doly Wieliczka
Cena:��690,-�Kč�/�osoba
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby česky mluvícího průvodce, poplatek za vstup 
skupiny� do� areálu� solných� dolů� Wieliczka� včetně� místního� průvodce� (česky� nebo� slovenský�
výklad�nebo�překlad�do�češtiny�naším�průvodcem)
Cena nezahrnuje:�vstupné�(snížené�skupinové�do�solných�dolů�43�Zl�–�cca�290,-�Kč,�děti�do�15�
let�a�studenti�do�25�let�s průkazem�studenta�platí�snížené�vstupné�29�Zl�–�cca�190,-�Kč,�platba�na�
místě,�případné�vstupy�v Krakově,�stravování,�pojištění�léčebných�a�úrazových�výloh�v zahraničí.

23.5. – 25.5.2014 (pá - ne) – 3 dny / 2 noci 
Slovensko – Velký Meder a Dunajská Streda (termály) – apartmánový dům Anita, Royal
Cena:�2490,-�Kč�/�dospělá�osoba,�2 290,-�Kč�/�dítě�do�12�let
Cena zahrnuje:�2�x�ubytování,�dopravu�autobusem,�služby�průvodce
Cena nezahrnuje:� stravování,� rekreační� poplatek� (25,-� Kč� /� den� /� osoba� od� 18� let),vstupy� do�
termálů, komplexní pojištění do zahraničí.
Celodenní�vstupné�ve�Velkém�Mederu�(cca�190,-�Kč�/�osoba),�celodenní�vstupné�do�lázní�Dunajská�
Streda�(cca�180�Kč�/�osoba�/�den).

24.5.2014 (so) - jednodenní
Rakousko – Medvědí soutěska
Cena:�890,-�Kč�/�osoba
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby průvodce
Cena nezahrnuje:�komplexní�cestovní�pojištění,�vstup�do�soutěsky�(cca�3,5�€�/�dospělá�os.,�2,6�€�
/�dítě),�stravování.

25.5. – 30.5.2014 (ne-pá) 6 dnů / 5 nocí               seniorský pobyt 55+
Pobyt nejen pro seniory - Slovensko – termální lázně Oravice – chata Lux
Cena:�3�990,-�Kč�/�dosp.osoba,�3�490,-�Kč�/�dítě�do�12�let,�1�990,-�Kč�/�dítě�do�6�let
Cena zahrnuje: 6 x ubytování, dopravu autobusem, plná penze, služby delegáta
Cena nezahrnuje:�rekreační�poplatek�(20,-�Kč�/�den�/osoba�od�18�let),�vstupy�do�termálních�lázní,�
fakultativní�výlety,�pojištění�léčebných�a�úrazových�výloh�v zahraničí.

25.5. – 30.5.2014 (ne-pá) 6 dnů / 5 nocí              seniorský pobyt 55+
Pobyt nejen pro seniory - Slovensko – Vitanová – penzion Orchidea – termální lázně
Cena��:�4�190,-�Kč�/�dospělá�osoba,�3�690,-�Kč�/�dítě�do�12�let,�1�490,-�Kč�/�dítě�do�6�let
Cena zahrnuje: 6 x ubytování, dopravu autobusem, polopenze, služby delegáta
Cena nezahrnuje:�rekreační�poplatek�(�20,-�Kč�/�den�/osoba�od�18�let),�vstupy�do�termálních�lázní,�
fakultativní�výlety,�pojištění�léčebných�a�úrazových�výloh�v zahraničí.

30.5. – 1.6.2014 (pá-ne) 3 dny / 2 noci
Aktivní víkend – Karlova Studánka
Cena:�2 100,-�Kč�/�osoba
Cena zahrnuje:�2�x�ubytování,�2�x�polopenzi,�1�x�klasická�masáž,�1�x�voskový�zábal,�2�x�bazénový�
komplex�80�minut
Cena nezahrnuje:�rekreační�poplatek�15,-�Kč�/�dospělá�osoba�/�noc,�dopravu�(možnost�dokoupení�
za�cenu�500,-�Kč�/�osoba).

31.5.2014 (so) - jednodenní
Budapešť 
Cena:�890,-�Kč�/�osoba
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby průvodce
Cena nezahrnuje:�pojištění�léčebných�a�úrazových�výloh�v zahraničí

ČERVEN
1.6.2014 (ne) jednodenní
Den pro děti v Safari Parku (Dvůr Králové)
Cena:�690,-�Kč�/�dospělá�osoba,�590,-�Kč�/�dítě�do�15�let
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby delegáta
Cena nezahrnuje:�vstupné�do�ZOO�(cca�175,-�Kč/dospělá�osoba,�50,-�Kč�/�dítě�do�12�let).
6.6. – 15.6.2014 (pá-ne)  10 dnů / 7 nocí  
Chorvatsko – „Otevírání moře v Gradaci“ 
Cena:�7 990,-�Kč�/�osoba,�7�490,-�Kč/�dítě�do�12�let
Cena zahrnuje:�dopravu�autobusem,�7�x�ubytování�ve�studiích/apartmánech,�polopenzi,�výlet�
na� Bačinská� jezera,� výlet� do�Mostaru,� Dalmatinský� večer� s  fish� picnikem,� škola� vaření-recepty�
dalmatinské kuchyně, pobytovou taxu, služby delegáta, pojištění CK
Cena nezahrnuje:�pojištění�léčebných�a�úrazových�výloh�v zahraničí,�fakultativní�výlety.
6.6. – 15.6.2014 (pá-ne)  10 dnů / 7 nocí
Cykloturistika v Chorvatsku – letovisko Ruskamen (kemp Daniel-chatky)
Cena:�5 990,-�Kč�/�dospělá�osoba,�4 990,-�Kč�/�dítě�do�15�let
Cena zahrnuje:� dopravu� autobusem,� 7� x�ubytování� v  chatkách,� lodní� výlet� s  fishpicnikem�na�
ostrov�Brač,�pojištění�CK�proti�úpadku,�služby�delegáta
Cena nezahrnuje:�pobytovou�taxu�(350,-�Kč�/�dospělá�osoba,�175,-�Kč�/�dítě�12-18�let),�stravování,�
pojištění�léčebných�a�úrazových�výloh�v zahraničí�včetně�storna�zájezdu,�fakultativní�výlety.

7.6.2014 (so) - jednodenní
Rakousko – Medvědí soutěska
Cena:�890,-�Kč�/�osoba
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby průvodce
Cena nezahrnuje:�komplexní�cestovní�pojištění,�vstup�do�soutěsky�(cca�3,5�€�/�dospělá�os.,�2,6�€�
/�dítě),�stravování.

7.6.2014 (so) jednodenní
Moravský Kras – Macocha, Punkevní jeskyně, Punkva
Cena:�590,-�Kč�/�dospělá�osoba,�490,-�Kč�/�dítě�do�12�let
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby delegáta
Cena nezahrnuje:�vstupné�do�Punkevní�jeskyně�(�100�–�170,-�Kč�/�dospělá�osoba,�80�–�150,-�Kč�/�
senioři,�50�–�80�Kč�/�děti�do�12�let).

7.6. - 14.6.2014 (so-so)   8 dnů / 7 nocí
Podhájska – termální lázně – apartmánový dům Astra I., II. 
Cena:�3�990,-�Kč�/�dospělá�osoba,�3�490,-�Kč�/�dítě�do�12�let,�1�490,-�Kč�/�dítě�do�6�let
Cena zahrnuje: 7 x ubytování, dopravu autobusem, služby delegáta
Cena nezahrnuje:� stravování,� možnost� dokoupení� polopenze� 250,-� Kč� /� os� /� den,� rekreační�
poplatek�(25,-�Kč/�den�/�osoba�nad�18�let),�vstupy�do�termálních�lázní,�fakultativní�výlety,�pojištění�
léčebných�a�úrazových�výloh�v zahraničí.

13.6. – 22.6.2014 (pá-ne) 10 dnů / 7 nocí
Cykloturistika v Chorvatsku – ostrov Murter-městečko Murter (studia / apartmány Cilka)
Cena:�6 990,-�Kč�/�dospělá�osoba,�5 990,-�Kč�/�dítě�do�15�let
Cena zahrnuje:�dopravu�autobusem,�7�x�ubytování�ve�studiích/apartmánech,�lodní�výlet�s fish�
piknikem�na�ostrovy�NP�Kornati,�pojištění�CK�proti�úpadku,�služby�delegáta
Cena nezahrnuje:�stravování,�pojištění� léčebných�a�úrazových�výloh�v zahraničí�včetně�storna�
zájezdu, fakultativní výlety.

14.6.2014 (so) - jednodenní
Budapešť 
Cena:�890,-�Kč�/�osoba
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby průvodce
Cena zahrnuje:�pojištění�léčebných�a�úrazových�výloh�v zahraničí.
20.6. – 22.6.2014 (pá – ne)  3 dny / 2 noci
Maďarsko - Bükfürdő a Sárvár (ubytování v penzionech)
Cena:�2�990,-�Kč�/�dospělá�osoba,�2 690,-�Kč�/�dítě�do�12�let
Cena zahrnuje:�2�x�ubytování�v penzionu�se�snídaní,�dopravu�autobusem,�služby�průvodce
Cena nezahrnuje: stravování, vstupy do termálů, komplexní pojištění do zahraničí, lázeňskou 
taxu�(1,8�€�/�dospělá�osoba�/�noc,�platí�se�na�místě).
Celodenní�vstupné�do�lázní�Sárvár�(cca�300,-�Kč),�celodenní�vstupné�do�lázní�Bük�(cca�250,-�Kč�+�
300,-�Kč�/�osoba�/�den�do�zážitkových�koupelí).

21.6. – 26.6.2014 (so – čt)    6 dnů / 5 nocí                seniorský pobyt 55+
Pobyt s „Andělem na horách“ - Slovensko – Tatranská Lomnica – hotel Morava
Cena:�4�790,-�Kč�/�dospělá�osoba,�4�490,-�Kč�/�dítě�do�12�let
Cena zahrnuje:�dopravu�autobusem,�5�x�ubytování�v pokojích�bez�balkonu�(pokoj�s balkonem�
za�příplatek�60,-�Kč�/�noc),�5�x�polopenze,�taneční�večírek,�beseda�o�Vysokých�Tatrách,�promítání�
filmu „Anděl na horách“, služby delegáta
Cena nezahrnuje:�rekreační�poplatek�(30,-�Kč�/�den�/�osoba�od�18�–�70�let),�pojištění�léčebných�a�
úrazových�výloh�v zahraničí,�fakultativní�výlety.

27.6. – 29.6.2014   (pá-ne)    3 dny / 2 noci
Víkendový relaxační pobyt – termální lázně Velké Losiny
Cena:�3 400,-�Kč�/�dospělá�osoba,�1 700,-�Kč�/�dítě�do�15�let�(hotel�Eliška)
2 900,-�Kč�/�dospělá�osoba,�1 450,-�Kč�/�dítě�do�15�let��(vila�Gazárka)
Cena zahrnuje:�2�x�ubytování�ve�dvoulůžkovém�pokoji,�2�x�polopenze�–�plná�penze�za�příplatek�
cca�200,-�Kč�/�osoba�/�pobyt,�2�relaxační�procedury,�1�x�klasická�masáž�částečná,�1�x�vířivá�koupel,�
volné vstupy do vnitřního termálního bazénu, možnost dokoupení dalších procedur. 
Cena nezahrnuje:�dopravu�(možnost�dokoupení�za�příplatek�500,-�Kč�/�osoba),�lázeňský�poplatek�
15,-�Kč�/�osoba�/�den�(platí�se�na�recepci).

ČERVENEC
5.7. – 12.7.2014   (so-so)     8 dnů / 7 nocí
Slovensko – Velký Meder – dům Anita
Cena:��4�290,-�Kč�/�dospělá�osoba,���3�990,-�Kč�/�dítě�do�12�let
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 7 x ubytování, jednodenní výlet na termální koupaliště 
v Dunajské�Strede,�služby�delegáta.
Cena nezahrnuje:� stravování,� rekreační� poplatek� (25,-� Kč� /� den� /� osoba� od� 18� let),� vstupy 
do termálů, komplexní pojištění do zahraničí.

12.7. – 19.7.2014   (so-so)     8 dnů / 7 nocí
Slovensko – Velký Meder – apartmánový dům Fridrich, Royal
Cena:��4�290,-�Kč�/�dospělá�osoba,���3�990,-�Kč�/�dítě�do�12�let
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 7 x ubytování, jednodenní výlet na termální koupaliště 

AKCE ROKU 2014

19



v Dunajské�Strede,�služby�delegáta
Cena nezahrnuje:�stravování,�rekreační�poplatek�(25,-�Kč�/�den�/�osoba�od�18�let),�pojištění�léčebných�
a�úrazových�výloh�v zahraničí,�vstupy�do�termálů,�fakultativní�výlety.

SRPEN
16.8. – 23.8.2014   (so-so)     8 dnů / 7 nocí
Slovensko – Velký Meder – apartmánový dům Fridrich, Royal, Anita
Cena:��4�290,-�Kč�/�dospělá�osoba,���3�990,-�Kč�/�dítě�do�12�let
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 7 x ubytování, jednodenní výlet na termální koupaliště 
v Dunajské�Strede,�služby�delegáta
Cena nezahrnuje:� stravování,� rekreační� poplatek� (25,-� Kč� /� den� /� osoba� od� 18� let),� pojištění�
léčebných�a�úrazových�výloh�v zahraničí,�vstupy�do�termálů,�fakultativní�výlety.

29.8. – 7.9.2014 (pá-ne) 10 dnů / 7 nocí
Cykloturistika v Chorvatsku – letovisko Gradac (studia / apartmány Vesna)
Cena:�6 990,-�Kč�/�dospělá�osoba,�5 990,-�Kč�/�dítě�do�15�let
Cena zahrnuje:�dopravu�autobusem,�7�x�ubytování�ve�studiích/apartmánech,�celodenní�výlet�do�
Mostaru,�pojištění�CK�proti�úpadku,�služby�delegáta
Cena nezahrnuje:�stravování,�pojištění�léčebných�a�úrazových�výloh�v zahraničí�včetně�storna�
zájezdu, fakultativní výlety.

ZÁŘÍ
5.9. – 14.9.2014 (pá-ne)  10 dnů / 7 nocí  
Chorvatsko – „Zavírání moře v Gradaci“ 
Cena:�7 990,-�Kč�/�osoba,�7�490,-�Kč/�dítě�do�12�let
Cena zahrnuje:�dopravu�autobusem,�7�x�ubytování�ve�studiích/apartmánech,�polopenzi,�výlet�
na� Bačinská� jezera,� výlet� do�Mostaru,�Dalmatinský� večer� s  fish� picnikem,� škola� vaření-recepty�
dalmatinské kuchyně, pobytovou taxu, služby delegáta, pojištění CK
Cena nezahrnuje:�pojištění�léčebných�a�úrazových�výloh�v zahraničí,�fakultativní�výlety.
5.9. – 14.9.2014  (pá-ne) 10 dnů / 7 nocí
Cykloturistika v Chorvatsku – letovisko Ruskamen (kemp Daniel-chatky)
Cena:�5 990,-�Kč�/�dospělá�osoba,�4 990,-�Kč�/�dítě�do�15�let
Cena zahrnuje:� dopravu�autobusem,�7� x�ubytování� v  chatkách,� lodní� výlet� s  fishpicnikem�na�
ostrov�Brač,�pojištění�CK�proti�úpadku,�služby�delegáta
Cena nezahrnuje:�pobytovou�taxu�(350,-�Kč�/�dospělá�osoba,�175,-�Kč�/�dítě�12-18�let),�stravování,�
pojištění�léčebných�a�úrazových�výloh�v zahraničí�včetně�storna�zájezdu,�fakultativní�výlety.

6.9.2014 (so) - jednodenní
Rakousko – Medvědí soutěska
Cena:�890,-�Kč�/�osoba
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby průvodce
Cena nezahrnuje:�komplexní�cestovní�pojištění,�vstup�do�soutěsky�(cca�3,5�€�/�dospělá�os.,�2,6�€ 
�/�dítě),�stravování.

7.9. – 12.9.2014 (ne-pá)  6 dnů / 5 nocí              seniorský pobyt 55+
Pobyt nejen pro seniory – Oravice – chata Lux– termální lázně
Cena��:�3�990,-�Kč�/�dosp.osoba,�3�490,-�Kč�/�dítě�do�12�let,�1�690,-�Kč�/�dítě�do�6�let
Cena zahrnuje: 6 x ubytování, dopravu autobusem, plnou penzi, služby delegáta
Cena nezahrnuje:�rekreační�poplatek�(20,-�Kč/�den�/�osoba�od�18�let),�vstupy�do�termálních�lázní,�
fakultativní�výlety,�pojištění�léčebných�a�úrazových�výloh�v zahraničí

7.9. – 12.9.2014 (ne-pá)   6dnů / 5 nocí             seniorský pobyt 55+
Pobyt nejen pro seniory – Vitanová – penzion Orchidea, Nina, Maja – termální lázně
Cena��:�4�190,-�Kč�/�dospělá�osoba,�3�690,-�Kč�/�dítě�do�12�let,�1�490,-�Kč�/�dítě�do�6�let
Cena zahrnuje: 6 x ubytování, dopravu autobusem, polopenze, služby delegáta
Cena nezahrnuje:�rekreační�poplatek�(�20,-�Kč�/�den�/osoba�od�18�let),�vstupy�do�termálních�lázní,�
fakultativní�výlety,�pojištění�léčebných�a�úrazových�výloh�v zahraničí.

12.9. – 14.9.2014   (pá-ne)    3 dny / 2 noci
Víkendový relaxační pobyt – termální lázně Velké Losiny
Cena:�3 400,-�Kč�/�dospělá�osoba,�1 700,-�Kč�/�dítě�do�15�let�(hotel�Eliška)
�����������2 900,-�Kč�/�dospělá�osoba,�1 450,-�Kč�/�dítě�do�15�let��(vila�Gazárka)
Cena zahrnuje:�2�x�ubytování�ve�dvoulůžkovém�pokoji,�2�x�polopenze�–�plná�penze�za�příplatek�
cca�200,-�Kč�/�osoba�/�pobyt,�2�relaxační�procedury,�1�x�klasická�masáž�částečná,�1�x�vířivá�koupel,�
volné vstupy do vnitřního termálního bazénu, možnost dokoupení dalších procedur. 
Cena nezahrnuje:�dopravu�(možnost�dokoupení�za�příplatek�500,-�Kč�/�osoba),�lázeňský�poplatek�
15,-�Kč�/�osoba�/�den�(platí�se�na�recepci)..

19.9. – 21.9.2014 (pá - ne) – 3 dny / 2 noci
Slovensko – Velký Meder a Dunajská Streda (termály)- apartmánový dům Anita, Fridrich, Royal
Cena:�2490,-�Kč�/�dospělá�osoba,�2 290,-�Kč�/�dítě�do�12�let
Cena zahrnuje:�2�x�ubytování,�dopravu�autobusem,�služby�průvodce
Cena nezahrnuje:� stravování,� rekreační� poplatek� (25,-� Kč� /� den� /osoba� od� 18� let),� vstupy� do�
termálů, komplexní pojištění do zahraničí.
Celodenní�vstupné�ve�Velkém�Mederu�(cca�190,-�Kč�/�osoba),�celodenní�vstupné�do�lázní�Dunajská�
Streda�(cca�180�Kč�/�osoba�/�den).

20.9.2014 (so) jednodenní
Polsko – Krakow, solné doly Wieliczka
Cena:��690,-�Kč�/�osoba
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby česky mluvícího průvodce, poplatek za vstup 
skupiny do areálu solných dolů Wieliczka včetně místního průvodce
Cena nezahrnuje:�vstupné�(snížené�skupinové�do�solných�dolů�43�Zl�–�cca�290,-�Kč,�děti�do�15�
let�a�studenti�do�25�let�s průkazem�studenta�platí�snížené�vstupné�29�Zl�–�cca�190,-�Kč,�platba�na�
místě,�případné�vstupy�v Krakově,�stravování,�pojištění�léčebných�a�úrazových�výloh�v zahraničí.

26.9. – 28.9.2014 (pá-ne)   3 dny / 2 noci
Relaxační pobyt – lázně Luhačovice – hotel Niva
Cena:�3�050,-�Kč�/�dospělá�osoba,�2 250,-�Kč�/�dítě�do�12�let
Cena zahrnuje:�2�x�ubytování,�2�x�polopenzi�-�-�snídaně�formou�švédských�stolů,�večeře�výběrem,�
přípitek� na� uvítanou,� 1� x� relaxační� masáž� zad� nebo� končetin,� 1×� slatinný� zábal,� konzultace�
s lékařem,�2×�dvouhodinový�vstup�do�wellness�centra�(finská�sauna,�lesní�sauna,�bylinková�sauna,�
římská�pára,�liščí�nora�s masáží�nohou,�whirlpool�malý�a�velký,�Kneippovy�koupele,�multifunkční�
masážní�sprchy,�laconium,�štěrková�pláž,�vodní�lůžko�a další),�volné�vstupy�do�vnitřního�bazénu�se�
slanou vodou, volné vstupy do venkovního bazénu, volné vstupy do fitcentra
Cena nezahrnuje:�dopravu,�rekreační�poplatek�(15,-�Kč�/�den�/osoba�od�18�let)�–�platí�se�na�místě

27.9. – 29.9.2014 (so-po)  3 dny / 2 noci                  seniorský pobyt 55+
Maďarsko – Bükfürdő – hotel „Apartmán“
Cena:�2�990,-�Kč�/�dospělá�osoba,�2 690,-�Kč�/�dítě�do�12�let
Cena zahrnuje:� 2� x� ubytování� ve� studiu,� dopravu� autobusem,� 2� x� vstup� do� termálních� lázní�
služby delegáta
Cena nezahrnuje:�stravování,�komplexní�pojištění�do�zahraničí,�lázeňskou�taxu�(1,8�€�/�dospělá�
osoba�/�noc,�platí�se�na�místě).

ŘÍJEN
3.10. – 5.10.2014 (pá-ne) 3 dny / 2 noci
Aktivní víkend – Karlova Studánka
Cena:�1�880,-�Kč�/�osoba
Cena zahrnuje:�2�x�ubytování,�2�x�polopenzi,�1�x�klasická�masáž,�1�x�voskový�zábal,�2�x�bazénový�
komplex�80�minut
Cena nezahrnuje:� rekreační� poplatek� 15,-� Kč� /� dospělá� osoba� /� noc,� dopravu� (možnost�
dokoupení�za�cenu�500,-�Kč�/�osoba)

5.10. – 10.10.2014 (ne – pá)    6 dnů / 5 nocí            seniorský pobyt 55+
Pobyt s „Andělem na horách“ - Slovensko – Tatranská Lomnica – hotel Morava
Cena:�4�790,-�Kč�/�dospělá�osoba,�4�490,-�Kč�/�dítě�do�12�let

Cena zahrnuje:�dopravu�autobusem,�5�x�ubytování�v pokojích�bez�balkonu�(pokoj�s balkonem�
za�příplatek�60,-�Kč�/�noc),�5�x�polopenze,�taneční�večírek,�beseda�o�Vysokých�Tatrách,�promítání�
kultovního filmu „Anděl na horách“, služby delegáta
Cena nezahrnuje:�rekreační�poplatek�(30,-�Kč�/�den�/�osoba�od�18�–�70�let),�pojištění�léčebných�a�
úrazových�výloh�v zahraničí,�fakultativní�výlety

5.10. – 11.10.2014 (ne-so)   7 dnů / 6 nocí              seniorský pobyt 55+
Pobyt nejen pro seniory – Karlova Studánka- lázeňský dům „Slezský dům“
Cena:�3�990,-�Kč�/�dosp.os,�3�490,-�Kč�/�dítě�do�15�let
Cena zahrnuje:�6�x�ubytování,��plnou�penzi,�4�x�inhalaci,�služby�delegáta
Cena nezahrnuje:�dopravu�(možnost�dokoupení�za�cenu�500,-�Kč�/�osoba),�lázeňskou�taxu�(15,-�
Kč�/�den�/�osoba�od�18�let),�fakultativní��výlety

9.10. – 12.10.2014  (čt-ne)    4 dny / 3 noci
Slovensko - Podhájska– penzion Astra I.a II. - termální lázně
Cena��:�2 490,-�Kč�/�dospělá�osoba,�2�690,-�Kč�/�dítě�do�12�let,�1�290,-�Kč�/�dítě�do�6�let
Cena zahrnuje:�3�x�ubytování,�dopravu�autobusem,�služby�delegáta
Cena nezahrnuje:� stravování� –� možnost� dokoupit� polopenzi� 250,-� Kč� /� os� /� den,� rekreační�
poplatek� (25,-� Kč� /� den� /� osoba� od� 18� let),� vstupy� do� termálních� lázní,� pojištění� léčebných� a�
úrazových�výloh�v zahraničí

17.10. – 19.10.2014 (pá - ne) – 3 dny / 2 noci 
Slovensko – Velký Meder a Dunajská Streda (termály) – apartmánový dům Fridrich, Anita, Royal
Cena:�2490,-�Kč�/�dospělá�osoba,�2 290,-�Kč�/�dítě�do�12�let
Cena zahrnuje:�2�x�ubytování,�dopravu�autobusem,�služby�průvodce
Cena nezahrnuje:� stravování,� rekreační� poplatek� (25,-� Kč� /� den� /� osoba� od� 18� let)� vstupy� do�
termálů, komplexní pojištění do zahraničí.
Celodenní�vstupné�ve�Velkém�Mederu�(cca�190,-�Kč�/�osoba),�celodenní�vstupné�do�lázní�Dunajská�
Streda�(cca�180�Kč�/�osoba�/�den)

17.10. – 19.10.2014 (pá - ne) – 3 dny / 2 noci            seniorský pobyt 55+
Maďarsko – Bükfürdő – hotel „Apartmán“
Cena:�2�990,-�Kč�/�dospělá�osoba,�2 690,-�Kč�/�dítě�do�12�let
Cena zahrnuje:� 2� x� ubytování� ve� studiu,� dopravu� autobusem,� 2� x� vstup� do� termálních� lázní�
služby delegáta
Cena nezahrnuje:�stravování,�komplexní�pojištění�do�zahraničí,�lázeňskou�taxu�(1,8�€�/�dospělá�
osoba�/�noc,�platí�se�na�místě).

18.10.2014 (so) – jednodenní
Maďarsko - Győr
Cena:�790,-�Kč�/�osoba
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby průvodce
Cena nezahrnuje:�stravování,�vstupy�do�termálů�(celodenní�vstupné�do�lázeňského�komplexu�
cca��240,-�Kč�/�dosp.osoba,�190,-�Kč�/�dítě),�komplexní�pojištění�do�zahraničí,�další�služby�v lázních�
(masáže,�koupele,�..)

18.10.2014 (so) jednodenní
Polsko – Krakow, solné doly Wieliczka
Cena:��690,-�Kč�/�osoba
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby česky mluvícího průvodce, poplatek za vstup 
skupiny do areálu solných dolů Wieliczka včetně místního průvodce
Cena nezahrnuje:�vstupné�(snížené�skupinové�do�solných�dolů�43�Zl�–�cca�290,-�Kč,�děti�do�15�
let�a�studenti�do�25�let�s průkazem�studenta�platí�snížené�vstupné�29�Zl�–�cca�190,-�Kč,�platba�na�
místě,�případné�vstupy�v Krakově,�stravování,�pojištění�léčebných�a�úrazových�výloh�v zahraničí
25.10. – 28.10.2014 (so - út)   4 dny  / 3 noci
Pobyt- Slovensko – Vitanová – penzion Orchidea, Maja - termály
Cena:�2�190,-�Kč�/�dospělá�osoba,�1�890,-�Kč�/�dítě�do�12�let,�1�290,-�Kč�/�dítě�do�6�let
Cena zahrnuje:�dopravu�autobusem,�3�x�ubytování,�služby�delegáta
Cena nezahrnuje:� rekreační� poplatek� (20,-� Kč� /� den� /� osoba� od� 18� let),� stravování� (možnost�
dokoupení�polopenze�720,-�Kč�/�dospělá�osoba,�570,-�Kč�/�dítě�do�12�let,�pojištění� léčebných�a�
úrazových�výloh�v zahraničí,�vstupy�do�termálů,�fakultativní�výlety

25.10. – 28.10.2014 (so - út)   4 dny  / 3 noci
Prodloužený víkend na Slovensku – Vysoké Tatry – Tatranská Štrba – penzion Ingrid
Cena:�2�990,-�Kč�/�dospělá�osoba,�2�690,-�Kč�/�dítě�do�12�let,�dítě�do�3�let�(bez�nároku�na�lůžko)1�290,-�Kč
Cena zahrnuje:�dopravu�autobusem,�3�x�ubytování,�služby�delegáta
Cena nezahrnuje:� rekreační�poplatek� (30,-� Kč� /� den� /� osoba�od�18� let),� pojištění� léčebných� a�
úrazových� výloh� v  zahraničí,� skipasy,� fakultativní� výlety,� možnost� dokoupení� snídaní� za� cenu�
100,-�Kč�/�osoba�/�den.

28.10. – 31.10.2014  (út-pá)  4 dny / 3 noci
Relax a pohoda - Karlova Studánka
Cena:�2 390,-�Kč�/�osoba
Cena zahrnuje:�3�x�ubytování,�3�x�polopenze,�1�x�uhličitá�koupel,�1�x�rašelinový�zábal,�2�x�vstup 
do�bazénového�komplexu�-�80�minut
Cena nezahrnuje:�rekreační�poplatek�15,-�Kč�/�dospělá�osoba�/�noc,�dopravu�(možnost�zakoupení�
za�cenu�500,-�Kč�/�osoba)

26.10.2014 (ne)   jednodenní
Podzimní Vídeň – jednodenní zájezd do Rakouska – vstupy do některých památek zdarma
Cena:�690,-�Kč�/�osobu
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby delegáta
Cena nezahrnuje:�stravování,�pojištění�léčebných�a�úrazových�výloh�v zahraničí
31.10. – 2.11.2014 (pá-ne)   3 dny / 2 noci
Víkendový wellnes pobyt– termální lázně Velké Losiny 
Cena:�3 200,-�Kč�/�dospělá�osoba,1�600,-�Kč�/�dítě�do�15�let�(hotel�Eliška)
� 2 700,-�Kč�/�dospělá�osoba,�1�350,-�Kč�/�dítě�do�15�let�(vila�Gazárka)
Cena zahrnuje:�2�x�ubytování�ve�dvoulůžkovém�pokoji,�2�x�polopenze�–�plná�penze�za�příplatek�
200,-� Kč� /� osoba� /� pobyt,� wellness� program� :� 1� x� klasická� masáž� částečná,� 1� x� vířivá� koupel�
s přísadou�a� zábalem,�denně�volný� vstup�do�vnitřního� termálního�bazénu�v určených� časech,�
možnost dokoupení dalších procedur.
Cena nezahrnuje:�dopravu�(možnost�dokoupení�za�příplatek�500,-�Kč�/�osoba),�lázeňský�poplatek�
15,-�Kč�/�osoba�/�den�(platí�se�na�recepci)

LISTOPAD
7.11. – 9.11.2014 (pá-ne)   3 dny / 2 noci
Relax víkend – Slovensko – penzion Motýl - termální lázně Bešeňová 
Cena��:�2�690,-�Kč�/�dospělá�osoba,�2 490,-�Kč�/�dítě�do�12�let,�1490,-�Kč�/dítě�do�6�let
Cena zahrnuje:�2�x�ubytování,�dopravu�autobusem,�polopenzi,�služby�delegáta
Cena nezahrnuje:�rekreační�poplatek�(25,-�Kč�/�den�/�osoba�od�18�let),�vstupy�do�termálních�lázní,�
pojištění�léčebných�a�úrazových�výloh�v zahraničí

9.11. – 14.11.2014 (ne – pá)    6 dnů / 5 nocí                 seniorský pobyt 55+
Slovensko – Tatranská Lomnica – hotel Morava
Cena:�4�290,-�Kč�/�dospělá�osoba,�3�990,-�Kč�/�dítě�do�15�let
Cena zahrnuje:�dopravu�autobusem,�5�x�ubytování�v pokojích�bez�balkonu�(pokoj�s balkonem�za�
příplatek�60,-�Kč�/�noc),�5�x�polopenze,�1�x�výlet�na�koupaliště�Vrbov�–�v ceně�transfer�a�vstupenka,�
1�x�rašelinový�zábal,�1�x�inhalace,�taneční�večírek,�služby�delegáta
Cena nezahrnuje:�rekreační�poplatek�(30,-�Kč�/�den�/�osoba�od�18�–�70�let),�pojištění�léčebných�a�
úrazových�výloh�v zahraničí,�fakultativní�výlety

15.11. – 17.11.2014 (so - pot)   3 dny  / 2 noci
Pobyt- Slovensko – Oravice – chata Lux - termály
Cena:�2�190,-�Kč�/�dospělá�osoba,�1�990,-�Kč�/�dítě�do�12�let,�1�290,-�Kč�/�dítě�do�6�let
Cena zahrnuje:�dopravu�autobusem,�3�x�ubytování,�3�x�polopenze,�služby�delegáta
Cena nezahrnuje:� rekreační�poplatek� (20,-� Kč� /� den� /� osoba�od�18� let),� pojištění� léčebných� a�
úrazových�výloh�v zahraničí,�vstupy�do�termálů,�fakultativní�výlety
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15.11. – 17.11.2014 (so - po)   3 dny  / 2 noci
Pobyt- Slovensko – Vitanová – penzion Orchidea, Maja, Nina - termály
Cena:�1�790,-�Kč�/�dospělá�osoba,�1�490,-�Kč�/�dítě�do�12�let,�990,-�Kč�/�dítě�do�6�let
Cena zahrnuje:�dopravu�autobusem,�3�x�ubytování,�služby�delegáta
Cena nezahrnuje:� rekreační� poplatek� (20,-� Kč� /� den� /� osoba� od� 18� let),� stravování� (možnost�
dokoupení� polopenze� 480,-� Kč� /� dospělá� osoba,� 380,-� Kč� /� dítě� do� 12� let,� pojištění� léčebných� a�
úrazových�výloh�v zahraničí,�vstupy�do�termálů,�fakultativní�výlety

21.11. – 23.11.2014 (pá - ne)   3 dny  / 2 noci               seniorský pobyt 55+
Maďarsko – Bükfürdő – hotel „Apartmán“
Cena:�2�990,-�Kč�/�dospělá�osoba,�2 690,-�Kč�/�dítě�do�12�let
Cena zahrnuje: 2�x�ubytování�ve�studiu,�dopravu�autobusem,�2�x�vstup�do�termálních�lázní�služby�
delegáta
Cena nezahrnuje:� stravování,� komplexní� pojištění� do� zahraničí,� lázeňskou� taxu� (1,8� €� /� dospělá�
osoba�/�noc,�platí�se�na�místě).

21.11. – 23.11.2014 (pá - ne)  3 dny  / 2 noci 
Maďarsko - Bükfürdő a Sárvár (ubytování v penzionech)
Cena:�2�990,-�Kč�/�dospělá�osoba,�2 690,-�Kč�/�dítě�do�12�let
Cena zahrnuje:�2�x�ubytování�v penzionu�se�snídaní,�dopravu�autobusem,�služby�průvodce
Cena nezahrnuje: stravování, vstupy do termálů, komplexní pojištění do zahraničí, lázeňskou taxu 
(1,8�€�/�dospělá�osoba�/�noc,�platí�se�na�místě).
Celodenní�vstupné�do� lázní�Sárvár� (cca�300,-�Kč),�celodenní�vstupné�do� lázní�Bük� (cca�250,-�Kč�+�
300,-�Kč�/�osoba�/�den�do�zážitkových�koupelí)

22.11.2014 (so) – jednodenní
Maďarsko - Győr
Cena:�790,-�Kč�/�osoba
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby průvodce
Cena nezahrnuje:� stravování,� vstupy� do� termálů� (celodenní� vstupné� do� lázeňského� komplexu�
cca��240,-�Kč�/�dosp.osoba,�190,-�Kč�/�dítě),�komplexní�pojištění�do�zahraničí,�další�služby�v lázních�
(masáže,�koupele,�..)

22.11.-23.11.2014   (so-ne)   2 dny / 1 noc
Praha – muzikál (dle aktuální nabídky)
Cena:�2 190,-�Kč�/�osobu
Cena zahrnuje:� dopravu� autobusem,� 1� x� ubytování� v  botelu� Racek� se� snídaní,� vstupenku� na�
muzikál, služby delegáta

28.11. – 30.11.2014 (pá-ne)   3 dny / 2 noci    seniorský pobyt 55+
Maďarsko – termální lázně Bükfürdő
Cena:�3 990,-�Kč�/�osoba
Cena zahrnuje:�dopravu�autobusem,�2�x�ubytování�s polopenzí�v penzionu�Bajor,�3�x� �celodenní�
vstupy�do�lázní,�průvodce,�lázeňskou�taxu,�pojištění�CK�proti�úpadku
Cena nezahrnuje:� komplexní� pojištění� léčebných� a� úrazových� výloh� v  zahraničí� včetně� storna�
zájezdu,�příplatek�za�jednolůžkový�pokoj�(350,-�Kč�/�noc)

PROSINEC
1.1.2014 (so)
DUHOVÁ MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA pro děti na porubském zámečku s programem, Mikulášem, andělem a čertem
Cena:�100,-�Kč�/�dospělá�osoba,�50,-�Kč�/�dítě�do�15�let
Cena zahrnuje: program, soutěže, tanec a dáreček pro děti

6.12., 13.12., 20.12.2014  (so), 17.12.2014 (st)
Vánoční Vídeň – jednodenní zájezd
Cena:�690,-�Kč�/�osoba
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby průvodce

6.12., 13.12., 20.12.2014  (so), 17.12.2014 (st)
Vánoční Krakow– jednodenní zájezd
Cena:�590,-�Kč�/�osoba
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby průvodce

6.12.,13.12.2014  (so)
Vánoční Budapešť– jednodenní zájezd
Cena:�790,-�Kč�/�osoba
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby průvodce

13.12.2014  (so)
Vánoční Drážďany – jednodenní zájezd
Cena:�990,-�Kč�/�osoba
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby průvodce

13.12.2014 (so)
Vánoční Bratislava
Cena:�640,-�Kč�/�osoba
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby průvodce

13.12.2014 (so)
Vánoční Wroclaw
Cena:�690,-�Kč�/�osoba
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby průvodce

26.12. – 29.12.2014 (pá-po)    4 dny / 3 noci
Vánoční pobyt – Slovensko – Oravice – chata Lux – termály, lyžování
Cena:�3�290,-�Kč�/�dospělá�osoba,�2�990,-�Kč�/�dítě�do�12�let,�1�790,-�Kč�/�dítě�do�6�let
Cena zahrnuje:�3�x�ubytování,�dopravu�autobusem,�polopenzi,�služby�delegáta
Cena nezahrnuje:�rekreační�poplatek�(20,-�Kč�/�den�/�osoba�od�18�let),�vstupy�do�termálních�lázní,�
skipasy,�fakultativní�výlety,�pojištění�léčebných�a�úrazových�výloh�do�zahraničí

26.12. – 29.12.2014 (pá-po)    4 dny / 3 noci
Vánoční pobyt – Slovensko – Vitanova – penzion Orchidea – termály, lyžování
Cena:�3�290,-�Kč�/�dospělá�osoba,�2 990,-�Kč�/�dítě�do�12�let,�1 790,-�Kč/�dítě�do�6�let
Cena zahrnuje:�3�x�ubytování,�dopravu�autobusem,�polopenzi,�služby�delegáta
Cena nezahrnuje:�rekreační�poplatek�(20,-�Kč�/�den�/�osoba�od�18�let),�vstupy�do�termálních�lázní,�
skipasy,�fakultativní�výlety,�pojištění�léčebných�a�úrazových�výloh�do�zahraničí

26.12.2014  – 2.1.2015   (pá-pá)    8 dnů / 7 nocí
Vánoční a silvestrovský pobyt Slovensko – Vitanova – penzion Orchidea – termály, lyžování
Cena:�5 990,-�Kč�/�dospělá�osoba,�5�490,-�Kč�/�dítě�do�12�let,�2�490,-�Kč��/�dítě�do�6�let
Cena zahrnuje: 7 x ubytování, dopravu autobusem, polopenzi, silvestrovskou večeři, diskotéku, 
služby delegáta
Cena nezahrnuje:�rekreační�poplatek�(�20,-�Kč�/�den�/�osoba�od�18�let),�vstupy�do�termálních�lázní,�
skipasy,�fakultativní�výlety,�pojištění�léčebných�a�úrazových�výloh�do�zahraničí

29.12.2014  – 2.1.2015   (po-pá)    5 dnů / 4 noci
Silvestrovský pobyt Slovensko – Vitanova – penzion Orchidea – termály, lyžování
Cena:�4�290,-�Kč�/�dospělá�osoba,��3�790,-�kč�/�dítě�do�12�let,�1 990,-�Kč�/�dítě�do�6�let
Cena zahrnuje:� 4� x� ubytování,� dopravu� autobusem,� polopenzi,� silvestrovskou� večeři,�
diskotéku,služby delegáta
Cena nezahrnuje:�rekreační�poplatek�(20,-�Kč�/�den�/�osoba�od�18�let),�vstupy�do�termálních�lázní,�
skipasy,�fakultativní�výlety,�pojištění�léčebných�a�úrazových�výloh�do�zahraničí

30.12.2014  – 1.1.2015   (út-čt)    3 dny / 2 noci
Silvestrovský pobyt Karlova Studánka – lázeňský dům „Slezský dům“ 
Cena:�3990,-�Kč�/�dosp.osobu,�3 490,-�Kč��/�dítě�do�15�let,�dítě�do�3�let�zdarma
Cena zahrnuje:� 2� x�ubytování,�nadstandardní�polopenzi,� silvestrovský� raut,� estrádní�vystoupení,�
silvestrovský přípitek, živá hudba, diskotéka, silvestrovský ohňostroj, služby delegáta.
Cena nezahrnuje:�dopravu,�fakultativní�výlety,�lázeňský�poplatek�(15,-�Kč�/�den�/�osoba�od�18�let),�
procedury
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reklama pro úspěšné

Nabízíme hromadné nákupy se SLEVOU na slevovém portálu www.

Vychází v Ostravě, na Frýdecko-Místecku, 
v Brně a jižní Moravě a na Opavsku.

zdarma do schránek
domácností a firem

Sušené plody

Najdete nás v Galerii Futurum ostrava, ul. varenská
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� 800 105 105 
www.koop.cz

Chcete na dovolené překonávat limity?
My jsme začali u Vašeho pojištění.

Máte rádi aktivní dovolenou? Přibalte si kromě lezec-
kých lan a termoprádla i cestovní pojištění KOLUMBUS 
od Kooperativy. Nabízí vysoké krytí u léčebných výloh, 
a to až do výše tří milionů korun. Protože každá cesta 
je lepší s pocitem, že Vás někdo jistí.

Cestovní 
pojištění 
KOLUMBUS

KP-AD_Kolumbus_09-Hromada-A4.indd   1 11/12/09   1:28:35 PM

Cestovní pojištění pro sezonu 2014 od Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group.
Druh pojištění Limity plnění v Kč
Pojištění�léčebných�výloh�v zahraničí,�asistenční�služby,�
repatriace 1�500�000

- zubní ošetření 5�000
-  doprovázející osoba - doprava do limitu léčeb. výloh
-  doprovázející osoba - ubytování 10�000�(max.�2�000/den)

-�osoba�účastnící�se�pohřbu�pojištěného�v zahraničí�-�doprava do limitu léčeb. výloh

-�osoba�účastnící�se�pohřbu�pojištěného�v�zahraničí�-�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�zp.�úrazem 25 000***

Pojištění zavazadel 15 000****

Pojištění�odpovědnosti�:

-  za škodu na zdraví a životě 2�000�000

-  za škodu na věci 1�000�000

-  za jinou škodu 500�000

Pojištění přerušení cesty 10�000

Pojištění nevyužité cestovní služby 10�000
Dodatkové�pojištění�pro�případ�zrušení�cestovní�služby�(max.�
80%�stornopoplatku)� 15�000

* pojistná částka pro dítě do 6-ti 
let pojištění smrti následkem 
úrazu�25 000,-�Kč
** pojistná částka pro dítě do 6-ti 
let pojištění trvalých následků 
úrazu�100�000,-�Kč
*** pojistná částka pro dítě 
do 6-ti let pojištění tělesného 
poškození�úrazem��15 000,-�Kč
****pojistná částka pro dítě 
do 6-ti let pojištění zavazadel 
10 000,-�Kč

Ceny pojistného:
Dospělá osoba tj osoba ve věku 
do�70-ti�let�–�30,-Kč�osoba/den
Dítě  tj. osoba do 6-ti let - pojistné 
zdarma,� cestuje-li� alespoň� s  �
jednou dospělou osobou.
Junior� tj.� osoba� do� 18-ti� let� –�
pojistné� činí� 50%� pojistného�
dospělé osoby
Senior� tj.� osoba� nad� 70� let� –�
pojistné� činí� 200%� pojistného�
dospělé�osoby�(dvojnásobek)

Pod Nemocnicí 2356/7, ostrava-Poruba
tel.: 596 927 650 mobil: +420 731 496 014

www.autoschindler.cz

KuPóN Na KoNtrolNí 

ProHlIDKu voZIDla

99,- Kč

Ruční mytí vozidel, čištění interiéru vozidla, 

konzervace laku

•  Mechanické, lakýrnické, elektrikářské a karosář-
ské práce, příprava a provedení STK a ME

•  Měření geometrie náprav, pneuservis na strojích 
SICAM, výměna a prodej olejů CASTROL, nástřik 
dutin, diagnostika motoru

•  Servisní prohlídka, mytí motoru, montáž mecha-
nického zabezpečení, Construct, montáž a prodej 
autorádií Panasonic,Kenwood, Sony, Pioneer

• Plnění klimatizace, laserová geometrie

SMENÁRNY
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Směnárna GLOBUS Ostrava-Poruba Po-Ne   9–21  hod.
tel.: 553 034 435  
Směnárna Ostrava centrum Po-Pá   9–17  hod.
tel.: 596 117 574
Směnárna Avion Shopping park Ostrava Po-Ne   9–21  hod.
tel.: 596 780 243
Směnárna FORUM Nová Karolina Po-Ne   9–21  hod.
tel.: 553 034 342

CASH POINT.indd   1 24.5.2012   20:37:31



I.�ÚVODNÍ�USTANOVENÍ
Cestovní� kancelář�DUHA�TOUR�s.r.o.� (dále�pouze�cestovní� kancelář)� zabezpečuje� zahraniční� a� tu-
zemské pobytové a poznávací zájezdy a zároveň působí jako autorizovaný prodejce zájezdů jiných 
cestovních kanceláří.
II.�VZNIK�SMLUVNÍHO�VZTAHU
Smluvní�vztah�mezi�zákazníkem�a�cestovní�kanceláří�vzniká�na�základě�cestovní�smlouvy�(tj.�závazné�
přihlášky�k�zájezdu)�v�okamžiku�přijetí�podepsané�cestovní�smlouvy�a�jejím�potvrzením�zákazníkovi�
pověřeným pracovníkem cestovní kanceláře. Předáním nebo zasláním vyplněné a podepsané ces-
tovní smlouvy s podmínkami cestovní kanceláře zákazník prohlašuje, že s nimi souhlasí a uznává je. 
Katalogy zájezdů jsou vydávány v časovém předstihu a proto si cestovní kancelář vyhrazuje právo 
oznámit�před�uzavřením�smlouvy�změny�údajů�uvedených�v�katalogu.�V�takovém�případě,�kdy�se�
údaje�na�„Cestovní�smlouvě“�a�v�katalogu�liší,�jsou�závazné�údaje�uvedené�na�„Cestovní�smlouvě“.�
Za smluvní závazky dalších přihlášených osob uvedených na cestovní smlouvě ručí zákazník, který 
cestovní�smlouvu�podepisuje,�jako�za�své�vlastní.�Zákazník�také�ručí�za�úplnost�a�správnost�údajů�
uvedených v cestovní smlouvě. U nezletilých osob je nutný souhlas jejich zákonného zástupce, po-
tvrzený podpisem Cestovní smlouvy.
III.�CENY�ZÁJEZDU�A�JEHO�ÚHRADA
Ceny zájezdu jsou cenami smluvními v Kč, sjednanými dohodou mezi cestovní kanceláří a zákazní-
kem. Závazná cena je uvedena v cestovní smlouvě na zájezd. Při sepsání závazné cestovní smlouvy 
zaplatí�zákazník�zálohu�ve�výši�50�%�z�ceny�zájezdu�(pokud�není�sjednáno�jinak),�nejpozději�však�
60� dnů� před� zahájením� zájezdu.� Zbývající� část� ceny� je� zákazník� povinen� uhradit� nejpozději� do 
30�dní�před�započetím�zájezdu.�Neuhradí-li�zákazník�doplatek�v�této�lhůtě�(s�výjimkou�zájezdů�re-
zervovaných�v�době�kratší),�nemůže�se�zájezdu�účastnit.�Zaplacená�záloha�propadá�ve�prospěch�
cestovní kanceláře jako paušální náhrada nákladů vynaložených na realizaci zájezdu. V případě vzni-
ku�smluvního�vztahu�v�době�kratší�než�30�dní�před�započetím�zájezdu�je�zákazník�povinen�uhradit 
100�%�celkové�ceny�zájezdu.Cestovní�kancelář�má�právo�na�jednostranné�zvýšení�ceny�do�21.�dne�
před�zahájením�zájezdu,�a�to�v�těchto�případech:
a)�dojde-li�ke�zvýšení�ceny�za�dopravu�dopravcem�v�důsledku�zvýšení�cen�pohonných�hmot
b)��dojde-li�ke�zvýšení�plateb�spojených�s�dopravou,�které�jsou�zahrnuty�v�ceně�zájezdu
c)��dojde-li�ke�změně�směnného�kursu�české�koruny�použitého�pro�stanovení�ceny�zájezdu�v�prů-
měru� o� více� než� 10�%.� Ceny� zájezdu� byly� stanoveny� k� datu� 30.� 11.� 2013.� Písemné� oznámení� 
o�zvýšení�ceny�zašle�cestovní�kancelář�zákazníkovi�nejpozději�21�dnů�před�zahájením�zájezdu.�
Je-li cestovní kancelář nucena zvýšit cenu zájezdu za jiných než uvedených podmínek, navrhne 
zákazníkovi změnu cestovní smlouvy. Náklady cestovní kanceláře na vedlejší služby, které nejsou 
obsahem ceny, jako např. telefonické, faxové vyžádání služeb v zahraničí, zajištění rezervace či 
elektronické�dotazy�do�zahraničí,�o�které�zákazník�požádá,�hradí�zákazník�a�budou�účtovány�od-
děleně od sjednané ceny zájezdu. Případné slevy, vyhlášené cestovní kanceláří po datu podpisu 
cestovní smlouvy zákazníkem, nezakládají právo zákazníka na zlevněnou cenu. 

d)�dojde-li�ke�zvýšení�cen�za�ubytovací�kapacity�
e)��při� platbě� poukázkami� je�možné� uhradit� cenu� zájezdu� do� výše� 12� tis.Kč,�maximálně� však� do�
hodnoty�50%�z�celkové�ceny�na�jednu�cestovní�smlouvu,�a�to�pouze�u�základní�ceny�zájezdu.�Při�
platbě�poukázkami�lze�tyto�použít�pouze�na�úhradu�základní�ceny�zájezdu�(vyjma�doplňkových�
služeb�a�příplatků),�jakékoliv�slevy�jsou�poskytovány�pouze�z�doplatku�-�rozdílu�mezi�cenou�zájez-
du a platbou v poukázkách.

IV.�PRÁVA�A�POVINNOSTI�ZÁKAZNÍKA
Zákazník�má�právo:
-�být�dostatečně,�řádně�a�úplně�informován�o�pobytu�a�službách�zástupcem�cestovní�kanceláře
- vyžadovat poskytnutí všech zaplacených služeb uvedených v cestovní smlouvě
-  reklamovat ihned u zástupce cestovní kanceláře případné nedostatky a požadovat sjednání ná-

pravy, není-li možno nedostatky ihned odstranit, sepsat protokol s delegátem cestovní kanceláře 
s jeho vyjádřením. Reklamaci s potvrzeným protokolem musí zákazník uplatnit své právo u ces-
tovní�kanceláře�bez�zbytečného�odkladu,�nejpozději�však�do�3�měsíců�od�skončení�zájezdu,�nebo 
v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, 
jinak právo zaniká. 

-  být informován o případných změnách programu, termínu, rozsahu služeb a ceně zájezdu.
Kdykoliv�před�započetím�zájezdu�má�právo�písemně�odstoupit�od�smlouvy�s�cestovní�kanceláří�(for-
mou�doporučeného�dopisu)�za�předpokladu�dodržení�stanovených�storno�podmínek�dle�bodu�VIII.�
-�na�převod�zaplacené�částky�na�úhradu�ceny�náhradního�plnění,�bez�jakýchkoliv�storno�poplatků,�
při zrušení zájezdu ze strany cestovní kanceláře a při závažné změně programu, místa ubytování, 
způsobu přepravy a ceny zájezdu. Za závažnou změnu se nepovažuje změna ubytovacího objektu, 
pokud je tento stejné nebo vyšší kategorie, změna příjezdové nebo odjezdové trasy z dopravních 
důvodů.�Pokud�zákazník�neodstoupí�od�smlouvy�ve�lhůtě�5�dnů�od�doručení�oznámení�o�změnách,�
má se za to, že s její změnou souhlasí.
Zákazník�je�povinen:
- uhradit sjednanou cenu zájezdu dle platebních podmínek v bodě III.
-  vyřídit si platný cestovní doklad, popř. vízové a jiné formality, které nejsou součástí sjednaných 

služeb
-  dodržovat pasové, celní, devizové a právní předpisy země, do které cestuje, veškeré náklady, které 

vzniknou nedodržením těchto předpisů nese zákazník
-��řídit�se�pokyny�pro�účastníky�zájezdu�a�ústními�pokyny�průvodce�nebo�delegáta�cestovní�kanceláře
-  dodržovat „domácí řád“ ubytovacího zařízení, zejména sjednané počty ubytovaných osob dle ces-

tovní smlouvy
- uhradit škodu, kterou způsobil v průběhu konání zájezdu
- �účastník,�který�bez�zavinění�cestovní�kanceláře�nevyčerpá�všechny�služby�nebo�se�včas�nedostaví 

k předem stanovenému odjezdu na zájezd nebo jej zmešká, nemá právo na jejich náhradu
-��dodržovat�váhu�zavazadel�(1�zavazadlo�20�kg�na�osobu�+�1�příruční�zavazadlo�max.�6kg),�v�případě�
vyšší�váhy�zavazadel�zaplatit�poplatek�300,-�Kč�za�zavazadlo.

V.�PRÁVA�A�POVINNOSTI�CESTOVNÍ�KANCELÁŘE
Cestovní�kancelář�má�právo:
-��z�objektivních�důvodů,�které�nemůže�ovlivnit�(politická�situace,�stávka,�extrémní�přírodní�a�klima-
tické�jevy,�závažné�změny�u�dodavatelů�služeb�atd.)�zájezd�zrušit,�změnit�program,�termín�konání,�
cenu zájezdu, dopravu.

-��zrušit�zájezd,�nebude-li�dosaženo�minimálního�počtu�účastníků�(tj.�30�platících�osob�u�autokaro-
vých�zájezdů)�minimálně�21�dní�před�zahájením�zájezdu

-  v případě porušení předpisů a zákonů ČR nebo navštíveného státu nebo při závažném narušování 
programu nebo průběhu zájezdu je cestovní kancelář oprávněna vyloučit prostřednictvím svého 
zástupce�účastníka�zájezdu,�který�narušování�způsobil�bez�nároku�na�náhradu�zaplacených�služeb.�
Cestovní�kancelář�si�v�případě�válečného�konfliktu�vyhrazuje�právo�omezení�výše�náhrady�škody�
vzniklé z porušení závazků z cestovní smlouvy v souladu s mezinárodní smlouvou, kterou je Česká 
republika vázaná

-  cestovní kancelář si vyhrazuje právo na změnu ubytovacího zařízení z vážných organizačních 
důvodů, nebo je-li tato změna provedena ze strany zahraničního partnera a cestovní kancelář 
nemohla tuto změnu odvrátit. V takovém případě cestovní kancelář garantuje ubytování, popř. 
stravování�(dle�sjednaných�služeb)�v�jiném�ubytovacím�zařízení�minimálně�stejné�kvality.�

-  cestovní kancelář si vyhrazuje právo na změnu typu autobusové přepravy, a to v případě naplnění 
vlastní�smluvní�autobusové�kapacity�(např.�doprava�klientů�při�koupi�zájezdů�Last�minute).

Cestovní�kancelář�má�povinnost:
- zabezpečit zákazníkovi řádný rozsah a kvalitu sjednaných služeb
-  předat zákazníkovi informaci a doklady o zájezdu, a to nejpozději do 7 dní před započetím zájezdu
- neprodleně informovat zákazníka o změnách z výše uvedených objektivních důvodů
-��uhradit�zákazníkovi�pokutu�ve�výši�10�%�z�ceny�zájezdu,�zruší-li�cestovní�kancelář�zájezd�ve�lhůtě�
kratší�než�20�dní�před�termínem�jeho�zahájení.�Cestovní�kanceláři�zaniká�tato�povinnost,�prokáže-

-li,�že�ke�zrušení�zájezdu�došlo�z�důvodů:
a)�nedosažení�minimálního�počtu�účastníků
b)��v�důsledku�neodvratitelné�události,� které�nemohla�zabránit�ani�při� vynaložení�veškerého�úsilí,�

které lze na ni rozumně požadovat
VI.�ZMĚNA�CESTOVNÍ�SMLOUVY
Ze strany zákazníka
Změnu cestovní smlouvy provede pracovník cestovní kanceláře, pokud je to možné, na základě 
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� prohláše-
ní, že nový zákazník souhlasí s uzavřenou cestovní smlouvou. Původní a nový zákazník společ-
ně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a nákladů cestovní kanceláře, spojených  
s provedením změny.
Ze strany cestovní kanceláře
Je-li cestovní kancelář nucena z výše uvedených objektivních důvodů před zahájením zájezdu změ-
nit 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.
VII. DOPRAVA
Účastníkům� autokarové� přepravy� jsou� z� důvodu� možného� přetížení� povoleny� zavazadla� o�
hmotnosti� max.� 25� kg/osoba� (v� případě� hmotnosti� nad� 25� kg� bude� účastník� povinen� zapla-
tit� příplatek� za� nedodrženou� hmotnost).� Každé� další� zavazadlo� navíc� bude� zpoplatněno� část-
kou� 300,-� Kč.� Při� zjištění� vyšší� hmotnosti� zavazadel� účastníka� bude� tato� skutečnost� posuzová-
na jako nedodržení smluvních podmínek. Cestovní kancelář nepřebírá záruky za ztrátu nebo 
odcizení zavazadel. V případě ztráty nebo odcizení zavazadla může zákazník požádat průvodce 
o pomoc při vyřizování formalit v cizí zemi. Potvrzení od místních orgánů a příslušné zápisy pak 
zákazník zasílá sám na pojišťovnu. V pojistných případech se jedná o přímý vztah zákazníka 
k�pojišťovně,�dopravci�nebo�ubytovacímu�zařízení.�Přeprava�zvířat�není�povolena�(pokud�není�do-
mluvena� jinak).�Pokud�CK�udělí�vyjímku�na�přepravu�zvířat� (psy,�kočky�apod.),� je�klient�povinnen�
zaplatit�jedno�sedadlo�v�autobuse�navíc,�tzn.�2�500,-�Kč�obousměrná�doprava,�1�500,-�Kč�jednosměr-
ná přeprava.
VIII.�STORNOVACÍ�POPLATKY
Zákazník má právo kdykoliv před započetím zájezdu odstoupit od cestovní smlouvy. Toto odstou-
pení musí být provedeno písemnou formou a prokazatelně doručeno cestovní kanceláři. Smluvní 
vztah�je�zrušen�a�účast�stornována�ke�dni,�kdy�je�písemné�odstoupení�(storno�zájezdu)�doručeno�
cestovní kanceláři. V tomto případě má zákazník povinnost zaplatit storno poplatky cestovní kance-
láři, jejichž výše závisí na době, kdy cestovní kancelář obdržela požadavek zákazníka na odstoupení 
od cestovní smlouvy. Storno poplatek je splatný ihned. Po odečtení storno poplatku z celkové část-
ky zájezdu obdrží zákazník zbytek ze zaplacené částky. 
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
Při určení počtu dnů pro výpočet storno poplatků se do stanoveného počtu dnů započítává  
i�den,�kdy�došlo�ke�stornování�zájezdu.�Do�počtu�dnů�se�nezapočítává�den�zahájení�zájezdu�(den�od-
jezdu�či�nástupu�na�zájezd).�V�případě�storna�zájezdu�(zrušení�účasti)�jedné�ze�dvou�osob�ve�dvou-
lůžkovém 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.
IX.�POJIŠTĚNÍ
Ceny� zájezdu� zahrnují� povinné� smluvní� pojištění� cestovní� kanceláře� dle� zákona� č� 159/1999�
Sb. Z povinného smluvního pojištění 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�doprava�sou-

částí zájezdu
b)��nevrátí�zákazníkovi�zaplacenou�zálohu�nebo�cenu�zájezdu�v�případě,�že�se�zájezd�neuskutečnil
c)��nevrátí� zákazníkovi� rozdíl�mezi� zaplacenou�cenou�zájezdu�a�cenou�částečně�poskytnutého�zá-

jezdu 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, kte-
rý zákazníci obdrží při podpisu cestovní smlouvy. Tento doklad je platný pouze ve spojení  
s� potvrzením� o� úhradě� ceny� zájezdu.� V� případě,� že� nebude� zákazníkovi� 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, včetně nezbytného ubytování a stravování do doby 
odjezdu. Zajistí-li si zákazník dopravu včetně nezbytného ubytování a stravování na vlastní ná-
klady, 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 kanceláři v důsledku nesplnění cestovní smlouvy, přecházejí u povinně smluvního pojiš-
tění cestovní kanceláře na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla. Každý 
klient cestovní kanceláře je povinen uzavřít při zakoupení zahraničního zájezdu komplexní ces-
tovní pojištění, které je nutným příplatkem k ceně zájezdu a obsahuje pojištění léčebných výloh 
v�zahraničí�-�pojištění�léčení�nemoci�a�úrazu�za�pobytu�pojištěného�v�zahraničí,�pojištění�nákladů�
souvisejících se zrušením cesty, pojištění cestovních zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění�pro�případ�úrazu�za�dobu�nezbytného�léčení,�pojištění�pro�případ�trvalého�tělesného�
poškození�na�zdraví�s�následkem�úrazu�a�pojištění�pro�případ�smrti�způsobené�úrazem.�Cestovní�
pojištění zákazníků cestovní kanceláře se vztahuje na všechny osoby, které mají trvalé bydliště 
v ČR. Výše pojistných plnění obdržíte na vyžádání v cestovní kanceláři. Cestovní pojištění se 
nevztahuje�na�ztrátu�či�odcizení�financí�klienta.

X.�ZPRACOVÁNÍ�OSOBNÍCH�ÚDAJŮ
Zákazník� podpisem� smlouvy� uděluje� souhlas� v� souladu� s� §� 2� a� §� 5� zákona� č.� 101/2000� Sb.� 
O�ochraně�osobních�údajů�cestovní�kanceláři�DUHA�TOUR�s.r.o.�ke�zpracování�osobních�údajů�po-
skytovaných�cestovní�kanceláři�jednak�pro�realizaci�poskytovaných�služeb�(uzavření�cestovní�smlou-
vy),�tak�i�k�marketingovým�účelům�a�akviziční�činnosti.�Osobní�údaje�budou�zpracovány�pouze�za-
městnanci cestovní kanceláře DUHA TOUR s.r.o. a dále mohou být poskytnuty osobám, které služby 
cestovní kanceláři poskytují. Zákazník prohlašuje, že je zmocněn udělit tímto souhlas, ve stejném 
rozsahu i jménem všech spolucestujících osob uvedených v cestovní smlouvě.
XI.�VŠEOBECNÁ�A�ZÁVĚREČNÁ�USTANOVENÍ
Tyto�všeobecné�a� záruční�podmínky�pro�účast�na�zájezdu�platí�pro�všechny�zájezdy�organizova-
né�cestovní�kanceláří�DUHA�TOUR�s.r.o.�a�nabývají�platnosti�a�účinnosti�od�1.�12.�2013�a� jsou�ne-
dílnou�součástí�cestovní�smlouvy.�Ceny�zájezdů�pro�rok�2014�byly�stanoveny�ke�dni�30.�11.�2013,� 
kdy byly podklady pro tisk katalogu předány tiskárně k tisku. Jedná-li se o zájezd jiných cestov-
ních kanceláří zprostředkovaných prostřednictvím cestovní kanceláře DUHA TOUR s.r.o., platí 
všeobecné�a�záruční�podmínky�vydané�cestovní�kanceláří,�která�zájezd�organizuje.�Ústní�informa-
ce, které zákazník obdrží na prodejním místě, nezavazují cestovní kancelář více, než je uvedeno  
v písemné nabídce a v písemném programu zájezdu.

Všeobecné smluvní podmínky k zájezdům pořádaných cestovní kanceláří DUHA TOUR s.r.o.
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