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Všeobecné informace
POJIšTĚNÍ

NÁSTUPNÍ MÍSTA

1. V souladu se zákonem 159/1999 Sb. je cestovní kancelář ATLANTIKA, spol. s r.o. pojištěna
proti úpadku. Klienti jsou pojištěni proti krachu cestovní kanceláře. Toto pojištění je již
zahrnuto v ceně zájezdů.

BEz PŘÍPLATkU: BRNO, ZNOJMO*/MIKULOV*,
JIHLAVA, PRAHA * platí pouze v případě, že trasa
na hraniční přechod povede přes toto město Další
odjezdová místa dle dohody v cestovní kanceláři.

2. Komplexní cestovní (zdravotní) pojištění
není v ceně zájezdů. Doporučujeme, aby si
každý účastník zájezdu uzavřel pojištění
léčebných výloh v zahraničí. V naší CK Vám
můžeme zprostředkovat komplexní cestovní
pojištění od UNION poisťovňa, a.s.
typ A – cena 36 kč / os. / den
(děti do 15 let – cena 25 kč / os. / den)
ROzSAH POJIšTĚNÍ: pojištění léčebných
výloh v zahraničí do 7.000.000 Kč; pojištění
zavazadel do 18.000 Kč (max. 9.000 Kč / 1 věc);
pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví do
2.500.000 Kč; pojištění odpovědnosti za škodu
na majetku do 1.000.000 Kč; úrazové pojištění – trvalé následky úrazu do 180.000 Kč,
smrt v důsledku úrazu do 90.000 Kč; pojištění
zrušení objednaných služeb (80% storno poplatku max. 30.000 Kč / 1 osoba, celkem max.
90.000 Kč); asistenční služba – bez limitu,
pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu; pojištění doprovodu; pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb; pojištění
doprovodu; pojištění cestovních nákladů v případě nepojízdného vozidla; pojištění opožděného nástupu na zájezd; pojištění zpoždění
hromadného dopravního prostředku; pojištění
nevydařené dovolené.

DOPRAVA AUTOBUSEM
U 7–denních autobusových zájezdů je odjezd
z ČR o den dříve (pátek) a příjezd zpět do ČR
o den později (neděle) než jsou uvedené termíny. Tyto dny jsou určeny k přepravě, nikoliv
k vlastní dovolené.
Autobusová doprava je zajištěna kvalitními
zahraničními autobusy. Klienti z jiných odjezdových míst než z Brna musí počítat s možností přestupů v rámci „svozových“ autobusů.
Taktéž je možný přestup při rozvozech v rámci
jednotlivých středisek.
Je nutné vzít na vědomí, že po území ČR nemusí trasa vést vždy nejkratším směrem
k hraničnímu přechodu, stejně tak v trasa do
pobytového místa. Přestože má cestovní kancelář zájem na nejkratší možné trase, z důvodu kapacitního vytížení autobusů si vyhrazuje
právo trasu upravit. V některých případech je
možné svážení z nástupních míst mikrobusem,
osobním automobilem, případně proplacením
jízdného linkového autobusu. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo ve výjimečných situacích (např. z důvodu nízkého počtu účastníků)
svoz zcela zrušit Každý cestující je osobně
odpovědný za dodržování pasových, celních,
zdravotních a dalších předpisů země, do které
cestuje, rovněž tak i platnost svých cestovních
dokladů dle předpisů ČR. Veškeré náklady,
které vzniknou nedodržením těchto předpisů,
nese cestující. K vycestování do států EU lze
kromě platného cestovního pasu použít i platný občanský průkaz. Současně upozorňujeme,
že děti musí mít při cestách do zahraničí vlastní cestovní doklad (pro cesty do států EU).

Cestovní kancelář Atlantika spol. s.r.o.
již 13. rokem sponzoruje GRAND PRIX
v moderní gymnastice TART CUP závod
olympijských nadějí
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Klienti s nástupním místem Praha a Jihlava jsou
ve většině případů sváženi linkovými autobusy
Student Agency do Brna.

VLASTNÍ DOPRAVA
V případě, že klient cestuje na vlastní dopravu,
cestovní kancelář negarantuje volné parkovací
místo před vybranou ubytovací kapacitou. Většina rezidencí v Itálii nemá vlastní parkoviště,
proto je nutné počítat s možností parkování na
veřejném parkovišti, které je zpoplatněno.

LETEckÁ DOPRAVA
Letecká přeprava je zajišťována renomovanými
leteckými společnostmi – charterovou nebo
pravidelnou leteckou přepravou. Na základě
předpisů a úmluv běžných v mezinárodní letecké
dopravě si letecké společnosti vyhrazují právo
změny místa odletu, trasy letu, typu letadla a letového plánu a možnost mezipřistání. První a poslední den leteckých zájezdů je určen k přepravě
a nikoliv k vlastní dovolené. Odlet i přílet se může
uskutečnit v kteroukoliv denní i noční dobu. Ke
změnám letových časů může dojít i jen několik
hodin před odletem (např. z důvodu špatného
počasí nebo přetížením vzdušných koridorů). CK
nemůže ovlivnit případné změny dané leteckou
společností. U leteckých zájezdů jsou ceny konečné včetně letištních tax a palivového příplatku (platné k 1.10.2018). CK je oprávněna navýšit
cenu spojenou s leteckou dopravou (palivový
příplatek). Případné navýšení palivového příplatku je stanoveno leteckou společností dle aktuální
ceny paliva a o jeho výši bude klient informován.
Všechny poplatky za změny vč stornopoplatků u
linkových letů jiných než charterových, podléhají
podmínkám dané letecké společnosti.

PLÁŽOVÝ SERVIS
Většina pláží v Itálii je soukromá (placená), cena
za plážový servis (ve většině případů slunečník,
křeslo a lehátko) se liší dle jednotlivých oblastí.
Orientační ceny plážového servisu na vyžádání
v CK. V Řecku není plážový servis povinný. Ceny
dostupné na místě. Všechny poplatky za změny
vč stornopoplatků u linkových letů jiných než
charterových, podléhají podmínkám dané letecké společnosti.

UBYTOVÁNÍ
MONO: 1 místnost se 2–4 lůžky, vybavený kuchyňský kout (nádobí, sporák, lednička), sociální
zařízení (WC, ve většině případů sprchový kout)
BILO: 1 ložnice se 2 lůžky (většinou manželská postel, můžou být i 2 oddělená lůžka) nebo
se 3 lůžky, obývací místnost se 1–2, popř. 3 lůžky
(palanda nebo rozkládací gauč), vybavený kuchyňský kout (nádobí, sporák, lednička), sociální
zařízení (WC, ve většině případů sprchový kout)
TRILO: 2 ložnice se 2 lůžky (většinou manželská postel, můžou být i 2 oddělená lůžka),
obývací místnost se 2 (palanda nebo rozkládací
gauč), vybavený kuchyňský kout (nádobí, sporák, lednička), sociální zařízení (WC, ve většině
případů sprchový kout)
DŮLEŽITÉ UPOzORNĚNÍ: vybavení veškerých
ubytovacích kapacit se řídí podle zvyklostí v jednotlivých zemích. Cestovní kancelář v žádném

Tiskové chyby vyhrazeny.

případě neodpovídá za velikost pokojů, umístění
nábytku, rozmístění jednotlivých lůžek, velikost
a vybavení koupelen atd. V případě, že budete
mít konkrétní požadavek na složení apartmánu,
prosím obraťte se na cestovní kancelář, rádi Vám
sdělíme přesné informace. Hodnocení ubytovacích kapacit je doporučení CK Atlantika není to
oficiální hodnocení. Oficiální klasifikace ubytovacích kapacit je vyznačeno u každého zájezdu
a v popisu zájezdu a je udílena kompetentní
institucí dané země, přičemž hodnocení CK
Atlantika může být zcela odlišné a je označeno
„❂“. Podle mezinárodních zvyklostí jsou klienti
v den příjezdu ubytování nejdříve ve 14 hodin
a v den odjezdu musí opustit pokoje do 12 hodin,
nezávisle na času příletu/odletu či příjezdu/
odjezdu (v některých ubytovacích zařízeních
již do 10 hodin). Časný příjezd či pozdní odjezd
není důvodem k delšímu používání pokoje. První
a poslední den dovolené je převážně určen na
cestu přepravu – nikoliv k dovolené. Rozdělování pokojů probíhá zásadně ze strany smluvních
partnerů – ubytovatelů v místě pobytu a CK na
něj nemá žádný vliv. Fotografie ubytovacích kapacit uvedené v katalogu jsou pouze ilustrační,
proto nemusí vždy zcela přesně korespondovat
s pokojem, který je klientovi na místě přidělen.
Zákazník musí ve výjimečných případech počítat
i s možností změny ubytovací kapacity, a to i na
část pobytu při zachování všech jeho práv vyplývajících z cestovní smlouvy o zájezdu.

POBYTOVÁ TAXA
Pobytová taxa je zavedena ve většině ubytovacích střediscích. Zda–li je již v ceně nebo je
splatná na místě při ubytování je vždy uvedeno
u jednotlivých kapacit „cena zahrnuje“ a „cena
nezahrnuje“. Pakliže pobytová taxa je splatná
a vybírána dle každého nařízení dané země až
v místě pobytu nemůže být tato pobytová taxa
započítána do konečné ceny zájezdu. Tudíž není
v konečné ceně zájezdu. V Itálii je v současné
době zavedena jen v minimálním počtu lokalit/
měst, ale řada dalších o jejím zavedení uvažuje.
Tato pobytová taxa není zahrnuta v ceně pobytu,
výjma kapacit, kde je výslovně napsáno, že cena
pobytovou taxu zahrnuje. Pokud pobytová taxa
v dané lokalitě bude zavedena, budou ji klienti
platit individuálně při příjezdu na místo pobytu.
Tuto skutečnost CK nemůže ovlivnit, vždy záleží
na konkrétních místních podmínkách. Přesné
informace o jednotlivých střediscích budou
uvedeny v pokynech před odjezdem. Předběžné
ceny: cca 0,80 –1,50 EUR / osobu / den, dítě do 12
let ZDARMA.

NAŠE TIPY

dítě
do 12 let

s polopenzí

ZDARMA

3.990 Kč

cENY
Ceny jsou zpracovány k 31.10. 2018 Pokud by došlo k podstatnému navýšení kurzu měny v době
konání zájezdu, vyhrazuje si CK právo cenu klientovi adekvátně navýšit. CK si vyhrazuje právo
na změny v tomto katalogu, pakliže ji nebyly
známy do uzavírky tohoto katalogu listopad
2018. Tyto změny budou veřejně aktualizovány
na webových stránkách CK Atlantika spol.s.r.o.
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SloviNSko / portorož / Ankaran
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Terme Ptuj
Bled
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MAlEDivy
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BAli
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ŘEckO / ostrov Rhodos str. 6
Hotel virginia ❂❂❂++
ALL INCLUSIVE

ITÁLIE / Lignano str. 13

Hotel Del vecchio ❂❂❂

Rezidence international Beach ❂❂❂+

! NEJLEVNĚJŠÍ CENA

U PLÁŽE

2 děti
do 12 let
POBYT

ZDARMA

ITÁLIE / gargáno str. 28

SLOVINSkO / Bled str. 46

Rezidence la Rotondo

Garni hotel Savica – Sava Hotels
& Resorts ❂❂❂❂
WELLNESS

od

28.990

26.990

Kč

MALEDIVY str. 49

rezidence koudos Stay
EXOTIKA

8
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POBYT

POBYT

ITÁLIE / Rimini str. 10

itÁliE

Istrie
ostrov Krk / Kvarner
Vodice
Primoštěn / ostrov Brač
Omiš
Omiš / Mimice
Baška Voda
Makarská
Gradac

ZDARMA

od

5
6

CHoRvAtSko

ZDARMA

Hotel Grecian Fantasia Rezort ❂❂❂
polopenze

4

Faliraki
Kalithea

9
10
12
14
17
18
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31

dítě
do 14 let

ŘEckO / ostrov Rhodos str. 5

řECko ostrov Rhodos

Bibione
Rimini / hotel Del Vecchio
Lignano
Caorle
Lido di Jesolo
Lido di Jesolo / Rosolina Mare
Rosolina Mare / Rimini
Riccione
Cattolica
Silvi Marina
Gargáno / Lido del Sole
Gargáno / Rodi Garganico / San Menaio
Gargáno / Peschici / Vieste
Gargáno / Vieste
Kampánie / Marina di Camerota
Kampánie / Kalábrie
Kalábrie / Marina di Zambrone /
Guardavalle Marina

dítě
do 10 let
POBYT

Od ledna 2018 se v Řecku v každém ubytovacím
zařízení platí pobytová taxa splatná na místě a to
za pokoj a noc. Její výše je dána kategorií ubytovacího zařízení:
výše poplatku:
hotel: 1*– 2*: + 0,50 EUR, hotel 3*: + 1,50 EUR,
hotel 4*: + 3 EUR, hotel 5*: + 4 EUR,
apartmány všech kategorií: + 0,50 EUR

Obsah

BALI str. 50

rezidence Samsara

32

EXOTIKA

FiRSt MiNUtE – vČASNÁ REZERvACE

FM stály klient nebo senior SlEvA 20 % / nový klient SlEvA 15 % do 15.01.2019
FM stálý klient nebo senior SlEvA 15 % / nový klient SlEvA 10 % do 15.02. 2019
FM stálý klient nebo senior SlEvA 10 % / nový klient SlEvA 5 % do 15.03. 2019

v případě použití poukazů Sodexho pass
a Flexi pass apod. lze uplatnit do hodnoty 50 %
z celkové ceny zájezdu, maximálně však do výše
20 000,– Kč na zájezd. Bonifikované poukazy,
slevy a bonusy nelze kombinovat s žádnými
jinými poukazy, slevami, bonusy CK a na zájezdy
nabídky LAST MINUTE (není–li uvedeno jinak).

Sleva za včasnou rezervaci platí při podepsání smlouvy o zájezdu a uhrazení zálohy následovně:

ZÁLOHA 1.500 Kč / os. při podepsání smlouvy o zájezdu do 28.02.2019 • doplatek zálohy do výše 50% konečné ceny zájezdu je splatný do 15.03.2019
• od 01.03.2019 ZÁLOHA ve výši 50% konečné ceny zájezdu • STÁLÝ KLIENT SLEVA 5% účastník zájezdu pořádaného CK Atlantika v uplynulých dvou
letech • SENIOR 55+ SLEVA 5% – senioři od dosaženého věku 55 let a výše. SKUPINOVÉ ZÁJEZDY (skupina = minim. 20 osob) – možnost smluvních
cen – informace v CK. Slevy za stálého klienta nebo seniora a včasnou rezervaci se sčítají. Jiné slevy nebo speciální nabídky, akce, last minute
se nesčítají. Slevy Senior + Stálý klient se nesčítají.
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ŘEckO / ostrov Rhodos

ostrov Rhodos / ŘEckO

ŘEckO
RHODOS

Hotel gREcIAN fANTASIA RESORT ❂❂❂

Rhodos
kalithea
Faliraki

rodina

3+1
z Brna

DOBA LETU 2 hodiny 30 minut

ODLETOVÉ DNY úterý POBYT 7 nocí

Letecký zájezd na slunný Rhodos je vhodnou
volbou pro všechny, kteří touží poznat Řecko
a prožít specifickou atmosféru Středomoří.
Rhodos ostrov slunce patří k nejkrásnějším
a nejpůsobivějším ostrovům Řecka. Až 340
slunečných dní v roce, teplé moře a spousta
nádherných romantických pláží z něj dělají ráj
pro všechny. Návštěvníky uchvátí nejen bohatá
historie, ale také průzračnost moře, malebná
zákoutí historického města. I milovníci rušného
nočního života, kultury a zábavy určitě nebudou
ochuzeni. Není místo, kde byste nenašli kavárnu či bar, řeckou tavernu s výbornými místními
specialitami. Nabízíme zde kvalitní hotel se
stravováním ALL inclusive, ale i polopenzí, pro
všechny věkové kategorie i pro rodiny s dětmi.

Prostě kombinace, díky které je Rhodos nejen
největší v souostroví Dodekanéssos, ale také
nejnavštěvovanější. Vedle bohaté historie
a dech beroucího starého města, se Rhodos, na
vegetaci nejbohatší ostrov ze souostroví, může
pochlubit dlouhými romantickými písečnými
a oblázkovými plážemi, skalnatými mořskými
zátokami i zelenými lesy. Většina pláží je na východním pobřeží, kde není větrno a jsou krásné pláže i hotely. Ostrov nejlépe poznáte jak
cestováním pronajatým autem, tak návštěvou
výletů z naší pestré nabídky na místě. Krásné
pláže, čisté moře, slunce, vzácné památky
a místní pohostinnost – to vše nabízí Dovolená
Rhodos 2019.

POLOHA V oblíbeném letovisku asi 600 m od rušného centra letoviska
Faliraki, kde je velké množství restaurací, taveren, obchůdků, kaváren,
najdete tu však i velmi klidná místa, která jsou ideální pro strávení rodinné dovolené. Dobré spojení místními autobusy do města Rhodos (cca
12 km) – zastávka autobusu cca 50 m od hotelu. Ve Faliraki, cca 3,5 km
od hotelu se nachází největší vodní park Řecka. Město Rhodos cca 12 km,
letiště cca 15 km, transfer z letiště cca 30 minut.

VYBAVENÍ HOTELU Vstupní hala s recepcí, bar, restaurace, internetový
koutek (za poplatek, popř. wifi připojení, ve veřejných prostoráh zdarma),
bazén s oddělenou menší částí pro děti, lehátka a slunečníky u bazénu zdarma, kulečník a stolní fotbal (za poplatek), internetový koutek za
poplatek. Za poplatek: elektronické hry, kulečník, masáže, vodní sporty
na pláži, Water Park s tobogany a skluzavkami je cca 2 km od hotelu
a Lunapark pro děti cca 5 minut chůze od hotelu.

PLÁŽ Cca 350 m od písečné pláže s pozvolným vstupem do moře, lehátka a slunečníky za poplatek na pláži cca 10 EUR / set, zázemí na pláži
(několik pláží).

STRAVOVÁNÍ Polopenze (formou bufetu).

UBYTOVÁNÍ Standardní pokoj: pěkné 2lůžkové pokoje s možností přistýlky, či třetího lůžka, pokoje jsou všechny zrekonstruované, pěkně zařízené klimatizace zdarma (v období 12. 7.–5. 9., jinak za poplatek 7 EUR/ den),
koupelna se sprchou či vanou, WC, SAT–TV, minilednička zdarma, trezor za
poplatek cca 2.5 EUR/den, balkon nebo terasa, děts. postýlka na vyžádání
zdarma. Rodinný pokoj: stejně vybaven jako standardní pokoj, dvě oddělené ložnice a obývací koutek, všechny pokoje mají balkon nebo terasu.
WiFi na pokojích zdarma. Pět osob pouze ve Suita na vyžádání v CK.

dítě
do 10 let
POBYT

ZDARMA

SKVĚLÁ

CENA

AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE

NÁŠ NÁZOR Velmi příjemný hotel na klidném místě uspokojí všechny
věkové kategorie i rodiny s dětmi. Výhodou jsou dlouhé písečné pláže
a procházky do blízkého centra letoviska, kde naleznete mnoho promenád pro večerní zábavu.
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OfIcIÁLNÍ kATEgORIE HOTELU 2*, NAšE HODNOcENÍ ❂❂❂

Odlety z Brna

28.05. – 04.06.
04.06. – 11.06.
11.06. – 18.06.
18.06. – 25.06.
25.06. – 02.07.
02.07. – 09.07.
09.07. – 16.07.
16.07. – 23.07.
23.07. – 30.07.
30.07. – 06.08.
06.08. – 13.08.
13.08. – 20.08.
20.08. – 27.08.
27.08. – 03.09.
03.09. – 10.09.
10.09. – 17.09.
17.09. – 24.09.
24.09. – 01.10.

počet
nocí

1. a 2.
osoba

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

14.990
15.790
16.790
17.290
17.790
18.290
19.490
19.990
19.990
19.990
19.990
19.990
19.990
18.990
18.290
17.990
16.790
14.990

přistýlka
1. dítě 2–10 let
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990

2. dítě od 2 let,
3.a 4. dosp.
osoba
13.790
14.490
15.290
15.490
15.490
16.290
17.490
17.990
17.990
17.990
17.990
17.990
17.990
16.990
16.290
15.790
15.290
13.790

CENA ZAHRNUJE: ubytování s polopenzí v hotelu dle uvedeného počtu
nocí / osobu • zpáteční letenku Brno / Rhodos transfer autobusem do místa
pobytu a zpět • letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek • služby delegáta
• SLEVY na 3.– 4. lůžku (viz ceník): 1. dítě od 2 do 10 let pobyt ZDARMA – hradí
letenku včetně tax a paliva 8.990 kč, ceny na přistýlce viz ceník. • Dítě do
2 let bez nároku na místo v letadle a služby manipulační poplatek 1.500 Kč •
CENA NEZAHRNUJE: povinný příplatek – pobytovou taxu platba na místě
0,50 EUR / pokoj / noc.

Možnosti obsazení

|

|

|

|

–
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ŘEckO / ostrov Rhodos

ostrov Rhodos / ŘEckO

Hotel VIRgINIA ❂❂❂✚✚

STRAVOVÁNÍ výborná řecká i mezinárodní kuchyně, místní dobroty
v programu All iNClUSivE: Snídaně formou bufetu • Oběd formou bufetu •
Večeře formou bufetu • Zmrzlina během obědů a večeří • Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje místní a mezinárodní výroby, čaj, káva, víno, pivo
(10.00–22.30 hod.) odpolední snack 11.00–16.00 hod. Lze čerpat v místních
časech určeným hotelem. • Program pouze orientační. Přesný program
all inclusive obdrží klient až po příjezdu do hotelu.

dítě
do 14 let

rodina

4+1

POBYT

ZDARMA

OfIcIÁLNÍ kATEgORIE HOTELU 3*, NAšE HODNOcENÍ Vzhledem
k úrovni hotelu hodnotíme dle našeho ohodnocení – ❂❂❂✚✚

Odlety z Brna

POLOHA Příjemný rodinný hotelový areál ležící v zahradách se skládá
z několika menších budov. Nachází se v klidné části ostrova Rhodos,
pouhých 5 km od centra historického města Rhodos. Do vesničky Koskinou vzdálené cca 500 m dojdete pěší chůzí. Vesnička nabízí menší
nákupní možnosti, kavárnu a restaurace. Poloha hotelu zajišťuje dobré
a časté autobusové spojení s hlavním historickým městem Rhodos, zastávka 3 min od hotelu, spojení celý den – každou půl hodinu cca 20 min
jízdy a spojení do Faliraki a okolních letovisek. Vzdálenost od letiště cca
20 minut / 20 km.

PLÁŽ 150 m od hotelu (menší prudší stoupání / klesání cca 30 m po asfaltové silnici) pěkná písečná pláž Kalami Beach s krásnou průzračnou
vodou, s pozvolným vstupem do moře (při vstupu drobné oblázky) lehátka a slunečníky za poplatek od 5 EUR osoba / den, 10 EUR set / den. Vodní
sporty za poplatek. Zázemí na pláži.

UBYTOVÁNÍ pěkné dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky, či
pevného lůžka jsou pěkně moderně zařízené: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), individuálně ovladatelná klimatizace (zdarma v období 15.6.–15.9.
mimo toto období za poplatek 8 EURO/den), telefon, WiFi za poplatek, TV/
sat., v některých pokojích plasma LCD/TV, lednička, trezor za poplatek,
balkon nebo terasa. prostorný rodinný pokoj / studio až pro 5 dospělých
osob: stejné vybavení jako dvoulůžkový pokoj, dle obsazenosti hotelu má
rodinné studio dvě místnosti oddělené posouvacími dveřmi, nebo dva
samostatné pokoje, kuchyňský koutek, přistýlky mohou být i palandy,
balkon či terasu. (rodinný pokoj za menší příplatek). Jednolůžkový pokoj
pouze na vyžádání a za příplatek.

VYBAVENÍ HOTELU Hotelový komplex se stává ze dvou částí 3* a 4* vzájemně propojených. Klienti mají možnost plně využívat celý hotelový komplex, který bude v roce 2019 po velké renovaci. Část hotelu je již po čerstvé
renovaci. Hotelový komplex se skládá z 10 budov a nabízí: klimatizovanou
vstupní halu s recepcí, restauraci, bar, pool bar, společenská místnost
s TV/sat., minimarket, dva venkovní bazény, dětský bazén, brouzdaliště,
lehátka a slunečníky u všech bazénů zdarma, dětské hřiště. Za poplatek:
wifi, wellnes centrum, stolní tenis. V hotelu je k dispozici půjčovna aut
a kol. Dětská postýlka zdarma. Hotel pořádá zábavné večery a show.
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3. a 5. lůžko

počet
nocí

SKVĚLÁ

CENA

AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE

NÁŠ NÁZOR velmi příjemný a oblíbený rodinný hotelový areál, obklopený zelení, s výbornou polohou v dojezdové vzdálenosti do krásného historického města Rhodos. v blízkosti pěkné pláže s průzračně
čistou vodou. Tento hotel je vhodný pro všechny věkové kategorie a rodiny s dětmi. Odpočinek na místní pěkné pláži nebo u bazénu můžete
vystřídat výletem do okolních letovisek nebo do hlavního města, které
vás naprosto uchvátí.

28.05. – 04.06.
04.06. – 11.06.
11.06. – 18.06.
18.06. – 25.06.
25.06. – 02.07.
02.07. – 09.07.
09.07. – 16.07.
16.07. – 23.07.
23.07. – 30.07.
30.07. – 06.08.
06.08. – 13.08.
13.08. – 20.08.
20.08. – 27.08.
27.08. – 03.09.
03.09. – 10.09.
10.09. – 17.09.
17.09. – 24.09.
24.09. – 01.10.

1. a 2.
osoba
17.590
18.990
19.990
20.790
21.290
22.490
22.490
22.490
22.790
22.790
22.790
22.790
21.990
20.790
20.790
20.490
19.990
18.990

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

1.dítě
2–14 let
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990

3.–5.
dospělá os.
16.790
17.990
18.490
18.790
19.290
19.790
19.790
19.790
19.990
19.990
19.990
19.990
19.290
18.790
18.790
18.490
18.490
17.990

2. – 3. dítě
2–14 let
12.490
12.790
13.990
13.990
14.290
15.290
15.290
15.290
15.490
15.490
15.490
15.290
14.990
13.990
13.990
12.790
12.790
12.790

CENA ZAHRNUJE: ubytování s all inclusive v hotelu dle uvedeného počtu
nocí / osobu • zpáteční letenkuBrno / Rhodos transfer autobusem do místa
pobytu a zpět • letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek • služby delegáta
• SLEVY na 3.– 5. lůžku (viz ceník): 1. dítě od 2 do 14 let ubytování s all inclusive
ZDARMA – hradí letenku včetně tax a paliva 8.990 kč, 2.– 3. dítě za výhodné
dětské ceny, • Dítě do 2 let bez nároku na místo v letadle a služby manipulační
poplatek 1.500 Kč. CENA NEZAHRNUJE: povinný příplatek – pobytovou taxu
platba na místě 1,50 EUR / pokoj / noc. Nepovinný příplatek: rodinný pokoj
1.500 Kč / pokoj / pobyt 7 nocí

Možnosti obsazení dvoulůžkový pokoj

|

|

Možnosti obsazení rodinný pokoj / studio

|

|

|

|

|
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ITÁLIE

Bibione / ITÁLIE

ITÁLIE

Apartmánový dům LANDORA, ATOLLO, BILOBA, cARINA

Bibione

Caorle

Lignano

Lido di Jesolo

rodina

5+1

Rosolina Mare
Rimini
Riccione
Cattolica
Gabicce Mare
Silvi Marina
Lido del Sole
Rodi Garganico

POLOHA Téměř identické čtyři sousední
apartmánové domy v první linii u pláže v klidné
části Lido dei Pini.

vený kuchyňský kout, TV, balkon nebo terasa
(předzahrádka). V některých apartmánech je
možná klimatizace (za příplatek).

PLÁŽ Cca 50 m od písečné pláže s pozvolným
vstupem do moře.

VYBAVENÍ Výtah, jedno vyhrazené venkovní
nebo garážové parkovací stání / apartmán (další parkování v blízkosti).

UBYTOVÁNÍ Apartmány typu MONO pro
4 osoby, BILO pro 4 osoby a TRILO pro 6 osob.
Apartmány mají vlastní soc. zařízení, vyba-

San Menaio
Peschici

STRAVOVÁNÍ Vlastní.

Vieste

JIŽNÍ ITÁLIE
Palinuro
Marina di Camerota

Villapiana

Scalea

Sibari

Briatico

Sellia Marina

Baia di Zambrone
Tropea

Lamezia T
Terme

Capo V
Vaticano-Ricadi
Guardavalle

SEVERNÍ ITÁLIE

STŘEDNÍ ITÁLIE

Je jedním z nejnavštěvovanějších regionů celé
Itálie, zejména díky historickým Benátkám,
které jsou zapsány na seznam UNESCO. Nachází se zde oblíbená prázdninová letoviska jako
Lignano, Bibione, Caorle. Lido di Jesolo nebo
Rosolina Mare.

Největší italské letovisko RIMINI svým návštěvníkům nabízí 15 km širokých písečných
pláží s pozvolným vstupem do moře a bohatou
nabídkou vodních sportů a atrakcí. Ve městě nechybí řada elegantních hotelů, restaurací, barů,
pizzerií, množství zábavních parků. V nedalekém
Riccione je to nejslavnější vodní park v Evropě
– Aquafan nebo nový park Oltremare s největší
lagunou s delfíny. Milovníci historie mohou obdivovat centrum města, kde se zachovaly památky
z římského období, středověku a renesance. Lázeňské město Cattolica, které se nachází cca 20
km od Rimini, ohromí své návštěvníky zejména
množstvím různých fontán, z nichž nejznámější
je překrásná „Zpívající fontána“.

LIgNANO se skládá ze tří částí: Sabbiadoro
– živé centrum zábavy se spoustou obchodů,
barů a nočních klubů, Pineta – elegantní a klidná zóna s originální urbanistikou a Riviera.
Rušné BIBIONE je vyhledávané především pro
širokou písečnou pláž s jemným zlatavým pískem a velmi pozvolným vstupem do moře, ideální pro malé děti a neplavce. V Bibione najdete
klidnější část Lido del Sole a Pineda, ale i živé
turistické centrum.
Malebné cAORLE je proslulé zejména svým
krásným historickým centrem, které je také
nazýváno „malými Benátkami“. Přibližně 10 km
dlouhé letovisko nabízí kombinaci kvalitních služeb, krásných zlatavých pláží a bohaté historie.
LIDO DI JESOLO je největším letoviskem benátské oblasti s patnáctikilometrovou písečnou pláží a rušným turistickým životem. Známé
a oblíbené letovisko ROSOLINA MARE leží
v chráněném území, v přírodním parku Delta
Pádu a kromě rozlehlých pláží a řady turistických atrakcí nabízí také překrásnou přírodu.
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SILVI MARINA je typickým italským městečkem, kde nechybí promenáda plná obchůdků,
barů, cukráren a restaurací a dlouhá písečná
pláž s pozvolným vstupem do moře. V pozadí letoviska s mnoha vinicemi, olivovými háji
a městečky na svazích. Nedaleko se také rozprostírá Abruzzský národní park, jedna z největších italských přírodních rezervací.

gARgÁNO je rozmanitý poloostrov s téměř
nedotčenou přírodou. Turistům nabízí na severním a východním pobřeží široké písečné
pláže. Menší moderní letovisko lido del Sole,
ideální výchozí bod pro výlety – cca 5 km od
starobylého Rodi Garganica. San Menaio je
přímořské město, které se vine mezi Rodi Garganico a Peschici. peschici je nazýváno perlou
poloostrova. vieste je nejznámějším a největším letoviskem poloostrova Gargáno, uchvátí
středověkým hradem, katedrálou, bílými kamennými domy a úzkými uličkami.

CENA ZAHRNUJE: nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie)
• parkovací místo pro 1 auto / apartmán • služby delegáta. poviNNé příplAtky:
pobytová taxa splatná na místě: + 0,5 EUR / osobu od 2 let / den. NEpoviNNé
příplAtky: klimatizace: + 1.200 Kč / týden • povlečení: + 240 Kč / osobu • ručníky
(osuška + ručník): + 200 Kč / osobu • závěrečný úklid: + 1.300 Kč / apartmán
(povinná úhrada v případě, že klient neuklidí apartmán sám) • večeře: + 300
Kč / osobu / den (typická italská restaurace) • dětská postýlka: + 790 Kč / týden
• plážový servis (slunečník, plážové křeslo a lehátko): 1.100 – 2.000 Kč (dle
termínu, podrobné informace na vyžádání v CK). DopRAvA AUtoBUSEM: dospělý:
+ 2.090 Kč • dítě do 12 let : + 1.890 Kč. Zajišťujeme ve spolupráci s CK For–line.

AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE

Termíny:

25.05. – 01.06.
01.06. – 08.06.
08.06. – 15.06.
15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.
06.07. – 13.07.
13.07. – 20.07.
20.07. – 27.07.
27.07. – 03.08.
03.08. – 10.08.
10.08. – 17.08.
17.08. – 24.08.
24.08. – 31.08.
31.08. – 07.09.
07.09. – 14.09.

MONO 4

BILO 4

TRILO 6

5.990
6.990
7.990
8.990
9.990
11.990
12.990
13.990
13.990
13.990
15.990
15.990
13.990
12.990
9.990
7.490

6.990
7.990
8.990
10.990
12.990
14.990
14.990
16.990
16.990
17.990
18.990
18.990
17.990
15.990
12.990
8.990

7.990
8.990
9.990
12.990
14.990
18.990
18.990
20.990
20.990
21.990
21.990
21.990
21.990
17.990
14.990
9.990

Apartmánový dům SEQUOIA

kAMPÁNIE je region v jihozápadní Itálii na
pobřeží Tyrhénského moře. K turisticky nejnavštěvovanějším místům patří hlavní město
oblasti Neapol, nedaleká činná sopka Vesuv
a světoznámé Pompeje. V hornatém vnitrozemí
se nacházejí malá městečka, na pobřeží zase
letoviska s nádhernými plážemi a křišťálově
průzračným mořem.
kALÁBRIE se nachází v nejjižnější části Apeninského poloostrova, oblast je převážně
hornatá, obklopená Jónským a Tyrhénským
mořem. Region nabízí velké množství památek,
kláštery, hrady, archeologická naleziště, ale
také přírodní úkazy. Historická tropea, nazývaná „Perla Kampánie“, je proslulá zejména krásnými býlími plážemi a čistým mořem. Briatico
se rozléhá na pobřeží nazývaném Pobřeží Bohů
a jeho historie sahá až do 12. století. Capo vaticano je jedno z nejkrásnějších míst jižní Itálie,
plné zeleně a bílých písečných a skalnatých
pláží s křišťálově průzračným mořem.

rodina

6+1
POLOHA Dva propojené šestipodlažní apartmánové domy v klidné části Lido dei Pini, v blízkosti
centra.
PLÁŽ Cca 150 m od písečné pláže s pozvolným
vstupem do moře.
UBYTOVÁNÍ Apartmány typu BILO pro 5 osob
a TRILO pro 7 osob. Apartmány mají vlastní soc.
zařízení, vybavený kuchyňskou kout, TV, balkon.
V některých apartmánech je možná klimatizace
(za příplatek).
VYBAVENÍ 2x výtah, jedno vyhrazené venkovní
nebo garážové parkovací stání / apartmán.
STRAVOVÁNÍ Vlastní.

Termíny:

27.04. – 04.05.
04.05. – 11.05.
11.05. – 18.05.
18.05. – 25.05.
25.05. – 01.06.
01.06. – 08.06.
08.06. – 15.06.
15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.

BILO 5

2.990
3.990
4.990
5.990
6.990
7.990
8.990
10.990
12.990
14.990

TRILO 7

3.990
4.990
5.990
6.990
7.990
8.990
9.990
12.990
14.990
18.990

Termíny:

06.07. – 13.07.
13.07. – 20.07.
20.07. – 27.07.
27.07. – 03.08.
03.08. – 10.08.
10.08. – 17.08.
17.08. – 24.08.
24.08. – 31.08.
31.08. – 07.09.
07.09. – 14.09.

CENA ZAHRNUJE: nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • parkovací místo pro 1 auto / apartmán • služby delegáta.
poviNNé příplAtky: pobytová taxa: + 0,5 EUR / osobu od 2 let / den. NEpoviNNé příplAtky: klimatizace: + 1.200 Kč / týden • povlečení: + 240

Kč / osobu • ručníky (osuška + ručník): + 200 Kč / osobu • závěrečný úklid: + 1.300 Kč / apartmán (povinná úhrada v případě, že klient
neuklidí apartmán sám) • večeře: + 300 Kč / osobu / den (typická italská restaurace) • dětská postýlka: + 790 Kč / týden • plážový servis
(slunečník, plážové křeslo a lehátko): 1.100 – 2.000 Kč (dle termínu, podrobné informace na vyžádání v CK). DopRAvA AUtoBUSEM: dospělý:
+ 2.090 Kč • dítě do 12 let: + 1.890 Kč. Zajišťujeme ve spolupráci s CK For–line.

BILO 5

14.990
16.990
16.990
17.990
18.990
18.990
17.990
15.990
12.990
8.990

TRILO 7

18.990
20.990
20.990
21.990
21.990
21.990
21.990
17.990
14.990
9.990

AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE
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Rimini / ITÁLIE

ITÁLIE / Rimini

Hotel DEL VEccHIO ❂❂❂
dítě
do 12 let
POBYT

ZDARMA

Odjezdy z Brna a Prahy
POLOHA Rodinný hotel s českým personálem,cca 2 km severně od historického jádra Rimini. S centrem je spojeno pravidelnou místní dopravou.
Kromě písečných pláží s pozvolným vstupem do moře nabízí turistům
také večerní promenádu s obchody, restauracemi a bary. Pro turisty jsou
zde organizovány různé kulturní a společenské akce.

termíny

PLÁŽ Písečná pláž cca 30 m od hotelu (soukromá placená pláž – plážový
servis za zvýhodněné ceny na recepci hotelu), menší volná pláž cca 60
m od hotelu.
UBYTOVÁNÍ 2lůžkové pokoje: až dvě přistýlky se dvěma lůžky pro děti či
pro jednu dospělou osobu a jedno dítě, vlastní soc. zařízení, TV, většina
pokojů se stropním ventilátorem. Některé pokoje mají balkon (za příplatek). V pokojích bez balkonu je možná klimatizace (za příplatek). Lednice
na pokoji za příplatek, nutné předem objednat. Do 2lůžkových pokojů
zapůjčení dětská postýlka (zdarma).
VYBAVENÍ HOTELU Recepce, klimatizovaná jídelna, bar s nejnižšími
cenami v okolí (možná platba v českých korunách), výtah, WiFi ve společných prostorách hotelu (zdarma), venkovní posezení, zahrada s posezením, parkoviště.
STRAVOVÁNÍ Polopenze – česká a mezinárodní kuchyně: snídaně formou bufetu (nápoje, pečivo, jogurt, cornﬂakes, máslo, džem, med, pomazánky, sýr, salám atd.), večeře: polévka + hlavní chod (výběr ze dvou jídel),
dezert nebo ovoce, zeleninový bufet, nápoje za poplatek.
OfIcIÁLNÍ kATEgORIE HOTELU 3*.
AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE

nejlevnější

CENA
rodina

NÁŠ NÁZOR Našimi klienty velmi oblíbený stálý a žádaný hotel za
skvělou cenu, v blízkosti písečné pláže. Doporučujeme včasnou rezervaci. Vhodné nejen pro rodiny s dětmi, ale pro všechny věkové
kategorie. Český personál hotelu umožní snadnou komunikaci.
10

3+1

04.05. – 11.05.
11.05. – 18.05.
18.05. – 25.05.
25.05. – 01.06.
01.06. – 08.06.
08.06. – 15.06.
15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.
06.07. – 13.07.
13.07. – 20.07.
20.07. – 27.07.
27.07. – 03.08.
03.08. – 10.08.
10.08. – 17.08.
17.08. – 24.08.
24.08. – 31.08.
31.08. – 07.09.
07.09. – 14.09.
14.09. – 21.09.

počet
nocí
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Přistýlka 3. až 4. lůžko
1. a 2. os.

1. dítě
2–12 let

2.dítě
2 – 12 let

3. dosp.
osoba

3.990
4.290
4.290
4.490
4.990
5.490
5.990
6.490
6.990
7.990
7.990
7.990
7.990
7.990
7.990
7.990
6.990
6.490
5.990
4.990

ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA

2.290
2.290
2.290
2.290
2.490
2.790
2.990
3.290
3.490
3.990
3.990
3.990
3.990
3.990
3.990
3.990
3.490
3.290
2.990
2.490

3.590
3.590
3.590
3.590
3.990
4.390
4.790
5.290
5.590
6.390
6.390
6.390
6.390
6.390
6.390
6.390
5.590
5.290
4.790
3.990

CENA ZAHRNUJE: 7x ubytování s polopenzí v hotelu • povlečení a ručníky • služby
delegáta. poviNNé příplAtky: pobytová taxa splatná na místě: + 1,5 EUR /
osobu / den, dítě do 14 let zdarma (max. 7 dní pobytu). NEpoviNNé příplAtky:
pokoj s balkonem: + 500 Kč / pokoj / týden (nutné objednat v ČR) • klimatizace
na pokoji: + 6 EUR / pokoj / den (nutné objednat v ČR) • lednička na pokoji: +
700 Kč / týden (nutné objednat v ČR) • jednolůžkový pokoj: + 30 % • výměna ložního
prádla během týdenního pobytu (na přání klienta): +10 EUR / osobu / výměnu •
možnost dokoupení plážového servisu u delegáta: 70 EUR – 80 EUR / týden
(většina pláží v Rimini je placená) • místenka v autobuse 200 Kč / osoba • doprava
autobusem + 2.590 Kč. SlEvy na 3. a 4. lůžku viz ceník: dítě do 2 let: ZDARMA
(bez nároku na lůžko a stravu) • dítě 2 – 12 let na 3. lůžku: pobyt ZDARMA, hradí
autobusovou dopravu 2.590 Kč

Možnosti obsazení

|

|

|

|

|
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ITÁLIE / Lignano

Lignano / itálie



Lignano Sabbiadoro

Hotel OLD RIVER

Rezidence INTERNATIONAL BEACH ❂❂❂+

❂❂❂

aktuální
ceny
a info zde

POLOHA V klidné zóně letoviska Lignano – Riviera. Nedaleko se nachází tenisové kurty, restaurace, bary a obchody. V letovisku Lignano
se nachází aquapark Aquasplash, zábavní park
Gulliverlandia, ZOO Punta Verde, 18ti jamkové
golfové hřiště a jiné.
Termíny:

25.05. – 01.06.
01.06. –08.06.
08.06. – 15.06.
15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.
06.07. – 13.07.
13.07. – 20.07.
20.07. – 27.07.

1. a 2.os.

10.590
10.590
10.590
10.590
10.590
10.590
11.990
11.990
11.990

Termíny:

27.07. –03.08.
03.08. – 10.08.
10.08. – 17.08.
17.08. – 24.08.
24.08. – 31.08.
31.08. – 07.09.
07.09. – 14.09.
14.09. – 21.09.

1. a 2.os.

11.990
12.690
12.690
12.690
11.990
10.590
10.590
10.590

PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem do
vody cca 120 m (soukromá placená pláž). V blízkosti také veřejná neplacená pláž.
UBYTOVÁNÍ Zrekonstruované 2–lůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek (může být palanda),
vlastní soc. zařízení, TV SAT, telefon, klimatizace, trezor a balkon.

oficiální kategorie 3*
STRAVOVÁNÍ Polopenze (snídaně – bufet, večeře – servírovaná, výběr z menu, zeleninový bufet,
dezert, zmrzlina nebo ovoce, nápoje za poplatek).

VYBAVENÍ hotelu Recepce s WiFi, TV místnost, bazén, bar, moderně a nově zařízená restaurace, výtah, venkovní terasa s posezením,
sluneční terasa, dětský koutk, parkoviště, půjčovna jízdních kol.

aktuální
ceny
a info zde

CENA ZAHRNUJE: 7x ubytování s polopenzí v hotelu / osobu • povlečení a ručníky. CENA NEZAHRNUJE: povinné
příplatky – pobytová taxa: + cca 1,5 EUR / osobu / den; platba na místě. nepovinné příplatky – jednolůžkový
pokoj: + 1.600 Kč / týden • plná penze (výběr z menu): + 900 Kč / osobu / týden. DOPRAVA AUTOBUSEM:
+ 2.290 Kč. SLEVY na 3. a 4. lůžku: dítě do 3,99 let: ZDARMA, dítě 4–14,99 let: sleva 50%, dospělý: sleva 20 %.



POLOHA Rezidence se nachází v části Lignano Sabbiadoro, cca 3,3 km od centra města. Je
umístěna ve spodních patrech hotelu a obklopená piniovým hájem.
PLÁŽ Vzdálenost od písečné pláže cca 30 m
(soukromá placená pláž, oddělená jen místní
komunikací), volná pláž cca 50 m.
UBYTOVÁNÍ Apartmány typu MONO pro 3 osoby se skládají z obývacího pokoje s kuchyňským
koutem, rozkládacím dvoulůžkem a přistýlkou
pro jednu osobu. Apartmány typu BILO pro 4
osoby se skládají z ložnice s manželskou po-

stelí a obývacího pokoje s kuchyňským koutem
a rozkládacím dvoulůžkem. Apartmány BILO
prošly v r. 2013 rekonstrukcí. Všechny apartmány jsou jednoduše zařízené a mají vlastní soc.
zařízení, SAT TV a menší balkon.
VYBAVENÍ Výtah, nehlídané parkoviště ve
vzdálenosti cca 350 m od rezidence (1 parkovací
místo / apartmán).
STRAVOVÁNÍ Vlastní strava.
oficiální kategorie Apartmány/rezidence.
Naše hodnocení ❂❂❂+

CENA ZAHRNUJE: nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • povlečení s týdenní
výměnou (bez ručníků) • parkovací místo/ apartmán. POVINNÉ PŘÍPLATKY: závěrečný úklid (nezahrnuje
úklid kuchyňského koutu): + 38 EUR / apartmán • vratná kauce: + 100 EUR / apartmán • pobytová taxa
(viz všeobecné informace), splatná na místě. NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: dětská postýlka pro děti do 2 let: +
20 EUR / týden (na vyžádání) • malá zvířata: + 20 EUR / týden. DOPRAVA AUTOBUSEM: + 2.290 Kč.

aktuální
ceny
a info zde

Termíny:

25.05. – 01.06.
01.06. –08.06.
08.06. – 15.06.
15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.
06.07. – 13.07.
13.07. – 20.07.
20.07. – 27.07.
27.07. –03.08.
03.08. – 10.08.
10.08. – 17.08.
17.08. – 24.08.
24.08. – 31.08.
31.08. – 07.09.
07.09. – 14.09.
14.09. – 21.09.

MONO 3

BILO 4

9.790
9.990
9.990
9.990
11.990
15.990
15.990
15.990
15.990
15.990
18.990
18.990
15.990
13.790
9.990
8.990
7.290

13.990
14.990
14.990
14.990
16.790
21.990
21.990
21.990
21.990
27.990
27.990
22.990
22.990
18.990
13.990
9.990
9.290

Lignano Riviera

Rezidence ANTARES VERDE A ROSSO

Termíny:

01.06. –08.06.
08.06. – 15.06.
15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.
06.07. – 13.07.
13.07. – 20.07.
20.07. – 27.07.
27.07. –03.08.
03.08. – 10.08.
10.08. – 17.08.
17.08. – 24.08.
24.08. – 31.08.
31.08. – 07.09.
07.09. – 14.09.
14.09. – 21.09.
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MONO 3

BILO 4

TRILO 6

17.790
17.790
18.890
15.590
15.590
26.290
26.290
26.290
26.290
26.290
26.290
26.290
17.790
15.590
13.890
12.290

21.490
24.890
25.890
21.490
21.490
36.290
36.290
36.290
36.290
36.290
36.290
36.290
24.890
21.490
18.790
16.790

26.290
30.290
31.790
26.290
44.790
44.790
44.790
44.790
44.790
44.790
44.790
44.790
30.290
26.290
23.290
20.690

Rezidence RUBIN ❂❂❂+

❂❂❂

POLOHA Tyto dvě rezidence, které se od sebe
nacházejí jen kousek od sebe, jsou umístěné
v zahradě s piniemi, v příjemné části letoviska Lignano, jen několik minut chůze od centra
s mnoha obchody, bary a restauracemi.
PLÁŽ Písečná pláž cca 200 m.
UBYTOVÁNÍ Apartmány typu MONO pro 3 osoby a BILO pro 4 osoby a TRILO pro 6 osob. Moderně zařízené apartmány mají vlastní soc.
zařízení, vybavený kuchyňský kout, klimatizaci, SAT TV, mikrovlnnou troubu, myčku nádobí,
Wi–Fi a balkon nebo terasu.

VYBAVENÍ AREÁLU Bazén pro dospělé a menší bazén pro děti (v provozu v závislosti na
počasí cca 10.5.–16.9.), dětské hřiště, Wi–Fi, prádelna (za poplatek), v blízkosti tenisové kurty
(cca 7 Eur / hodina, raketa cca 2 Eur / hodina,
vzdálené cca 100m – ve villaggiu Los Nidos)
a půjčovna jízdních kol (za poplatek), 1 parkovací místo / apartmán (do vyčerpání).
STRAVOVÁNÍ Vlastní strava. Možnost stravování
v Aparthotelu Albatros: snídaně formou bufetu:
+8,50 EUR /osobu, oběd (3 chody): + 12 EUR / osobu, večeře (3 chody): + 15 EUR / osobu.

oficiální kategorie Apartmány.
nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby • povlečení a ručníky
• 1 parkovací místo / apartmán (do vyčerpání). POVINNÉ PŘÍPLATKY: závěrečný
úklid: + 35 – 100 EUR / apartmán v závislosti na typu apartmánu Doprava
autobusem: 2.290 Kč. Pobytová taxa 0,50 EUR os./den – splatná na místě.
CENA ZAHRNUJE:

aktuální
ceny
a info zde

POLOHA Rezidence se nachází v části Lignano
Riviera, cca 3 km od centra města Lignano Sabbiadoro. v blízkosti obchodů, barů a restaurací.
PLÁŽ Vzdálenost od písečné pláže cca 200 m
(soukromá placená pláž), volná pláž cca 400 m.
UBYTOVÁNÍ Apartmány typu MONO pro
3 osoby, typu BILO pro 4 osoby a typu TRILO
pro 6 osob. Moderně zařízené apartmány mají
vlastní soc. zařízení, TV, fén, kávovar a balkon.

V některých apartmánech je možná klimatizace
(za poplatek).
VYBAVENÍ Výtah, nehlídané parkoviště (1 parkovací místo / apartmán), bazén (v provozu v závislosti na počasí – cca 01.06.–10.09.), zahrada,
WiFi (za poplatek).
STRAVOVÁNÍ Vlastní strava.
oficiální kategorie Apartmány/rezidence.
Naše hodnocení ❂❂❂+

CENA ZAHRNUJE: nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) ∙
povlečení s týdenní výměnou (bez ručníků) • parkovací místo. POVINNÉ PŘÍPLATKY:
závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu): + 38 EUR / apartmán •
vratná kauce: + 100 EUR / apartmán • pobytová taxa 0,50 EUR den / os. splatná
na místě. NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: dětská postýlka pro děti do 2 let: + 20 EUR / týden
(na vyžádání) • WiFi: + 20 EUR / týden (na vyžádání) • klimatizace: + 25 EUR / týden
(na vyžádání) • malá zvířata: +20 EUR / týden. DOPRAVA AUTOBUSEM: + 2.290 Kč

aktuální
ceny
a info zde

Termíny:

25.05. – 01.06.
01.06. –08.06.
08.06. – 15.06.
15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.
06.07. – 13.07.
13.07. – 20.07.
20.07. – 27.07.
27.07. –03.08.
03.08. – 10.08.
10.08. – 17.08.
17.08. – 24.08.
24.08. – 31.08.
31.08. – 07.09.
07.09. – 14.09.
14.09. – 21.09.

MONO 3

BILO 4

TRILO 6

7.190
8.990
8.990
8.990
10.990
14.490
14.490
14.490
14.490
14.490
17.490
17.490
14.490
12.490
8.990
7.190
7.190

9.590
10.990
10.990
10.990
12.990
16.790
16.790
16.790
16.790
16.790
20.490
20.490
16.790
14.490
10.590
9.590
9.590

14.990
15.690
15.690
15.690
17.490
22.290
22.290
22.290
22.290
22.290
27.290
27.290
22.290
18.990
13.990
11.990
10.990
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ITÁLIE / Caorle

Caorle / ITÁLIE

Rezidence HERACLIA

Rezidence GRAN MADO ❂❂❂❂

POLOHA Nedávno vybudovaná rezidence se nachází v klidné části letoviska, cca 400 m od historického centra. V okolí rezidence je supermarket,
tenisové kurty, obchody, restaurace a bary.

POLOHA Nedávno postavená rezidence se
nachází v části Caorle Levante, jen pár minut
chůze od barů, obchodů, restaurací, a cca 700
m od historické části Caorle.

Termíny:

01.06. –08.06.
08.06. – 15.06.
15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.
06.07. – 13.07.
13.07. – 20.07.
20.07. – 27.07.

TRILO 6

15.990
16.290
19.590
19.590
24.490
24.490
24.490
24.490

Termíny:

27.07. –03.08.
03.08. – 10.08.
10.08. – 17.08.
17.08. – 24.08.
24.08. – 31.08.
31.08. – 07.09.
07.09. – 14.09.

TRILO 6

24.490
29.290
29.290
29.290
19.590
16.290
11.190

PLÁŽ Vzdálenost od písečné pláže s pozvolným vstupem do moře cca 350 m, plážový
servis v ceně (k dispozici v závislosti na počasí,
cca od června do září).

v prvním patře a mají vlastní soc. zařízení, TV,
klimatizaci (zdarma), pračku a balkon.

UBYTOVÁNÍ Apartmány typu TRILO pro 6 osob
se skládají z ložnice s manželskou postelí, další
ložnice se dvěma samostatnými lůžky a obývacího pokoje s kuchyňským koutem a rozkládací / vysouvací pohovkou. Apartmány se nachází

STRAVOVÁNÍ
Vlastní strava.

VYBAVENÍ Společná zahrada, nehlídané parkoviště (1 parkovací místo / apartmán).
aktuální
ceny
a info zde

CENA ZAHRNUJE: nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • plážový servis (slunečník, 2

lehátka / apartmán). Plážový servis je k dispozici v závislosti na počasí, cca od června do září. • Klimatizaci.
POVINNÉ PŘÍPLATKY: závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu): + 55 EUR / apartmán • pobytová
taxa splatná na místě: + cca 0,5 EUR / osobu / den, dítě do 11,99 let zdarma (max. 7 dní pobytu). Nepovinné
příplatky: dětská postýlka: + 10 EUR / týden. Doprava autobusem: + 2.290 Kč.

Rezidence CASA GUSSO

Termíny:

25.05. – 01.06.
01.06. –08.06.
08.06. – 15.06.
15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.
06.07. – 13.07.
13.07. – 20.07.
20.07. – 27.07.
27.07. –03.08.
03.08. – 10.08.
10.08. – 17.08.
17.08. – 24.08.
24.08. – 31.08.
31.08. – 07.09.
07.09. – 14.09.
14

QUADRILO 8

15.990
15.990
16.290
19.590
24.590
24.590
24.590
24.590
24.590
24.590
29.290
29.290
29.290
19.590
16.290
11.190

PLÁŽ Vzdálenost od písečné pláže s pozvolným vstupem do moře cca 200 m, plážový
servis v ceně (k dispozici v závislosti na počasí,
cca od června do září).
UBYTOVÁNÍ Moderně zařízené apartmány typu
MONO pro 4 osoby (rozkládací dvoulůžko a 2
rozkládací křesla) a typu BILO pro 5 osob (manželská postel, samostatné lůžko a rozkládací
dvoulůžko) mají vlastní soc. zařízení, vybavený
kuchyňský kout s mikrovlnnou troubou, TV SAT,
klimatizaci, trezor, pračku a balkon nebo terasu.

aktuální
ceny
a info zde

VYBAVENÍ Bazén se sluneční terasou (v provozu v závislosti na počasí, cca do 17.09.), výtah,
kryté parkoviště (1 parkovací místo / apartmán),
WiFi u bazénu, fitness centrum.
STRAVOVÁNÍ Vlastní strava.
oficiální kategorie Apartmány/rezidence.
naše hodnocení ❂❂❂❂

CENA ZAHRNUJE: nájem apartmánu na 7 nocí • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu) • plážový
servis (slunečník, lehátko a plážové křeslo / apartmán). Plážový servis je k dispozici v závislosti na počasí,
cca od června do září. Povinné příplatky: spotřeby (voda, plyn, el. energie): + 50 EUR / apartmán / týden –
pobytová taxa splatná na místě: + cca 0,5 EUR / osobu / den, dítě do 12 let zdarma. Nepovinné příplatky:
povlečení a ručníky: + 40 EUR / apartmán MONO / výměna, + 50 EUR / apartmán BILO / výměna – dětská
postýlka: + 20 EUR / týden. Doprava autobusem: + 2.290 Kč

Termíny:

25.05. – 01.06.
01.06. –08.06.
08.06. – 15.06.
15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.
06.07. – 13.07.
13.07. – 20.07.
20.07. – 27.07.
27.07. –03.08.
03.08. – 10.08.
10.08. – 17.08.
17.08. – 24.08.
24.08. – 31.08.
31.08. – 07.09.
07.09. – 14.09.
14.09. – 21.09.

MONO 4

BILO 5

7.590
10.390
10.390
14.290
17.890
19.590
19.590
19.590
19.590
23.390
23.390
23.390
23.390
14.290
10.390
7.590
7.290

8.790
10.690
10.690
16.690
19.690
23.390
23.390
23.390
23.390
26.590
26.590
26.590
26.590
16.690
10.690
8.790
8.290

Rezidence CRISTOFORO COLOMBO ❂❂❂❂

POLOHA Rezidence v části Caorle Ponente, cca
500 m od historického centra Caorle.

2lůžkem a kuchyňského koutu, vlastní soc. zařízení, TV, klimatizaci (zdarma), pračku a terasu.

PLÁŽ Cca 200 m od písečné pláže s pozvolným
vstupem do moře, plážový servis v ceně (k dispozici v závislosti na počasí, cca od června do září).

VYBAVENÍ Společná zahrada, nehlídané parkoviště.

UBYTOVÁNÍ Apartmány TRILO až pro 8 osob
všechny v přízemí: z ložnice s manželskou postelí, ložnice s palandou a manželským lůžkem,
prostorného obývacího pokoje s rozkládacím

STRAVOVÁNÍ Vlastní strava.

PLÁŽ Vzdálenost od písečné pláže (Ponente)
s pozvolným vstupem do moře cca 50 m, plážový servis v ceně (k dispozici v závislosti na
počasí, cca od června do září).
UBYTOVÁNÍ Vkusně zařízené apartmány typu
MONO pro 4 osoby (rozkládací dvoulůžko a 2 roz-

CENA ZAHRNUJE: nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) •

plážový servis (slunečník, 2 lehátka / apartmán). Plážový servis je k dispozici
v závislosti na počasí, cca od června do září. Klimatizaci. Povinné příplatky:
závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu): + 55 EUR / apartmán
• pobytová taxa: + cca 0,5 EUR / osobu / den, dítě do 11,99 let zdarma (max.
7 dní pobytu) splatná na místě. Nepovinné příplatky: dětská postýlka: +
10 EUR / týden. Doprava autobusem: + 2.290 Kč.

POLOHA Příjemná rezidence se nachází v živější části letoviska, kde nechybí obchody, restaurace, bary, minigolf, tenis a další možnosti
denní i večerní zábavy.

aktuální
ceny
a info zde

kládací lůžka) mají vlastní soc. zařízení, vybavený kuchyňský kout, TV SAT, klimatizaci a balkon.
VYBAVENÍ Bazén se sluneční terasou (v provozu v závislosti na počasí, cca do 09.09.),
výtah, nehlídané parkoviště (1 parkovací místo / apartmán), WiFi (za poplatek).

aktuální
ceny
a info zde

STRAVOVÁNÍ Vlastní strava.
oficiální kategorie Apartmány/rezidence.
naše ohodnocení ❂❂❂❂

CENA ZAHRNUJE: nájem apartmánu na 7 nocí • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu) • plážový
servis (slunečník, lehátko a plážové křeslo / apartmán). Plážový servis je k dispozici v závislosti na počasí, cca
od června do září. POVINNÉ PŘÍPLATKY: spotřeby (voda, plyn, el. energie): + 50 EUR / apartmán / týden • pobytová
taxa splatná na místě: + cca 0,5 EUR / osobu / den, dítě do 11,99 let zdarma. NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: povlečení
a ručníky: + 40 EUR / apartmán / výměna • dětská postýlka: + 20 EUR / týden. DOPRAVA AUTOBUSEM: + 2.290 Kč

Termíny:

25.05. – 01.06.
01.06. –08.06.
08.06. – 15.06.
15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.
06.07. – 13.07.
13.07. – 20.07.
20.07. – 27.07.

MONO 4

7.990
10.490
14.290
14.490
17.990
19.990
19.990
19.990
19.990

Termíny:

27.07. –03.08.
03.08. – 10.08.
10.08. – 17.08.
17.08. – 24.08.
24.08. – 31.08.
31.08. – 07.09.
07.09. – 14.09.
14.09. – 21.09.

MONO 4

23.490
23.490
23.490
23.490
14.490
10.490
7.990
7.790
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ITÁLIE / caorle

Lido di Jesolo / ITÁLIE

Rezidence ROBERTA ❂❂❂❂

POLOHA Příjemná moderní novější rezidence
se nachází v klidné části letoviska, cca 400 m
od historického centra, kde je množství obchodů, restaurací, barů i večerní zábavy.
PLÁŽ Vzdálenost od písečné pláže (Levante)
s pozvolným vstupem do moře cca 200 m, pláTermíny:

25.05. – 01.06.
01.06. – 08.06.
08.06. – 15.06.
15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.
06.07. – 13.07.
13.07. – 20.07.
20.07. – 27.07.

BILO 5

8.290
10.690
10.690
16.690
19.690
23.390
23.390
23.390
23.390

Termíny:

BILO 5

27.07. – 03.08.
03.08. – 10.08.
10.08. – 17.08.
17.08. – 24.08.
24.08. – 31.08.
31.08. – 07.09.
07.09. – 14.09.
14.09. – 21.09.
21.09. – 28.09.

26.490
26.490
26.490
26.490
16.690
10.690
8.290
8.290
8.290

žový servis v ceně (k dispozici v závislosti na
počasí, cca od června do září).
UBYTOVÁNÍ Moderně zařízené apartmány
typu BILO pro 5 osob (manželská postel, samostatné lůžko a rozkládací dvoulůžko) mají
vlastní soc. zařízení, vybavený kuchyňský kout
s mikrovlnnou troubou, TV SAT, klimatizaci, trezor, pračku a balkon.
OfIcIÁLNÍ kATEgORIE Apartmány/rezidence.

Hotel REX ❂❂

VYBAVENÍ Bazén se sluneční terasou (v provozu v závislosti na počasí, cca do 17.09.),
výtah, nehlídané parkoviště (1 parkovací místo / apartmán), WiFi u bazénu, možnost využití
fitness centra v rezidenci Gran Mado.
STRAVOVÁNÍ Vlastní strava.
AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE

NAšE HODNOcENÍ ❂❂❂❂

CENA ZAHRNUJE: nájem apartmánu na 7 nocí • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu) • plážový
servis (slunečník, lehátko a plážové křeslo / apartmán). Plážový servis je dispozici v závislosti na počasí, cca
od června do září. poviNNé příplAtky: spotřeby (voda, plyn, el. energie): + 50 EUR / apartmán / týden • pobytová
taxa splatná na místě: + cca 0,5 EUR / osobu / den, dítě do 12 let zdarma. NEpoviNNé příplAtky: povlečení
a ručníky: + 50 EUR / apartmán / výměna • dětská postýlka: + 20 EUR / týden. DopRAvA AUtoBUSEM: + 2.290 Kč

Rezidence LIVENzA ❂❂❂+

POLOHA V klidnějším místě nedaleko Piazza
Nember (cca 200 m), kousek od promenády
s obchody a restauracemi. V blízkosti zábavní
park Aqualandia cca 1 km.
PLÁŽ Písečná pláž cca 30 m od hotelu (plážový
servis v ceně – slunečník, 2 křesla/pokoj).
UBYTOVÁNÍ 2–lůžkové pokoje s možností 1 přiTermíny:

1.a 2. os.

01.06. – 08.06.
08.06. – 15.06.
15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.
06.07. – 13.07.
13.07. – 20.07.
20.07. – 27.07.

9.490
9.490
11.290
11.290
11.290
11.290
11.290
11.990

Termíny:

27.07. – 03.08.
03.08. – 10.08.
10.08. – 17.08.
17.08. – 24.08.
24.08. – 31.08.
31.08. – 07.09.
07.09. – 14.09.

1.a 2. os.

11.990
13.990
13.990
11.990
11.290
9.490
8.590

stýlky, vlastní soc. zařízení, telefon, TV, klimatizace, safe, balkon.
VYBAVENÍ HOTELU Vstupní hala s recepcí, klimatizovaná restaurace, bar, parkování zdarma
cca 400 m od hotelu do vyčerpání míst, WiFi ve
společných prostorách zdarma, malí domácí
mazlíčci na vyžádání.
STRAVOVÁNÍ Polopenze (snídaně – bufet, večeře servírované výběr z menu, salátový bufet,
nápoje za poplatek). Možnost dokoupení obědů.

AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE

OfIcIÁLNÍ kATEgORIE 2*
CENA ZAHRNUJE: 7x ubytování s polopenzí / osoba • povlečení a ručníky • plážový servis (slunečník, 2 křesla/
pokoj). poviNNé příplAtky: pobytová taxa splatná na místě: + cca 0,60 EUR / osobu / den, dítě do 12 let
zdarma (max. 7 dní pobytu). příplAtky: jednolůžkový pokoj: + 1990 Kč / týden • obědy: + 2290 Kč / osoba /
týden • dětská postýlka: + 6 EUR / den. SlEvy NA přiStÝlCE: dítě do 3 let: ZDARMA • dítě 3–14 let: sleva 50 %
• dospělí: sleva 20 %. DopRAvA AUtoBUSEM: + 2.290 Kč

Hotel SORRENTO ❂❂❂
POLOHA Nedávno zrekonstruovaný hotel se
nachází na Via A. Bafile nedaleko Piazza Mazzini.
PLÁŽ Písečná pláž cca 30 m od hotelu (plážový
servis v ceně – slunečník, 2 křesla/pokoj).
UBYTOVÁNÍ 2–lůžkové pokoje s možností až
2 přistýlek (patrové postele), vlastní soc. zařízení, telefon, TV, klimatizace (za příplatek), safe,
balkon, WiFi.
VYBAVENÍ HOTELU Vstupní hala s recepcí,
restaurace, výtah, parkování do vyčerpání kapacity, WiFi zdarma.
STRAVOVÁNÍ Polopenze (snídaně – bufet, večeře servírované výběr z menu, salátový bufet,
nápoje za poplatek).

POLOHA Rezidence se nachází v části Caorle
Ponente, cca 100 m od hlavní třídy s obchody,
bary a restauracemi.
Termíny:

25.05. – 01.06.
01.06. – 08.06.
08.06. – 15.06.
15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.
06.07. – 13.07.
13.07. – 20.07.
20.07. – 27.07.
27.07. – 03.08.
03.08. – 10.08.
10.08. – 17.08.
17.08. – 24.08.
24.08. – 31.08.
31.08. – 07.09.
07.09. – 14.09.
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MONO 4

12.590
12.590
12.590
13.690
17.590
17.590
17.590
17.590
17.590
17.590
20.590
20.590
20.590
13.690
12.590
9.190

BILO 4

15.690
15.690
15.690
18.790
23.290
23.290
23.290
23.290
23.290
23.290
26.890
26.890
26.890
18.790
15.690
10.890

PLÁŽ Vzdálenost od písečné pláže s pozvolným vstupem do moře cca 350 m, plážový
servis v ceně (k dispozici v závislosti na počasí,
cca od června do září).

VYBAVENÍ Bazén se sluneční terasou (v provozu v závislosti na počasí, od cca začátku června
do začátku září), výtah, nehlídané parkoviště
(1 parkovací místo / apartmán).

UBYTOVÁNÍ Moderně zařízené apartmány
typu MONO pro 4 osoby – v prvním patře (rozkládací dvoulůžková pohovka a manželská postel) a typu BILO pro 4 osoby – ve třetím patře
(ložnice s manželskou postelí a obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím dvoulůžkem). Všechny apartmány mají vlastní sociální
zařízení, vybavený kuchyňský kout, TV, pračku
a balkon nebo terasu. V apartmánech BILO je
navíc klimatizace (zdarma), v apartmánech
MONO stropní ventilátor a mikrovlnná trouba.

STRAVOVÁNÍ Vlastní strava.
OfIcIÁLNÍ kATEgORIE Apartmány/rezidence.
NAšE HODNOcENÍ ❂❂❂+

AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE

CENA ZAHRNUJE: nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • plážový servis (slunečník, 2
lehátka / apartmán). Plážový servis je k dispozici v závislosti na počasí, cca od června do září. poviNNé příplAtky:
závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu): + 35 EUR / apartmán MONO, + 50 EUR / apartmán BILO
• pobytová taxa splatná na místě: + cca 1,5 EUR / osobu / den, dítě do 11,99 let zdarma (max. 7 dní pobytu).
NEpoviNNé příplAtky: dětská postýlka: + 10 EUR / týden. DopRAvA AUtoBUSEM: + 2.290 Kč

OfIcIÁLNÍ kATEgORIE 3*

dítě
do 13 let
POBYT

ZDARMA

rodina

2+2
AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE

Termíny:

01.06. – 08.06.
08.06. – 15.06.
15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.
06.07. – 13.07.
13.07. – 20.07.
20.07. – 27.07.

1. a 2. os.

8.890
8.890
9.890
9.890
9.890
12.990
12.990
12.990

Termíny:

27.07. – 03.08.
03.08. – 10.08.
10.08. – 17.08.
17.08. – 24.08.
24.08. – 31.08.
31.08. – 07.09.
07.09. – 14.09.

1. a 2. os.

13.790
13.790
13.790
11.590
9.890
8.890
8.590

CENA ZAHRNUJE: 7x ubytování s polopenzí / osoba • povlečení a ručníky • plážový servis (slunečník, 2 křesla/
pokoj). poviNNé příplAtky: pobytová taxa splatná na místě: + cca 1,00 EUR / osobu / den, dítě do 12 let
zdarma (max. 7 dní pobytu). příplAtky: klimatizace: + 40 EUR / pokoj / týden • jednolůžkový pokoj: + 2790 Kč
• dětská postýlka: + 8 EUR / den. SlEvy NA přiStÝlCE: 1. dítě do 13. let: ZDARMA • 2. dítě do 13. let: sleva 50 % •
dospělí: sleva 20 %. DopRAvA AUtoBUSEM: + 2.290 Kč
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ITÁLIE / Lido di Jesolo

Rosolina Mare / ITÁLIE

Hotel EDERA ❂❂

Rezidence ARMIDA a rezidence WANDA

POLOHA Rodinný hotel se nachází 100 m od
hlavní nákupní ulice.

tor, TV SAT, telefon, balkon pouze u 2lůžkových
pokojů (za příplatek).

PLÁŽ Písečná pláž 150 m.

VYBAVENÍ HOTELU Recepce, restaurace, bar
na terase, Wi–Fi, parkoviště (omezená kapacita
parkovacích míst).

POkOJE 2– 4 lůžkové pokoje, 4 lůžkové bez balkonu, vlastní soc. zařízení, fén, stropní ventiláTermíny:

01.06. – 08.06.
08.06. – 15.06.
15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.
06.07. – 13.07.
13.07. – 20.07.
20.07. – 27.07.

1. a 2.os.

7.490
8.490
8.490
11.290
11.290
11.290
11.290
11.290

Termíny:

27.07. – 03.08.
03.08. – 10.08.
10.08. – 17.08.
17.08. – 24.08.
24.08. – 31.08.
31.08. – 07.09.
07.09. – 14.09.
14.09. – 21.09.

1. a 2.os.

11.290
13.490
13.490
11.290
11.290
7.490
6.490
6.490

STRAVOVÁNÍ Polopenze (snídaně – bufet, večeře servírovaná 3 chody, salátový bufet).

POLOHA Dvě vily kousek od sebe v blízkosti
centra Piazza San Giorgio 50 m.
PLÁŽ Vzdálenost od písečné pláže s pozvolným vstupem do moře cca 50 m.

rodina

2+2

UBYTOVÁNÍ BILO 5 – 1 ložnice s manželskou
postelí a patrovou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 1
osobu, TV, sociální zařízení se sprchou, balkon,
klimatizace, parkování 1 auto/apartmán. Nutné
vlastní povlečení a ručníky.

AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE

OfIcIÁLNÍ kATEgORIE 2*

Termíny:

AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE

STRAVOVÁNÍ Vlastní strava.

CENA ZAHRNUJE: 7x ubytování v hotelu • povlečení a ručníky. CENA NEoBSAHUJE: POVINNÉ PŘÍPLATKY:
pobytová taxa: cca + 1,5 EUR /osobu / den splatná na místě. NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: pokoj s balkonem: +
600 Kč / pokoj / týden (nutné objednat v ČR) • klimatizace na pokoji: + 6 EUR / pokoj / den (nutné objednat
v ČR) • Plná penze za příplatek + 1.000 Kč / osoba týden • jednolůžkový pokoj + 2500 Kč / týden. Slevy na
přistýlce – dítě do 3 lez zdarma, dítě 3–14 let sleva 50%, dosp.na přistýlce sleva 20% NA vyžÁDÁNí: dětská
postýlka. DopRAvA AUtoBUSEM: + 2.290 Kč.

25.05. – 01.06.
01.06. – 08.06.
08.06. – 15.06.
15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.
06.07. – 13.07.
13.07. – 20.07.

BILO 5

4.890
4.890
4.890
8.890
8.890
11.490
11.490
11.490

Termíny:

20.07. – 27.07.
27.07. – 03.08.
03.08. – 10.08.
10.08. – 17.08.
17.08. – 24.08.
24.08. – 31.08.
31.08. – 07.09.
07.09. – 14.09.

BILO 5

13.690
13.690
15.490
17.990
13.690
8.890
4.890
4.890

CENA ZAHRNUJE: nájem apartmánu na 7 nocí • všechny spotřeby • klimatizaci. poviNNé příplAtky: vratná kauce: + 100 EUR / apartmán • závěrečný úklid: + 30 EUR / apartmán
• pobytová taxa splatná na místě: + 5 EUR / apartmán / týden. NEpoviNNé příplAtky – NUtNé oBJEDNAt Již při REZERvACi: ložní prádlo: + 10 EUR / 2lůžko / výměna; +
6 EUR / jednolůžko / výměna • ručníky: + 10 EUR / osoba / výměna • plážový servis (slunečník a 2 lehátka pro max. 5 osob): červen a září + 40 EUR /týden, červenec,
srpen + 70 EUR / týden. DopRAvA AUtoBUSEM: + 2.290 Kč

Rosolina Mare

Rezidence ALESSANDRO

POLOHA Nově vybavená luxusnější vila s výtahem cca 500 m od centra Viale dei Pini.
PLÁŽ Cca 100 m vzdálenost od písečné pláže
s pozvolným vstupem do moře.

UBYTOVÁNÍ Bilo 4: 1 ložnice s manželskou
postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem, moskytiéry, TV, sociální
zařízení se sprchou, větší balkon nebo posezení na zahradě u přízemních apartmánů, klimatizace, pračka, mikrovlnná trouba, WiFi zdarma,
parkování 1 auto/apartmán.
tRilo B: 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a pohovkou, moskytiéry,

AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE

TV, sociální zařízení se sprchou, 2 větší balkony,
klimatizace, pračka, mikrovlnná trouba, WiFi
zdarma, parkování 1 auto/apartmán v garáži.
tRilo A: 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem,
moskytiéry, TV, sociální zařízení se sprchou,
2 větší balkony, klimatizace, pračka, mikrovlnná trouba, WiFi zdarma, parkování 1 auto/
apartmán v garáži nebo na parkovišti.
Nutné vlastní povlečení a ručníky.
STRAVOVÁNÍ Vlastní strava.

CENA ZAHRNUJE: nájem apartmánu na 7 nocí • všechny spotřeby • klimatizaci, WiFi. poviNNé příplAtky:
vratná kauce: + 200 EUR / apartmán • závěrečný úklid: + 30 EUR / apartmán BILO, + 40 EUR / apartmán
TRILO • pobytová taxa splatná na místě: + 5 EUR / apartmán / týden. NEpoviNNé příplAtky – NUtNé
oBJEDNAt Již při REZERvACi: ložní prádlo: + 10 EUR / 2lůžko / výměna; + 6 EUR / 1lůžko / výměna • ručníky: +
10 EUR / osoba / výměna • plážový servis (slunečník a 2 lehátka pro max. 5 osob): červen a září + 40 EUR
/týden, červenec, srpen + 70 EUR / týden. DopRAvA AUtoBUSEM: + 2.390 Kč.

18

Rezidence cORALLO

Termíny:

BILO 4

TRILO B

TRILO A

01.06. – 08.06.
8.590
08.06. – 15.06.
8.590
15.06. – 22.06. 11.790
22.06. – 29.06. 11.790
29.06. – 06.07. 14.590
06.07. – 13.07. 14.590
13.07. – 20.07. 14.590
20.07. – 27.07. 18.390
27.07. – 03.08. 18.390
03.08. – 10.08. 20.890
10.08. – 17.08. 23.790
17.08. – 24.08. 18.890
24.08. – 31.08. 11.290
31.08. – 07.09.
9.890
07.09. – 14.09.
9.690

9.290
9.290
13.590
13.590
16.880
16.890
16.890
20.890
20.890
23.790
27.290
20.890
13.790
11.290
11.290

11.290
11.290
15.790
15.790
19.490
19.490
19.490
24.290
24.290
27.890
31.890
24.290
15.790
13.290
13.290

POLOHA Vila s bazénem (otevřený od 9.6. do
1.9. dle počasí) cca 50 m od centra Viale dei Pini.
PLÁŽ vzdálenost od písečné pláže s pozvolným
vstupem do moře cca 600 m.

UBYTOVÁNÍ Bilo 4 – 1 ložnice s manželskou
postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, TV, sociální
zařízení se sprchou, terasa, klimatizace, pračka,
safe, mikrovlnná trouba, konvice, parkování
1 auto/apartmán.

tRilo 6 – 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj

s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem
pro 2 osoby, TV, sociální zařízení se sprchou,
terasa, klimatizace, pračka, safe, mikrovlnná
trouba, konvice, parkování 1 auto/apartmán.
Nutné vlastní povlečení a ručníky.
STRAVOVÁNÍ Vlastní strava.

AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE

Termíny:

01.06. – 08.06.
08.06. – 15.06.
15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.
06.07. – 13.07.
13.07. – 20.07.
20.07. – 27.07.
27.07. – 03.08.
03.08. – 10.08.
10.08. – 17.08.
17.08. – 24.08.
24.08. – 31.08.
31.08. – 07.09.
07.09. – 14.09.

BILO

7.290
7.290
10.390
10.390
12.890
12.890
12.890
15.490
15.490
17.890
20.590
15.490
10.390
8.590
8.090

TRILO

8.590
8.590
11.790
11.790
14.590
14.590
14.590
18.490
18.490
20.890
23.790
14.590
11.790
9.890
9.690

CENA ZAHRNUJE: nájem apartmánu na 7 nocí • všechny spotřeby • klimatizaci. poviNNé příplAtky: vratná kauce: + 100 EUR / apartmán • závěrečný úklid: +
30 EUR / apartmán BILO, + 40 EUR / apartmán TRILO • pobytová taxa splatná na místě: + 5 EUR / apartmán / týden. NEpoviNNé příplAtky – NUtNé oBJEDNAt Již při
REZERvACi: ložní prádlo: + 10 EUR / dvoulůžko / výměna; + 6 EUR / jednolůžko / výměna • ručníky: + 10 EUR / osoba / výměna • plážový servis (slunečník a 2 lehátka
pro max. 5 osob): červen a září + 40 EUR /týden, červenec, srpen + 70 EUR / týden. DopRAvA AUtoBUSEM: + 2.390 Kč
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ITÁLIE / Rosolina Mare

Bellaria / Rimini / ITÁLIE

Vila SETTIMO cIELO

Hotel gIANELLA ❂❂
2 děti
do 7 let

rodina

2+2

POBYT

ZDARMA

POLOHA Pětipatrová vila s výtahem přímo
v centru. Nachází se na ulici Viale dei Pini.
PLÁŽ Cca 500 m od písečné pláže s pozvolným
vstupem do moře.

UBYTOVÁNÍ tRilo 5: 1 ložnice s manželskou
postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím
gaučem pro 1 osobu, TV, sociální zařízení se
sprchou, balkon, klimatizace, parkování jedno
auto/apartmán.

tRilo 7: ložnice s manželskou postelí a patrovou postelí, ložnice se 2 samostatnými lůžky,
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem, TV, sociální zařízení se sprchou,
terasa, klimatizace, pračka, parkování 1 auto/
apartmán. Nutné vlastní povlečení a ručníky.
STRAVOVÁNÍ Vlastní strava.
AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE

CENA ZAHRNUJE: nájem apartmánu na 7 nocí • všechny spotřeby • klimatizaci. poviNNé příplAtky: vratná
kauce: + 100 EUR / apartmán • závěrečný úklid: + 40 EUR / apartmán • pobytová taxa splatná na místě:
+ 5 EUR / apartmán / týden. NEpoviNNé příplAtky – NUtNé oBJEDNAt Již při REZERvACi: ložní prádlo: +
10 EUR / 2lůžko / výměna; + 6 EUR / 1lůžko / výměna • ručníky: + 10 EUR / osoba / výměna • plážový servis
(slunečník a 2 lehátka pro max. 5 osob): červen a září + 40 EUR /týden, červenec, srpen + 70 EUR / týden.
DopRAvA AUtoBUSEM: + 2.390 Kč

Termíny:

01.06. – 08.06.
08.06. – 15.06.
15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.
06.07. – 13.07.
13.07. – 20.07.
20.07. – 27.07.
27.07. – 03.08.
03.08. – 10.08.
10.08. – 17.08.
17.08. – 24.08.
24.08. – 31.08.
31.08. – 07.09.
07.09. – 14.09.

TRILO 5

TRILO 7

4.890
4.890
10.290
10.290
12.890
12.890
12.890
15.590
15.590
17.890
20.590
15.590
10.290
4.890
4.690

5.590
5.590
12.590
12.590
15.790
15.790
15.790
19.290
19.290
21.890
25.290
19.290
12.590
5.590
5.390

POLOHA Jednoduchý příjemný rodinný hotel
leží v Rimini v části Bellaria.
PLÁŽ 180 m od písečné pláže (soukromá placená pláž).
UBYTOVÁNÍ 2–lůžkové pokoje s možností 2
přistýlek (možné palandy), vlastní soc. zařízení,
klimatizace zdarma, TV, balkon, nebo francouzské okno, trezor za poplatek, fén.
VYBAVENÍ Recepce, restaurace, bar, TV místnost, výtah, WiFi na recepci (zdarma), malí
psi zdarma, možnost parkování nedaleko na
veřejném parkovišti, cca 100 m od hotelu vede
železniční trať, možný občasný výskyt hluku.

Rimini / Viserba

Rezidence cUccIOLO

Hotel BLUMEN ❂❂❂

POLOHA V přímořské části Rimini – Viserba.

Termíny:

BILO 4

Termíny:

BILO 4

01.06. – 08.06. 15.790

27.07. – 03.08. 25.790

08.06. – 15.06. 15.790

03.08. – 10.08. 29.890

15.06. – 22.06. 15.790

10.08. – 17.08. 33.690

22.06. – 29.06. 15.790

17.08. – 24.08. 21.290

29.06. – 06.07. 21.290

24.08. – 31.08. 15.790

06.07. – 13.07. 21.290

31.08. – 07.09. 10.290

13.07. – 20.07. 25.790

07.09. – 14.09. 10.290

20.07. – 27.07. 25.790

14.09. – 21.09. 9.890
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PLÁŽ Písečná pláž cca 150 m od rezidence (soukromá placená pláž). Nejbližší volná pláž je od rezidence vzdálená cca 1 km (15 minut pěší chůze).
UBYTOVÁNÍ Apartmány typu BILO pro 4 osoby se
skládají z jedné ložnice pro 2 osoby a obývací části

pro další dvě osoby (rozkládací gauč). Apartmány
mají vlastní soc. zařízení, vybavený kuchyňský
kout, TV a balkon. Podkrovní apartmány jsou bez
balkonu, s klimatizací zdarma. Nutné vlastní povlečení a ručníky (možnost zapůjčení za poplatek).
VYBAVENÍ REzIDENcE Recepce, hala, výtah.
Rezidence nemá soukromé parkoviště.
STRAVOVÁNÍ Vlastní strava.

CENA ZAHRNUJE: nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) •
závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu) • služby delegáta. poviNNé
příplAtky: vratná kauce: + 200 EUR / apartmán • pobytová taxa splatná na místě:
+ cca 1,50 EUR / osobu / den, dítě do 14 let zdarma. NEpoviNNé příplAtky: povlečení
a ručníky: + 12 EUR / osobu / výměna • klimatizace: + 70 EUR / apartmán / týden •
dětská postýlka: + 70 EUR / týden. DopRAvA AUtoBUSEM: + 2.590 Kč

AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE

OfIcIÁLNÍ kATEgORIE HOTELU 1*

Termíny:

SKVĚLÁ

CENA

AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE

01.06. – 08.06.
08.06. – 15.06.
15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.
06.07. – 13.07.
13.07. – 20.07.
20.07. – 27.07.

1. a 2.os.

3.990
3.990
3.990
3.990
5.790
5.790
5.790
5.790

Termíny:

27.07. – 03.08.
03.08. – 10.08.
10.08. – 17.08.
17.08. – 24.08.
24.08. – 31.08.
31.08. – 07.09.
07.09. – 14.09.

1. a 2.os.

5.790
7.290
7.290
5.790
3.990
3.990
3.990

CENA ZAHRNUJE: 7x ubytování s polopenzí v hotelu / osobu • povlečení a ručníky • služby delegáta možné i pouze na telefonu. poviNNé příplAtky: pobytová taxa splatná
na místě: + 1,0 EUR / osobu / den, dítě do 14 let zdarma (max. 7 dní pobytu). NEpoviNNé příplAtky: nápoje u večeře: + 2 EUR / den / os. ½ l vody + ¼ l víno. SlEvy NA 3. A 4.
lůžkU: 1. a 2.dítě do 6,99 let: ZDARMA • 1. a 2.dítě dítě 7–12,99 let: sleva 50 %, dítě 13 – 17,99 sleva –30% • dospělý: sleva 10 %. DopRAvA AUtoBUSEM: + 2.590 Kč

Rimini / Marina centro

POLOHA Rezidence se nachází v přímořské
části Marina Centro, cca 2 minuty od historického centra Rimini, kde se nachází nespočet
obchodů, restaurací, barů a diskoték.

STRAVOVÁNÍ Polopenze snídaně – bufet,
večeře – servírovaná, výběr z menu, salátový
bufet, nápoje za poplatek.

PLÁŽ Přímo u písečné pláže (soukromá placená pláž).
UBYTOVÁNÍ 2–lůžkové pokoje s možností 2
přistýlek (může být patrová postel), vlastní soc.
zařízení, klimatizace (v provozu červen – září,
za příplatek), minilednička (za příplatek), TV,
telefon, WiFi (zdarma), pokoje s balkonem a výhledem na mořskou stranu (za příplatek bez
vyžádání), pokoje s bočním výhledem na moře
na vyžádání a nemají balkon.

VYBAVENÍ HOTELU Recepce, restaurace, bar,
TV místnost, výtah, WiFi na recepci (zdarma),
malé parkoviště s omezeným počtem parkovacích míst (nelze garantovat).
STRAVOVÁNÍ Polopenze (snídaně – kontinentální bufet, večeře – servírovaná, výběr z menu,
salátový bufet, voda, další nápoje za poplatek).

rodina

2+2

AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE

OfIcIÁLNÍ kATEgORIE 3*

CENA ZAHRNUJE: 7x ubytování s polopenzí v hotelu / osobu • povlečení a ručníky • služby delegáta. poviNNé
příplAtky: pobytová taxa splatná na místě: + 1,5 EUR / osobu / den, dítě do 14 let zdarma (max. 7 dní pobytu).
NEpoviNNé příplAtky: jednolůžkový pokoj: + 3.490 Kč / týden • pokoj s balkonem a výhledem na mořskou stranu:
+ 2.800 Kč / pokoj / týden • klimatizace: + 5 EUR / pokoj / den • minilednička: + 5 EUR / den. SlEvy NA 3. A 4. lůžkU:

1. dítě do 2,99 let: platí 2.800 Kč / týden (dětská postýlka na vyžádání, v ceně) • 2. dítě do 2,99 let: sleva 40%
• dítě 3–6,99 let: sleva 40 % • dítě 7–10,99 let: sleva 30 % • dospělý: sleva 10 %. DopRAvA AUtoBUSEM:+ 2.590 Kč

Termíny:

25.05. – 01.06.
01.06. – 08.06.
08.06. – 15.06.
15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.
06.07. – 13.07.
13.07. – 20.07.

1. a 2. os.

7.790
7.790
7.790
7.790
7.790
8.990
8.990
8.990

Termíny:

20.07. – 27.07.
27.07. – 03.08.
03.08. – 10.08.
10.08. – 17.08.
17.08. – 24.08.
24.08. – 31.08.
31.08. – 07.09.
07.09. – 14.09.

1. a 2. os.

8.990
8.990
10.990
10.990
10.990
7.790
7.790
5.490
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ITÁLIE / Riccione

cattolica / ITÁLIE

Hotel SAN MARTINO ❂❂

POLOHA Jednoduchý hotel ideální pro cestování, na výborném místě, kde začíná promenáda kde je mnoho obchodů, supermarketů,
cukráren, zábavných parků. Výborné místo na
procházky i výlety.
PLÁŽ Cca 50 m pěkná písčitá čistá pláž, po které dojdete až do Riminy nebo do Katoliky.
Termíny:

01.06. – 08.06.
08.06. – 15.06.
15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.
06.07. – 13.07.
13.07. – 20.07.
20.07. – 27.07.

1. a 2. os.

4.490
4.490
4.490
4.490
5.790
5.990
5.990
6.490

Termíny:

1. a 2. os.

27.07. – 03.08.
03.08. – 10.08.
10.08. – 17.08.
17.08. – 24.08.
24.08. – 31.08.
31.08. – 07.09.
07.09. – 14.09.

6.490
7.490
8.290
6.490
4.790
3.990
3.990

Hotel PHILADELPHIA ❂❂❂

UBYTOVÁNÍ 2–4 lůžkové pokoje, vlastní soc.
zařízení, sprchový kout bez závěsu, větrák na
vyžádání, TV SAT, telefon, Wi–Fi, klimatizace,fén,
telefon, WiFi, některé pokoje s balkonem (nelze
garantovat),jednolůžkový pokoj na vyžádání
a příplatek, dětská postýlka na vyžádání.

rodina

2+2

SKVĚLÁ

CENA

VYBAVENÍ HOTELU Recepce, restaurace, bar,
výtah, parkoviště (za poplatek), trezor za poplatek, WiFi na recepci zdarma.
STRAVOVÁNÍ Polopenze – snídaně – bufet,
večeře formou menu a zeleninový bufet, voda.
OfIcIÁLNÍ kATEgORIE HOTELU 2*
CENA ZAHRNUJE: 7x ubytování s polopenzí. CENA NEZAHRNUJE – poviNNé příplAtky:
pobytová taxa splatná na místě: + cca 1 EUR / osobu starší 14 let / den.
DopRAvA AUtoBUSEM: + 2.690 Kč

AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE

Hotel gRAN SAN BERNARDO ❂❂❂

POLOHA Příjemný rodinný hotel se nachází
na ulici Carducci, plné různých obchodů, barů
a restaurací.

VYBAVENÍ HOTELU Vstupní hala s recepcí,
restaurace, bar, výtah, parkoviště, WiFi (v prostorách recepce, zdarma), parkoviště negarantováno.

PLÁŽ Písečná pláž cca 50 m
(soukromá placená pláž).

STRAVOVÁNÍ Polopenze (snídaně – bufet, večeře – servírovaná, výběr z menu, zeleninový
bufet, nápoje za poplatek).

UBYTOVÁNÍ 2–lůžkové pokoje s možností 2
přistýlek (může být patrová postel), vlastní soc.
zařízení, TV, telefon, fén, trezor, balkon některé,
pokoje, v některých pokojích možnost klimatizace (za poplatek).

OfIcIÁLNÍ kATEgORIE HOTELU 3*

rodina

2+2
Termíny:

CENA ZAHRNUJE: 7x ubytování s polopenzí v hotelu / osobu • povlečení a ručníky • poviNNé příplAtky: pobytová taxa
splatná na místě: + 1 EUR / osobu starší 14 let / den. NEpoviNNé příplAtky: plná penze: + 1.600 Kč / osobu / týden •
jednolůžkový pokoj: + 2.600 Kč / týden (bez balkonu) • „ALL INCLUSIVE“: + 2.100 Kč / osobu / týden / u polopenze,
2.500 Kč / osobu / týden / u plné penze (1/4 litru vína, 1/2 litru vody během oběda a večeře / osobu, slunečník
a 2 lehátka / dvoulůžkový pokoj). • Dětská postýlka: + 10 EUR / den , klimatizace 3EUR / den. SlEvy NA 3. A 4.
lůžkU: dítě do 3 let: ZDARMA (bez nároku na lůžko a stravu) • 2. dítě do 3 let: sleva 50 % • dítě 3–7 let: sleva 50%
• dítě 7–12 let: 30 % • dospělý: sleva 10 %. DopRAvA AUtoBUSEM: + 2.690 Kč

01.06. – 08.06.
08.06. – 15.06.
15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.
06.07. – 13.07.
13.07. – 20.07.
20.07. – 27.07.

1. a 2. os.

7.590
7.690
7.790
7.790
8.890
8.990
8.990
8.990

AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE

Termíny:

27.07. – 03.08.
03.08. – 10.08.
10.08. – 17.08.
17.08. – 24.08.
24.08. – 31.08.
31.08. – 07.09.
07.09. – 14.09.

1. a 2. os.

8.990
11.990
11.990
7.590
6.490
6.390
6.290

Hotel PINOccHIO ❂❂❂

rodina

2+2
POLOHA Ideální pro cestování, na výborném
místě, kde začíná promenáda kde je mnoho
obchodů, supermarketů, cukráren, zábavných
parků. Výborné místo na procházky i výlety.
PLÁŽ Přímo u písečné pláže, plážový servis vč
nápojů all inlcusive na pláži za poplatek.
UBYTOVÁNÍ Jednoduché 2–4 lůžkové pokoje,
vlastní soc. zařízení, TV SAT, telefon, trezor,
Termíny:

01.06. – 08.06.
08.06. – 15.06.
15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.
06.07. – 13.07.
13.07. – 20.07.
20.07. – 27.07.
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1. a 2. os.

5.690
5.790
7.390
7.490
8.790
8.790
8.790
8.790

Termíny:

27.07. – 03.08.
03.08. – 10.08.
10.08. – 17.08.
17.08. – 24.08.
24.08. – 31.08.
31.08. – 07.09.
07.09. – 14.09.

1. a 2. os.

8.790
8.790
11.590
11.590
5.890
5.690
5.590

klimatizace zdarma, fén, telefon, balkon, jednolůžkový pokoj na vyžádání a příplatek, dětská
postýlka na vyžádání zdarma.
VYBAVENÍ HOTELU Recepce, restaurace, bar, výtah, parkoviště (zdarma), WiFi na recepci zdarma,
malá zvířata zdarma. Půjčení kol za poplatek pro
cestování po okolí, hotel pro nenáročné klienty.
STRAVOVÁNÍ Polopenze – snídaně – bufet,
večeře formou menu a zeleninový bufet.

2 děti
do 8 let
AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE

POBYT

ZDARMA

OfIcIÁLNÍ kATEgORIE HOTELU 3*

7x ubytování s polopenzí. CENA NEZAHRNUJE – poviNNé příplAtky: pobytová taxa splatná na
místě: + cca 1 EUR – 1,50 EUR / osobu starší 14 let / den platba na místě – NEpoviNNé příplAtky: plážový
servis jeden set: 350 Kč osoba / den / 2lúžk.pokoj pro 2 osoby + voda a víno neomezeně + nealkoholické
nápoje. Slevy na 3. – 4.lůžku – děti 3–8 let zdarma,dítě 8–14 let sleva –50%, dospělý na přistýlce – 15%.
DopRAvA AUtoBUSEM: + 2.690 Kč
CENA ZAHRNUJE:

rodina

POLOHA V blízkosti historického centra.
PLÁŽ Písečná pláž cca 200 m (soukromá placená pláž).
UBYTOVÁNÍ 2–4 lůžkové pokoje, vlastní soc.
zařízení, fén, TV SAT, telefon, Wi–Fi, klimatizace,
trezor (za poplatek) a balkon , jednolůžkový
pokoj na vyžádání a příplatek.
CENA ZAHRNUJE: 7x ubytování se snídaní / osobu
NEZAHRNUJE: poviNNé příplAtky: pobytová taxa:

2+2

VYBAVENÍ HOTELU Recepce, restaurace, bar,
výtah, parkoviště (za poplatek), trezor za poplatek.
STRAVOVÁNÍ Snídaně – bufet, za příplatek večeře formou menu a zeleninový bufet.
OfIcIÁLNÍ kATEgORIE HOTELU 3*

• povlečení a ručníky. CENA
+ cca 1 EUR / osobu starší
14 let / den. Slevy na přistýlce: dítě do 3 let zdarma, dítě 3–12 let sleva
30%,dospělý na přistýlce sleva 10% NEpoviNNé příplAtky: trezor na pokoji
10EUR / pobyt, večeře 450 Kč os./den, dítě 3 –12 let večeře 300 Kč / den,
jednolůžkový pokoj: 1900 Kč. DopRAvA AUtoBUSEM: + 2.690 Kč

AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE

Termíny:

01.06. – 08.06.
08.06. – 15.06.
15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.
06.07. – 13.07.
13.07. – 20.07.
20.07. – 27.07.

1. a 2.os.

5.490
5.590
6.990
6.990
7.590
7.590
7.590
7.590

Termíny:

27.07. – 03.08.
03.08. – 10.08.
10.08. – 17.08.
17.08. – 24.08.
24.08. – 31.08.
31.08. – 07.09.
07.09. – 14.09.

1. a 2.os.

7.590
8.990
8.990
8.990
6.290
6.290
5.990
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ITÁLIE / Silvi Marina

Silvi Marina / ITÁLIE

Apartmány u moře v Silvi Marina

Rezidence ELENA cLUB RESORT ❂❂❂❂

Rezidence v klidné části do 100 m od moře. Doporučujeme rodinám
s malými dětmi, které chtějí být mimo ruch městečka a nedaleko moře.
vzdálenost do centra je 1,5 km – 2 km, cca 30 minut volné chůze.

POLOHA Moderní rezidence ležící v jižní, klidnější části Silvi Marina. Centrum městečka se nachází cca 1,5 km, cca 600 m od rezidence je velký
supermarket.

gREEN MARINE Rezidenční komplex v jižní části Silvi Marina, cca 20–100
m od moře a cca 1,5 km od centra městečka, má udržovanou zahradu,
celkové oplocení a parkování v areálu za poplatek (omezený počet parkovacích míst – nutno objednat předem, nelze garantovat; pouze pro
standardní velikost auta – ne SUV). V hlavní sezóně je blízko lunapark,
cca 700 m od velký supermarket a v blízkosti se pravidelně konají menší
trhy. Apartmány typu MONO 2–4, BILO 4 a TRILO 6 s vlastním soc. zařízením, vybaveným kuchyňským koutem a balkonem.

PLÁŽ Cca 250 metrů od písečné pláže.
UBYTOVÁNÍ Apartmány typu MONO pro 2 (rozkládací dvoulůžko) a pro 3
osoby a BILO pro 4 osoby. Apartmány mají vlastní soc. zařízení, vybavený
kuchyňský kout (bez trouby), trezor, klimatizaci (za poplatek), balkon.
Rezidence disponuje omezeným počtem apartmánů pro handicapované
klienty (odpovídají normám EU). Malá zvířata po dohodě zdarma.
VYBAVENÍ Recepce, restaurace, výtah, pračka ve společných prostorách na mince, WiFi v prostorách recepce (zdarma), bazén (v provozu od
09.06.–09.09., povinná koupací čepice), parkoviště.

PINETINA V nejsevernější části Silvi Marina, cca 50 m od moře a cca 3 km
od centra městečka. Komplex dvou dvoupatrových vilek, v každé je 8
apartmánů. V blízkosti se nachází velký supermarket a věž Torre Cerrano.
Apartmány typu BILO 4 (přízemí s předzahrádkou) a TRILO 6 (1. patro
s balkonem) ložnice se dvěma lůžky přístupná po točitých schůdcích,
s vlastním soc. zařízením a vybaveným kuchyňským koutem. Doporučujeme klientům s vlastní dopravou.

STRAVOVÁNÍ Vlastní strava.
OfIcIÁLNÍ kATEgORIE 3*
NAšE HODNOcENÍ ❂❂❂❂

AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE

Rezidence v centru městečka do 100 m od moře. Rezidence vhodné pro
klienty, kteří mají rádi živější prostředí s obchůdky, bary a restauracemi. Apartmány se nachází v centru městečka a v blízkosti moře.

Termíny:

25.05. – 01.06.
01.06. – 08.06.
08.06. – 15.06.
15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.
06.07. – 13.07.
13.07. – 20.07.

AZZURRA V centru Silvi Marina, v klidnější části hlavní promenády, cca
50 m od moře. Rezidence má výtah a parkování v oploceném dvoře za
poplatek (pouze pro standardní velikost auta – ne SUV), naproti rezidence se nachází dětské hřiště. Možnost přikoupení polopenze v rezidenci
Sea Resort (cca 750 m). Apartmány typu BILO 4 s vlastním soc. zařízením,
kuchyňským koutem a balkonem.
gUgU Standardně vybavená rezidence na hlavní promenádě a v těsné
blízkosti pláže (cca 20 m). Přímo pod rezidencí se nachází jeden z nejoblíbenějších barů v Silvi Marina. Rezidence má výtah, bezbariérový přístup
(plošina pro nájezd vozíčkářů) a parkování v oploceném dvoře za poplatek (pro každý apartmán jedno parkovací místo pouze pro standardní
velikost auta – ne SUV). Možnost přikoupení polopenze v rezidenci Sea
Resort (cca 150 m). Apartmány typu BILO 4 s vlastním soc. zařízením,
kuchyňským koutem a balkonem.

AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE

MAc V centru městečka na hlavní promenádě, vzdálenost od moře cca
50 m. Rezidence má výtah, bezbariérový přístup (plošina pro nájezd vozíčkářů) a podzemní parkování za poplatek (omezený počet parkovacích
míst; pouze pro standardní velikost auta – ne SUV). Možnost přikoupení
polopenze v rezidenci Sea Resort (cca 200 m). Apartmány typu MONO
2–4, BILO 4 (v některých apartmánech BILO místnosti oddělené pouze
dřevěnou přepážkou) a TRILO 6 s vlastním soc. zařízením, vybaveným
kuchyňským koutem a balkonem nebo předzahrádkou.
Termíny:

MONO 2–4

6.990
6.990
7.290
7.990
7.990
9.990
13.990
13.990
13.390
13.390
14.290
17.990
23.790
20.290
10.290
7.990
6.990
6.990

BILO 4

7.990
7.990
8.290
8.990
8.990
11.990
16.490
16.490
16.490
16.490
16.490
21.990
27.790
23.990
11.990
8.990
7.990
7.990

CENA

Termíny:

20.07. – 27.07.
27.07. – 03.08.
03.08. – 10.08.*
10.08. – 17.08.*
17.08. – 24.08.*
24.08. – 31.08.
31.08. – 07.09.
07.09. – 14.09.

MONO 2

MONO 3

17.490
17.490
21.990
23.590
21.990
15.790
9.990
7.990

18.490
18.490
24.990
27.990
24.990
17.490
10.990
9.990

BILO 4

21.490
21.490
33.290
38.790
34.990
19.990
13.290
11.990

POLOHA Moderní rezidence přímo v centru
městečka Silvi Marina, v jedné z postranních
uliček kolmých na hlavní promenádu. I přes
svou polohu v centru je na klidném místě.

VYBAVENÍ HOTELU Recepce, restaurace,
výtah, WiFi (zdarma), panoramatická terasa
s vířivkou (vířivka je funkční od 09.06.–08.09.,
povinná koupací čepice, dětem do 12 let vstup
nedoporučen), pračka (ve společných prostorách, za poplatek).

SPEcIÁLNÍ NABÍDkA:
MONO 2–4 BILO 4

13.990
16.790
11.990
10.790

15.990
19.990
14.290
12.790

TRILO 6

17.990
23.290
16.290
13.990

CENA ZAHRNUJE: nájem apartmánu na 7 nocí (14 nocí) • spotřeby (voda, plyn, el.energie) • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu) • služby delegáta
(s výjimkou období od 03.08. – 24.08.2019, v tomto období není přítomen český delegát). poviNNé příplAtky: pobytová taxa splatná na místě: 1 EUR/osoba/den
u rezidencí Elena, Green Marine, Kara, Mac, Gugu, Azzurra, Pinetina, Azzuro Mare a no name. Daň je max za 10 dnů pobytu. Daň se nevztahuje na děti do 15 let, na
invalidy s průkazem ZTP a ZTPP včetně jedné doprovázející osoby. • parkování: u rezidencí s vlastními parkovacími místy (Mac, Gugu, Azzurra, Green Marine) za
poplatek + 35 EUR / týden. NEpoviNNé příplAtky (plAtBA NA MíStĚ – NUtNé oBJEDNAt Již v ČR): povlečení: + 10 EUR / osobu / pobyt • ručníky: + 5 EUR / osobu / pobyt • dětská
postýlka: + 20 EUR / týden • polopenze v rezidenci Sea Resort (vybrané apartmány): + 22 EUR / osoba / den, + 16 EUR / děti 6–12 let / den, + 11 EUR / děti 3–5 let / den, děti
0–2 roky ZDARMA • plážový servis (slunečník + 2 polohovací křesílka) v zadních řadách pláže: + 35 EUR / týden. V období do 09.06. a od 08.09. do konce sezóny je plážový
servis ZDARMA, konec sezony určuje majitel pláže a počasí, plážový servis nelze v tomto období garantovat. Malá zvířata po dohodě zdarma. DopRAvA AUtoBUSEM:
+ 2.990 Kč • příplatek za spojení 2 a více termínů: + 100 Kč / osobu • příplatek za místenku: + 200 Kč / osobu • termíny označené * pouze vlastní doprava
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BILO 4

10.790
10.790
11.990
14.490
18.990
19.790
19.990
20.390

Rezidence SEA RESORT ❂❂❂

Termíny:

Termíny:

8.990
8.990
10.990
12.990
15.990
17.490
17.490
17.990

UBYTOVÁNÍ Apartmány typu MONO pro 2 a 3
osoby, BILO pro 4 osoby a TRILO pro 6 osob.
Apartmány mají vlastní soc. zařízení (typ BILO
má dvě soc. zařízení, typ TRILO má tři soc. zařízení), vybavený kuchyňský kout, TV a balkon.
V apartmánech MONO 3, BILO a TRILO 6 je možná klimatizace (za příplatek).

SKVĚLÁ

01.06. – 15.06. 14 nocí
15.06. – 29.06. 14 nocí
31.08. – 14.09. 14 nocí
07.09. – 21.09. 14 nocí

MONO 3

PLÁŽ Soukromá písečná pláž cca 80 m.

TRILO 6

8.990
8.990
9.290
10.990
14.490
18.790
18.790
18.790
18.790
18.790
18.790
25.990
31.490
27.990
14.490
9.990
8.990
8.990

7.990
7.990
9.990
11.990
14.790
15.790
15.790
16.790

CENA ZAHRNUJE: nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu) • služby delegáta (s výjimkou
období od 03.08.–24.08., v tomto období není přítomen český delegát). poviNNé příplAtky: pobytová taxa splatná na místě: + 1,0 EUR / os. / den maximum 10 dnů
pobytu, nevztahuje se pro děti do 15 let. NEpoviNNé příplAtky (plAtBA NA MíStĚ, AlE JE NUtNé oBJEDNAt Již v ČR): povlečení: + 10 EUR / osobu / výměnu • ručníky:
+ 10 EUR / osobu / výměnu • přistýlka (možná pouze v apartmánu typu BILO): + 30 EUR / týden • dětská postýlka: + 20 EUR / týden – klimatizace: + 30 EUR / týden
• plážový servis (slunečník + 2 polohovací křesílka) v zadních řadách pláže: + 35 EUR / týden. V období do 09.06. a od 08.09. do konce sezóny je plážový servis
ZDARMA, konec sezony určuje majitel pláže a počasí, plážový servis nelze v tomto období garantovat. DopRAvA AUtoBUSEM: + 2.990 Kč • příplatek za spojení
2 a více termínů: + 100 Kč / osobu • příplatek za místenku: + 200 Kč / osobu • termíny označené * pouze vlastní doprava.

kARA Moderně zařízená oplocená rezidence přímo v centru Silvi Marina,
cca 80 m od moře. V blízkosti pravidelné trhy. Vhodné i pro skupiny a celé
kolektivy. Apartmány typu BILO 4 (1. a 2. patro s balkonem) a TRILO 6
(přízemí s předzahrádkou) s vlastním soc. zařízením a vybaveným kuchyňským koutem.

18.05. – 25.05.
25.05. – 01.06.
01.06. – 08.06.
08.06. – 15.06.
15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.
06.07. – 13.07.
13.07. – 20.07.
20.07. – 27.07.
27.07. – 03.08.
03.08. – 10.08.*
10.08. – 17.08.*
17.08. – 24.08.*
24.08. – 31.08.
31.08. – 07.09.
07.09. – 14.09.
14.09. – 21.09.

MONO 2

25.05. – 01.06.
01.06. – 08.06.
08.06. – 15.06.
15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.
06.07. – 13.07.
13.07. – 20.07.

MONO 2 MONO 3 BILO 4

TRILO 6

6.990
6.990
7.990
7.990
10.990
10.990
14.290
14.290

11.290
11.290
14.990
14.990
21.990
25.790
25.790
25.790

7.990
7.990
8.990
8.990
12.990
15.990
15.990
15.990

9.490
9.490
10.990
10.990
15.990
18.490
18.490
18.490

STRAVOVÁNÍ Vlastní strava (možnost přikoupení polopenze).

NAšE HODNOcENÍ ❂❂❂

OfIcIÁLNÍ kATEgORIE Apartmány/rezidence.
Termíny:

20.07. – 27.07.
27.07. – 03.08.
03.08. – 10.08.*
10.08. – 17.08.*
17.08. – 24.08.*
24.08. – 31.08.
31.08. – 07.09.
07.09. – 14.09.

MONO 2 MONO 3 BILO 4

TRILO 6

14.290
14.290
14.290
18.490
23.990
20.490
6.990
6.990

25.790
25.790
36.790 SPEcIÁLNÍ NABÍDkA:
Termíny:
MONO 2
39.990
38.990
01.06. – 15.06. 14 nocí 13.990
15.06. – 29.06. 14 nocí 17.290
22.990
31.08. – 14.09. 14 nocí 11.990
11.790
11.790
07.09. – 21.09. 14 nocí 10.490

15.990
15.990
21.990
27.790
23.990
12.990
7.990
7.990

18.490
18.490
25.990
31.490
27.790
15.990
9.490
9.490

AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE

MONO 3 BILO 4

TRILO 6

14.990
19.990
13.990
11.490

20.290
27.490
18.990
15.990

17.790
22.990
16.790
13.790

CENA ZAHRNUJE: nájem apartmánu na 7 nocí (14 nocí) • spotřeby (voda, plyn, el.energie) • služby delegáta (s výjimkou období od 03.08.–24.08., v tomto období není
přítomen český delegát). poviNNé příplAtky: pobytová taxa splatná na místě: + 1,50 EUR / den / osoba / max za 10 dnů pobytu.nevztahuje se na děti do 15 let. NEpoviNNé
příplAtky (plAtBA NA MíStĚ, AlE JE NUtNé oBJEDNAt Již v ČR): povlečení: + 10 EUR / osobu / pobyt • ručníky: + 5 EUR / osobu / pobyt • dětská postýlka: + 20 EUR / týden •
klimatizace: + 35 EUR / týden (pouze v apartmánech MONO 3, BILO a TRILO 6) • polopenze: + 22 EUR / osoba / den, + 16 EUR / děti 6–12 let / den, + 11 EUR / děti 3–5 let / den,
děti 0–2 roky ZDARMA • plážový servis (slunečník + 2 polohovací křesílka) v zadních řadách pláže: + 35 EUR / týden. V období do 09.06. a od 08.09. do konce sezóny
je plážový servis ZDARMA, konec sezony určuje majitel pláže a počasí, plážový servis nelze v tomto období garantovat. Malá zvířata po dohodě zdarma. DopRAvA
AUtoBUSEM: + 2.990 Kč • příplatek za spojení 2 a více termínů: + 100 Kč / osobu • příplatek za místenku: + 200 Kč / osobu • termíny označené * pouze vlastní doprava
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gargáno / ITÁLIE

ITÁLIE / gargáno

Rezidence PARcO DEL SOLE ❂❂❂

Hotel SOLARIA ❂❂❂

rodina

POLOHA Hotel se nachází cca 350 m od historického centra města Rodi Garganico.
PLÁŽ V bezprostřední blízkosti písečné pláže.
UBYTOVÁNÍ 2–4 lůžkové pokoje. Pokoje mají
vlastní soc. zařízení, TV SAT, WiFi, trezor, klimatizaci, miniledničku a fén. Většina pokojů
má přímý nebo alespoň boční výhled na moře
(nelze garantovat).

SKVĚLÁ

CENA

rodina

2+2

POLOHA Pěkný oblíbený areál obklopený olivovými háji. Vzdálenost od
městečka Lido del Sole cca 1 km.

Hotelové pokoje – polopenze (snídaně – bufet včetně nápojů, večeře
– servírovaná, výběr ze dvou prvních a dvou druhých jídel, salátový bufet,
servírovaný dezert, nápoje za poplatek).

Sportovní vyžití: tenisové hřiště (nutné vlastní rakety a tenisová obuv),
stolní tenis. kulturní vyžití: zastřešená terasa (možnost večerního posezení, diskotéka).

01.06. – 08.06.
08.06. – 15.06.
15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.
06.07. – 13.07.
13.07. – 20.07.
20.07. – 27.07.
27.07. – 03.08.
03.08. – 10.08.
10.08. – 17.08.
17.08. – 24.08.
24.08. – 31.08.
31.08. – 07.09.
26

6.190
6.290
6.290
10.490
10.490
10.490
13.290
13.290
13.290
13.290
20.990
20.990
13.290
6.290

9.690
9.790
9.790
13.990
13.990
13.990
16.790
16.790
16.790
16.790
26.290
26.290
16.790
9.790

Termíny
hotel.pokoje:

08.06. – 15.06.
15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.
06.07. – 13.07.
13.07. – 20.07.
20.07. – 27.07.
27.07. – 03.08.
03.08. – 10.08.
10.08. – 17.08.
17.08. – 24.08.
24.08. – 31.08.
31.08. – 07.09.

1. a 2. os.

5.890
5.990
7.290
7.390
7.390
8.590
8.590
8.590
8.590
12.290
12.290
7.390
5.890

Termíny:

AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE

VYBAVENÍ HOTELU Recepce, sál, kde se podávají i snídaně.
CENA ZAHRNUJE: 7x ubytování v hotelu se snídaní • povlečení a ručníky • klimatizaci. poviNNé příplAtky:
pobytová taxa + cca 1 EUR / osobu / den (splatná na místě). NEpoviNNé příplAtky: jednolůžkový pokoj:
+ 1.500 Kč • večeře: + 2.800 Kč / osobu / týden. SlEvy: dítě 3–12 let: sleva 30% • dospělý: sleva 20%. DopRAvA
AUtoBUSEM: + 3.200 Kč

1. a 2. os.

18.05. – 25.05.
25.05. – 01.06.
01.06. – 08.06.
08.06. – 15.06.
15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.
06.07. – 13.07.

4.490
4.490
4.990
4.990
4.990
4.990
5.490
5.490

Termíny:

1. a 2. os.

13.07. – 20.07.
20.07. – 27.07.
27.07. – 03.08.
31.08. – 07.09.
07.09. – 14.09.
14.09. – 21.09.
21.09. – 28.09.
28.09. – 05.10.

6.190
6.190
7.390
4.990
4.990
4.490
4.490
4.490

UBYTOVÁNÍ 2lůžkové pokoje s možností až
dvou přistýlek. Pokoje mají vlastní sociální
zařízení, fén, klimatizaci, telefon, TV, minichladničku a trezor.

VYBAVENÍ AREÁLU Recepce, denní bar, restaurace, venkovní bazén, tobogán, hydro masáž, terasa na slunění (včetně lehátek u bazénu), hřiště
pro děti, WiFi (ve vymezených prostorách, zdarma).

TRILO 5–6

OfIcIÁLNÍ kATEgORIE HOTELU ***

PLÁŽ Cca 250 m San Menaio, pláž veřejná / písečná s pozvolným vstupem do moře, pláž
s plážovým servisem – 350 m, písečná pláž cca
300 m, plážový servis za poplatek.

Stravování: Apartmány: vlastní strava (možnost dokoupení polopenze)

BILO 4

CENA

POLOHA Hotel se nachází v oblasti San Menaio, mezi přímořskými městy Rodi Garganico
a Peschici, v bezprostřední blízkosti staletého
piniového háje Pineta Marzini, jednoho z nejkrásnějších piniových hájů poloostrova Gargano.

UBYTOVÁNÍ Apartmány: BILO pro 4 osoby a TRILO pro 5–6 osob: mají
vlastní soc. zařízení, vybavený kuchyňský kout, TV SAT, telefon, trezor,
terasu, klimatizaci (za příplatek). Nutné vlastní povlečení a ručníky (možnost zapůjčení povlečení za poplatek). Hotelové pokoje: 2–4 lůžkové
pokoje, vlastní soc. zařízení, fén, TV SAT, minilednička, telefon, trezor,
klimatizace (za příplatek).

Termíny
Apartmány:

SKVĚLÁ

Hotel PINETA ❂❂❂

PLÁŽ Nejbližší písečná pláž cca 450 m (privátní cesta k moři) – menší
úseky volné pláže nebo placená pláž.

OfIcIÁLNÍ kATEgORIE HOTELU ***

2+2

STRAVOVÁNÍ Snídaně (formou bufetu). Možnost dokoupení obědů nebo večeří v blízké
restauraci cca 40 m od hotelu (výběr z menu,
3 chody, ½ litru vody a ¼ litru vína).

NÁš NÁzOR: velmi oblíbený apartmánový
komplex, položený v zeleni, na klidném místě
vhodný pro všechny věkové generace, pěší
chůzí olivovým hájem na krásnou písečnou
pláž, čisté moře, vřele doporučujeme!

AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE

nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda,
plyn, el. energie) • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu).
poviNNé příplAtky: pobytová taxa: 1 EUR / pokoj / osobu / den, dítě do
12 let ZDARMA (splatná na místě). NEpoviNNé příplAtky: povlečení (bez
ručníků): + 5 EUR / osobu / týden (nutné objednat již v ČR) • klimatizace:
+ 6 EUR / apartmán / den • dětská postýlka: + 5 EUR / den
HotEl / CENA ZAHRNUJE: 7x ubytování s polopenzí / osobu • povlečení a ručníky.
poviNNé příplAtky: pobytová taxa: 1 EUR / pokoj / osobu / den, dítě do 12 let
ZDARMA (splatná na místě). NEpoviNNé příplAtky: klimatizace: + 6 EUR / pokoj / den
• plná penze: 1.000 Kč / osobu / týden • plážový servis cca 6 EUR – 10 EUR / den
(slunečník + 2 lehátka). SlEvy UBytovÁNí: dítě do 3 let zdarma • dítě 3–12 let: sleva
2.800 Kč • dospělý na 3.a 4.lůžku: sleva 950 Kč. DopRAvA AUtoBUSEM: + 3.200 Kč
ApARtMÁNy / CENA ZAHRNUJE:

VYBAVENÍ AREÁLU Recepce, restaurace, bar,
výtah, WiFi (zdarma), bazén s vířivkou, půjčovna
kol (za poplatek), zdarma nehlídané parkoviště. Hotel se skládá ze 2 budov – hlavní budovy
a depandace s bazénem 12 x 7 m s vířivkou
až pro 8 osob s lehátky a slunečníky, plážový
servis (slunečník, lehátko a plážové křeslo / pokoj v ceně) bazén přes cestu. Je ideální pro turisty, kteří chtějí prožít dovolenou ve znamení
relaxu a v kontaktu s přírodou.
STRAVOVÁNÍ Polopenze, snídaně kontinentální formou bufetu, večeře výběr z menu, zeleninový bufet. Voda k jídlům v ceně. Dětské menu
pro děti do 7 let: hlavní chod, dezert či ovoce či
salát. Juniorské menu pro děti do 14 let: 1. chod,
2. chod s přílohou, dezert či salát či ovoce.
OfIcIÁLNÍ kATEgORIE HOTELU ***

rodina

2+2
Termíny:

AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE

01.06. – 08.06.
08.06 – 15.06.
15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.
06.07. – 13.07.

1. a 2. os

6.490
7.590
7.790
8.290
9.190
9.490

Termíny:

13.07. – 20.07.
20.07. – 27.07.
27.07. – 03.08.
24.08. – 31.08.
31.08. – 07.09.
07.09. – 14.09.

1. a 2. os

9.490
9.490
10.790
10.790
7.790
7.590

CENA ZAHRNUJE: 7 x ubytování v hotelu s polopenzí • využívání bazénu • parkování. poviNNé příplAtky: závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu):
+ 38 EUR / apartmán • vratná kauce: + 100 EUR / apartmán • pobytová taxa cca 1,0+ 1,5 EUR splatná na místě. NEpoviNNé příplAtky: pokoj s terasou a lehátky: + 1.820 Kč –
3.640 Kč / týden (dle období) • pokoj s balkonem: 950 Kč – 2.730 Kč / týden (dle období) • postýlka: + 5 EUR za den – platba na místě • plážový servis: 70 – 80 EUR / týden
– platba na místě • zvířata za poplatek: + 30 EUR. SlEvy na 3. a 4. lůžku: dítě 8–14 let platí: 3.800 Kč • osoba od 15 let platí: 5.900 Kč. DopRAvA AUtoBUSEM: + 3.200 Kč
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Gargáno / ITÁLIE

ITÁLIE / Gargáno

Villaggio PARCO DEGLI ULIVI

Villaggio SABBIADORO
POLOHA Areál v zeleni, cca 1 km od historického centra Vieste. Do centra příjemná pobřežní
promenáda.
PLÁŽ Široká písečná pláž cca 300 m.
UBYTOVÁNÍ Apartmány typu MONO pro 2 osoby, BILO pro 2–4 osoby a TRILO pro 4–6 osob.
Apartmány mají vlastní soc. zařízení, vybavený
kuchyňský kout a terasu. Nutné vlastní povlečení a ručníky (možnost zapůjčení povlečení za
poplatek).
VYBAVENÍ hotelu Recepce, minibar, minimarket, bazén, dětský koutek, venkovní sprchy,
parkoviště (1 parkovací místo / apartmán), WiFi
v blízkosti recepce, barbecue.
STRAVOVÁNÍ Vlastní strava.

Termíny:

01.06. –08.06.
08.06. – 15.06.
15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.
06.07. – 13.07.
13.07. – 20.07.
20.07. – 27.07.
27.07. –03.08.
24.08. – 31.08.
31.08. – 07.09.
07.09. – 14.09.

MONO 2

8.790
8.790
8.790
16.290
16.290
16.290
20.290
20.290
20.290
16.290
16.290
8.790

BILO 3

TRILO 4

11.590
11.590
11.590
17.890
17.890
17.890
22.990
22.990
22.990
17.890
17.890
11.590

13.990
13.990
13.990
20.290
20.290
20.290
25.790
25.790
25.790
20.490
20.490
13.990

POLOHA Pěkný uzavřený areál plný zeleně,
obklopený olivovými háji, v klidném prostředí
u krásného městečka Peschici. Vzdálenost od
centra Peschici 1.5 km.
PLÁŽ Cca 200 m písečná pláž.
UBYTOVÁNÍ Bungalovy typu MONO pro
2 osoby, BILO pro 3 osoby a TRILO pro 4 osoby.
Bungalovy mají vlastní soc. zařízení, vybavený
kuchyňský kout, klimatizaci a verandu.

VYBAVENÍ hotelu Restaurace, bar, pizzerie,
bazén, dětský koutek, tenisový kurt, volejbalové a fotbalové hřiště, minimarket, animační
programy (02.07. – 05.09.), parkoviště. Velmi
oblíbená a žádáná kapacita.
STRAVOVÁNÍ Vlastní strava.

aktuální
ceny
a info zde

Cena zahrnuje: nájem bungalovu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • klimatizaci • povlečení a ručníky • vstup do bazénu, animační programy, použití hřišť
• parkovací místo • závěrečný úklid. Povinné příplatky: vratná kauce: + 100 EUR / bungalov • pobytová taxa: + cca 2 EUR / osoba / den. Nepovinné příplatky: plážový
servis (1 slunečník + 2 lehátka): + 10 EUR / den, pobytová taxa splatná na místě. Doprava AUTOBUSEM: • 3.200 Kč

LA ROTONDA SUL MARE

aktuální
ceny
a info zde

Termíny:

MONO 2

01.06. –08.06. 4.290
08.06. – 15.06. 6.990
15.06. – 22.06. 6.990
22.06. – 29.06.
9.390
29.06. – 06.07. 12.290
06.07. – 13.07. 12.290
13.07. – 20.07. 12.290

BILO 2

BILO 3–4

TRILO 4

TRILO 5–6

4.890
7.690
7.690
10.290
12.290
15.490
15.490

5.590
9.490
9.490
12.290
15.790
18.290
18.290

6.290
10.490
10.490
14.690
17.590
20.990
20.990

7.690
13.290
13.290
17.490
19.290
22.490
22.490

Termíny:

MONO 2

20.07. – 27.07. 15.990
27.07. –03.08. 16.990
17.08. – 24.08. 18.290
24.08. – 31.08.
9.490
31.08. – 07.09. 6.990
07.09. – 14.09. 4.290

BILO 2

BILO 3–4

TRILO 4

TRILO 5–6

17.890
18.790
21.690
10.490
7.690
4.890

19.590
19.990
25.290
12.990
9.490
5.590

25.290
25.290
29.690
15.790
10.490
6.290

27.990
27.990
33.390
17.490
13.290
7.690

CENA ZAHRNUJE: nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • vstup do bazénu (otevřen 15.06. – 14.09.) • plážový servis (slunečník, křeslo
a lehátko) • parkování pro 1auto / apartmán. POVINNÉ PŘÍPLATKY: závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu, navíc úklid kuchyňského koutu + 50 EUR):
+ 40 EUR / apartmán • vratná kauce: + 100 EUR / apartmán • pobytová taxa: + 0,60 EUR • 1,2 EUR / osobu starší 12 let / den (splatná na místě). NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY:
přistýlka na vyžádání: + 70 EUR / týden • povlečení: + 10 EUR / osobu / týden • parkování pro druhé auto: + 35 EUR / týden • klimatizace: + 70 EUR / týden • malé
domácí zvíře: + 35 EUR / týden. DOPRAVA AUTOBUSEM: + 3.200 Kč.

Villaggio SANT´ELIA
POLOHA Velmi pěkné villaggio u pláže Castello, přibližně 1,5 km od historického centra Vieste. 50 bungalovů s vlastním vchodem, v areálum
plné zeleně. Ubytování doporučujeme zejména rodinám s dětmi.
PLÁŽ Písečná pláž, cca 50 m.
UBYTOVÁNÍ Apartmány typu BILO pro 2–4 osoby a TRILO pro 4–6
osob. Apartmány mají vlastní sociální zařízení, vybavený kuchyňský
kout, klimatizaci (za poplatek), trezor a verandu. Nutné vlastní povlečení
a ručníky (možnost zapůjčení povlečení za poplatek).
VYBAVENÍ areálu Recepce, minimarket, dětské hřště, parkoviště.
STRAVOVÁNÍ Vlastní strava.
aktuální
ceny
a info zde

POLOHA Nově postavená rezidence se nachází
v blízkosti centra Vieste.
Termíny:

25.05. – 01.06.
01.06. –08.06.
08.06. – 15.06.
15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.
06.07. – 13.07.
13.07. – 20.07.
20.07. – 27.07.
27.07. –03.08.
03.08. – 10.08.
10.08. – 17.08.
17.08. – 24.08.
24.08. – 31.08.
31.08. – 07.09.
07.09. – 14.09.

MONO 2

8.290
8.290
8.290
8.290
8.290
10.490
10.490
10.490
10.490
16.390
21.290
21.290
16.390
10.490
8.290
8.290

MONO 3

8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
11.590
11.590
11.590
11.590
17.490
22.490
22.490
17.490
11.590
8.990
8.990

BILO 4

11.490
11.490
11.490
11.490
11.490
13.990
13.990
13.990
13.990
19.890
24.790
24.790
19.890
13.990
11.490
11.490

Termíny:

PLÁŽ Písečná pláž cca 300 m.

VYBAVENÍ AREÁLU Recepce, výtah, parkoviště.

UBYTOVÁNÍ Moderní apatmány typu MONO
pro 2–4 osoby a BILO pro 4 osoby. Apartmány
mají vlastní soc. zařízení, klimatizaci, Wi–Fi, TV,
pračku, balkon nebo terasu.

STRAVOVÁNÍ Vlastní strava.
aktuální
ceny
a info zde

Cena zahrnuje: nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • parkovací místo • povlečení. Povinné příplatky: závěrečný úklid (nezahrnuje úklid
kuchyňského koutu): + 50 EUR, pobytová taxa cca 1,50 EUR / den (splatná na místě). Doprava autobusem: + 3.200 Kč
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27.04. – 04.05.
04.05. – 11.05.
11.05. – 18.05.
18.05. – 25.05.
25.05. – 01.06.
01.06. –08.06.
08.06. – 15.06.
15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.

BILO 2

BILO 3

BILO 4

TRILO 4

TRILO 5

TRILO 6

5.990
6.690
6.690
6.690
6.690
6.690
6.690
8.490
8.490
11.590

6.990
7.290
7.290
7.290
7.290
7.290
7.290
8.790
8.790
12.290

7.290
7.790
7.790
7.790
7.790
7.790
7.790
9.690
9.690
13.190

8.290
8.590
8.590
8.590
8.590
8.590
8.590
10.790
10.790
14.390

8.990
9.490
9.490
9.490
9.490
9.490
9.490
11.490
11.490
15.290

9.990
10.490
10.490
10.490
10.490
10.490
10.490
12.290
12.290
15.990

Termíny:

06.07. – 13.07.
13.07. – 20.07.
20.07. – 27.07.
27.07. –03.08.
03.08. – 10.08.
10.08. – 17.08.
17.08. – 24.08.
24.08. – 31.08.
31.08. – 07.09.
07.09. – 14.09.

BILO 2

BILO 3

BILO 4

TRILO 4

TRILO 5

TRILO 6

12.890
12.890
15.290
15.290
19.690
25.290
19.690
12.890
8.490
6.690

13.690
13.690
16.890
16.890
21.290
26.690
21.290
13.690
8.790
7.290

14.390
14.390
18.290
18.290
22.490
29.890
22.490
14.390
9.690
7.790

15.490
15.490
19.490
19.490
23.690
30.890
23.690
15.490
10.790
8.590

16.790
16.790
21.290
21.290
25.290
32.290
25.290
16.790
11.490
9.490

18.290
18.290
22.490
22.490
26.690
33.690
26.690
18.290
12.290
10.490

CENA ZAHRNUJE: nájem apartmánu na 7 nocí. POVINNÉ PŘÍPLATKY: závěrečný úklid: + 30 EUR / Bilo, + 35 EUR / Trilo • týdenní paušální poplatek: + 16 EUR / osoba / týden
(13 EUR děti 4 –12 let) v období do 29.06. a od 24.08., + 21 EUR / osoba / týden (17 EUR děti 4 –12 let) v období 29.06. – 27.07., + 29 EUR /osoba / týden (23 EUR
děti 4–12 let) v období 27.07. – 24.08. Paušální poplatek neplatí děti do 3 let. Paušální poplatek zahrnuje: spotřebu vody, plynu a elektřiny, 1 parkovací místo
a plážový servis. • Pobytová taxa cca + 1 EUR / osoba / den. NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: – povlečení + 8 EUR / jednolůžko/výměna,10 EUR / dvojlůžko/výměna • klimatizace
+ 40 EUR / týden. DOPRAVA AUTOBUSEM: + 3.200 Kč
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kampánie / ITÁLIE

ITÁLIE / kampánie

Villaggio EScA

Rezidence BAIA INfREScHI

SKVĚLÁ

CENA

Termíny:

01.06. – 08.06.
08.06. – 15.06.
15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.
06.07. – 13.07.
13.07. – 20.07.
20.07. – 27.07.
27.07. – 03.08.
03.08. – 10.08.
10.08. – 17.08.
17.08. – 24.08.
24.08. – 31.08.
31.08. – 07.09.
07.09. – 14.09.

MONO 4

BILO 4–6

8.490
8.490
11.790
11.790
12.990
15.790
15.790
16.490
29.790
29.790
29.790
16.490
8.490
7.490
7.490

9.490
9.490
13.290
13.290
14.790
18.490
18.490
19.490
33.990
33.990
33.990
19.490
9.490
8.490
8.490

POLOHA Velmi žádaný, oblíbený turistický
komplex, v centru městečka Marina di Camerota, nově postavené zděné a dřevěné bungalovy
mezi olivovníky.
PLÁŽ Písečná pláž (místy oblázky) cca 150 m,
pozvolný vstup do moře.

VYBAVENÍ Recepce, pizzerie, bar se zónou
WiFi, restaurace, parkoviště (nehlídané), možnost pračky na žetony, půjčení kol za poplatek,
soukromá pláž s plážovým servisem od 1.6.–
21.9. (1 slunečník + 2 plážová lehátka/bungalov).
STRAVOVÁNÍ Vlastní strava.

UBYTOVÁNÍ Dřevěné domky MONO 4 jsou
nově vystavěné, dřevěné domky BILO 4 a 6 mají
nový kuchyňský kout.
CENA ZAHRNUJE: nájem bungalovu / domku na 7 nocí • soukromou pláž
s plážovým servisem (1 slunečník + 2 lehátka / bungalov, domek (01.06. – 21.09.)
• povlečení a ručníky. poviNNé příplAtky: spotřeby (voda, plyn, el. energie):
+ 30 EUR / bungalov, domek / týden • pobytová taxa + 1,50 EUR / osobu starší
12 let splatná na místě (viz všeobecné informace) • NEpoviNNé příplAtky:
polopenze: + 15 EUR / osobu / den (kontinentální snídaně, večeře menu o dvou
chodech, voda). DopRAvA: pouze vlastní

POLOHA Rezidence se nachází uprostřed tropické zeleně, v centru městečka Marina di Camerota.
PLÁŽ Písečná pláž (místy oblázky) cca 500 m.
APARTMÁNY Typu BILO pro 2–3 osoby a TRILO
pro 4–5 osob. Luxusní apartmány mají vlastní
soc. zařízení,vybavený kuchyňský kout, TV, telefon, balkon nebo terasu.
VYBAVENÍ REzIDENcE Moderní komplex disponuje vlastním bazénem se slunečníky a lehátky, prostorným parkovištěm.

AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE

STRAVOVÁNÍ Vlastní strava (možnost využití
polopenze nebo plné penze v restauraci v hotelu, který sousedí s rezidencí).

AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE

CENA ZAHRNUJE: nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • povlečení (bez ručníků).
poviNNé příplAtky: pobytová taxa: + 1 EUR / osobu starší 12 let / týden (splatná na místě) • závěrečný úklid:
+ 30 EUR /apartmán • vratná kauce: + 100 EUR /apartmán. NEpoviNNé příplAtky: apartmán se zahrádkou:
+ 10% z ceny • ručníky: + 6 EUR / výměnu • DopRAvA: pouze vlastní

Termíny:

01.06. – 08.06.
08.06. – 15.06.
15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.
06.07. – 13.07.
13.07. – 20.07.
20.07. – 27.07.
27.07. – 03.08.
24.08. – 31.08.
31.08. – 07.09.
07.09. – 14.09.

BILO 2–3

TRILO 4–5

11.790
11.790
11.790
11.790
13.690
17.790
17.790
20.390
22.990
17.790
13.690
11.790

14.090
14.090
14.090
14.090
16.490
20.590
20.590
23.390
25.790
20.590
16.490
14.090

kalábrie

Villaggio DELLE SIRENE

Termíny:

01.06. – 08.06.
08.06. – 15.06.
15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.
06.07. – 13.07.
13.07. – 20.07.
20.07. – 27.07.
27.07. – 03.08.
03.08. – 10.08.
10.08. – 17.08.
17.08. – 24.08.
24.08. – 31.08.
31.08. – 07.09.
07.09. – 14.09.
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MONO
2–3

BILO 4

Bung.
dřev. 4

Bung.
zděný 4

12.290
12.290
12.290
16.190
21.090
21.090
24.290
24.290
24.290
36.890
36.890
36.890
23.890
16.190
11.590

12.290
12.290
12.290
16.190
21.090
21.090
24.290
24.290
24.290
36.890
36.890
36.890
23.890
16.190
11.590

14.790
14.790
14.790
19.390
23.890
23.890
27.790
27.790
27.790
41.790
41.790
41.790
27.390
19.390
13.390

16.190
16.190
16.190
22.190
28.090
28.090
31.290
31.290
31.290
45.290
45.290
45.290
30.890
22.190
15.090

Rezidence gREEN gARDEN cLUB ❂❂❂

POLOHA Vzdálenost do centra městečka Marina di Camerota cca 1,5 km.
PLÁŽ Písečná pláž cca 150 m (cesta na pláž
vede z kopce, po schodech).
UBYTOVÁNÍ Apartmány typu MONO pro 2–3
osoby a BILO pro 4 osoby v 3podlažní budově
nebo samostatně stojící zděné a dřevěné bungalovy typu BILO pro 4 osoby, vlastní soc. zařízení a vybavený kuchyňský kout (apartmány MONO
a bungalovy na venkovní zastřešené terase).

VYBAVENÍ Uzavřený areál s bazénem, malým
fit centrem, barem, volejbalovým hřištěm, prostorem pro cvičení a parkovištěm.
STRAVOVÁNÍ Vlastní strava.

AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE

CENA ZAHRNUJE: nájem apartmánu / bungalovu na 7 nocí • využití bazénu • závěrečný úklid (nezahrnuje
úklid kuchyňského koutu) • plážový servis (slunečník a 2 plážová křesla / apartmán – bungalov) • využití
ﬁt centra • animační program (červenec–srpen). poviNNé příplAtky: pobytová taxa: + 1 EUR / osobu starší
12 let (splatná na místě) / den pobyt. NEpoviNNé příplAtky: povlečení a ručníky: + 10 EUR / osobu / výměna
• lehátka na pláži: + 15 EUR / kus / den. DopRAvA: pouze vlastní

POLOHA Komplex s hotelovými pokoji a apartmány od městečka Briatico (cca 2 km) a cca 16 km od
historické Tropey.
PLÁŽ Od soukromé písečné bílé pláže cca 100
m, pláž je z bílého písku a jemného štěrku. Na
pláži se nachází bar, toalety, převlékací kabinky
a dětský koutek.
UBYTOVÁNÍ Apartmány BILO pro 3 osoby,
apartmány TRILO pro 4 osoby – za příplatek je
možné umístit 5. a 6. lůžko. Všechny apartmány

AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE

jsou přízemní a mají vlastní soc. zařízení, klimatizaci a terasu.
VYBAVENÍ HOTELU Recepce, restaurace
s terasou a výhledem na moře, bar, bazén se
slunečníky a lehátky, parkoviště, tenisový kurt,
WiFi (ve vymezených prostorách – za poplatek),
amfiteátr s animačním programem (v italském
jazyce), miniklub, zábavné programy.
STRAVOVÁNÍ Vlastní strava.

CENA ZAHRNUJE: nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • závěrečný úklid (nezahrnuje
úklid kuchyňského koutu) • povlečení s týdenní výměnou (bez ručníků) • klimatizaci • plážový servis
(slunečník, lehátko a křeslo / apartmán). poviNNé příplAtky: klubová karta: + 15 EUR / osobu / týden, dítě do
3,99 let zdarma. Klubová karta zahrnuje bazén, animační program v italštině cca 10.06. – 16.09., tenisový
kurt během dne. Vratná kauce za apartmán: + 50 EUR / apartmán • pobytová taxa: + 1 EUR / osobu starší
18 let / den (splatná na místě). NEpoviNNé příplAtky: dětská postýlka: + 50 EUR / týden • přistýlka (pouze
u apartmánu TRILO): + 35 EUR / osobu / týden – polopenze: + 22 EUR / osobu / den, + 11 EUR / děti do 11,99
let / den • plná penze: + 27 EUR / osobu / den, + 16 EUR / děti do 11,99 let / den. DopRAvA: pouze vlastní

Termíny:

01.06. – 08.06.
08.06. – 15.06.
15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.
06.07. – 13.07.
13.07. – 20.07.
20.07. – 27.07.
27.07. – 03.08.
03.08. – 10.08.
10.08. – 17.08.
17.08. – 24.08.
24.08. – 31.08.
31.08. – 07.09.
07.09. – 14.09.

BILO 3

5.490
7.490
7.490
10.490
10.490
10.490
15.490
15.490
15.490
29.890
29.890
29.890
29.890
10.490
7.490

TRILO 4

6.990
9.490
9.490
12.490
12.490
12.490
17.790
17.790
17.790
36.890
36.890
36.890
36.890
12.490
9.490
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ITÁLIE / kalábrie

cHORVATSkO

cHORVATSkO

Villaggio BAIA DI ZAMBRONE

Umag

Poreč

které apartmány mají kuchyňský kout na kryté
verandě.
Termíny:

01.06. – 08.06.
08.06. – 15.06.
15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.
06.07. – 13.07.
13.07. – 20.07.
20.07. – 27.07.
27.07. – 03.08.
03.08. – 10.08.
10.08. – 17.08.
17.08. – 24.08.
24.08. – 31.08.
31.08. – 07.09.
07.09. – 14.09.

BILO 4

5.490
5.490
5.490
7.990
7.990
7.990
12.990
12.990
12.990
20.990
20.990
7.990
6.790
5.790
5.790

MONO 2

TRILO 6

6.490
6.490
6.490
9.490
9.490
9.490
14.290
14.290
14.290
24.790
24.790
9.490
7.490
6.490
6.490

7.490
7.490
7.490
10.490
10.490
10.490
20.790
20.790
20.790
30.790
30.790
10.990
8.490
7.490
7.490

POLOHA Komplex obklopený zelení se nachází
na tzv. Pobřeží Bohů, cca 4 km od centra Marina
di Zambrone a cca 9 km od města Tropea.
PLÁŽ Vzdálenost od bílé písečné pláže s kamínky cca 100 – 350 m (dle polohy jednotlivých
apartmánů).
UBYTOVÁNÍ Apartmány typu MONO pro 2 osoby, BILO pro 4 a TRILO pro 6 osob s vlastním
soc. zařízením, vybaveným kuchyňským koutem a verandou se zahradním nábytkem. Ně-

VYBAVENÍ HOTELU Areál je rozdělený na
2 části – kemping a apartmánová část. Bazén,
bar, amfiteátr pro animační programy v červenci a srpnu (v italštině), tenisový kurt (za poplatek), nehlídané parkoviště, restaurace, dětský
kout, WiFi na recepci (zdarma).
STRAVOVÁNÍ
Vlastní strava

Crikvenica

Barbariga

ostrov Krk

Banjole
Novalja
ostrov Pag

AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE

Biograd na Moru
Trogir

V
Vodice

Omiš
Mimice

Primošten

CENA ZAHRNUJE: nájem apartmánu na 7 nocí • plážový slunečník / apartmán poviNNé příplAtky: klubová
karta: + 15 EUR / osobu / týden, dítě do 11,99 let zdarma (spotřeba energií, závěrečný úklid, bazén, animační
program v italštině 01.07. – 31.08.) • vratná kauce za apartmán: + 50 EUR / apartmán • pobytová taxa:
+ 1,50 EUR / den (splatná na místě) (viz strana 2). NEpoviNNé příplAtky: povlečení: + 6 EUR / osobu / výměnu
• ručníky: + 4 EUR / osobu / výměnu • plážový servis (od 01.07. – 31.08.): + 50 EUR / apartmán / týden
(slunečník, lehátko a plážové křeslo) • tenisový kurt: + 10 EUR / hodinu. DopRAvA: pouze vlastní

Baška V
Voda
Promajna

Makarská

Villaggio fARO PUNTA STILO

Živogošče

Gradac

do moře kamenitý (vzdálenost cca 30 – 100 m
dle polohy jednotlivých apartmánů), plážový
servis (za poplatek).
UBYTOVÁNÍ Bungalovy typu MONO pro 2–4
osoby, BILO pro 4 a apartmány TRILO pro 5 – 6
osob (všechny jsou velmi jednoduše zařízené,
vhodné pro nenáročné klienty). Apartmány
i bungalovy mají vlastní soc. zařízení, vybavený kuchyňský kout a terasu.
VYBAVENÍ Restaurace, bar, pizzerie, dětský
koutek, bazén, bazén pro děti, tenisové kurty
(za poplatek), plážový volejbal, hřiště.
STRAVOVÁNÍ Vlastní strava (možnost dokoupení polopenze).

Termíny:

01.06. – 08.06.
08.06. – 15.06.
15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.
06.07. – 13.07.
13.07. – 20.07.
20.07. – 27.07.
27.07. – 03.08.
03.08. – 10.08.
10.08. – 17.08.
17.08. – 24.08.
24.08. – 31.08.
31.08. – 07.09.
07.09. – 14.09.
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MONO 3 MONO 4

3.990
4.990
4.990
6.990
8.690
8.690
8.690
11.390
11.390
20.790
22.290
20.790
8.690
4.990
3.990

4.490
5.390
5.390
7.390
9.490
9.490
9.490
12.390
12.390
22.590
24.290
22.590
9.490
5.390
4.490

BILO 4

TRILO 5

TRILO 6

4.990
6.490
6.490
8.490
10.290
10.290
10.290
12.790
12.790
23.590
25.390
23.590
10.290
5.990
4.990

5.290
7.690
7.690
9.290
11.290
11.290
11.290
14.490
14.490
24.790
26.590
24.790
11.290
6.690
5.290

5.990
7.990
7.990
10.290
11.790
11.790
11.790
15.390
15.390
25.290
27.290
25.290
11.990
6.990
5.990

POLOHA Turistický komplex obklopený tropickou zelení cca 300 m
od centra městečka Guardavalle Marina. Výhodou je ideální poloha přímo
na pláži se sportovními zařízeními.

AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE

PLÁŽ Přímo u soukromé placené
pláže z bílého hrubšího písku, vstup
CENA ZAHRNUJE: nájem apartmánu na 7 nocí • poviNNé příplAtky: klubová karta: + 7 EUR / osobu / týden, děti do 11,99 let zdarma. Klubová karta zahrnuje spotřeby energií, využití bazénů,
všechna hřiště (do 29.6. a od 31.08.), animační program (15.06. – 07.09.) • závěrečný úklid: +
10 EUR / apartmán • plážový servis: + 30 EUR / apartmán / týden (slunečník a 2 plážová křesla) •
vratná kauce za apartmán: + 25 EUR / apartmán • pobytová taxa: + 1 EUR / osobu / den (splatná
na místě). NEpoviNNé příplAtky: polopenze v restauraci: + 15 EUR / osobu / den, + 10 EUR / děti do
10 let / den • (snídaně: kontinentální bufet, večeře: servírovaná – výběr z menu, příloha a ovoce
nebo zákusek, 0,5l čepované vody, 1/4 l vína) • povlečení (bez ručníků): + 3 EUR / osobu / výměna
• tenisové kurty: + 10 EUR / hodinu, + 15 EUR / hodinu večer. DopRAvA: pouze vlastní

OSTROV kRk

BIOgRAD NA MORU

OMIŠ

Největší jadranský ostrov Krk je od pradávna nazýván Zlatým ostrovem pro své mírné
podnebí, bujnou vegetaci a výhodnou polohu
v Kvarnerském zálivu. Blízkost pevniny, s kterou je spojený mostem, přispívá k jeho atraktivitě turistické destinace. Krk je ostrovem
kultury a kolébkou gramotnosti, o čemž svědčí
mnohé památky, muzea, sakrální objekty
– středověké jádro města Krku, Bašćanska
ploča v Jurandvoru, františkánský klášter na
ostrůvku Košljunu... Díky ekologickým projektům a nepřetržité péči o čistotu a ochranu
životního prostředí, je Krk i ostrovem Modrých
vlajek, které vlají v městě Krku, Malinské, Njivicích, Vrbniku a Šilu a v marině Punat.

Biograd na Moru, kdysi chorvatské královské
město, je známým turistickým centrem uprostřed jadranské riviéry. Obklopený národními
parky (Kornaty, Paklenica, vodopády Krky, Plitvická jezera) a nedalekými historickými městy
Zadarem, Šibenikem a Ninem, učiní váš pobyt
na chorvatském Jadranu nezapomenutelným.
Koupat se v čistém a průzračném moři můžete
pouhých sto metrů od městského centra a pro
ty, kteří mají rádi samotu a klid, jsou nedaleké
zalesněné ostrůvky v Pašmanském průlivu.

Malebné městečko s hlubokou historií, nacházející se cca 22 km jižně od Splitu, na ústí řeky
Cetiny. Kulisu města dotváří pohoří Mosor, které
se prudce zvedá přímo za městem. Turisty sem
láká nejen staré město plné úzkých uliček, obchůdků a kaváren a starobylá pirátská pevnost
nad městem, ale také oblázkové a písečné pláže.

cRIkVENIcA
Městečko Crikvenica má dlouho historickou tradici již od římského osídlení. Přes 120 let je známé jako středisko pro cestovní ruch, kdy zde byly
postaveny první přímořské lázně. Crikvenica
nyní nabízí celou řadu restaurací, kaváren, barů,
obchodů, sportovní vyžití, promenády, kultura,
umění, akvárium a mini turistický vláček.

VODIcE
Známé turistické letovisko, rozprostírající se
v malebné zátoce. Leží přibližně 12 km severně
od Šibeniku. Stará část města je tvořena malými
kamennými náměstíčky a úzkými uličkami se
spoustou obchodů, taveren a stylových restaurací, které vytváří atmosféru města. Lákavým cílem procházek je místní „marina“, kde kotví řada
jachet, výletních a rybářských lodí. Oblíbené je
také tržiště s širokou nabídkou ovoce a zeleniny. Vodice jsou také dobrým výchozím bodem
k využití nabídky výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí, např. 109 ostrovů a ostrůvků národního parku Kornati či vodopády na řece Krka.
Společně s dlouhou přírodní oblázkovou pláží,
kombinovanou s kamennými moly, vytváří toto
kouzelné letovisko vynikající podmínky k rekreaci pro rodiny s dětmi.

MAkARSkÁ RIVIÉRA
Nejoblíbenější turistickou destinací na chorvatském pobřeží. A není se čemu divit, panorama pobřeží je naprosto úchvatné, přímo
z moře se zvedá ohromný masiv Biokovo, jehož
nejvyšší vrchol stoupá až do výšky 1700 metrů
nad mořem. Zdejší oblázkové pláže, které jsou
lemovány typickým borovicovým porostem,
patří mezi nejkrásnější v Dalmácii a nachází
se zde i mnoho malých a klidných zátok. Mezi
nejoblíbenější střediska patří Makarská, Baška
voda, živogošče, Gradac.
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cHORVATSkO / Istrie

kvarner / cHORVATSkO
kvarner

Hotel cENTINERA

Hotel a pavilony AD TURRES ❂❂❂

❂❂❂

dítě
do 6 let
POBYT

ZDARMA
POLOHA V krásné zátoce Banjole – malá rybářská vesnice v jižní části západní Istrie, která
se nachází asi 6 km jihovýchodně od Puly, mezi
zálivy Solin a Paltan.
PLÁŽ Přímo u pláže, kamenitá, větší oblázky.
UBYTOVÁNÍ Tři pavilony, každý pavilon má
čtyři podlaží: snížené přízemí, přízemí, první
a druhé patro. Pokoje v dolním patře a přízemí
Termíny:

01.06. – 08.06.
08.06. – 15.06.
15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.
06.07. – 13.07.
13.07. – 20.07.
20.07. – 27.07.

1.a 2.os.

9.090
11.890
11.890
12.590
12.590
14.690
14.690
14.690

Termíny:

1.a 2.os.

27.07. – 03.08.
03.08. – 10.08.
10.08. – 17.08.
17.08. – 24.08.
24.08. – 31.08.
31.08. – 07.09.
07.09. – 14.09.

14.690
14.690
14.690
14.690
14.690
12.590
11.890

nemají balkon (klienti mohou využívat společnou terasu), pokoje s balkonem za příplatek
a možnost až dvou přistýlek. Všechny pokoje
mají SAT TV, telefon, klimatizaci, mini bar, Wi–Fi
(za poplatek) a nádherný výhled.

STRAVOVÁNÍ Polopenze, snídaně – bufet,
večeře – bufet, nápoje u večeře v ceně (místní
víno, pivo, nealko nápoje).

dítě
do 6 let

VYBAVENÍ Restaurace, "a la carte" restaurace,
dva bary, internet, zábava a sport (vodní sporty,
stolní tenis, volejbal, tenisové kurty cca 250 m,
animace pro děti a dospělé v hlavní sezoně
a mnoho dalších).

POBYT

ZDARMA

CENA ZAHRNUJE: 7 x ubytování s polopenzí • povlečení a ručníky • animace (9.6.–
13.9.2019 kromě soboty). poviNNé příplAtky: pobytová taxa: + cca 1 EUR / den
osoba starší 12 let (splatná na místě). NEpoviNNé příplAtky: parkovné
+ 1 EUR / pokoj / den • dětská postýlka: + 5 EUR / den • WiFi: + 7 EUR / týden.
SlEvy: dítě do 6 let: ZDARMA • dítě 6 – 12 let: sleva 50% • dospělý: sleva 30%.
DopRAvA AUtoBUSEM: + 2.290 Kč.

AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE

POLOHA V borovém lese ve svahu nad mořem,
součást hotelového komplexu AD TURRES, cca
2,5 km severně od centra města Crikvenica,
v blízkosti hotelu Omorika. Vhodné pro méně
náročnou klientelu.
PLÁŽ Oblázková a betonová plata, cca 200–400 m.
Přístup na pláž přes místní komunikaci.
UBYTOVÁNÍ Po kompletní renovaci, krásné
moderní vybavené 2lůžkové pokoje s možností
přístýlky. Pokoje mají vlastní sociální zařízení,
LCD TV, wifi zdarma, balkon (u depandance
směr moře).

VYBAVENÍ Komplex po kompletní renovaci, se
skládá z hlavní budovy a depandance hotelu
(pavilony). restaurace, bar, směnárna, trezor, TV
místnost, wifi zdarma, terasa, parkoviště, bazén
se sladkou vodou. V blízkosti tenisové kurty,
stolní tenis, minigolf, kuželky, vodní sporty.
Před hotelem Omorika (cca 300 m) je turistické
nádraží mini vláčku.
STRAVOVÁNÍ Polopenze – snídaně bufet, večeře výběr z menu.

CENA ZAHRNUJE: 7 x ubytování v hotelu s
SlEvy: 1. dítě do 6 let ZDARMA • 2. dítě do 6

polopenzí • povlečení a ručníky.
let sleva sleva 50% • dítě 6 – 12 let
sleva 50% • dítě 12 – 18 let sleva 30 % • dospělý sleva 20%. poviNNé příplAtky:
pobytová taxa + 1,50 EUR / den osoba starší 12 let (splatná na místě). DopRAvA
AUtoBUSEM: + 2.290 Kč.

AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE

Termíny:

1. a 2.os.pavilon

1. a 2.os.hotel

8.690
8.690
8.690
10.290
10.290
11.390
11.390
11.390
11.390
11.390
11.390
11.390
10.290
10.290
10.290

8.990
8.990
8.990
10.590
10.590
11.890
11.890
11.890
11.890
11.890
11.890
11.890
10.590
10.590
10.390

01.06. – 08.06.
08.06. – 15.06.
15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.
06.07. – 13.07.
13.07. – 20.07.
20.07. – 27.07.
27.07. – 03.08.
03.08. – 10.08.
10.08. – 17.08.
17.08. – 24.08.
24.08. – 31.08.
31.08. – 07.09.
07.09. – 14.09.

Ostrov krk

Apartmán JANJA

POLOHA V klidném turistickém středisku Barbariga vhodném pro rodiny s dětmi. V blízkosti
měst Fažana a Vodnjan a národního parku
Briuni na západním pobřeží Istrie. Obchod a restaurace cca 350 m od apartmánu.
PLÁŽ Vzdálená cca 500 m; kamenitá,
větší oblázky.
Termíny:

01.06. – 08.06.
08.06. – 15.06.
15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.
06.07. – 13.07.
13.07. – 20.07.
20.07. – 27.07.
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Apartmán
3+1

9.390
9.390
9.890
11.890
11.890
11.890
14.990
14.990

Termíny:

Apartmány NO NAME

❂

Apartmán
3+1

27.07. – 03.08. 14.990
03.08. – 10.08. 14.990
10.08. – 17.08. 11.890
17.08. – 24.08. 9.890
24.08. – 31.08. 9.390
31.08. – 07.09. 5.890
07.09. – 14.09. 5.890

UBYTOVÁNÍ
Kompletně
zrekonstruovaný
apartmán 3+1. Byt má podlahovou plochu cca
60 m² a skládá se z obývacího prostoru s rozkládací pohovkou pro jednu osobu a kuchyně
ve stejném prostoru, dvou ložnic, jedné s manželskou postelí a druhé s jedním lůžkem, obě
mají přístup k uzavřené lodžii / jídelně, sprcha / WC, prostorná zahrada 110 m².
VYBAVENÍ Klimatizace, nový nábytek, satelitní
TV, kuchyňská linka se spotřebiči, chladnička s mrazákem, kávovar, mikrovlnná trouba,
elektrický vařič, pečící trouba, pračka, barbecue, venkovní sprcha, parkování v blízkosti
apartmánu (za poplatek – týden cca 200 kn).

STRAVOVÁNÍ Vlastní.

APARTMÁN 1/4 "B" 2 lůžka v ložnici+ 2 lůžka v obývacím pokoji případně
3 lůžka v ložnici + přistýlka v obývacím pokoji, kuchyň. Cca 50–55 m2 pro
4 osoby.

PLÁŽ Šilo – písečná
pláž s modrou vlajkou (půjčovna lehátek
a slunečníků za poplatek), úseky oblázkové,
betonové, skalnaté, léčivé bahno (Soline–Čižići), pláže vhodné pro psy,
menší pláže přístupné pěšky nebo lodí.

APARTMÁN 1/6 "B" 2 x dvoulůžková ložnice + 2 lůžka v obývacím pokoji,
kuchyňská linka s obytnou místností, 1 koupelna. Cca 75–85 m2 pro 6
osob.

UBYTOVÁNÍ Vybavené apartmány v soukromých domech, vlastní sociální zařízení, klimatizace, parkování u apartmánu nebo na ulici v blízkosti
domu.

APARTMÁN 1/8 "B" 3 x dvoulůžková ložnice+ 2 lůžka v obývacím pokoji,
kuchyň s obývacím pokojem, 2 koupelny (nebo 1 kompletním sociálním
zařízením + wc). Cca 85–95 m2 pro 8 osob.

APARTMÁN 1/2 "A" Ložnice se 2 lůžky. Kuchyň s obývacím pokojem. Cca
25–30 m2 pro 2 osoby (s možností přistýlky).

STRAVOVÁNÍ Vlastní strava.

APARTMÁN 1/4 "A" 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň s obývacím pokojem.
55–70 m2 pro 4 osoby (možnost přistýlek).

APARTMÁN 1/6 "A" 3 x dvoulůžková ložnice, kuchyň s obývacím pokojem, 2x koupelna (nebo 1 kompletně vybavená koupelna + wc) Cca
80–100m2 pro 6 osob (s možností přistýlky).

APARTMÁN 1/8 "A" 4 x dvoulůžková ložnice, kuchyň s obývacím pokojem, 2 x koupelna. Cca 90–110 m2 pro 8 osob (možnost přistýlek).

AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE

STUDIO 1/2 "B" 2 lůžka a kuchyňský kout v obytné místnosti. Cca
20–25m2 pro 2 osoby (s možností přistýlky).
Termíny:

AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE

nájem apartmánu na 7 nocí • povlečení a ručníky • spotřeby a klimatizaci, závěrečný úklid
• pobytovou taxu a registrační poplatek. DopRAvA: vlastní.
CENA ZAHRNUJE:

POLOHA
Apartmány
převážně v oblasti riviéry Šilo, oblast Klimno,
Soline a Njivice. Šilo –
klidné místo na dovolenou na severovýchodě
ostrova Krk.

25.05. – 01.06.
01.06. – 08.06.
08.06. – 15.06.
15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.
06.07. – 13.07.
13.07. – 20.07.

1/2 A

1/2 B

1/4 A

1/4 B

1/6 A

1/6 B

1/8 A

1/8 B

8.190
9.590
9.590
9.590
9.590
10.390
10.390
11.790

7.190
8.590
8.590
8.590
8.590
9.590
9.590
10.590

10.890
13.290
13.290
13.290
13.290
14.290
14.290
16.290

10.090
12.290
12.290
12.290
12.290
13.290
13.290
14.790

15.290
17.190
17.190
17.190
17.190
19.490
19.490
21.390

13.290
15.490
15.490
15.490
15.490
17.190
17.190
19.690

19.190
21.890
21.890
21.890
21.890
23.890
23.890
26.590

17.490
20.390
20.390
20.390
20.390
22.390
22.390
25.390

Termíny:

20.07. – 27.07.
27.07. – 03.08.
03.08. – 10.08.
10.08. – 17.08.
17.08. – 24.08.
24.08. – 31.08.
31.08. – 07.09.
07.09. – 14.09.

1/2 A

1/2 B

1/4 A

1/4 B

1/6 A

1/6 B

1/8 A

1/8 B

11.790
13.590
13.590
13.590
13.590
10.390
9.590
8.190

10.590
12.290
12.290
12.290
12.290
9.590
8.590
7.190

16.290
19.190
19.190
19.190
19.190
14.290
13.290
10.890

14.790
16.990
16.990
16.990
16.990
13.290
12.290
10.090

21.390
25.090
25.090
25.090
25.090
19.490
17.190
15.290

19.690
22.390
22.390
22.390
22.390
17.190
15.490
13.290

26.590
29.290
29.290
29.290
29.290
23.890
21.890
19.190

25.390
28.290
28.290
28.290
28.290
22.390
20.390
17.490

CENA ZAHRNUJE: 7x nájem apartmánu • spotřeby energií • závěrečný úklid • povlečení a ručníky • pobytovou taxu • 10% sleva na výlet lodí. NEpoviNNé příplAtky:
přistýlka: + 1.500 Kč Kč / týden • dítě 3–5 let bez nároku na lůžko: + 750 Kč / týden (dítě do 3.let zdarma) • domácí mazlíčci: + 7 EUR / den (na vyžádání). poviNNé
příplAtky: registrační poplatek: + 3 EUR / osoba/ pobyt. DopRAvA: vlastní.
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cHORVATSkO / Vodice

Vodice / cHORVATSkO

Vila VLADO

Termíny:

25.05. – 01.06.
01.06. – 08.06.
08.06. – 15.06.
15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.
06.07. – 13.07.
13.07. – 20.07.
20.07. – 27.07.
27.07. – 03.08.
03.08. – 10.08.
10.08. – 17.08.
17.08. – 24.08.
24.08. – 31.08.
31.08. – 07.09.
07.09. – 14.09.
14.09. – 21.09.

Hotel NIkOLA ❂❂❂

MONO 3

BILO 4

TRILO 4

TRILO 5

TRILO 6

5.490
5.990
6.490
7.490
8.590
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
8.590
7.490
6.990

5.990
6.990
7.490
8.490
10.990
13.990
13.990
13.990
13.990
13.990
13.990
13.990
13.990
13.990
10.990
8.490
7.990

6.990
7.990
8.490
9.490
12.990
16.990
16.990
16.990
16.990
16.990
16.990
16.990
16.990
16.990
12.990
9.490
8.990

7.490
8.490
8.990
9.990
13.990
17.990
17.990
17.990
17.990
17.990
17.990
17.990
17.990
17.990
13.990
9.990
9.490

7.990
8.990
9.490
10.490
14.990
18.990
18.990
18.990
18.990
18.990
18.990
18.990
18.990
18.990
14.990
10.490
8.990

POLOHA Třípatrový dům s 9 ti prostornými apartmány, vhodný i pro skupiny nebo rodiny s dětmi se nachází cca 1,3 km od centra Vodice.

POLOHA Hotel s příjemnou rodinou atmosférou se nachází v oblasti Srima – klidné části Vodice, 15 minut chůze od centra města Vodice cca 1 km.

PLÁŽ Cca 350 m oblázková pláž.

PLÁŽ Oblázková pláž cca 300 m, betonová mola.

UBYTOVÁNÍ Prostorné moderní apartmány typu MONO pro 3 osoby, BILO
pro 4 osoby a TRILO pro 4–6 osob. Apartmány mají vlastní soc. zařízení, TV
SAT, klimatizaci (mimo apartmánů mono), Wi–Fi, balkon nebo terasu.

UBYTOVÁNÍ 2lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky, sociální zařízení,
zdarma klimatizace, TV/SAT, telefon, milibar, balkon.

VYBAVENÍ AREÁLU Parkování přímo u objektu, venkovní gril, dlážděný
dvůr vhodný např. na aerobik a jiné sportovní aktivity.
STRAVOVÁNÍ Vlastní strava.

AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE

01.06. – 08.06.
08.06. – 15.06.
15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.
06.07. – 13.07.
13.07. – 20.07.
20.07. – 27.07.
27.07. – 03.08.
03.08. – 10.08.
10.08. – 17.08.
17.08. – 24.08.
24.08. – 31.08.
31.08. – 07.09.
07.09. – 14.09.
14.09. – 21.09.
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STRAVOVÁNÍ Polopenze, snídaně formou kontinentálního bufetu včetně nápojů, večeře servírované menu – polévka, výběr ze 3 hlavní menu
s přílohou, dezert či ovoce, salátový bufet, nápoje za poplatek.
OfIcIÁLNÍ kATEgORIE HOTELU ***

CENA ZAHRNUJE: 7x nájem apartmánu • povlečení a ručníky • spotřeby (voda,
plyn, el. energie) • závěrečný úklid • pobytovou taxu • parkovací místo •
služby delegáta. CENA NEZAHRNUJE: večeře: + 2.000 Kč / osobu • polopenze:
+ 2.790 Kč / osobu • klimatizace: + 7 EUR / den. DopRAvA AUtoBUSEM: + 2.490 Kč.
(Zajišťujeme ve spolupráci s CK Forline)

Privátní apartmány VODIcE

Termíny

VYBAVENÍ Recepce, restaurace, bar s terasou se slunečníky, WIFI ve
společných prostorách, parkování. V blízkosti tenisové kurty, volejbalové
hřiště, vodní sporty na pláži.

CENA ZAHRNUJE: 7x ubytování s polopenzí • pobytovou taxu • ložní a koupelnové prádlo • závěrečný úklid • delegátské služby • klimatizaci. DopRAvA AUtoBUSEM: dospělí: + 2.490 Kč • dítě do 11 let:
+ 2.290 Kč (Zajišťujeme ve spolupráci s CK Forline)

AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE

Termíny:

1. a 2.os.

25.05. – 01.06.
01.06. – 08.06.
08.06. – 15.06.
15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.
06.07. – 13.07.
13.07. – 20.07.
20.07. – 27.07.
27.07. – 03.08.
03.08. – 10.08.
10.08. – 17.08.
17.08. – 24.08.
24.08. – 31.08.
31.08. – 07.09.
07.09. – 14.09
14.09. – 21.09.
21.09 . – 28.09.

5.990
6.490
6.990
7.490
7.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
7.990
7.490
6.490
5.990

přistýlka
dítě 2– 10 let
3.dosp.os.

3.000
3.300
3.500
3.800
4.000
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.000
3.800
3.300
3.000

4.790
5.190
5.590
5.990
6.390
7.290
7.290
7.290
7.290
7.290
7.290
7.290
7.290
7.290
6.390
5.990
5.190
4.790

jednolůžkový
pokoj 1/1

7.790
8.490
8.990
9.790
10.390
11.690
11.690
11.690
11.690
11.690
11.690
11.690
11.690
11.690
10.390
9.790
8.490
7.790

Privátní pokoje s polopenzí

MONO 2

MONO 3

BILO 4

TRILO 4

TRILO 6

4.990
5.590
6.490
6.590
7.990
7.990
7.990
7.990
7.990
7.990
7.990
7.990
7.990
6.590
6.290
5.990

5.490
5.990
6.690
7.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
7.990
6.990
6.490

6.490
6.990
7.990
10.490
12.990
12.990
12.990
12.990
12.990
12.990
12.990
12.990
12.990
10.490
7.990
7.490

6.990
7.990
8.990
11.990
15.990
15.990
15.990
15.990
15.990
15.990
15.990
15.990
15.990
11.990
8.990
7.990

7.990
8.990
9.990
12.990
17.990
17.990
17.990
17.990
17.990
17.990
17.990
17.990
17.990
12.990
9.990
8.490

POLOHA Ubytování je zajištěno v soukromých
vilach ve středisku Vodice v části Srima, cca
1,5 km od centra.
PLÁŽ Oblázková pláž s pozvolným vstupem do
vody vhodná pro děti do 400 m.
UBYTOVÁNÍ Apartmány typu MONO pro 2–3
osoby, BILO pro 4 osoby a TRILO 4 a 6 osob.
Apartmány mají vlastní soc. zařízení, vybavený
kuchyňský kout, balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ Vlastní nebo možnost dokoupení večeří či polopenze v blízké restauraci.

SKVĚLÁ

CENA

AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE

CENA ZAHRNUJE: nájem apartmánu na 7 nocí • povlečení a ručníky • pobytovou
taxu • spotřeby (voda, plyn, el.energie) • závěrečný úklid • služby delegáta.
NEpoviNNé pŔíplAtky (NA vyžÁDÁNí přEDEM): polopenze: + 2.790 Kč / osobu / týden
• klimatizace: + 7 EUR / apartmán / den. DopRAvA AUtoBUSEM: + 2.490 Kč
(Zajišťujeme ve spolupráci s CK Forline)

POLOHA Ubytování je zajištěno v soukromých vilách (s vyhrazeným parkováním) ve středisku Vodice, cca 1,5 km od centra.
PLÁŽ Oblázková pláž s pozvolným vstupem do vody vhodná pro děti do
400 m.
UBYTOVÁNÍ Vkusně zařízené dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky. Pokoje mají vlastní soc. zařízení, balkon nebo terasu. Zpravidla TV,
společná lednice a rychlovarná konvice pro více pokojů.
STRAVOVÁNÍ Polopenze – snídaně kontinentální bufet, večeře servírované menu – polévka, výběr ze 3 hlavní menu s přílohou, dezert či ovoce,
salátový bufet, nápoje za poplatek. Stravování je podáváno v hotelu Nikola, nebo jiném nedalekém hotelu, restauraci.
CENA ZAHRNUJE: 7x ubytování s polopenzí • pobytovou taxu • povlečení a ručníky • závěrečný úklid •
delegátské služby. DopRAvA AUtoBUSEM: + 2.490 Kč
(Zajišťujeme ve spolupráci s CK Forline).

AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE

Termíny:

08.06. – 15.06.
15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.
06.07. – 13.07.
13.07. – 20.07.
20.07. – 27.07.
27.07. – 03.08.
03.08. – 10.08.
10.08. – 17.08.
17.08. – 24.08.
24.08. – 31.08.
31.08. – 07.09.
07.09. – 14.09.
14.09. – 21.09.
21.10. – 28.09.

1. a 2.os.

5.990
5.990
5.990
5.990
6.990
6.990
6.990
6.990
6.990
6.990
6.990
6.990
5.990
5.990
4.990
4.990

přistýlka
1.dítě 2 – 10let
3.dosp.os.

4.900
4.900
4.900
4.900
4.990
4.990
4.990
4.990
4.990
4.990
4.990
4.990
4.900
4.900
3.490
3.490

5.490
5.490
5.490
5.490
5.690
5.690
5.690
5.690
5.690
5.690
5.690
5.690
5.490
5.490
4.490
4.490
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cHORVATSkO / Primoštěn

Omiš / cHORVATSkO

Apartmány a pokoje No NAME ❂

Hotel PLAŽA ❂❂❂❂

POkOJE 2lůžkové pokoje s možností přistýlky. Pokoje mají vlastní soc.
zařízení a jsou bez kuchyňky.
POLOHA Apartmány a pokoje se nachází do cca 600 m od centra
v oblíbeném letovisku Primošten – poloostrov mezi zátokami Raduča
a Primošten, zhruba 20 km jižně od města Šibenik. Město je jedním z nejkrásnějších městeček v Jaderském moři a proslulým turistickým centrem
Dalmácie s množstvím zábavy a sportovního vyžití.
PLÁŽ Do cca 600 m od oblázkové pláže
Termíny:

01.06. – 08.06.
08.06. – 15.06.
15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.
06.07. – 13.07.
13.07. – 20.07.
20.07. – 27.07.

1. a 2.os.

3.190
3.190
3.490
3.990
4.290
4.290
4.990
4.990

MONO 2

7.890
7.890
9.190
10.390
11.390
11.390
11.890
11.890

BILO 4

12.390
12.390
13.590
15.290
16.790
16.790
17.290
17.290

TRILO 6

14.790
14.790
16.290
18.990
19.990
19.990
22.190
22.190

APARTMÁNY Apartmány pro 2–8 osob. Apartmány mají vlastní soc.
zařízení, vybavený kuchyňský kout, většina s balkonem nebo terasou.
Parkování v blízkosti. Pokud je apartmán v hisAkTUÁLNÍ
torickém centru, je parkování mimo centrum
cENY
A INfO zDE
a zavazadla jsou zdarma přivezena.
STRAVOVÁNÍ Vlastní strava

QUADRILO 8

17.790
17.790
18.990
25.090
27.590
27.590
29.490
29.490

Termíny:

27.07. – 03.08.
03.08. – 10.08.
10.08. – 17.08.
17.08. – 24.08.
24.08. – 31.08.
31.08. – 07.09.
07.09. – 14.09.

1. a 2.os.

4.990
4.990
4.990
4.990
4.090
3.190
3.190

MONO 2

11.890
11.890
11.890
11.890
10.390
7.890
7.890

CENA ZAHRNUJE: nájem apartmánu na 7 nocí nebo cena za osobu v pokoji na 7 nocí • spotřeby energií (voda, plyn, el. energie)
poviNNé příplAtky: pobytová taxa: + 1,50 EUR / osobu starší 12 let / den (splatná na místě). DopRAvA AUtoBUSEM: +2.590 Kč.

BILO 4

17.290
17.290
17.290
17.290
15.290
12.390
12.390

TRILO 6

22.190
22.190
22.190
22.190
18.990
14.790
14.790

QUADRILO 8

29.490
29.490
29.490
29.490
25.090
17.790
17.790

• závěrečný úklid • povlečení a ručníky.

POLOHA Nachází se v atraktivní lokalitě, v blízkosti moře a centra města Omiš
PLÁŽ Přímo u pláže, cca 1 minutu chůze od
hlavní písečné pláže se spoustou aktivit
UBYTOVÁNÍ 2lůžkové pokoje typu standard bez balkonu a dvoulůžkové pokoje s balkonem a výhledem na moře. Všechny pokoje
mají vlastní příslušenství, klimatizaci, telefon,
minibar, sejf, fén, WiFi a SAT TV.

VYBAVENÍ Recepce, restaurace, restaurace
a la carte Pirátská taverna se středomořskou
kuchyní, bar, parkoviště, výtah. Fitness, sauna,
pára, wirlpool a masáže (vše za poplatek).
STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost
dokoupení večeří.
OfIcIÁLNÍ kATEgORIE HOTELU ****

CENA ZAHRNUJE: 7 x ubytování se snídaní • povlečení a ručníky • pobytovou taxu.
NEpoviNNé příplAtky: večeře: + 1.500 Kč / osobu / týden • postýlka: + 6 EUR / den
• parkoviště: + 7 EUR / den. poviNNé příplAtky: pobytová taxa: + 1.50 EUR / osobu / den (splatná na místě). SlEvy: dítě na přistýlce do 12. let: sleva 50% • dospělý
na přistýlce: sleva 30%. DopRAvA AUtoBUSEM: + 2.790 Kč

AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE

Termíny:

01.06. – 08.06.
08.06. – 15.06.
15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.
06.07. – 13.07.
13.07. – 20.07.
20.07. – 27.07.
27.07. – 03.08.
03.08. – 10.08.
10.08. – 17.08.
17.08. – 24.08.
24.08. – 31.08.
31.08. – 07.09.
07.09. – 14.09.

1. a 2. os.

1. a 2.os.
moře + balkon

13.390
13.390
13.390
13.390
13.390
15.590
15.590
16.590
16.590
16.590
15.590
15.590
15.590
13.390
13.390

16.390
16.390
16.390
16.390
16.390
18.190
18.190
19.190
19.190
19.190
18.190
18.190
18.190
16.390
16.390

ostrov Brač

Aparthotel INA ❂❂❂

POLOHA Leží v západní části města Supetar
v tiché ulici, od centra městečka cca 200 m.
PLÁŽ Cca 80 m oblázková, štěrková s pozvolným vstupem i s upravenými betonovými plochami na slunění

Termíny:

08.06. – 15.06.
15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.
06.07. – 13.07.
13.07. – 20.07.
20.07. – 27.07.

apartmán 2+1

10.990
10.990
12.290
14.790
16.990
16.990
16.990

apartmán 4+1

13.490
13.490
15.990
18.390
20.790
20.790
20.790

Apartmány NO NAME

UBYTOVÁNÍ Celkem 21 apartmánů pro 2 – 5
osob. Všechny mají vybavenou kuchyň, koupelnu se sprchou a WC, klimatizaci, SAT TV a balkon
nebo terasu. Apartmán 2+1 pro 2–3 osoby – 1
dvoulůžková ložnice a vybavená kuchyň s přistýlkou Apartmán 4+1 pro 4–5 osob – 2 dvoulůžkové ložnice a vybavená kuchyň s přistýlkou.
Termíny:

27.07. – 03.08.
03.08. – 10.08.
10.08. – 17.08.
17.08. – 24.08.
24.08. – 31.08.
31.08. – 07.09.
07.09. – 14.09.

apartmán 2+1

16.990
16.990
16.990
16.990
12.290
10.990
10.990

VYBAVENÍ Parkovací místa kolem budovy, Wi–
Fi ve společných prostorách, velký společný gril
v přízemí. V blízkosti jsou tenisové kurty a další
sportovní zařízení za poplatek
STRAVOVÁNÍ Vlastní, polopenze za příplatek
cca 20 m od kapacity se nachází restaurace.

apartmán 4+1

20.790
20.790
20.790
20.790
15.990
13.490
13.490

AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE

nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby energií (voda, plyn, el. energie) • závěrečný úklid • povlečení a ručníky • klimatizaci, WiFi. poviNNé příplAtky:
pobytová taxa: + 1,50 EUR / osobu starší 12 let (splatná na místě) • transfer na ostrov: + 10 EUR / osobu. NEpoviNNé příplAtky: snídaně: + 1.100 Kč / osobu / týden •
večeře: + 2.260 Kč / osobu / týden. SlEvy: dítě do 3.let bez nároku na lůžko: ZDARMA • dítě 3–7 let bez nároku na lůžko: platí 950 Kč. DopRAvA: vlastní
CENA ZAHRNUJE:
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POLOHA Apartmány se nacházejí v celé oblasti omišské riviéry (Pisak,
Marušići, Mimice, Lokva Rogoznica, Čelina, Stanići, Omiš–Nemira, Omiš).
PLÁŽ Cca do 300 m od oblázkové pláže
UBYTOVÁNÍ Studia pro 2–3 osoby a apartmány
pro 4 osoby. AP 2/2 – jedna ložnice manželská
postel+ obývací pokoj s rozkládacím lůžkem, AP
4 – 2 ložnice s manž.postelí. Studia a apartmány
mají vlastní soc. zařízení, vybavený kuchyňský
kout a balkon.

SKVĚLÁ

CENA

STRAVOVÁNÍ Vlastní

CENA ZAHRNUJE: nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby energií (voda, plyn, el. energie) • závěrečný
úklid • povlečení a ručníky. poviNNé příplAtky: pobytová taxa + 1,40 EUR / osobu starší 12 let / den
(splatná na místě). DopRAvA AUtoBUSEM: + 2.790 Kč

AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE

Termíny:

25.05. – 01.06.
01.06. – 08.06.
08.06. – 15.06.
15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.
06.07. – 13.07.
13.07. – 20.07.
20.07. – 27.07.
27.07. – 03.08.
03.08. – 10.08.
10.08. – 17.08.
17.08. – 24.08.
24.08. – 31.08.
31.08. – 07.09.
07.09. – 14.09.

Studio 2

Studio 2/3

AP 2/2

AP 4

6.890
6.890
6.890
6.890
7.690
7.690
7.690
9.390
9.390
9.890
9.890
9.890
9.890
8.390
7.390
7.390

7.390
7.390
7.390
7.390
9.890
9.890
9.890
11.790
11.790
12.290
12.290
12.290
12.290
10.590
8.190
8.190

9.890
9.890
9.890
9.890
12.290
12.290
12.290
14.990
14.990
15.490
15.490
15.490
15.490
13.090
10.590
10.590

10.890
10.890
10.890
10.890
13.790
13.790
13.790
16.290
16.290
16.790
16.790
16.790
16.790
14.490
11.590
11.590
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cHORVATSkO / Omiš

Baška Voda / cHORVATSkO

Apartmány MALA LUkA ❂❂

Termíny:

Apartmán 6 osob

01.06. – 08.06.
08.06. – 15.06.
15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.
06.07. – 13.07.
13.07. – 20.07.
20.07. – 27.07.
27.07. – 03.08.
03.08. – 10.08.
10.08. – 17.08.
17.08. – 24.08.
24.08. – 31.08.
31.08. – 07.09.
07.09. – 14.09.

12.290
15.990
15.990
15.990
21.390
21.390
21.390
21.390
21.390
21.390
21.390
21.390
15.990
15.990
15.990

POLOHA Zátoka Malá Luka je 3 km vzdálená od centra města Omiše. Patří mezi menší
a klidnější turistická centra v borovém háji
na pobřeží Jadranu, vhodné pro klienty, kteří
chtějí strávit klidnou dovolenou. V areálu je 18
moderně vybavených apartmánů.
PLÁŽ Cca 50 m od krásné pláže s oblázky
a hrubým pískem.

Privátní pokoje No NAME s polopenzí

jídelnu a společenskou místnost s TV. Každý
apartmán má prostornou terasu s letním nábytkem. Z terasy je výhled na moře.
VYBAVENÍ Restaurace a la carte, cafe bar, parkování.
STRAVOVÁNÍ Vlastní, možnost
stravy v restauraci komplexu.

UBYTOVÁNÍ Apartmány pro 4–6 osob.
Apartmány mají 2 ložnice, v každé je k dispozici přistýlka. Apartmány mají vlastní soc.
zařízení, vybavený kuchyňský kout, velikou

dokoupení

AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE

CENA ZAHRNUJE: nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby energií (voda, plyn, el. energie) • závěrečný úklid • povlečení a ručníky. poviNNĚ příplAtky: pobytová taxa: + 1,40 EUR / osobu starší 12 let / den (splatná na místě).
NEpoviNNé příplAtky: přistýlka: + 1.300 Kč / osobu / týden • mobilní klimatizace: + 7 EUR / den. DopRAvA AUtoBUSEM: + 2.790 Kč

Hotel PLETER ❂❂❂❂

Termíny:

2+1 balkon,
moře

18.05. – 25.05. 11.990
25.05. – 01.06. 11.990
01.06. – 08.06. 16.190
08.06. – 15.06. 16.190
15.06. – 22.06. 16.190
22.06. – 29.06. 16.190
29.06. – 06.07. 16.190
06.07. – 13.07. 17.990
13.07. – 20.07. 17.990
20.07. – 27.07. 17.990
27.07. – 03.08. 17.990
03.08. – 10.08. 17.990
10.08. – 17.08. 17.990
17.08. – 24.08. 17.990
24.08. – 31.08. 16.190
31.08. – 07.09. 16.190
07.09. – 14.09. 11.990
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2/0 park

2 + 1 moře

9.790
9.790
11.590
11.590
11.590
11.590
11.590
13.790
13.790
13.790
13.790
13.790
13.790
13.790
11.590
11.590
9.790

10.290
10.290
12.490
12.490
12.490
12.490
12.490
14.790
14.790
14.790
14.790
14.790
14.790
14.790
12.490
12.490
10.290

POLOHA V oblíbeném letovisku Baška Voda,
významné a rušné letovisko na Makarské Riviéře. Letovisko patří k nejoblíbenějším ve Střední
Dalmácii.
PLÁŽ Oblázková pláž 100 – 600 m.
UBYTOVÁNÍ 2lůžkové pokoje s možností až
dvou přistýlek. Pokoje mají vlastní sociální zařízení, bez klimatizace.
STRAVOVÁNÍ Polopenze v restauraci „ŠEBIN“ :
snídaně bufet, večeře – předkrm, hlavní chod
výběr ze 2 menu, salát, desert. V ceně stravy je
jeden nápoj (sklenice vína, piva nebo nealko).

SKVĚLÁ

CENA

AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE

CENA ZAHRNUJE: 7 x ubytování s polopenzí za osobu • spotřeby energií (voda, elektřina, plyn) • závěrečný úklid
• povlečení • pobytovou taxu. SlEvy: dítě do 3 let bez nároku na lůžko zdarma • dítě 3 – 12 let na lůžku: sleva
1.700 Kč • dítě 3 – 12. let na přistýlce: sleva 3.400 Kč • dospělý na přistýlce: sleva 1.700 Kč. DopRAvA AUtoBUSEM:
+2.790 Kč

Termíny:

01.06. – 08.06.
08.06. – 15.06.
15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.
06.07. – 13.07.
13.07. – 20.07.
20.07. – 27.07.

Termíny:

1. a 2. os.

5.490
5.490
5.490
6.190
6.190
6.690
7.190
7.190

1. a 2. os.

27.07. – 03.08.
03.08. – 10.08.
10.08. – 17.08.
17.08. – 24.08.
24.08. – 31.08.
31.08. – 07.09.
07.09. – 14.09.

7.190
7.190
7.190
6.690
6.190
5.490
5.490

Pokoje a apartmány PALAcE

POLOHA Menší hotel v letovisku Mimice přímo
u moře. Vzdálen cca 12 km od Omiše a obklopen
pohořím Omiška dinara. Ideální pro klienty vyhledávající klid a přírodu.
PLÁŽ Vzdálené cca 20 m oblázková.
UBYTOVÁNÍ Hotel má 33 pokojů v modrobílé
barvě. 2lůžkové pokoje bez balkonu s výhledem
na park a dvoulůžkové pokoje s možností jedné
přistýlky na mořskou stranu některé s balkonem.
Všechny pokoje mají vlastní příslušenství, klimatizaci, telefon, minibar, sejf, fén, WiFi a SAT TV.
VYBAVENÍ Recepce, restaurace, bar, parkoviště, výtah, fitness, sauna.

AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost
dokoupení večeří.

POLOHA Přímo v centru oblíbeného letoviska
Baška Voda, které je významné a rušné letovisko na Makarské riviéře. Letovisko patří k nejoblíbenějším ve Střední Dalmácii.

dítě
do 7 let
POBYT

ZDARMA

AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE

CENA ZAHRNUJE: 7 x ubytování se snídaní • povlečení a ručníky • pobytovou taxu. SlEvy: dítě do 7. let na přistýlce
ZDARMA – dítě na přistýlce od 7. do 12. let: sleva 50%. příplAtky: večeře: + 3.400Kč / osoba / týden (dítě do
12. let: +1.700 Kč / týden). DopRAvA: pouze vlastní

PLÁŽ Cca 30 m od oblázkové pláže.
UBYTOVÁNÍ Apartmán pro 2–4 osoby, mají
vlastní soc. zařízení a vybavený kuchyňský
kout. Pokoj pro 2–3 osoby s vlastním sociálním

zařízením. Všechny apartmány a pokoje mají
klimatizaci, TV SAT, parkoviště a Wi–Fi. V přízemí budovy je restaurace.
STRAVOVÁNÍ Snídaně – bufet. Možnost dokoupení večeří a la carte v místní restauraci
(polévka, hlavní chod, salát, dezert).

CENA ZAHRNUJE: 7 x ubytování se snídaní • spotřeby energií (voda, plyn, el. energie) • povlečení • závěrečný
úklid. poviNNé příplAtky: pobytová taxa: + cca 1,50 EUR / osobu starší 12 let (splatná na místě). SlEvy:
dítě do 3 let v pokoji nebo apartmánu s 2 dospělými na postýlce ZDARMA • dítě do 8 let: sleva 30% • dítě
8–12 let: sleva 20 % • dospělý na přistýlce: sleva 10%. DopRAvA AUtoBUSEM: + 2.790 Kč

Termíny:

01.06. – 08.06.
08.06. – 15.06.
15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.
06.07. – 13.07.
13.07. – 20.07.
20.07. – 27.07.
27.07. – 03.08.
03.08. – 10.08.
10.08. – 17.08.
17.08. – 24.08.
24.08. – 31.08.
31.08. – 07.09.

1 a 2.os.pokoj

5.190
5.190
5.190
6.890
6.890
8.190
8.190
8.190
8.190
8.190
8.190
6.890
6.890
5.190

1.a 2.os.
v apartmán

5.490
5.490
5.490
7.390
7.390
8.890
8.890
8.890
8.890
8.890
8.890
7.390
7.390
5.490
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chorvatsko / Makarská riviéra

Gradac / chorvatsko





Vila

DALMACIJA ❂❂❂

Termíny:

08.06. – 15.06.
15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.
06.07. – 13.07.
13.07. – 20.07.
20.07. – 27.07.
27.07. –03.08.
03.08. – 10.08.
10.08. – 17.08.
17.08. – 24.08.
24.08. – 31.08.
31.08. – 07.09.
07.09. – 14.09.

ST 2+1

ST 2+1
balkon

ST 3+1

AP 2+2
terasa

8.590
8.590
12.790
15.990
15.990
15.990
15.990
15.990
15.990
15.990
12.790
10.290
8.590
5.990

10.990
10.990
16.490
19.690
19.690
19.690
19.690
19.690
19.690
19.690
16.490
12.790
10.990
8.590

9.790
9.790
13.490
17.190
17.190
17.190
17.190
17.190
17.190
17.190
13.490
11.490
9.790
7.390

12.290
12.290
20.290
24.490
24.490
24.490
24.490
24.490
24.490
24.490
20.290
15.290
12.290
9.790

Privátní pokoje No NAME

POLOHA Nachází se v klidné lokalitě jinak rušného střediska Makarská, které nabízí širokou
škálu možností pro zábavu, sport i relaxaci.
Centrum vzdálené cca 15 minut.
PLÁŽ Cca 100 m oblázková pláž s pozvolným
vstupem do moře, lehátka a slunečníky za poplatek, plážové bary.
UBYTOVÁNÍ V dvoupatrové vile s vyvýšeným
přízemím, všechny studia a apartmány (celkem
9) mají klimatizaci, malou kuchyňkou s dvouvařičem a základním vybavením, menší ledničkou, vlastním sociálním zařízením, SAT TV,

Wi–Fi a parkování zdarma. Studio 2 + 1: jedna
místnost s manželskou postelí a rozkládacím
gaučem pro 1 osobu, balkon (studio v přízemí
je bez balkonu). Studio 3 + 1: jedna místnost
s manželskou postelí a rozkládacím gaučem
pro 1 až 2 osoby, zavřená lodžie směr moře.
Apartmán 2 + 2: ložnice s manželskou postelí
a malá kuchyň s obytnou místností a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, terasa směr moře.
STRAVOVÁNÍ Vlastní,
možnost dokoupení
polopenze v blízkém
hotelu či restauraci.

aktuální
ceny
a info zde

Termíny:

POLOHA Apartmány v soukromých vilkách v okolí centra městečka Gradac.
PLÁŽ Oblázková pláž do 450 m dle polohy apartmánu.
UBYTOVÁNÍ Studia pro 2–3 osoby a 4–8 lůžkové apartmány s možností
jedné přistýlky. Apartmány mají vlastní soc. zařízení, vybavený kuchyňský kout, balkon, terasu anebo společný balkon či terasu. Děti do 5 let
mají ubytování zdarma bez nároku na lůžko.
STRAVOVÁNÍ Polopenze, možnost dokoupení obědů + 2.490 Kč, dítě do
6 let + 1290 Kč. Stravování je zajištěno v restauraci, vzdálené do 500 m
od ubytování.

CENA ZAHRNUJE: nájem apartmánu na 7 nocí • povlečení a ručníky • klimatizaci • pobytovou taxu • parkování. PŘÍPLATKY A SLEVY: dítě do 3. let bez nároku na lůžko ZDARMA • dítě od 3. let do 7 let bez nároku na
lůžko v apartmánu 2+2: + 1.290,– Kč / týden • polopenze: + 3.690,– Kč / osoba/ týden • večeře: + 2.790,– Kč
/osoba /týden. DOPRAVA AUTOBUSEM: + 2.890 Kč.



aktuální
ceny
a info zde

CENA ZAHRNUJE: 7x ubytování s polopenzí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • povlečení • závěrečný úklid. Povinné příplatky: pobytová taxa: + 1.50 euro/osoba/den 12–18 let, + 1,10 euro / osoba starší 18 let / den (splatná
na místě) • děti do 5let ubytování zdarma bez nároku na lůžko • dítě 2 – 6 let: –50% na polopenzi. DOPRAVA
AUTOBUSEM: + 2.890 Kč.

01.06. –08.06.
08.06. – 15.06.
15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.
06.07. – 13.07.
13.07. – 20.07.
20.07. – 27.07.
27.07. –03.08.
03.08. – 10.08.
10.08. – 17.08.
17.08. – 24.08.
24.08. – 31.08.
31.08. – 07.09.
07.09. – 14.09.
14.09. – 21.09.

1. a 2. os.

3.os.

6.290
6.290
6.290
6.290
6.290
6.790
6.990
6.990
6.990
6.990
6.990
6.990
6.790
6.490
6.290
6.290

5.490
5.490
5.490
5.490
5.890
5.890
6.190
6.190
6.190
6.190
6.190
5.890
5.690
5.490
5.490
5.490



Hotel PALMA

Apartmány NO NAME

❂❂❂

PLÁŽ Cca 100 m oblázková pláž s pozvolným
vstupem do moře, k dispozici jsou sprchy, lehátka a slunečníky za poplatek.
UBYTOVÁNÍ Moderně zařízené dvoulůžkové
pokoje s možností přistýlky. Pokoje mají vlastní
soc. zařízení, klimatizaci, TV SAT, telefon, miniledničku, WiFi a balkon.
VYBAVENÍ Recepce, restaurace a al carte, cafe
bar, parkoviště (za poplatek).

Termíny:

15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.
06.07. – 13.07.
13.07. – 20.07.
20.07. – 27.07.
27.07. –03.08.
42

1. a 2.
os.

8.590
9.790
10.990
12.990
12.990
12.990
12.990

Termíny:

1. a 2.
os.

03.08. – 10.08. 12.990
10.08. – 17.08. 12.990
17.08. – 24.08. 10.990
24.08. – 31.08. 9.790
31.08. – 07.09. 9.790
07.09. – 14.09. 8.990

POLOHA Hotel ve vyhledávaném letovisku
Makarská nabízí širokou škálu možností pro
zábavu, sport i relaxaci, má vynikající polohu
– nachází se v blízkosti hotelu Meteor cca 350
m od centra města, přímo pod hotelem vede
pobřežní promenáda.

STRAVOVÁNÍ Polopenze – snídaně bufet, večeře výběr z 3 menu, salátový bufet, dezert.
aktuální
ceny
a info zde

CENA ZAHRNUJE: 7 x ubytování s polopenzí • povlečení a ručníky. POVINNÉ PŘÍPLATKY: pobytová taxa: + 1,5 EUR /
osobu starší 12 let (splatná na místě) • parkoviště: + 5 EUR / den. SLEVY: dítě do 3. let bez nároku na lůžko
a stravu: ZDARMA • dítě na přistýlce do 12: sleva 50 % • 2. dítě 3 – 12 let bez nároku na lůžko se stravou: sleva
50 % • dospělý: sleva 20 %. DOPRAVA AUTOBUSEM: + 2.890 Kč.

POLOHA Apartmány v soukromých vilkách v okolí centra městečka Gradac.
PLÁŽ Oblázková pláž do 450 m dle polohy apartmánu.
UBYTOVÁNÍ Studia pro 2–3 osoby a 4–8 lůžkové apartmány s možností
jedné přistýlky. Apartmány mají vlastní soc. zařízení, vybavený kuchyňský kout, balkon, terasu anebo společný balkon či terasu. Děti do 5 let
mají ubytování zdarma bez nároku na lůžko.
STRAVOVÁNÍ Vlastní strava.
aktuální
ceny
a info zde

CENA ZAHRNUJE: nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) •
povlečení • závěrečný úklid. POVINNÉ PŘÍPLATKY: pobytová taxa: + 1.50 euro / osoba / den 12–18 let, + 0,75 euro / osoba starší 18 let/den (splatná na místě). DOPRAVA AUTOBUSEM: + 2.890 Kč.

Termíny:
25.05. – 01.06.
01.06. – 08.06.
08.06. – 15.06.
15.06. – 22.06.
22.06. – 29.06.
29.06. – 06.07.
06.07. – 13.07.
13.07. – 20.07.
20.07. – 27.07.
27.07. – 03.08.
03.08. – 10.08.
10.08. – 17.08.
17.08. – 24.08.
24.08. – 31.08.
31.08. – 07.09.
07.09. – 14.09.
14.09. – 21.09.

st. 2
6.990
6.990
6.990
6.990
7.490
9.290
9.790
9.790
9.790
9.790
9.790
9.790
9.290
9.290
9.990
6.990
6.990

st. 3
10.090
10.090
10.090
10.090
10.990
12.690
13.290
13.290
13.290
13.290
13.290
13.290
12.690
12.690
10.090
10.090
10.090

apt. 4
12.690
12.690
12.690
12.690
13.890
16.190
18.190
18.190
18.190
18.190
18.190
18.190
16.190
16.190
12.690
12.690
12.690

Apartmány
apt. 5 apt. 6
14.390 16.190
14.390 16.190
14.390 16.190
14.390 16.190
15.890 17.590
18.490 20.490
19.590 21.590
19.590 21.590
19.590 21.590
19.590 21.590
19.590 21.590
19.590 21.590
18.490 20.490
18.490 20.490
14.390 16.190
14.390 16.190
14.390 16.190

přistýlka
apt.7
17.290
17.290
17.290
17.290
19.290
23.090
23.690
23.690
23.690
23.690
23.690
23.690
23.090
23.090
17.290
17.290
17.290

apt.8
19.090
19.090
19.090
21.090
24.190
25.390
25.390
25.390
25.390
25.390
25.390
25.390
24.190
24.190
19.090
19.090
19.090

2.390
2.390
2.390
2.390
2.390
2.890
3.190
3.190
3.190
3.190
3.190
3.190
2.890
2.890
2.390
2.390
2.390
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SLOVINSkO / Portorož

Ptuj / SLOVINSkO

Hotel HISTRION ❂❂❂❂

grand Hotel PRIMUS ❂❂❂❂

POLOHA Malebná poloha na mořském pobřeží mezi letovisky Portorož
a Piran a malým přístavištěm pro jachty. Vzdálenost od centra Portorože
cca 1,5 km.
PLÁŽ Přímo na vlastní soukromé pláži, louka na opalování a koupací mola.
UBYTOVÁNÍ Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, mají balkon, výhled
na moře nebo na přístav. Klimatizované, kabelová TV, telefon a minibar. Wi–Fi.
VYBAVENÍ Recepce, výtah, dětský koutek, restaurace, lobby bar, bary, letní
terasa, vnitřní a venkovní bazén, Wellness centrum zahrnuje turecké a finské sauny s malebnými interiéry a venkovní ochlazovací bazén. Kvalifikované masáže. Tento rodinný hotel nabízí wellness centrum, akvapark, kavárny,
casino. Hosté hotelu mají přímý přístup do vodního parku Laguna Bernardin, Wellness Vile Park a Casina Bernardin. Tři restaurace a bar – Pristan
(hlavní), Taverna Mediteran a Barka a bar San Bernardino Cafe – se zaměřují
na různé kuchyně včetně středomořských specialit, grilovaných jídel a ryb.
STRAVOVÁNÍ Polopenze formou bufetu.

rodina

OfIcIÁLNÍ kATEgORIE HOTELU 4*
NÁŠ NÁZOR Hotel byl vybudován z bývalého klášterního kostela sv. Bernardina. Budete okouzleni výhledem na pláž nebo výhledem na přístav jedné z nejkrásnějších částí slovinského pobřeží. Rodiny s dětmi si mohou odpočinout a pobavit se ve vodním
parku s několika bazény s mořskou vodou, který nabízí širokou škálu vodních aktivit. Vstup do vodního parku zdarma.
Období

02.04. – 19.05.
19.05. – 07.07.
07.07. – 28.07.
28.07. – 26.08.
26.08. – 09.09.
09.09. – 14.10.
14.10. – 30.11.

1. a 2.os

1.990
2.290
2.390
2.690
2.390
1.990
1.790

2+1

UBYTOVÁNÍ Dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky typu Economy se sprchou anebo 2lůžkové pokoje pro náročnější klienty, kde je do
vany zaveden kohoutek s termální vodou, takže
klienti si mohou užívat vlastních termálních lázní. Klimatizace, safe, fén, minibar a Wi–Fi, župan.

1. a 2. os. moře

2.290
2.490
2.590
2.890
2.590
2.290
1.990

POLOHA Cca 100 m od termálních lázní s vnitřním a venkovním bazénovým komplexem a tobogány. V nejstarším slovinském městě Ptuj
s římskou a středověkou historií.

AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE

CENA ZAHRNUJE: 1 x ubytování s polopenzí / osoba (minimální délka pobytu 3 noci v termínech do 7.7. a od 9.9. nebo 5 nocí v termínech 7.7.– 9.9.2018) • volný vstup
do bazénů a na hotelovou pláž (pláž a bazén Arcobaleno otevřeno cca 15.6.–15.9.) • animační programy v červenci a srpnu • vstup do Kasina Bernardin • WiFi
a parkování (garáž za příplatek cca 5 EUR /den). příplAtky: jednolůžkový pokoj na vyžádání • dětská postýlka 7 EUR / den • lehátka a slunečníky cca 5 EUR / den.
poviNNé příplAtky (plAtBA NA MíStĚ): registrační poplatek 1 EUR / osoba • pobytová taxa 1,27 EUR / osoba /den splatná na místě. CENy oSoBA NA přiStÝlCE: dítě do
11,99 let: 300,– Kč / noc • dítě od 12 do 14,99 let: 1.290,– Kč / noc • dospělý: 1.590,– Kč / noc. DopRAvA: vlastní.

stylu, skládá se ze tří částí: Imperium dobrého pocitu, termální lázně a sauny Flavia a Vespasianus
termální bazény a vířivky (bazény zdarma, ostatní
za poplatek). Vedle vnitřního termálního parku
jsou k dispozici vnitřní a venkovní sauny (1 vnitřní
turecká sauna, 2 finské sauny, 1 finská sauna ve
vinném sudu, 1 venkovní finská sauna).
STRAVOVÁNÍ Polopenze formou bufetu.
OfIcIÁLNÍ kATEgORIE 4*

VYBAVENÍ Restaurace, 18. jamkové golfové hřiště
cca 200 m od hotelu, WiFi zdarma, parkoviště; v hotelu luxusní Valens Augusta Wellness v římském

AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE

dítě
do 6 let
POBYT

ZDARMA

Období:

02.05. – 02.06.
03.06. – 05.07.
22.06. – 05.07.
06.07. – 18.08.
19.08. – 13.10.
14.10. – 17.11.

rodina

2+1

1. a 2. os.

1. a 2.os. výhled
moře

1.990
2.290
2.290
2.490
2.390
2.290

2.590
2.490
2.790
2.690
2.590
2.490

CENA ZAHRNUJE: 1 x ubytování s polopenzí /osoba (minimální délka pobytu 2 noci) • volný vstup do bazénů a saun Termál parku 2 x denně • volný vstup do vnitřních
termálních bazénů Vespasianus • veškeré pobytové taxy. SLEVY: dítě do 5,99 let na přistýlce ZDARMA • dítě od 6 do 11,99 let na přistýlce 50% • dospělí na přistýlce
10%. DopRAvA: vlastní

Ankaran

Rezidence ADRIATIc ❂❂❂

Bungalovy TERME PTUJ ❂❂❂

POLOHA Vila je součástí Resortu Adria Ankaran se nachází v obci Ankaran, přímo u moře. Je to 20 minut jízdy od malebného středověkého
městečka Piran a 15 minut jízdy od Terstu. V blízkosti jsou také starobylá
města Koper a Izola. Na klidném místě ve stínu starých borovic a olivovníků, 5 km od dálnice.
PLÁŽ Cca 150 m částečně kamenitá, částečně zatravněná a částečně
betonová pláž, sprchy, lehátka (za příplatek), venkovní bazén s mořskou
vodou, bary a restaurace.
UBYTOVÁNÍ Komfortní ubytování hotelového stylu ve dvoulůžkových
pokojích s možností až 2 přistýlek (palanda), s TV/SAT, telefonem, klimatizací, internetem a soc. zařízením. Většina pokojů s balkonem nebo
terasou. Lednice za příplatek.
VYBAVENÍ Recepce, restaurace v hotelu Convent, venkovní bazén (otevřený 15.6.–1.9.), Adria wellness centrum (sauna, bazén, masáže–vše za
poplatek), tenisové kurty, plážový volejbal, bowling, kulečník, minigolf,
půjčovna kol, krytý bazén s mořskou vodou (aqua–aerobik každé ráno,
uzavřen v době 4.7.–11.7.), bar, bezplatné parkovací místo. V červenci a srpnu animace pro děti.

2 děti
do 12 let
POBYT

ZDARMA

STRAVOVÁNÍ Polopenze formou bufetu v hotelu Convent. Možnost dokoupení plné penze.
OfIcIÁLNÍ kATEgORIE 3*
Období

31.03. – 19.05.
19.05. – 07.07.
07.07. – 28.07.
28.07. – 18.08.
18.08. – 08.09.
08.09. – 06.10.

1. a 2.os.

1. a 2.os.rod.pokoj

1.690
1.990
2.290
2.390
1.990
1.690

2.190
2.390
2.690
2.790
2.390
2.190

rodina

AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE

2+2

CENA ZAHRNUJE: 1 x ubytování s polopenzí (minimální délka pobytu 4 noci anebo 5 nocí v období 7.7. – 18.8.) • povlečení a ručníky • vstup do venkovního, vnitřního
bazénu a ﬁtness dle otvírací doby • vstup na pláž v létě • internet • parkování. NEpoviNNé příplAtky: plná penze: + 390,– Kč / osoba / den • lednice: + 3 EUR / den •
dětská postýlka: + 5 EUR / den. poviNNÝ příplAtEk NA MíStĚ: pobytová taxa: + 1,27 EUR / osoba a den (děti do 18. let 50%) splatná na místě • registrační poplatek:
+ 1 EUR / osoba. SlEvy: děti do 12. let na přistýlkách ZDARMA • dospělá osoba na přistýlce 20% sleva. DopRAvA: vlastní.
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POLOHA Cca 200 m od termálních lázní s vnitřním a venkovním bazénovým komplexem a tobogány. V nejstarším slovinském městě Ptuj
s římskou a středověkou historií.
UBYTOVÁNÍ Moderní bungalov se 180 cm
širokým lůžkem nebo dvěma samostatnými
lůžky o rozměrech 90 cm s výhledem do parku.
Bungalov (23–28 m2) má koupelnu se sprchou
a toaletou, stůl a případně rozkládací pohovku
s možností přistýlky nebo je pouze dvoulůžkový.
VYBAVENÍ Restaurace, 18. jamkové golfové hřiště, WiFi, parkoviště. 200 m od ubytování termální
lázně s vnitřním a venkovním bazénovým komplexem a tobogány, vedle vnitřního termálního
parku jsou k dispozici vnitřní a venkovní sauny

(1 vnitřní turecká sauna, 2 finské sauny, 1 finská
sauna ve vinném sudu, 1 venkovní finská sauna).
Ve vedlejším Grand hotelu Primus se nachází luxusní Valens Augusta Wellness v římském stylu,
skládá se ze tří částí: Imperium dobrého pocitu,
termální lázně a sauny Flavia a Vespasianus termální bazény (vše za poplatek).

dítě
do 6 let
POBYT

ZDARMA

STRAVOVÁNÍ Polopenze formou bufetu je
k dispozici v restauraci Zila ve vnitřním termálním parku.

rodina

2+1
Období

AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE

CENA ZAHRNUJE: 1 x ubytování s polopenzí / osoba (minimální délka pobytu 2 noci) • volný vstup do bazénů a saun Termál parku 2
SlEvy: dítě do 5,99 let na přistýlce ZDARMA • dítě od 6 do 11,99 let na přistýlce 50% • dospělí na přistýlce 10%. DopRAvA: vlastní

26.04. – 01.05.
02.05. – 28.06.
29.06. – 18.08.
19.08. – 06.10.
07.10. – 25.10.

1. a 2.
os.

1.690
1.490
1.690
1.490
1.390

x denně • veškeré pobytové taxy.
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SLOVINSkO / Bled

RAkOUSkO
Tyrolsko

garni hotel Savica – Sava Hotels & Resorts

Sporthotel gROSSgLOckNER ❂❂❂

❂❂❂❂

rodina

2+2
POLOHA Renovovaný rodinný hotel se nachází
u jezera Bled.
UBYTOVÁNÍ 2lůžkové pokoje, některé s možností propojení na rodinné pokoje (některé rodinné pokoje i s palandou), zařízené s důrazem
na potřeby rodin s malými dětmi. Většina pokojů
má balkon. Každý pokoj má vlastní koupelnu se
sprchou nebo vanou, kabelovou TV, připojení na
internet, telefon, mini bar, trezor a klimatizaci.
VYBAVENÍ Snídaňová místnost, dětské hřiště,
dětská herna, hlídání dětí, tenisový kurt, stolní
Období

30.03. – 08.06.
09.06. – 13.07.
14.07. – 08.09.
09.09. – 28.09.
29.09. – 26.10.

1. a 2.os

1.790
2.190
2.290
2.290
1.790

1. a 2. os.
rod.pokoj

2.290
2.890
2.990
2.990
2.290

tenis, Živa wellness ve vedlejším hotelu Golf –
vstup do bazénů zdarma 3 hodiny denně. Hotel
organizuje zábavu a vzdělávání dětí s pomocí
rozsáhlých zábavných programů s ohledem na
životní prostředí.
STRAVOVÁNÍ Polopenze formou bufetu. V hotelu Savica jsou snídaně, večeře jsou podávány
v hotelové restauraci Golf v sousedním hotelu,
kde se také nachází Veranda Restaurace a la
carte, která nabízí širokou škálu pokrmů místní
a mezinárodní kuchyně.
OfIcIÁLNÍ kATEgORIE HOTELU 4*

AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE

2 děti
do 12 let

rodina

2+2

POBYT

ZDARMA
u jezera

POLOHA Hotel ze dvou vedlejších budov (Figol
a Jenshof) v klidném prostředí v části lokality
Grossdorf 1350 m nm. Vhodné pro turistiku,
Národní park Vysoké Taury, Grossglockner, jízda na horském kole, rafting, lezectví, vodopády
Umbalfälle Virgen. Lienz cca 30 km, italské hranice cca 65 km.
UBYTOVÁNÍ Zařízené 2–lůžkové pokoje (cca
20 m2) v domě Figol anebo rodinné pokoje pro až 4
osoby (cca 22 m2 – patrová postel) v domě Jenshof.
Vlastní soc. zařízení, TV, fén, balkon nebo terasa.

CENA ZAHRNUJE: 1 x ubytování s polopenzí/osoba
(minimální délka pobytu 3 noci) • vstup do 3 hodin
denně do bazénů wellness komplexu Živa v hotelu
Golf • veškeré pobytové taxy. SlEvy: dítě do 11,99 let
na přistýlce ZDARMA • osoba od 12. let na přistýlce
sleva 30% • rodinný pokoj: 2 děti ZDARMA do 12 let
s 2 platícími osobami. DopRAvA: vlastní.

VYBAVENÍ HOTELU Recepce, restaurace
s terasou v budově Jenshof, bar, výtah, Wi–Fi
ve společných prostorech zdarma a parkoviště.
Dětské hřiště a herna, úschovna kol. Wellness:
fitness a bazén v domě Figol, relaxační místnost se saunou v Jenshofu.

STRAVOVÁNÍ All inclusive light: snídaně formou bufetu od 08:00 do 10:00 hod, obědová
polévka, odpolední svačina, večeře o třech
chodech (výběr z menu nebo bufet), salátový
bufet, od 10:00 do 21:00 hod – pivo, místní víno,
nealko, voda, ostatní nápoje za poplatek.

dítě
do 12 let
POBYT

ZDARMA

AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE

OfIcIÁLNÍ kATEgORIE HOTELU 3*

CENA ZAHRNUJE: 3x ubytování v pokoji s all inclusive
light / osobu (minimální délka pobytu 3 noci
s libovolným dnem nástupu) • vstup do welness •
povlečení a ručníky. poviNNé příplAtky – UBytovÁNí:
pobytová taxa: + 2,00 EUR / osobu / den (děti
do 14,9 let neplatí) splatná na místě. SlEvy –
UBytovÁNí: 3. a 4. lůžko: dítě do 11,9 let: zdarma
• dítě 12–18,9 let: sleva 50% • dospělí: sleva 10%.
DopRAvA: pouze vlastní

dům Figol
Období:

1. a 2.os.

25.05. – 01.07.
01.07. – 14.07.
15.07. – 25.08.
26.08. – 08.09.
09.09. – 22.09.

dům Jenshof
1. a 2.os.rod.
pokoj

5.290
5.790
6.790
5.790
5.290

5.890
6.490
7.390
6.490
5.890

Land Salzburg

Hotel JADRAN

Hotel JOHANNESHOf ❂❂❂

❂❂❂+

dítě
do 6 let

dítě
do 7 let

POBYT

POLOHA V blízkosti jezera Bled v centru letoviska.
UBYTOVÁNÍ Krásné 2lůžkové pokoje možné
s přistýlkou. Polovina pokojů má výhled na jezero Bled (je možná přistýlka), ostatní pokoje mají
výhled do klidnější části města Bled . Většina
z 45 pokojů má balkon, koupelnu s vanou/sprchou, telefonem s přímou volbou, kabelovou TV,
WiFi, minibarem. Všechny pokoje mají veškeré

Období

30.03. – 08.06.
09.06. – 13.07.
14.07. – 08.09.
09.09. – 28.09.
29.09. – 26.10.
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1. a 2.os.

1. a 2.os
výhled jezero

1.490
1.590
1.690
1.590
1.490

1.690
1.790
1.990
1.790
1.690

potřebné vybavení i pro domácí mazlíčky. Domácí zvíře za poplatek: cca 10 EUR za noc.
VYBAVENÍ Recepce, internetový koutek na recepci, parkoviště. Hosté mohou využívat se slevou bazénový komplex a za poplatek wellnes
centrum v partnerském hotelu.
STRAVOVÁNÍ Polopenze formou bufetu. Snídaně se podává v hotelu Jadran, na večeře se
dochází do nedaleké restaurace Panorama
vzdálené cca 100 m od hotelu.
OfIcIÁLNÍ kATEgORIE HOTELU 3*
AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE

u jezera

ZDARMA

NÁŠ NÁZOR Ideální pro hosty, kteří hledají
příjemnou atmosféru malého hotelu. Hotel
nabízí ubytování za přijatelné ceny a zároveň akceptuje domácí mazlíčky.
CENA ZAHRNUJE: 1 x ubytování s polopenzí / osoba
(minimální délka pobytu 3 noci) • slevu na vstup
do bazénů wellness komplexu Živa v hotelu Golf
• veškeré pobytové taxy. příplAtky jednolůžkový
pokoj na vyžádání • pobyt s malým psem 10 EUR/
noc. SlEvy: dítě do 5,99 let na přistýlce ZDARMA •
dítě od 6 do 11,99 let na přistýlce sleva 50% • osoba
od 12 let na přistýlce sleva 30% DopRAvA: vlastní.

POLOHA Renovovaný rodinný hotel umístěný
v klidném místě, nedaleko restaurací, barů
a nákupních možností cca 100m.Vhodné pro turistiku, horskou cyklistiku, Saalbach 3 km, Zell
am See 20 km, Salzburg 100 km.
UBYTOVÁNÍ Hlavní budova a přistavené nové
části. 2–lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky
pro dítě do 16.let anebo pokoje Komfort pro 2
osoby případně až pro 2 dospělé a 2 děti (patrová postel) v nové části. Všechny pokoje mají
vlastní soc. zařízení, TV, WiFi, a balkon.
VYBAVENÍ HOTELU Vstupní hala s krbem,
posezením a recepcí, restaurace, letní terasa,
výtah, sklep pro kola, možnost mytí jízdních
kol, louka s lehátky, dětské hřiště, stolní tenis,
parkování, WiFi. Wellness: relaxační místnost
s finskou saunou, párou, a infra saunou.

STRAVOVÁNÍ Polopenze. Snídaně formou bufetu,
večeře 4–5 chodů formou výběr z menu, salátový
bufet. 1 x za týden grilovací večer (dle počasí).

POBYT

ZDARMA

OfIcIÁLNÍ kATEgORIE HOTELU 3*

Období:

24.06. – 07.07.
07.07. – 25.08.
25.08. – 16.09.

1. a 2.os.

1. a 2.os.
v 2/3

1. a 2.os.
v 2/0 komfort

1. a 2. os.
v 2/2 komfort

4.690
5.690
4.690

5.890
6.590
5.890

6.690
6.990
6.690

6.890
7.290
6.690

AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE

CENA ZAHRNUJE: 3 x ubytování v pokoji s polopenzí/ osobu (minimální délka pobytu 3 noci s libovolným dnem
nástupu) • povlečení a ručníky • parkování • Saalbach Hinterglemm JOKER CARD (místní atrakce se slevou
či zdarma). poviNNé příplAtky – UBytovÁNí: pobytová taxa: + 1,10 EUR / osobu / den (děti do 14,9 let neplatí)
splatná na místě. SlEvy – UBytovÁNí: přistýlka: dítě do 6,9 let: zdarma • dítě 7–11,9 let: platí 490 Kč / 1 noc •
dítě 12–15,9 let: platí 990 Kč / 1 noc. DopRAvA: pouze vlastní
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RAkOUSkO

Mathiveri / MALEDIVY

štýrsko

Hotel SONNHOf ❂❂❂

Rezidence kUDOS STAY

POLOHA Hotel v nadmořské výšce cca 1300
m, centrum cca 2 km. Nejbližší restaurace cca
500m. Kolem hotelu vedou různé turistické
stezky a trasy pro horská kola.

čovna kol (za poplatek). Wellness: krytý bazén,
relaxační místnost se saunou, tenisové hřiště
nedaleko hotelu, Nordic Walking kurz týdně
organizovaný hotelem.

POkOJE Standardně a moderně zařízené 2–lůžkové pokoje s možností přistýlky pro dítě do
13.let (cca 25 m2), případně dvoulůžkové pokoje
Panorama cca 22 m2 zařízené v typickém štýrském
stylu– dřevěný nábytek, případně rodinné pokoje
pro 4 osoby – oddělené 2 místnosti s 1 koupelnou .
Vlastní soc. zařízení, TV, koberec na podlaze.

STRAVOVÁNÍ Polopenze: snídaně formou bufetu,
svačina na túru (1 x sandwich, 1 kus ovoce, malý
nápoj), večeře o třech chodech (výběr z menu),
salátový bufet, 1 nápoj v ceně (malé pivo, 1dcl vína
nebo 2 dcl nealko), ostatní nápoje za poplatek.

18.05. – 07.07.
07.07. – 25.08.
25.08. – 28.10.

pokoj 2/1
1. a 2.os.

4.190
4.790
4.190

3x ubytování v pokoji s polopenzí / osobu (minimální délka
pobytu 3 noci s libovolným dnem nástupu) • vstup do welness (župan a ručník
do sauny) • povlečení a ručníky • Murtal Card (slevy a programy v regionu).
poviNNé příplAtky – UBytovÁNí: pobytová taxa: + 2,50 EUR / osobu / den (děti do
15,9 let cca 0,40 EUR /den) splatná na místě. SlEvy – UBytovÁNí: 3. a 4. lůžko:
dítě do 2,9 let: zdarma • dítě 3–5,9 let: sleva 75% • dítě 6–11,9 let: sleva 50%.
DopRAvA: pouze vlastní.
CENA ZAHRNUJE:

pokoj Panorama
1. a 2.os.

4.390
4.990
4.390

AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE

OfIcIÁLNÍ kATEgORIE 3*

VYBAVENÍ HOTELU Recepce, restaurace s terasou, dětská herna, Wi–Fi a parkoviště. Dětské
hřiště a herna, louka s lehátky, úschovna a půjpokoj
Období:

NÁŠ NÁZOR Vhodné pro turistiku, jízda na
horském kole, lezectví, v blízkosti – Naturerlebnispark Keltenberg – získáte poznatky
o životě Keltů v přírodě a s přírodou, Trieben
cca 9 km, jezero Schribelsee, Wilde Berg
Mautern–tematický zábavní park, klášter
Admont cca 24 km.

rod.pokoj 2/2
1. a 2.os.

4.690
5.290
4.690

POLOHA Na klidném ostrově Mathiveri, které je cca 87 km od hlavního
města Male a od letiště. Asi 5minut chůzí od hotelu se nachází krásná
známá pláž BIKINI BEACH. Zázemí na ostrově Mathiveri je pro nenáročnou klientelu.
PLÁŽ Cca 30 m od rezidence soukromý úsek krásné písečné pláž s krásnou průzračnou vodou, s pozvolným vstupem do moře. Lehátka a slunečníky zdarma. Vodní sporty za poplatek.
UBYTOVÁNÍ Příjemné 2 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením.
VYBAVENÍ Jídelna, společenská místnost s TV, bar, připojení k internetu
(zdarma), velká zahrada, recepce 24h/denně, dětské hřiště, lounge a restaurace.
STRAVOVÁNÍ Polopenze, snídaně kontinentální a místní maledivská.
Večeře je připravena formou mezinárodní a západní kuchyně a z místního maledivského jídla. Za příplatek: plná penze.V případě plné kapacity
je večeře řešena formou bufetu.

Bad goisern

Penzion BERgBLIck

NÁŠ NÁZOR Velmi pěkné klidné místo, obydlené pouze místními
obyvateli. Vhodné pro páry ke strávení romantické dovolené a všechny věkové kategorie, kteří hledají odpočinek a relaxaci na klidném
a exotickém místě daleko od hluku rušných letovisek s koupáním
v průzračném oceánu. Vedle ostrova Mathivery se nachází překrásný
osamocený (neobydlený) ostrov, kam dojdete pěší chůzí vodou cca
300 metrů.

7x ubytování s polopenzí • zpáteční letenka včetně letištních
tax • transfer lodí z letiště Male na ostrov Mathiveri • povlečení a ručníky. CENA
NEZAHRNUJE – NEpoviNNé příplAtky: plná penze, cestovní pojištění.
CENA ZAHRNUJE:

od

28.990 Kč

SKVĚLÁ

CENA

Termín je variabilní a lze měnit dle přání a požadavků klienta na míru,
cena se může lišit vzhledem k aktuálním cenám letenek a jejich dostupnosti v době jejich knihování. Letenky na zpětné přepotvrzení ověření
dostupnosti, dostupnost ubytování je vždy na vyžádání a zpětné ověření.
Další nabídku hotelů od 2* – 5* v destinaci Maledivi na vyžádání v CK.

POLOHA Penzion se nachází při vstupu do
Bad Giosernu (500 mn.m.) s výhledem na pohoří Dachstein. Vzdálenost od centra cca 700
m, venkovní koupaliště vcca 900 m. Mnoho
sportovních a turistických vyžití v okolí. V ceně
pobytu Salzkammergut Erlebniscard.
POkOJE S dřevěným nábytkem a podlahou –
jednolůžkové (bez příplatku), 2–lůžkové pokoje
a 2–lůžkové s možností jedné přistýlky pro
dítě do 15. let, v nabídce také rodinné pokoje
s dvoulůžkem a jednou patrovou postelí, vlastní soc. zařízení, TV, WiFi a balkon.
pokoj
Období:

01.05. – 07.07.
07.07. – 18.08.
18.08. – 01.11.
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pokoj 2/0
1. a 2. os.

rod. pokoj 2/2
1. a 2.

3.290
3.490
3.290

3.490
3.690
3.490

VYBAVENÍ Restaurace a bar s terasou, snídaňová místnost, zahrada s lehátky a hřištěm,
garáž pro motocykly, úschovna a půjčovna
jízdních kol.
STRAVOVÁNÍ Snídaně (bohatý bufet). Možnost
dokoupení večeří.

dítě
do 6 let
POBYT

ZDARMA

AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE

CENA ZAHRNUJE: – 3x ubytování v pokoji se snídaní/ osobu (minimální délka pobytu 3 noci s libovolným dnem
nástupu) • Salzkammergut Erlebniscard Více informací: www.salzkammergut.at/cz/cz/salzkammergut–
card.html • povlečení a ručníky • parkování, pobytovou taxu splatná na místě. NEpoviNNé příplAtky –
UBytovÁNí: malé domácí zvíře (na zpětné potvrzení): + 4 EUR / den • večeře: + 450 Kč / osoba / noc. SlEvy
– UBytovÁNí: přistýlka: dítě do 6 let: zdarma • dítě 6 až 15 let: sleva 50 % • dospělí: sleva 10 %. DopRAvA:
pouze vlastní.

AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE
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BALI / kediri

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ CESTOVNÍ KANCELÁŘE ATLANTIKA, spol. s r.o.

Následující podmínky platí pro všechny zájezdy ve smyslu § 2522 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pořádané cestovní kanceláří Atlantika, spol. s r.o., IČ: 253 32 040,
se sídlem Brno, Běhounská 22/24, PSČ 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 26238 (dále jen CK).

Rezidence SAMSARA ❂❂❂❂❂

Tyto podmínky

tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu uzavřené mezi CK a zákazníkem. Nedílnou součástí smlouvy o zájezdu, resp. těchto Podmínek pro cestující, jsou také Všeobecné informace a Přepravní
podmínky příslušného leteckého dopravce, které naleznete na http://www.atlantika.cz/vseobecne–informace, nebo ve vybraných případech budou zákazníkovi předány na prodejně. Uzavřením
smlouvy o zájezdu zákazník vyjadřuje bezvýhradný souhlas s výše uvedenými dokumenty.Všechny tyto dokumenty jsou pro smluvní strany závazné. CK se zabývá prodejem zájezdů, provozováním
cestovní kanceláře, silniční motorovou dopravou a poskytováním s tím souvisejících služeb, zprostředkováním prodeje služeb cestovního ruchu, které netvoří spojené cestovní služby (dále jen „jiné
služby cestovního ruchu“). Tyto Podmínky pro cestující upravují práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy o zájezdu.

POLOHA Příjemná mezonetová luxusní rezidence s jedinečným dizajnem ležící v krásných zelených zahradách, obklopená rýžovými poli na
exotického Bali. Nachází se v klidné části Kediri, kam dojdete pěší chůzí
do místních kaváren, restaurací a trhů v sousedství. Vzdálenost od letiště a hlavního města Denpasar je cca 1,30 minut. Seminyak cca 45 minut,
Caggu cca 20 min.

NÁŠ NÁZOR Vkusně zařízená nadstandardní komfortní vila pro osm
osob, obklopená zelení s výhledy do rýžových polí exotického Bali. Rezidence je vhodná pro všechny věkové kategorie, rodiny s dětmi i menši
skupinky přátel. Vzhledem k úrovni vily hodnotíme dle našeho ohodnocení toto ubytování: ❂❂❂❂❂ – vhodné pro náročnou klientelu.

PLÁŽ Cca 500 m cca je krásná písečná pláž s průzračnou vodou, s pozvolným vstupem do moře. Vodní sporty za poplatek. Zázemí na pláži.
UBYTOVÁNÍ Komfortně 2lůžkové pokoje s krásným dizajnem ( celkem
4 pokoje ) z toho dva pokoje mají přímý vstup do bazénu, jsou nadstandardně moderně zařízené: každá ložnice má koupelnu/WC (vysoušeč
vlasů), šampon, TV/SAT, individuálně ovladatelná klimatizace. Ve vile je
společná plně vybavená kuchyň, kde se nachází kuchyňský kout, lednička, jídelna, terasa s bazénem.
MOŽNOSTI OBSAzENÍ: 4x dvoulůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením, kapacita max pro 8 osob. V ojedinělých případech možná přistýlka na pokoji – pouze na vyžádání zpětné ověření.

od

26.990 Kč

VYBAVENÍ VILY Rezidence má jedinečný dizajn. Klienti mají možnost
plně využívat celý komplex s bazénem, zahradou a terasou. Parkování
na pozemku ZDARMA, wifi ZDARMA, žehlička, vysoušeč vlasů. V dosahu
rezidence kavárna, obchod, restaurace.
STRAVOVÁNÍ Vlastní strava, snídaně za příplatek.
OfIcIÁLNÍ kATEgORIE Rezidence

SKVĚLÁ

CENA

Vila až pro

8 osob

Termín je variabilní a lze měnit dle klienta na míru. Cena se může lišit
vzhledem k aktuálním cenám letenek a jejich dostupnosti v době jejich
knihování. Letenky na zpětné přepotvrzení ověření dostupnosti. Dostupnost ubytování je vždy na vyžádání a zpětné ověření. Vízum na Bali
a do Indonésie je zdarma při pobytu do 30 dnů. (Je zapotřebí pas platný
min. 6 měsíců po návratu z Bali, nejméně dvě volné stránky v pase).

AkTUÁLNÍ
cENY
A INfO zDE
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7x ubytování / cena platí při obsazenosti rezidence • to je osm platících dospělých osob, zpáteční letenku včetně
letištních tax a poplatků, dle aktuálního tarifu v době knihování, transfer z letiště Denpasar a zpět, správce na místě. CENA NEoBSAHUJE:
delegáta, stravování poviNNé příplAtky: každé neobsazené lůžko + 4.500 Kč / osobu / pobyt 7 nocí v případě obsazenosti méně než
osmi platícími osobami je nutné uhradit cenu za každé neobsazené lůžko.
CENA oBSAHUJE:

1. SMLOUVA O ZÁJEZDU
Před tím, než zákazník učiní závaznou objednávku, resp. před
uzavřením smlouvy o zájezdu, obeznámí CK zákazníka s Informačním memorandem o zpracování osobních údajů a sdělí zákazníkovi na příslušném vzorovém formuláři informace, zda se
jedná o zájezd nebo o spojené cestovní služby, a informace o způsobu právní ochrany zákazníka. Smluvní vztah vzniká mezi CK
a zákazníkem na základě uzavřené smlouvy o zájezdu ve smyslu § 2521 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, která
je následně potvrzena CK, a to formou samostatného potvrzení o zájezdu. Tímto potvrzením vznikají oběma stranám práva
a povinnosti stanovené uzavřenou smlouvou, těmito všeobecnými podmínkami, právními předpisy České republiky, zejména tedy zákonem č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, dále právními
předpisy Evropské unie a mezinárodními smlouvami, kterými je
Česká republika vázána. Při přihlášení na zájezd obdrží zákazník
smlouvu o zájezdu, kterou vyplní a po podpisu předá nebo zašle CK. Po potvrzení smlouvy o zájezdu ze strany CK a zákazníka
je zákazník povinen uhradit cenu zájezdu dle podmínek a ve lhůtách stanovených níže. Smlouvou o zájezdu se CK zavazuje pro zákazníka zajistit zájezd dle své nabídky, a to ve sjednaném rozsahu
a kvalitě. Nabídka zájezdů prezentovaná na internetových stránkách CK představuje sortiment zájezdů a zákazník si může vybrat
konkrétní zájezd včetně parametrů (jako je termín zájezdu, počet
cestujících, doprava, strava aj.). Poté, co si takto zákazník specifikuje vybraný zájezd, dává CK návrh na uzavření smlouvy o zájezdu
(tzv. Nabídka). Smlouva o zájezdu vzniká až následným potvrzením nabídky zákazníka ze strany CK a zaslání potvrzení o zájezdu
zákazníkovi (tzv. akceptace). CK tímto vylučuje aplikaci ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Obsah smlouvy o zájezdu,
podle níž se CK zavazuje, že zákazníkovi poskytne zájezd, a zákazník se zavazuje, že zaplatí smluvenou cenu zájezdu, se blíže určuje
dle katalogu, dodatečných nabídek, v souladu s těmito podmínkami. Zákazník je povinen seznámit se před podpisem smlouvy
o zájezdu s těmito všeobecnými podmínkami, což svým podpisem stvrzuje. Dále je povinen seznámit se s programem zájezdu,
podmínkami účasti na zájezdu a s pasovými a vízovými požadavky, které mu CK sdělí.Po předání smlouvy o zájezdu zákazníkem
vydá CK písemné potvrzení o zájezdu, obsahující označení smluvních stran, přesné vymezení zájezdu (uvedením času zahájení
a ukončení a uvedením všech zahrnutých služeb), konečné ceny,
dále lhůty, ve které má zákazník uplatnit své právo z případného
porušení povinnosti CK a výši odstupného, které je zákazník povinen uhradit v případě stornování zájezdu. Dle konkrétního zájezdu potvrzení případně obsahuje i bližší informace o ubytování,
dopravě a stravování. Dále, nejpozději 7 dnů před začátkem zájezdu, doručí CK zákazníkovi vhodným způsobem případné další podrobné a pro zákazníka důležité informace o všech skutečnostech,
které nejsou obsaženy ve smlouvě o zájezdu, potvrzení o zájezdu,
nebo katalogu, který CK zákazníkovi předala. Text smlouvy o zájezdu má přednost před těmito podmínkami i popisem zájezdu
v katalogu nebo jiném nabídkovém textu.
2.CENA ZÁJEZDU
Celková cena je konečná a zahrnuje dopravu, ubytování a stravování podle vlastního výběru a eventuální program během zájezdu,
není–li v popisu zájezdu uvedeno jinak, nebo i další služby uvedené v smlouvě o zájezdu, letištní taxy a další poplatky, jsou–li součástí zájezdu (bezpečnostní poplatky, transfery v destinaci, služby
delegáta) a palivové příplatky.
Celková cena nezahrnuje cestovní pojištění, případné vízum, volitelné nepovinné služby v destinaci (např. fakultativní výlety, pronájem auta apod.) a manipulační poplatek za dítě do 2 let.
Celková cena zahrnuje veškeré daně a poplatky, kterou jsou CK známé v čase přípravy nabídky zájezdu. Nelze–li další náklady přiměřeným způsobem vyčíslit před uzavřením smlouvy o zájezdu, uvede
CK druh dalších nákladů, jež mohou zákazníkovi ještě vzniknout.
Jednotlivé destinace mají právo zavést povinnost úhrady dalších
plateb např. pobytových tax. Tyto platby proto nelze kalkulovat
do celkové ceny zájezdu a jejich případná úhrada bude prováděna v místě pobytu dle pokynů místních samospráv v místní měně.
U některých destinací se při zpátečním letu platí místní odletová
taxa, kterou není možné zahrnout do ceny. Aktuální informace obdrží zákazník v pokynech před odletem.
3. PLATEBNÍ PODMÍNKY
CK má právo na zaplacení ceny zájezdu před poskytnutím zájezdu
a zákazník je povinen cenu zájezdu před jeho poskytnutím uhradit, a to neprodleně po potvrzení zájezdu ze strany CK . U pobytových zájezdů katalog Léto 2019 je zákazník povinen zaplatit
zálohu v minimální výši: 1.500 Kč/os při uzavření smlouvy o zájezdu do 28.02.2019, následovně do 15.03.2019 doplatek do 50%
konečné ceny zájezdu. Od 01.03.2019 zálohu 50% konečné ceny
zájezdu nebo konečnou cenu zájezdu. U zájezdů destinace Bali,
Maledivy a lyžařských zájezdů ZIMA 2019 pořádané CK Atlantika: zákazník je povinen uhradit zálohu ve výši 50% ceny zájezdu
nebo konečnou cenu zájezdu. Konečná cena zájezdu u všech druhů zájezdů musí být uhrazena nejpozději 45 dní před zahájením
zájezdu. Při uzavření smlouvy o zájezdu ve lhůtě kratší než 45 dnů
před zahájením zájezdu je zákazník povinen zaplatit celkovou konečnou cenu zájezdu při uzavření smlouvy o zájezdu.: při placení
bankovním převodem se okamžikem zaplacení rozumí okamžik,
kdy je na běžný účet CK připsána celá konečná cena zájezdu. Při
placení prostřednictvím platební brány dojde k provedení platby
okamžikem jejího provedení zákazníkem. Za změnu objednávky
podle přání zákazníka, která má za následek překnihování termínu nebo ubytování, je povinen zákazník zaplatit poplatek 500 Kč
za každou překnihovanou osobu včetně dětí. Tato částka 500 Kč se
netýká leteckých zájezdů na vyžádaní. U leteckých zájezdů Exotika operovaných linkovými lety – destinací Bali, Maledivy aj. veš-

keré poplatky za změny, překnihovací poplatek se řídí a podléhají
podmínkám dané letecké společnosti dle aktuální výše, týká se
i storno poplatku za zrušení letenky. Překnihování je pouze možné
bude–li to situace kapacity hotelu či zájezdu dovolovat.
Pokud nedojde k úhradě konečné ceny zájezdu v termínu uvedeném ve smlouvě o zájezdu či potvrzení o zájezdu, nemá zákazník
nárok na účast na zájezdu a k čerpání jakýchkoli služeb. Doklad zakládající nárok na ubytování a čerpání dalších služeb neboli „VOUCHER“ bude zásadně zákazníkovi předán nebo zaslán až po úhradě
celé konečné ceny zájezdu. CK doručí zákazníkovi vhodným způsobem nejpozději sedm dnů před zahájením zájezdu podrobné pokyny pro cestu, ubytovací Voucher. Jedná se o údaje, které jsou pro
cestu důležité, zejména údaje o plánovaných časech odjezdu, popřípadě o lhůtách pro odbavení, plánovaných časech zastávek,
dopravním spojení a příjezdu, které nebyly zákazníkovi předány
před uzavřením smlouvou o zájezdu. Je–li smlouva o zájezdu uzavřena v době kratší než sedm dnů před zahájením zájezdu, splní
CK uvedené povinnosti již při uzavření smlouvy o zájezdu. V případě, že zákazník tyto pokyny ve stanovené lhůtě neobdrží, prosíme
o kontaktování CK. Poplatky za překnihování a zrušení objednaného zájezdu jsou splatné ihned po provedení těchto úkonů na
požadavek zákazníka. Všechny platby může zákazník provést
v hotovosti v provozovně CK či bezhotovostně na účet CK, nebo pokud zplnomocní k úhradám splátek zájezdu autorizovanéhoprodejce, může hradit splátky autorizovanému prodejci. Za řádnou
a včasnou úhradu odpovídá CK vždy klient. Pokud dojde po podpisu smlouvy o zájezdu a jejím potvrzení ze strany CK k následné slevě tohoto zájezdu v nabídce CK, nezakládá toto právo zákazníka na
snížení již potvrzené ceny. Poukazy Sodexho Pass a Flexi Pass lze
uplatnit do hodnoty 50 % z celkové ceny zájezdu, maximálně však
do výše 20 000,– Kč na zájezd. Bonifikované poukazy, slevy a bonusy nelze kombinovat s žádnými jinými poukazy, slevami a bonusy CK (není–li uvedeno jinak).
4. ZMĚNA CENY ZÁJEZDU, POSTOUPENÍ SMLOUVY
CK je oprávněna za podmínek stanovených v tomto článku zvýšit
cenu zájezdu. Podpisem smlouvy o zájezdu toto zákazník bere na
vědomí. Cena zájezdu může být ze strany CK zvýšena pouze pokud
se do 21. dne před sjednaným okamžikem zahájení zájezdu zvýšila
cena za dopravu včetně cen pohonných hmot, platby spojené s dopravou, jako jsou letištní a podobné poplatky či směnný kurz české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než
10%. Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu. Zákazník je povinen v případě zvýšení ceny zájezdu uhradit vzniklý rozdíl ve lhůtě
5 dnů ode dne doručení oznámení.
CK si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy o zájezdu oznámit
zákazníkovi změny údajů uvedených v katalogu. V takovém případě, kdy se údaje ve smlouvě o zájezdu a potvrzení o zájezdu odlišují od těch v katalogu, jsou závazné údaje uvedené ve smlouvě
o zájezdu či v potvrzení o zájezdu. Zákazník může smlouvu o zájezdu postoupit na třetí osobu, která splňuje podmínky zájezdu.
Oznámení o postoupení smlouvy ze strany zákazníka musí být CK
doručeno alespoň 7 dní před zahájením zájezdu, a to spolu s prohlášením třetí osoby, že s uzavřenou smlouvou souhlasí, a že splňuje podmínky účasti na zájezdu.
Zákazník a třetí osoba jsou povinni společně a nerozdílně uhradit
náklady CK spojené s postoupením smlouvy (změny osoby zákazníka), a to ve výši 500 Kč za každou osobu včetně dětí.

Zákazník, který uzavřel s CK smlouvu o zájezdu, je povinen hradit také stornopoplatky, které vzniknou v souvislosti se stornem
kterékoliv osoby ze smlouvy o zájezdu. Pro výši stornopoplatků
platí shora uvedené obdobně. CK má právo započítat příslušnou
výši stornopoplatku oproti složené záloze, resp. zaplacené ceně
zájezdu, k čemuž dává zákazník výslovný souhlas. Stornopoplatky se vztahují také na zájezdy „na vyžádání“.V případě, že se zákazník nedostaví k zájezdu, či na letiště, nemá nárok na vrácení
ceny zájezdu, ani bezplatnou změnu zájezdu. Poplatky za změnu
knihování a odstoupení od smlouvy (storno poplatky) jsou splatné ihned.Po odečtení storno poplatků obdrží zákazník zpět rozdíl
uhrazené ceny zájezdu a storno poplatku. Tato platba se převádí
přes účtárnu CK bankovním převodem ve lhůtě do 30 dní. V případě, že zákazník v průběhu zájezdu na základě svého přání zruší
zájezd nebo svévolně nevyčerpá některou ze zaplacených služeb,
nemůže uplatnit nárok na náhradu za nevyčerpané služby.

leteckým přepravcem).

8. DODRŽOVÁNÍ CELNÍCH, DEVIZOVÝCH
A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Zákazníci jsou povinni dodržovat všechny celní, devizové a právní
předpisy České republiky a obdobné předpisy navští–vené země.
Pokud by zákazník svým jednáním ohrožoval nebo narušil průběh
a program zájezdu, nebo pokud závažným způsobem poruší celní,
devizové a právní předpisy České republiky nebo obdobné předpisy navštívené země, může být vyloučen z účasti na zájezdu, přičemž ztrácí jakýkoliv nárok na náhradu nevyužitých služeb.

ky a léčení v zahraničí ze svých finančních prostředků. Doporučujeme proto, aby si každý účastník zájezdu sjednal před odjezdem
vlastní cestovní pojištění v zahraničí (pojištění lze zřídit v CK). CK
je povinna po celou dobu své činnosti mít uzavřenou pojistnou
smlouvou o pojištění proti úpadku cestovní kanceláře. Spolu s potvrzením o zájezdu předá CK zákazníkovi doklad o tomto svém pojištění vystavený pojistitelem.

11. REKLAMACE
Má–li zájezd vadu, došlo–li k porušení smlouvy o zájezdu a nenaplnění služeb, kterou zákazník bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od skončení zájezdu, CK vytkl, má zákazník
právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Pokud je reklamace oprávněna CK zákazníkovi doporučuje, aby na
případné vady zájezdu upozornil průvodce (delegáta, vedoucího
zájezdu) přímo na místě v průběhu zájezdu, protože je schopen
zjednat nápravu neprodleně a sepsat se zákazníkem reklamační
protokol, který CK usnadní zjištění skutkového stavu při posuzování reklamace. V případě reklamace po skončení zájezdu je třeba
tuto předat CK. Oprávněnost reklamace posoudí CK bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne předání reklamace CK.
Došlo–li k nesplnění programu zájezdu nebo nesplnění sjednaných služeb z viny CK, má zákazník právo na náhradu škody jen
7. DOKLADY
do výše skutečně nečerpaných služeb mimo případů, uvedených
Zákazníci, kteří se účastní zájezdu CK, zodpovídají za platnost v článku 8 těchto všeobecných podmínek. Nevyčerpá–li zákazník
svých cestovních dokladů v době konání zájezdu. V případě, že zá- kteroukoliv ze zaplacených služeb, vzniká nárok na vrácení odpokazník platnými cestovními doklady nedisponuje a z toho důvodu vídající finanční částky.
se nemůže zájezdu zúčastnit, postupuje CK stejně jako by zákazník 12. POJIŠTĚNÍ
od smlouvy o zájezdu odstoupil, tedy podle předcházejícího bodu. V cenách služeb CK není obsaženo cestovní pojištění. CK zajistí poÚčastníci zájezdů CK, kteří si zajišťují vlastní dopravu, zodpovídají jištění pro zákazníka jen na základě jeho požadavku uvedeného
za veškeré potřebné doklady nezbytné k cestám do zahraničí (ze- ve smlouvě o zájezdu. Každý zákazník cestuje s vědomím svého
lená karta, mezinárodní řidičský průkaz apod.)
zdravotního stavu a s vědomím úhrady nákladu za lékařské zákro-

9. ZRUŠENÍ ZÁJEZDU, ZMĚNY SLUŽEB,
ZMĚNY PROGRAMU
CK si vyhrazuje právo zrušit zájezd, jenž je předmětem smlouvy
o zájezdu, jestliže před jeho zahájením nebude dosaženo minimálního počtu zákazníků nutných k realizaci zájezdu. Jestliže CK
zruší zájezd z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků,
je povinna tuto skutečnost zákazníkovi písemně oznámit nejpozději ve lhůtě: 1. dvacet dní před zahájením zájezdu v případě cest
trvajících déle než šest dní, 2. sedm dní před zahájením zájezdu
v případě cest trvajících dva až šest dní, 3. čtyřicet osm hodin před
zahájením zájezdu v případě cest trvajících méně než dva dny.
V případě zrušení zájezdu má zákazník nárok na vrácení celé zaplacené částky. CK si dále vyhrazuje právo na změnu data a hodiny příjezdu, jakož i na změnu trasy a věcného i časového programu
zájezdu z důvodu zásahu vyšší moci nebo mimořádných okolností (nejistá či vojenská situace v navštívené zemi, stávky, dopravní
problémy a poruchy, neštěstí a další okolnosti, které CK nemohla ovlivnit). CK nepřebírá ve shora uvedených případech odpovědnost za důsledky plynoucí ze změny programu a ceny zájezdu.
CK rovněž nepřebírá zodpovědnost za změny programu a služeb
z důvodu zásahu vyšší moci v průběhu zájezdu. Za takových situací může CK zajistit jen služby v souladu se svými možnostmi. CK
si také vyhrazuje právo na změnu ubytovacího zařízení, tak zvaný
over booking je-li tato změna provedena ze strany zahraničního
partnera či zapříčiněna vyšší mocí a v takovém případě CK garan5. FAKULTATIVNÍ SLUŽBY
Fakultativními službami jsou ty služby, které nejsou součástí zá- tuje, že ubytování v jiném ubytovacím zařízení bude minimálně na
jezdu. Tyto služby platí zákazník vždy zvlášť (jednolůžkový po- stejné kvalitativní úrovni a kategorie, přičemž toto není důvodem
koj, strava, výlety apod.). Zákazník musí své požadavky na služby k reklamaci, ani k vyplacení náhrady škod zákazníkovi.
uvést při předání smlouvy o zájezdu a tyto musí zaplatit součas- 10. PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY OD SJEDNANÝCH SLUŽEB
ně při úhradě zálohy nebo souhrné ceny zájezdu. O zajištění fa- CK si vyhrazuje právo k provedení nepodstatných změn ve svých
kultativní služby v průběhu zájezdu bude zákazníka informovat smluvních závazcích. Údaje o změně je CK povinna zákazníkovi
průvodce (delegáta), který tyto služby realizuje. CK neručí za sní- oznámit v textové podobě jasným a srozumitelným způsobem.
ženou úroveň služeb u takových akcí, které si zákazník objedná na Nepodstatné změny nezakládají zákazníkovi právo k odstoupemístě u průvodce, hotelu či jiné organizace, odlišné od CK.
ní od smlouvy o zájezdu. V případě státních svátků nebo jiných
významných dní v příslušné destinaci může být provoz ubytova6. ODSTOUPENÍ ZÁKAZNÍKA OD CESTOVNÍ SMLOUVY –
cí kapacity upraven či určité služby nemusí být k dispozici. ZměSTORNOPOPLATKY
Zákazník je oprávněn kdykoliv před uskutečněním zájezdu od ny časů odjezdu nebo příjezdu jsou považované za významné,
smlouvy o zájezdu odstoupit. Odstoupení musí být provedeno pokud zákazníkovi způsobily značné nesnáze nebo další náklady,
písemně a musí být podepsáno osobou, která uzavřela smlouvu například v případě změn v přepravě nebo ubytování. V nutných
o zájezdu. Pro určení účinnosti odstoupení od smlouvy o zájez- případech (zejména v důsledku neodvratitelných událostí) je přídu je rozhodující den, kdy bylo odstoupení od smlouvy doručeno pustná změna dopravy, letecké společnosti, typu letadla, trasy vč.
do sídla CK či pobočky CK, popř. k rukám autorizovaného prodej- mezipřistání a termínu letu. CK neodpovídá za případné posuny
ce CK; tento den se započítává do počtu dnů rozhodných pro vý- letů (zpoždění či předsunutí letů) z technických či bezpečnostních
počet stornopoplatků. Do tohoto počtu dnů se nezapočítává den, důvodů. Zákazník má právo se svými nároky v důsledku jakékoliv
v němž má být poskytnuta první služba. V případě odstoupení zá- změny letecké dopravy uvedené v předchozí větě obrátit přímo na
kazníka od smlouvy o zájezdu je zákazník povinen uhradit stor- dotčeného leteckého dopravce, který nese odpovědnost zejména
nopoplatek ve výši skutečných nákladů spojených se zrušením dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004. Zákazník je srozuměn s tím, že musí při plánování dopravních přípojů
zájezdu, nejméně však:
přihlížet k možnému posunu letu. V případě posunu letu nevzniká
• do 60 dní před odletem/odjezdem 1 500 Kč/os.
• od 59 do 21 dní před odletem/odjezdem 30 % z konečné ceny, zákazníkovi nárok na odstoupení od smlouvy o zájezdu bez úhra• od 20 do 14 dní před odletem/odjezdem 50 % z konečné ceny, dy sjednaného odstupného (tj. stornopoplatků).
Délka zájezdu je vyjádřena počtem nocí. Do celkového počtu dní
• od 13 do 6 dní před odletem/odjezdem 80 % z konečné ceny,
trvání zájezdů jsou zahrnuty i dny určené pro cestu do místa poby• 5 dní před odletem/odjezdem a méně 100 % z konečné ceny.
Pro stanovení výše odstupného se vychází z ceny zájezdu, dále tu a zpět, a to i v případech, kdy je doprava organizována v pozdz počtu dnů mezi odstoupením od smlouvy o zájezdu a počát- ních nočních hodinách, příp. časných ranních hodinách. Zákazník
kem zájezdu, vše při zohlednění skutečných nákladů CK. Skutečně je srozuměn s tím, že let může částečně zasahovat do dne náslevzniklými náklady se rozumí provozní náklady CK a smluvně sjed- dujícího. Za časové posuny počátku a konce čerpání služeb stejnané nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzemským ně jako za služby nečerpané z titulu zpoždění dopravy nemůže CK
a zahraničním dodavatelům služeb. Na žádost zákazníka CK výši poskytnout žádnou finanční náhradu, za předpokladu, že sjednaodstupného odůvodní. Pokud je součástí zájezdu letecká dopra- ný počet dnů, resp. nocí, byl dodržen; odpovědnost leteckého dova, kde letenky již byly vystaveny na jméno zákazníka, zavazuje se pravce za způsobenou škodu tím není dotčena. Pro účely vymezení
zákazník nahradit CK veškeré náklady, které CK vzniknou v souvis- termínu zájezdu se zahájením a ukončením zájezdu rozumí okamžik započetí letecké přepravy (tj. okamžik započetí odbavování
losti se zrušením již vystavených letenek.

13. ZAVAZADLA
Převoz zavazadel do hmotnosti 20 kg na osobu je zdarma. V případě letecké dopravy se dovolená hmotnost zavazadel může lišit, a to
vzhledem k přepravním podmínkám dopravce. Zákazník je povinen naložit svá zavazadla do přepravního prostředku a v cílové stanici zavazadla ihned převzít. CK nepřebírá záruky za ztrátu nebo
odcizení zavazadel. V případě odcizení nebo ztráty může zákazník požádat průvodce o pomoc při vyřizování formalit v cizí zemi.
14. ZPOŽDĚNÍ
CK plánuje přepravy s nezbytnými rezervami, neručí však za případná zpoždění a upozorňuje na možnost jejich vzniku z důvodu
ať už technických, nepříznivého počasí či přetížení leteckých a silničních cest. Zákazník musí při plánování přípojů, obchodních termínů a celé dovolené brát v úvahu možnost i výrazného zpoždění.
V případech zpoždění (a to i v případě příjezdu či příletu do cílového místa dovolené) nevzniká zákazníkovi právo na odstoupení od
smlouvy, náhradu za případné škody, či na slevu z ceny zájezdu.
15. ZTRÁTA DOKLADU
V případě, že cestující v průběhu zájezdu ztratí, nebo mu jsou odcizeny doklady, je povinen si pro zpáteční cestu opatřit nové (náhradní) doklady sám a na vlastní náklady. Zákazník se v tomto
případě může obrátit na průvodce s žádostí o výpomoc při opatření nových nebo náhradních dokladů pro zpáteční cestu.
16. UPOZORNĚNÍ
CK upozorňuje klienty, že v některých zahraničních destinacích
může být úroveň a rychlost služeb místního personálu se znatelně
nižší, než jak jsou zvyklí. Totéž platí i o kulturních a hygienických
zvyklostech, které se mohou v různých destinacích výrazně lišit.
Za tyto skutečnosti však CK nepřebírá jakoukoliv odpovědnost. CK
taktéž nepřebírá odpovědnost za hluk způsobený nočním životem v turistických centrech (v sousedících barech a diskotékách)
či stavební činností v okolí ubytovacího zařízení atp. Z povahy vyšší moci CK nepřebírá odpovědnost ani za případné znečištění pláží mořskými rostlinami a živočichy či klimatickými vlivy ani např.
za výskyt hmyzu , případný hluk či za obdobná narušení, která jsou
však zcela mimo dispozici CK.
17. OSTATNÍ
Ústní informace, které zákazník obdrží na prodejním místě, nezavazuje CK ve větším rozsahu, než je uvedeno v katalogu či jiné
písemné nabídce CK, smlouvě o zájezdu a potvrzení o zájezdu.
V případě nejasností před podpisem smlouvy o zájezdu se obraťte na pracovníky CK, kteří Vám rádi poskytnou vysvětlení. Veškeré údaje a informace o zájezdu obsažené v tomto katalogu, ceny,
termíny a podmínky odpovídají informacím známým v době tisku
nebo v době uzavření smlouvy o zájezdu. CK si vyhrazuje právo na
chybu publikovaných cen, termínů. Tiskové chyby vyhrazeny. Pro
zákazníka je závazná cena a další podmínky uvedené na platné
uzavřené smlouvě o zájezdu. Tyto Všeobecné podmínky pro cestující vstupují v platnost a účinnost dne 01. 11. 2018, tímto dnem
pozbývají platnosti Podmínky pro cestující v původním znění.
Jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu. Tyto všeobecné podmínky jsou součástí
smlouvy o zájezdu mezi CK a zákazníkem.
Atlantika spol. s r.o., Brno, 01. 11. 2018
Atlantika spol. s.r.o. má uzavřené pojištění záruk pro případ
úpadku cestovní kanceláře ve smyslu Zákona č. 159/1999 Sb.,
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Atlantika spol. s r.o. naleznete na:

http://www.atlantika.cz/dokumenty-ke-stazeni,
na prodejně CK, rovněž obdržíte se smlouvou o zájezdu.

Jsme členem:
Asociace českých cestovních
kanceláří a agentur

Běhounská 22, Brno 602 00
542 217 718, e-mail: ck@atlantika.cz

Další širokou nabídku pobytových zájezdů k moři LÉTO 2019,
poznávacích zájezdů, exotiky, lyžařských zájezdů ZIMA 2019 na:

