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Pobytové zájezdy Španělsko, Chorvatsko
Poznávací zájezdy
ŠVÝCARSKO, ŠPANĚLSKO,

SLOVENSKO, RAKOUSKO, POLSKO, MAĎARSKO, ITÁLIE,
www.ck-karavan.cz
HOLANDSKO, FRANCIE, ČESKO
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Autobusová doprava

Dopravu na pobytové a poznávací zájezdy pro Vás zajišťujeme
luxusními autokary. Tyto autokary jsou vybaveny klimatizací,
WC, videem nebo DVD přehrávačem a kávovarem. Všecha
sedadla jsou vybavena bezpečnostními pásy. Místa pro
sezení v autobuse jsou přidělována v první řadě podle pořadí
přihlášení klienta (tedy podle data uzavření Smlouvy o zájezdu)
a s ohledem na jeho věk a zdravotní stav. Dále přihlížíme
k požadavkům klienta na místa pro sezení v autobuse, není
však možné určit si konkrétní čísla sedadel. Pokud CK nevyhoví
požadavkům klienta na místa v autobuse z důvodu nutných
změn apod., není toto důvodem pro odstoupení od smlouvy
ze strany zákazníka (zrušení zájezdu).
Přeprava zavazadel
- k přepravě je povoleno vzít si s sebou zavazadlo o hmotnosti do 20 kg/osoba a menší příruční tašku. Nadlimitní
zavazadlo nebude přepraveno nebo bude přepraveno za
poplatek 300 Kč/ks
Odjezdová místa bez příplatku:
Liberec
dle trasy programu
Jablonec nad Nisou
Plzeň
Turnov
Brno - u zájezdů do Španělska
Mnichovo Hradiště
za příplatek 500,- Kč/osoba
Mladá Boleslav
Děčín - za příplatek 350 Kč/osoba
Praha

Letecká doprava

Úvod

Letecky z Prahy do Španělska na pravidelné lince
Praha-Barcelona-Praha
letenka vč. letištních tax, poplatků a transferu
z letiště- hotel- letiště
možnost parkování na letišti Václava Havla Praha
Parkujte za výhodné ceny Go Parking
www. goparking.cz
promokod KAR 912
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CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Cestovní pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu. Doporučujeme využít nabídky komplexního cestovního pojištění od pojištovny
UNIQA. Pojištěním vzniká smluvní vztah mezi klientem a pojišťovnou, CK Karavan vystupuje v tomto vztahu pouze jako zprostředkovatel. Níže naleznete základní přehled rizik a limitů poj. plnění, kompletní podmínky naleznete na www.ck-karavan.cz.
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Komplexní cestovní pojištění: 34,- Kč/osoba a den
Pojištění léčebných výloh a asistenční služba

3.000.000,- Kč

Pojištění smrti následkem úrazu

300.000,Kč

Pojištění trvalých následků úrazu

150.000,-Kč

Pojištění zavazadel - poškození, zničení, odcizení, ztráta poj. věcí

10.000 Kč

Pojištění odpovědnosti - škody na zdraví třetí osobě

300.000,-Kč

- škody na majetku
Pojištění stornovacích poplatků

150.000,- Kč
80 % stornopoplatku
max. 12.000 Kč

CENOVÁ GARANCE

Ceny zájezdů a pobytů organizovaných CK Karavan byly kalkulovány na základě kurzu české koruny k zahraničním měnám ze dne
30.11.2017. Nepřesáhne-li pokles české koruny oproti stavu z 30.11.2017 hodnotu 10%, je CK Karavan schopna tyto výkyvy krýt
z vlastních zdrojů beze změny cen uvedených u zájezdů a pobytů.

SLEVY
Za rychlou rezervaci:
rezervujte si svou dovolenou s dostatečným předstihem, získáte tak nejen možnost širšího výběru ubytovacích kapacit, ale také slevu
ve výši:

●
●
●
●
●
●
●

12% ze základní ceny zájezdu při úhradě 50% zálohy do 30.11. 2018
10% ze základní ceny zájezdu při úhradě 50% zálohy do 21.12. 2018
9% ze základní ceny zájezdu při úhradě 50% zálohy do 15.01. 2019
7% ze základní ceny zájezdu při úhradě 50% zálohy do 31.01. 2019
6% ze základní ceny zájezdu při úhradě 50% zálohy do 28.02. 2019
5% ze základní ceny zájezdu při úhradě 50% zálohy do 31.03. 2019
3% ze základní ceny zájezdu při úhradě 50% zálohy do 30.04. 2019

Pro věrné zákazníky:
zákazníci, kteří se zúčastnili zájezdu z katalogu Léto 2018 a pořádaného
CK Karavan, obdrží slevu ve výši:

13% ze základní ceny zájezdu při úhradě 50% zálohy do 30.11. 2018
11% ze základní ceny zájezdu při úhradě 50% zálohy do 22.12. 2018
10% ze základní ceny zájezdu při úhradě 50% zálohy do 15.01. 2019
8% ze základní ceny zájezdu při úhradě 50% zálohy do 31.01. 2019
7% ze základní ceny zájezdu při úhradě 50% zálohy do 28.02. 2019
6% ze základní ceny zájezdu při úhradě 50% zálohy do 31.03. 2019
4% ze základní ceny zájezdu při úhradě 50% zálohy do 30.04. 2019

• slevy nelze sčítat
• slevy můžete uplatnit i u našich autorizovaných prodejců
• slevy se neposkytují na zlevněné zájezdy, na zájezdy typu mimořádná nabídka,
na seniorské pobyty, na jednodenní zájezdy, na zájezdy ve spolupráci s jinou CK
• slevy se odečítají od základní ceny, nevztahují se na příplatky a fakultativní služby

Úvod

●
●
●
●
●
●
●
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ŠPANĚLSKO
Španělské království zaujímá většinu plochy Pyrenejského poloostrova a svou rozlohou 505 992 km² je čtvrtou největší zemí Evropy. Tato podmanivá země v sobě ideálně
snoubí možnost senzačního koupání, slunění a dokonalé relaxace s poznáváním historie
a návštěvou architektonických skvostů. Dále také láká svým temperamentním nočním
životem - především v rytmu flamenka. Dovolená ve Španělsku patří tradičně k nejoblíbenějším v Evropě. Zveme Vás do oblasti Katalánska, na severovýchodní pobřeží při
Středozemním moři, které se nazývá Costa Brava a Costa del Maresme.
Costa Brava (divoké pobřeží) je pobřeží dlouhé přibližně 220 km a táhne se od francouzských hranic až po letovisko Blanes. Krom nádherných písečných pláží, piniových hájů
a subtropické vegetace na něm nalezneme i příkré skalní útesy, kterým toto pobřeží vděčí za svůj název. Costa del Maresme (mořské pobřeží) leží severně od Barcelony, navazuje
na Costa Brava a táhne se v délce asi 50 km směrem k Barceloně. Může se pochlubit dlouhými písčitými plážemi, za nimiž se pne pohoří Montenegre.
Katalánská turistická střediska jsou vyhlášená krásnými plážemi a výborným servisem
pro návštěvníky. Přijíždí sem nejen příznivci odpočinku, milovníci historie a kultury, ale
i vyznavači rušné dovolené, kterou si tu díky zábavním parkům, aquaparkům a sportovním centrům opravdu užijí. Téměř celé pobřeží Katalánska je spojeno železnicí, díky které
můžete bez problémů cestovat mezi letovisky a také vyrazit na výlet do Barcelony. Nejoblíbenější katalánská letoviska jsou Lloret de Mar, Blanes, Malgrat de Mar, Santa Susanna a Calella, jejichž součástí jsou vysoce kvalitní hotely s výbornými službami, nádherné
čisté pláže, množství historických památek i zábavních podniků, které jsou pro Španělsko
velice typické.

Klimatická tabulka - Španělsko

Španělsko

průměrné měsíční teploty
vzduch

vzduch

měsíc

den °C

noc °C

moře °C

Květen

23

17

19

Červen

27

21

21

Červenec

29

24

24

Srpen

30

25

25

Září

27

24

24

Říjen

23

21

21
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TOSSA DE MAR

Pobytové zájezdy

Toto původně středověké městečko ve středu pobřeží Costa Brava se stalo turistyvelmi
oblíbeným letoviskem. Rozprostírá se kolem malebného zálivu s písečnou pláží, kterou
lemují skály. Leží přibližně 100 km severně od Barcelony. Průzračně čistá voda láká nejen
ke koupání, ale i k potápění. Staré město zdobí zbytky pevnosti z 12. století, zachovaly se
i středověké hradby. Turisté se mohou procházet romantickými a křivolakými uličkami
s kamennými domy, úzkými schodišti a malými náměstími. Má jednu dlouhou promenádu podél celého pobřeží s výhledem na hrad. V porovnání s jinými letovisky je Tossa
klidnější a tedy vhodnější pro rodiny s dětmi nebo starší klienty. Ovšem i milovníci příjemného posezení v barech, kavárnách a restauracích si přijdou na své. Toto letovisko je
ideální oblastí pro strávení klidné a ničím nerušené dovolené.
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Hotel
Don Juan ****
(Tossa de Mar)

Velmi oblíbený hotelový komplex leží v klidné části letoviska, přibližně
120 m od písčité pláže a necelých 200 m od centra. Hotel nabízí
svým hostům příjemnou vstupní halu s recepcí, restauraci, kavárnu,
směnárnu, internetový koutek za poplatek, Wi-fi zdarma, výtah, bar,
bazény a tenisový kurt na střeše, sluneční terasu s lehátky, dětské
hřiště a v sezoně miniklub. Pořádají se zde animační programy.
Dvoulůžkové pokoje s možností jedné nebo dvou přistýlek mají vlastní
sociální zařízení, trezor (za poplatek), Wi-fi zdarma, klimatizaci, SAT/TV
a balkon. Polopenze je podávána formou bohatých švédských stolů.
Možnost dokoupení plné penze nebo all inclusive. Hotel je vhodný
i pro náročnější klientelu.

A. CENOVÁ TABULKA S AUTOBUSOVOU DOPRAVOU
3. a 4.
1. dítě
2. dítě
dospělý
termín
dospělá os. 2-10,99 let 2-10,99 let
řádné lůžko
na přistýlce přistýlka* přistýlka*
31.05. - 09.06.
11.000,10.300,7.700,7.700,07.06. - 16.06. 11.400,10.700,7.700,7.700,14.06. - 23.06. 11.600,10.900,7.700,7.700,21.06. - 30.06. 12.600,11.900,8.900,8.900,28.06. - 07.07. 14.200,13.500,9.200,9.200,05.07. - 14.07. 14.400,13.700,9.200,9.200,12.07. - 21.07. 15.600,14.900,9.800,9.800,19.07. - 28.07. 15.600,14.900,9.800,9.800,26.07. - 04.08. 16.700,16.000,10.200,10.200,02.08. - 11.08. 16.700,16.000,10.200,10.200,09.08. - 18.08. 16.700,16.000,10.200,10.200,16.08. - 25.08. 16.700,16.000,10.200,10.200,23.08. - 01.09. 15.400,14.700,9.700,9.700,30.08. - 08.09 13.000,12.300,8.800,8.800,06.09. - 15.09. 12.700,12.000,8.800,8.800,13.09. - 22.09.
9.900,9.200,7.300,7.300,B. CENOVÁ TABULKA S LETECKOU DOPRAVOU
3. a 4.
1. dítě
dospělý
termín
dospělá os. 2-10,99 let
řádné lůžko
na přistýlce přistýlka*
01.06. - 08.06.
16.000,15.300,12.500,08.06. - 15.06. 16.400,15.700,12.500,15.06. - 22.06. 16.600,15.900,12.500,22.06. - 29.06. 17.600,16.900,13.700,29.06. - 06.07. 19.200,18.500,14.000,06.07. - 13.07. 19.400,18.700,14.000,13.07. - 20.07. 20.600,19.900,14.600,20.07. - 27.07. 20.600,19.900,14.600,27.07. - 03.08. 21.700,21.000,15.000,03.08. - 10.08. 21.700,21.000,15.000,10.08. - 17.08. 21.700,21.000,15.000,17.08. - 24.08. 21.700,21.000,15.000,24.08. - 31.08. 20.400,19.700,14.500,31.08. - 07.09. 18.000,17.300,13.600,07.09. - 14.09. 17.700,17.000,13.600,14.09. - 21.09. 14.900,14.200,12.100,-

2. dítě
2-10,99 let
přistýlka*
12.500,12.500,12.500,13.700,14.000,14.000,14.600,14.600,15.000,15.000,15.000,15.000,14.500,13.600,13.600,12.100,-

Španělsko

*) Dětská cena platí pouze v doprovodu dvou plně platících osob.
cena zahrnuje:
A. dopravu autokarem s klimatizací, WC a videem
B. leteckou dopravu včetně všech poplatků a tax, transfer letiště – hotel – letiště
7x ubytování v hotelu, 7x polopenzi, služby delegáta, pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: povinnou pobytovou taxu (hradí ji osoby starší 16ti let ve výši
cca 1 EUR/den, max. však cca 7 EUR za pobyt – splatná je na hotelové recepci),
fakultativní výlety a služby, cestovní pojištění, jednolůžkový pokoj
příplatky:
Jednolůžkový pokoj ................................................................................ na vyžádání
Plná penze ....................................................................... 1.600,- Kč/osoba a týden
Program All inclusive dospělý v termínech
1.6. - 22.6.2019 a 14.9. - 21.9.2019 .................................. 3.400,- Kč/osoba a týden
22.6. - 14.9.2019 .............................................................. 3.900,- Kč/osoba a týden
Program All inclusive dítě 2 – 10,99 let ............................ 2.450,- Kč/osoba a týden
Komplexní cestovní pojištění (léčebné výlohy, storno, atd.) ...... 36,- Kč/osoba a den
All inclusive
plná penze formou švédských stolů, 10:00-12:00 hod. pozdní snídaně (pečivo, sendviče, ovoce, káva, čaj), od 10:00 do 22:00 hod. alkoholické nápoje (pivo, víno, šampaňské,
sangria, míchané alkoholické nápoje místní značky a další) i nealkoholické nápoje (voda, minerálka, limonáda, …) v neomezeném množství. „Snacks“ na baru od 15:00 do 19:00
hod. (sladké pečivo, sendviče, ovoce, zmrzlina).
All inclusive začíná v den příjezdu po předání pokoje a končí v 10 hodin v den odjezdu.

Jedno z největších a nejznámějších moderních turistických středisek na pobřeží Costa
Brava situované asi 70 km severně od Barcelony, proslulé svým nočním životem
a okouzlující pláží se zlatým pískem Platja de Lloret, dlouhé cca 7 km. Kromě této pláže
zde najdete i několik menších pláží mezi skalami, vstup do moře je stupňovitý. Hlavní
pláž je lemovaná širokou palmovou promenádou. Mírně zvlněná okolní krajina vytváří
v některých místech malebné zátoky se skalami a zbytky středověkého opevnění.
V centru města najdete bezpočet obchůdků, kaváren, restaurací, barů a diskoték, které
pulzují nočním životem až do ranních hodin. Na své si přijdou milovníci historie, nákupů
i nočního života. Na okraji města se nachází oblíbený park vodních sportů WATER WORLD
s nesčetnými atrakcemi. Letovisko je vhodné pro mladé lidi, kteří hledají zábavu i pro ty,
kteří mají rádi romantické procházky.
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Pobytové zájezdy

LLORET DE MAR
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H Top Royal Beach****
(Lloret de Mar)

Hotel se nachází v klidnější lokalitě Fenals. Písečná pláž je vzdálena cca 80 m a do historického centra Lloret de Mar dojdete
příjemnou procházkou cca za 20 minut. Hotel nabízí vstupní
halu s recepcí a výtahy, směnárnu, restauraci, bar, místnost s TV,
úschovnu zavazadel, internet a WI-FI (za poplatek), venkovní bazén s terasou a lehátky zdarma, dětský bazén a hřiště, malý bazén
a jacuzzi na střeše hotelu, hernu, stolní tenis, kulečník a půjčovnu
kol. Pořádají se zde i animační programy. Ubytování je zajištěno
v pěkných moderních pokojích s příslušenstvím a možností až
dvou přistýlek, jsou vybaveny klimatizací, telefonem, fénem, SAT
TV, trezorem (za poplatek) a balkonem. Polopenze formou bufetu
je podávána v hotelové restauraci, možnost dokoupení plné penze nebo programu all inclusive.

A. CENOVÁ TABULKA S AUTOBUSOVOU DOPRAVOU
3. a 4.
1. dítě
2. dítě
dospělý
termín
dospělá os. 2-12,99 let 2-12,99 let
řádné lůžko
na přistýlce přistýlka* přistýlka*
31.05. - 09.06.
9.900,9.100,3.440,6.400,07.06. - 16.06. 10.250,9.450,3.440,6.750,14.06. - 23.06. 10.550,9.750,3.440,7.050,21.06. - 30.06. 11.450,10.650,3.440,7.950,28.06. - 07.07. 13.550,12.750,4.040,9.950,05.07. - 14.07. 13.550,12.750,4.040,9.950,12.07. - 21.07. 13.550,12.750,4.040,9.950,19.07. - 28.07. 13.550,12.750,4.040,9.950,26.07. - 04.08. 13.550,12.750,4.040,9.950,02.08. - 11.08. 13.550,12.750,4.040,9.950,09.08. - 18.08. 13.550,12.750,4.040,9.950,16.08. - 25.08. 13.550,12.750,4.040,9.950,23.08. - 01.09. 12.550,11.750,3.540,8.450,30.08. - 08.09. 11.150,10.350,3.440,7.550,06.09. - 15.09. 10.450,9.650,3.440,6.850,13.09. - 22.09.
9.350,8.550,3.440,5.850,-

Španělsko

B. CENOVÁ TABULKA S LETECKOU DOPRAVOU
3. a 4.
1. dítě
dospělý
termín
dospělá os. 2-12,99 let
řádné lůžko
na přistýlce přistýlka*
01.06. - 08.06. 14.900,14.100,8.240,08.06. - 15.06. 15.250,14.450,8.240,15.06. - 22.06. 15.550,14.750,8.240,22.06. - 29.06. 16.450,15.650,8.240,29.06. - 06.07. 18.550,17.750,8.840,06.07. - 13.07. 18.550,17.750,8.840,13.07. - 20.07. 18.550,17.750,8.840,20.07. - 27.07. 18.550,17.750,8.840,27.07. - 03.08. 18.550,17.750,8.840,03.08. - 10.08. 18.550,17.750,8.840,10.08. - 17.08. 18.550,17.750,8.840,17.08. - 24.08. 18.550,17.750,8.840,24.08. - 31.08. 17.550,16.750,8.340,31.08. - 07.09. 16.150,15.350,8.240,07.09. - 14.09. 15.450,14.650,8.240,14.09. - 21.09. 14.350,13.550,8.240,-

2. dítě
2-12,99 let
přistýlka*
11.200,11.550,11.850,12.750,14.750,14.750,14.750,14.750,14.750,14.750,14.750,14.750,13.250,12.350,11.650,10.650,-

*) Dětská cena platí pouze v doprovodu dvou plně platících osob.
cena zahrnuje:
A. dopravu autokarem s klimatizací, WC a videem
B. leteckou dopravu včetně všech poplatků a tax, transfer letiště – hotel – letiště,
7x ubytování v hotelu, 7x polopenzi, služby delegáta, pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: povinnou pobytovou taxu (hradí ji osoby starší 16ti let ve výši cca
1 EUR/den, max. Však cca 7 EUR za pobyt – splatná je na hotelové recepci), fakultativní
výlety a služby, cestovní pojištění, jednolůžkový pokoj

Program all inclusive obsahuje: plná penze, víno a voda u obědů a večeří. V baru
od 10:00 do 24:00 hod. místní alkoholické nápoje – pivo, víno, destiláty atp., nealkoholické nápoje - káva, čaj, voda atp. Snack (svačinka) studený a teplý od 10:00–24:00
hod, po večeři pouze studený. Zmrzlina a nanuky pro děti od 10:00–18:00hodin.

příplatky:
Jednolůžkový pokoj .......................................................... 3.100,- Kč/osoba a týden
Plná penze ....................................................................... 1.200,- Kč/osoba a týden
All inclusive dospělý i dítě ................................................ 2.650,- Kč/osoba a týden
All inclusive 1. dítě 2 – 12,99 let
v termínech 1.6. - 29.6. 2019 a 30.8. - 21.9. 2019 ......................................... ZDARMA
Komplexní cestovní pojištění (léčebné výlohy, storno, atd.) ...... 36,- Kč/osoba a den

(Lloret de Mar)

Moderní hotel leží nedaleko rušného centra letoviska, na hlavní
pláž Platja de Lloret je to cca 400 m a na pláž v klidnější části letoviska Fenals cca 9 minut chůze. Hostům je k dispozici
vstupní hala s recepcí, výtah, kavárna, bar, restaurace, 2 bazény, z nichž jeden je dle potřeby krytý, dětský bazén, sluneční
terasa s lehátky, dětský koutek, wi-fi zdarma a posilovna. Pokoje
jsou dvoulůžkové s možností jedné nebo dvou přistýlek, vybaveny vlastním sociálním zařízením, Wi-fi, TV, telefonem, fénem,
klimatizací a balkonem. Polopenze je podávána v hotelové restauraci formou bohatých švédských stolů. Možnost dokoupení
plné penze.

A. CENOVÁ TABULKA S AUTOBUSOVOU DOPRAVOU
3. a 4.
1. dítě
2. dítě
dospělý
termín
dospělá os. 2-11,99 let 2-11,99 let
řádné lůžko
na přistýlce přistýlka* přistýlka*
31.05. - 09.06.
8.900,8.100,3.440,5.400,07.06. - 16.06.
9.750,8.950,3.440,6.250,14.06. - 23.06. 10.050,9.250,3.440,6.550,21.06. - 30.06. 10.950,10.150,3.440,7.450,28.06. - 07.07. 11.950,11.150,4.040,8.450,05.07. - 14.07. 12.550,11.750,4.040,8.950,12.07. - 21.07. 12.850,12.050,4.040,9.250,19.07. - 28.07. 12.850,12.050,4.040,9.250,26.07. - 04.08. 12.850,12.050,4.040,9.250,02.08. - 11.08. 12.850,12.050,4.040,9.250,09.08. - 18.08. 12.850,12.050,4.040,9.250,16.08. - 25.08. 12.850,12.050,4.040,9.250,23.08. - 01.09. 12.650,11.850,3.540,9.050,30.08. - 08.09. 10.850,10.050,3.440,7.250,06.09. - 15.09. 10.550,9.750,3.440,6.950,13.09. - 22.09.
9.650,8.850,3.440,6.050,B. CENOVÁ TABULKA S LETECKOU DOPRAVOU
3. a 4.
1. dítě
dospělý
termín
dospělá os. 2-11,99 let
řádné lůžko
na přistýlce přistýlka*
01.06. - 08.06.
13.900,13.100,8.240,08.06. - 15.06. 14.750,13.950,8.240,15.06. - 22.06. 15.050,14.250,8.240,22.06. - 29.06. 15.950,15.150,8.240,29.06. - 06.07. 16.950,16.150,8.840,06.07. - 13.07. 17.550,16.750,8.840,13.07. - 20.07. 17.850,17.050,8.840,20.07. - 27.07. 17.850,17.050,8.840,27.07. - 03.08. 17.850,17.050,8.840,03.08. - 10.08. 17.850,17.050,8.840,10.08. - 17.08. 17.850,17.050,8.840,17.08. - 24.08. 17.850,17.050,8.840,24.08. - 31.08. 17.650,16.850,8.340,31.08. - 07.09. 15.850,15.050,8.240,07.09. - 14.09. 15.550,14.750,8.240,14.09. - 21.09. 14.650,13.850,8.240,-
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2. dítě
2-11,99 let
přistýlka*
10.200,11.050,11.350,12.250,13.250,13.750,14.050,14.050,14.050,14.050,14.050,14.050,13.850,12.050,11.750,10.850,-

*) Dětská cena platí pouze v doprovodu dvou plně platících osob.
cena zahrnuje:
A. dopravu autokarem s klimatizací, WC a videem
B. leteckou dopravu včetně všech poplatků a tax, transfer letiště – hotel – letiště,
7x ubytování v hotelu, 7x polopenzi, služby delegáta, pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: povinnou pobytovou taxu (hradí ji osoby starší 16ti let ve výši
cca 1 €/den, max. však cca 7 € za pobyt – splatná je na hotelové recepci), fakultativní
výlety a služby, cestovní pojištění, jednolůžkový pokoj
příplatky:
jednolůžkový pokoj ..............................................................2.900 Kč/týden a osoba
plná penze .........................................................................1.200 Kč/týden a osoba
komplexní pojištění (léčebné výlohy, storno, zavazadla atd.) ........36 Kč/osoba a den

Pobytové zájezdy

Hotel
Maria del Mar ****

Španělsko
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BLANES
Blanes, známé také jako „Brána Costa Bravy“, je jedno z nejjižnějších míst ležících na
pobřeží Costa Bravy, cca 60 km od Barcelony. Klidná atmosféra lázeňského města
se starým rybářským přístavem, hradem
sv. Jana a středověkými strážními věžemi
určila letovisko, aby se stalo oblíbeným
a velmi navštěvovaným výletním místem
a cílem mnoha turistů. Uprostřed pláže se
nachází skalnatý útes Sa Palomera s vyhlídkou, který dělí pláž na dvě části. Krásná
pobřežní promenáda vede kolem 4 km
dlouhé písečné pláže a láká turisty nejen
k příjemným denním i večerním procházkám, ale i vodním sportům. Na hlavní pláži
se nachází dětský koutek, kde v hlavní sezoně pořádají animační programy pro děti
od 4 do 12 let zdarma-skákací hrad, dílna,
pěnová party atd. Za návštěvu stojí světoznámá botanická zahrada Mar i Murtra
se sbírkou středomořské a severoafrické
flóry. Poblíž letoviska naleznete i zábavní
park MARINELAND. Blanes pro svou klidnou atmosféru doporučujeme zejména
pro rodiny s dětmi, starší klientelu a k prožití romantické dovolené.

Hotel Esplendid*** (Blanes)

A. CENOVÁ TABULKA S AUTOBUSOVOU DOPRAVOU
3. a 4.
1. dítě
2. dítě
dospělý
termín
dospělá os. 2-12,99 let 2-12,99 let
řádné lůžko
na přistýlce přistýlka* přistýlka*
31.05. - 09.06.
9.700,8.900,3.740,6.200,07.06. - 16.06. 10.200,9.400,3.740,6.700,14.06. - 23.06. 11.400,10.600,3.740,7.900,21.06. - 30.06. 11.550,10.750,3.740,8.050,28.06. - 07.07. 13.500,12.700,3.740,10.000,05.07. - 14.07. 13.500,12.700,3.740,10.000,12.07. - 21.07. 13.500,12.700,3.740,10.000,19.07. - 28.07. 14.350,13.550,3.740,10.850,26.07. - 04.08. 14.350,13.550,3.740,10.850,02.08. - 11.08. 14.350,13.550,3.740,10.850,09.08. - 18.08. 14.350,13.550,3.740,10.850,16.08. - 25.08. 14.350,13.550,3.740,10.850,23.08. - 01.09. 10.900,10.100,3.740,7.400,30.08. - 08.09. 10.150,9.350,3.740,6.650,06.09. - 15.09.
9.950,9.150,3.740,6.450,13.09. - 22.09.
9.100,8.300,3.740,5.600,*) Dětská cena platí pouze v doprovodu dvou plně platících osob.
cena zahrnuje:
A. dopravu autokarem s klimatizací, WC a videem
B. leteckou dopravu včetně všech poplatků a tax, transfer letiště – hotel – letiště,
7x ubytování v hotelu, 7x polopenzi, služby delegáta, pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: povinnou pobytovou taxu (hradí ji osoby starší 16ti let ve výši
cca 0,50 EUR/den, max. však cca 3,50 EUR za pobyt – splatná je na hotelové recepci),
fakultativní výlety a služby, cestovní pojištění, jednolůžkový pokoj
příplatky:
Jednolůžkový pokoj .......................................................... 4.500,- Kč/osoba a týden
Plná penze ....................................................................... 1.000,- Kč/osoba a týden
Komplexní cestovní pojištění (léčebné výlohy, storno, atd.) ...... 36,- Kč/osoba a den

B. CENOVÁ TABULKA S LETECKOU DOPRAVOU
3. a 4.
1. dítě
dospělý
termín
dospělá os. 2-12,99 let
řádné lůžko
na přistýlce přistýlka*
01.06. - 08.06.
14.700,13.900,8.540,08.06. - 15.06. 15.200,14.400,8.540,15.06. - 22.06. 16.400,15.600,8.540,22.06. - 29.06. 16.550,15.750,8.540,29.06. - 06.07. 18.500,17.700,8.540,06.07. - 13.07. 18.500,17.700,8.540,13.07. - 20.07. 18.500,17.700,8.540,20.07. - 27.07. 19.350,18.550,8.540,27.07. - 03.08. 19.350,18.550,8.540,03.08. - 10.08. 19.350,18.550,8.540,10.08. - 17.08. 19.350,18.550,8.540,17.08. - 24.08. 19.350,18.550,8.540,24.08. - 31.08. 15.900,15.100,8.540,31.08. - 07.09. 15.150,14.350,8.540,07.09. - 14.09. 14.950,14.150,8.540,14.09. - 21.09. 14.100,13.300,8.540,-

2. dítě
2-12,99 let
přistýlka*
11.000,11.500,12.700,12.850,
14.800,14.800,14.800,15.650,15.650,15.650,15.650,15.650,12.200,11.450,11.250,10.400,-

Pobytové zájezdy
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Oblíbený hotel se nachází cca 150 metrů od pláže a pár minut
od centra Blanes. Hotel je vhodný pro všechny věkové kategorie.
Jeho součástí je vstupní hala s recepcí, trezory za poplatek, směnárna, klimatizovaná restaurace, bar, venkovní bazén a brouzdaliště pro děti, vnitřní bazén, dětský koutek, kulečník, diskotéka,
internet, tenisový kurt, fitness a hřiště na squash. Do programu
hostů jsou i několikrát týdně zařazeny večerní animační programy. Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek mají vlastní sociální zařízení, balkón, TV, telefon, klimatizaci. Snídaně a večeře se podávají v hotelové restauraci formou švédských stolů.
Možnost dokoupení plné penze.
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SANTA SUSANNA

Španělsko

Toto moderní letovisko se nachází v oblasti Costa del Maresme na úpatí pohoří Montenegro a je vzdáleno přibližně 55 km
severně od Barcelony. Santa Susanna je moderní letovisko se
spoustou nových hotelů, jehož výhodou jsou krásné rozsáhlé
a udržované pláže s hrubším pískem. Pozornost si zaslouží zelené parky a pobřežní promenáda lemovaná řadami palem,
která spojuje oblast hotelových komplexů s historickou částí
města. Obchody, restaurace, bary, diskotéky, sportoviště a nabídka vodních sportů (windsurf, kite-surf, vodní lyže, potápění,
kajak atd.) uspokojí jistě každého návštěvníka. Na pláži Playa de
les Dunes se nachází dětský koutek, kde se v hlavní sezoně pořádají animační programy pro děti od 4 do 12 let (skákací hrad,
pěnová party, atd.). Díky pobřežní rychlodráze můžete podniknout pohodlný výlet po pobřeží až do Barcelony. Dále se zde nachází turistický vláček, který projíždí turistickým centrem nebo
zajíždí do klidnější části za městem-zde máte možnost vyrazit
na procházku, projížďku na koni, návštívit adrenalinový park
Activ Natura nebo si zapůjčit kolo. Středisko je vyhledáváno
především rodinami s dětmi a starší generací, ale je vhodné pro
všechny věkové kategorie.

(Santa Susanna)

Moderní hotel s výbornou polohou přímo na pláži je situován
v klidnější části střediska na konci krásné pobřežní promenády
s restauracemi a obchůdky, ke které se dostanete podchodem
pod lokální tratí. Pěší chůzí se dostanete do centra za cca 10 minut. Hotel nabízí klimatizovanou halu s recepcí, výtahy, restauraci (otevřena od 13-21hod.), směnárnu, bar, bar u bazénu, bazén
s terasou a animační programy. Dále je klientům k dispozici za
poplatek stolní tenis, kulečník, wi-fi, tělocvična a sauna. Moderně zařízené dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek
jsou vybaveny koupelnou s WC, klimatizací, TV/SAT, telefonem,
trezorem (za poplatek) a balkonem s výhledem na moře nebo
okolí. Polopenze je podávána formou bohatých švédských stolů. Možnost dokoupení plné penze.

A. CENOVÁ TABULKA S AUTOBUSOVOU DOPRAVOU
3. a 4.
1. dítě
2. dítě
dospělý
termín
dospělá os. 2-10,99 let 2-10,99 let
řádné lůžko
na přistýlce přistýlka* přistýlka*
31.05. - 09.06.
9.800,8.800,3.740,8.300,07.06. - 16.06. 10.250,9.150,3.740,8.650,14.06. - 23.06. 11.950,10.950,3.740,10.450,21.06. - 30.06. 12.250,11.250,3.740,10.750,28.06. - 07.07. 12.850,11.850,3.740,11.350,05.07. - 14.07. 12.950,11.950,3.740,11.450,12.07. - 21.07. 12.950,11.950,3.740,11.450,19.07. - 28.07. 14.650,13.650,3.740,13.150,26.07. - 04.08. 14.650,13.650,3.740,13.150,02.08. - 11.08. 14.650,13.650,3.740,13.150,09.08. - 18.08. 14.650,13.650,3.740,13.150,16.08. - 25.08. 14.650,13.650,3.740,13.150,23.08. - 01.09. 12.100,11.100,3.740,10.600,30.08. - 08.09 11.600,10.600,3.740,10.100,06.09. - 15.09. 10.550,9.550,3.740,9.050,13.09. - 22.09.
9.650,8.650,3.740,8.150,B. CENOVÁ TABULKA S LETECKOU DOPRAVOU
3. a 4.
1. dítě
dospělý
termín
dospělá os. 2-10,99 let
řádné lůžko
na přistýlce přistýlka*
01.06. - 08.06. 14.800,13.800,8.540,08.06. - 15.06. 15.250,14.150,8.540,15.06. - 22.06. 16.950,15.950,8.540,22.06. - 29.06. 17.250,16.250,8.540,29.06. - 06.07. 17.850,16.850,8.540,06.07. - 13.07. 17.950,16.950,8.540,13.07. - 20.07. 17.950,16.950,8.540,20.07. - 27.07. 19.650,18.650,8.540,27.07. - 03.08. 19.650,18.650,8.540,03.08. - 10.08. 19.650,18.650,8.540,10.08. - 17.08. 19.650,18.650,8.540,17.08. - 24.08. 19.650,18.650,8.540,24.08. - 31.08. 17.100,16.100,8.540,31.08. - 07.09. 16.600,15.600,8.540,07.09. - 14.09. 15.550,14.550,8.540,14.09. - 21.09. 14.650,13.650,8.540,-
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2. dítě
2-10,99 let
přistýlka*
13.100,13.450,15.250,15.550,16.150,16.250,16.250,17.950,17.950,17.950,17.950,17.950,15.400,14.900,13.850,12.950,-

*) Dětská cena platí pouze v doprovodu dvou plně platících
osob.
cena zahrnuje:
A. dopravu autokarem s klimatizací, WC a videem
B. leteckou dopravu včetně všech poplatků a tax, transfer
letiště – hotel – letiště,
7x ubytování v hotelu, 7x polopenzi, služby delegáta, pojištění
CK proti úpadku
cena nezahrnuje: povinnou pobytovou taxu (hradí ji osoby
starší 16ti let ve výši cca 1 EUR/den, max. však cca 7 EUR za pobyt – splatná je na hotelové recepci), fakultativní výlety a služby,
cestovní pojištění, pokoj PREMIUM, jednolůžkový pokoj
příplatky:
Pokoj PREMIUM
(výhled na moře, wi-fi, osušky u bazénu, 1x vstup do sauny,
zavazadlový prostor) ......................... 2.600,- Kč/pokoj/7 nocí
Jednolůžkový pokoj v termínech
1.6. - 29.6.2019 a 24.8. - 21.9.2019 2.300,- Kč/osoba a týden
29.6. - 24.8.2019 ............................ 2.900,- Kč/osoba a týden
Plná penze ..................................... 1.500,- Kč/osoba a týden
Komplexní cestovní pojištění
(léčebné výlohy, storno, atd.) .................. 36,- Kč/osoba a den

Pobytové zájezdy

Hotel Caprici****
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Hotel Summer Sun***
- bývalý Sant Jordi
(Santa Susanna)

Španělsko

Pěkný, dobře vybavený hotel se nachází 70 m od pláže a 300 m
od centra letoviska. Leží přímo u hlavní promenády. Společenské prostory - jídelna, restaurace s barem - jsou plně klimatizovány. Hotel nabízí dvoulůžkové pokoje s možností jedné nebo
dvou přistýlek. Jsou vybavené vlastním sociálním zařízením,
klimatizací, balkonem, telefonem a trezorem za poplatek. Hostům je k dispozici také krásný bazén s vodopádem. V hotelu se
pravidelně pořádají večerní animační programy. Polopenze je
podávána formou švédských stolů. Možnost dokoupení plné
penze nebo programu all inclusive.

A. CENOVÁ TABULKA S AUTOBUSOVOU DOPRAVOU
3. a 4.
1. dítě
2. dítě
dospělý
termín
dospělá os. 2-12,99 let 2-12,99 let
řádné lůžko
na přistýlce přistýlka* přistýlka*
31.05. - 09.06.
8.750,7.550,3.240,5.750,07.06. - 16.06.
9.350,8.150,3.240,6.350,14.06. - 23.06.
9.850,8.650,3.240,6.850,21.06. - 30.06. 10.300,9.100,3.240,7.300,28.06. - 07.07. 11.100,9.900,3.740,8.100,05.07. - 14.07. 12.450,11.250,3.740,9.450,12.07. - 21.07. 12.450,11.250,3.740,9.450,19.07. - 28.07. 12.450,11.250,3.740,9.450,26.07. - 04.08. 12.450,11.250,3.740,9.450,02.08. - 11.08. 12.450,11.250,3.740,9.450,09.08. - 18.08. 12.450,11.250,3.740,9.450,16.08. - 25.08. 12.450,11.250,3.740,9.450,23.08. - 01.09. 12.450,11.250,3.740,9.450,30.08. - 08.09. 10.250,9.050,3.240,7.250,06.09. - 15.09. 10.150,8.950,3.240,7.150,13.09. - 22.09.
9.550,8.350,3.240,6.550,-

B. CENOVÁ TABULKA S LETECKOU DOPRAVOU
3. a 4.
1. dítě
dospělý
termín
dospělá os. 2-12,99 let
řádné lůžko
na přistýlce přistýlka*
01.06. - 08.06. 13.750,12.550,8.040,08.06. - 15.06. 14.350,13.150,8.040,15.06. - 22.06. 14.850,13.650,8.040,22.06. - 29.06. 15.300,14.100,8.040,29.06. - 06.07. 16.100,14.900,8.540,06.07. - 13.07. 17.450,16.250,8.540,13.07. - 20.07. 17.450,16.250,8.540,20.07. - 27.07. 17.450,16.250,8.540,27.07. - 03.08. 17.450,16.250,8.540,03.08. - 10.08. 17.450,16.250,8.540,10.08. - 17.08. 17.450,16.250,8.540,17.08. - 24.08. 17.450,16.250,8.540,24.08. - 31.08. 17.450,16.250,8.540,31.08. - 07.09. 15.250,14.050,8.040,07.09. - 14.09. 15.150,13.950,8.040,14.09. - 21.09. 14.550,13.350,8.040,-

*) Dětská cena platí pouze v doprovodu dvou plně platících osob.
cena zahrnuje:
A. dopravu autokarem s klimatizací, WC a videem
B. leteckou dopravu včetně všech poplatků a tax, transfer letiště – hotel – letiště,
7x ubytování v hotelu, 7x polopenzi, služby delegáta, pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: povinnou pobytovou taxu (hradí ji osoby starší 16ti let ve výši
cca 0,50 EUR/den, max. však cca 3,50 EUR za pobyt – splatná je na hotelové recepci),
fakultativní výlety a služby, cestovní pojištění, jednolůžkový pokoj

All inclusive obsahuje:
plnou penzi formou švédských stolů, pozdní snídaně 10:30-12 hod., nealkoholické
nápoje v neomezeném množství od 10:30 do 24 hod. na baru (voda, džus, limonáda,
čaj, káva), capuccino za příplatek, na baru od 12 do 24 hod. sudové pivo, víno, sangria,
likéry a další alkoholické nápoje místní výroby. Zmrzlina pro děti a „snacks“ na baru od 12
do 19 hod. – teplé občerstvení (hamburgery, hranolky, hot dogy, zelenina, některé dny
pizza). All inclusive začíná ve 12:30 hodin v den příjezdu a končí v 15 hodin v den odjezdu.

příplatky:
Jednolůžkový pokoj .......................................................... 3.900,- Kč/osoba a týden
Plná penze ....................................................................... 1.000,- Kč/osoba a týden
Program all inclusive dospělý ........................................... 2.600,- Kč/osoba a týden
Program all inclusive dítě 2 – 12,99 let
v termínech 1.6. - 30.6.2019 a 30.8. - 21.9.2019 ........................................... ZDARMA
v termínech 30.6. - 30.8. 2019 ......................................... 2.600,- Kč/osoba a týden
Komplexní cestovní pojištění (léčebné výlohy, storno, atd.) ...... 36,- Kč/osoba a den

2. dítě
2-12,99 let
přistýlka*
10.550,11.150,11.650,12.100,12.900,14.250,14.250,14.250,14.250,14.250,14.250,14.250,14.250,12.050,11.950,11.350,-

Malgrat de Mar je nejseverněji položené
letovisko Costa del Maresme, vzdálené necelých 55 km od Barcelony. Většina stálých
obyvatel žije ve starém městě, kde se jednou týdně koná trh. V jeho sousedství vyrostlo nové město, které se pyšní krásnou
promenádou, spoustou barů, klubů a restaurací. Malgrat byl povýšen na město ve
14. století, jeho historie je ale daleko starší.
Staré město tak nabízí řadu památek a romantických míst k procházkám. Čeká na
vás přibližně 7 km krásných širokých pláží,
od upravených s veškerým zázemím až po
panenskou pláž Platja de la Conca. Na pláži
Playa de Astillero se nachází dětský koutek,
kde v hlavní sezoně pořádají animační programy pro děti (zdarma pro ubytované děti
v hotelech v Malgratu). V letovisku najdete
velké sportovní centrum - Squah Malgrat
- zahrát si zde můžete tenis, squash, minigolf, atd. Letovisko je vhodné nejen pro
rodiny s dětmi, ale i pro ty, kdo se rádi baví.
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Pobytové zájezdy

MALGRAT de MAR
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Hotel
Amaraigua ****
(Malgrat de Mar)

Španělsko

Moderní hotel má výbornou polohu - nachází se přímo na písečné pláži letoviska
Malgrat de Mar a centrum města je vzdáleno přibližně 400 metrů. Jedná se o menší
nízkopodlažní hotel, který prošel částečnou rekonstrukcí. Promenáda s obchůdky,
restauracemi a bary je hned za hotelem.
K vybavení hotelu patří recepce, restaurace, bar, internet, wi-fi, výtah, zahrada,
bazén, terasa na slunění s lehátky, sauna,
jacuzzi, fitness. Pro zábavu je připraven
billiard, šipky a animační programy. Dvoulůžkové klimatizované pokoje s možností
až 2 přistýlek mají vlastní koupelnu s WC,
telefon, TV, trezor (za poplatek) a balkón
nebo terasu. Ubytování je možné pouze
pro osoby starší 16let. Stravování formou
all inclusive.

A. CENOVÁ TABULKA
S AUTOBUSOVOU DOPRAVOU
dospělý
3. a 4. os.
termín
řádné lůžko
přistýlka
(od 16ti let) (od 16ti let)
31.05. - 09.06. 12.500,10.500,07.06. - 16.06. 12.700,10.700,14.06. - 23.06. 14.200,12.200,21.06. - 30.06. 14.500,12.500,28.06. - 07.07. 15.750,13.750,05.07. - 14.07. 15.750,13.750,12.07. - 21.07. 15.750,13.750,19.07. - 28.07. 17.500,15.500,26.07. - 04.08. 17.500,15.500,02.08. - 11.08. 17.500,15.500,09.08. - 18.08. 17.500,15.500,16.08. - 25.08. 17.500,15.500,23.08. - 01.09. 14.800,12.800,30.08. - 08.09. 13.600,11.600,06.09. - 15.09. 13.400,11.400,13.09. - 22.09. 13.250,11.250,-

All inclusive obsahuje:
snídani, oběd a večeři formou bufetu v restauraci, během jídel nealko nápoje, víno, pivo, kávu a čaj. Svačinky
(sedviče, pizza, hamburgery, párky, hranolky) a zmrzlinu u bazénu. Místní nealko a alkoholické nápoje, kávu
a čokoládu na baru od 10:00 do 24:00.

B. CENOVÁ TABULKA S LETECKOU
DOPRAVOU
dospělý
3. a 4. os.
termín
řádné lůžko
přistýlka
(od 16ti let) (od 16ti let)
01.06. - 08.06. 17.500,15.500,08.06. - 15.06. 17.700,15.700,15.06. - 22.06. 19.200,17.200,22.06. - 29.06. 19.500,17.500,29.06. - 06.07. 20.750,18.750,06.07. - 13.07. 20.750,18.750,13.07. - 20.07. 20.750,18.750,20.07. - 27.07. 22.500,20.500,27.07. - 03.08. 22.500,20.500,03.08. - 10.08. 22.500,20.500,10.08. - 17.08. 22.500,20.500,17.08. - 24.08. 22.500,20.500,24.08. - 31.08. 19.800,17.800,31.08. - 07.09. 18.600,16.600,07.09. - 14.09. 18.400,16.400,14.09. - 21.09. 18.250,16.250,-

cena zahrnuje:
A. dopravu autokarem s klimatizací, WC a videem
B. leteckou dopravu včetně všech poplatků a tax, transfer letiště – hotel – letiště,
7x ubytování v hotelu, program all inclusive, služby delegáta, pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: : povinnou pobytovou taxu (hradí ji osoby starší 16ti let ve výši cca 1 EUR/den, max. však cca
7 EUR za pobyt – splatná je na hotelové recepci), fakultativní výlety a služby, cestovní pojištění, jednolůžkový pokoj
příplatky:
Jednolůžkový pokoj ......................................................................................................... 3.000,- Kč/osoba a týden
Komplexní cestovní pojištění (léčebné výlohy, storno, atd.) ..................................................... 36,- Kč/osoba a den

(Malgrat de Mar)

Velmi oblíbené hotely se nacházejí přímo na pobřežní promenádě, pouhých 50 m od pláže a pár minut chůze od centra.
Svým hostům nabízejí vstupní halu s recepcí a výtahy, restauraci
(otevřena od 13h do 21h), bar, bar u bazénu, TV a společenskou
místnost, wi-fi zdarma, kulečník, dětské hřiště a bazén pro děti
i dospělé, u kterého je možno využít lehátka na slunění. V hotelu Reymar Playa se pravidelně pořádají animační programy.
Pokoje jsou dvoulůžkové s možností jedné nebo dvou přístýlek,
mají vlastní sociální zařízení, TV, telefon, balkón a klimatizaci.
Trezor je možný za poplatek. Polopenze je podávána formou
švédských stolů. Možnost dokoupení plné penze.

B. CENOVÁ TABULKA S LETECKOU DOPRAVOU
3. a 4.
1. dítě
dospělý
termín
dospělá os. 2-9,99 let
řádné lůžko
na přistýlce přistýlka*
01.06. - 08.06. 13.250,12.450,8.040,08.06. - 15.06. 13.650,12.850,8.040,15.06. - 22.06. 15.150,14.350,8.040,22.06. - 29.06. 15.250,14.450,8.040,29.06. - 06.07. 16.250,15.450,8.540,06.07. - 13.07. 16.550,15.750,8.540,13.07. - 20.07. 16.950,16.150,8.540,20.07. - 27.07. 16.950,16.150,8.540,27.07. - 03.08. 18.350,17.550,8.540,03.08. - 10.08. 18.350,17.550,8.540,10.08. - 17.08. 18.350,17.550,8.540,17.08. - 24.08. 17.900,17.100,8.540,24.08. - 31.08. 15.650,14.850,8.140,31.08. - 07.09. 14.950,14.150,8.040,07.09. - 14.09. 14.650,13.850,8.040,14.09. - 21.09. 13.450,12.650,8.040,-
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2. dítě
2-9,99 let
přistýlka*
11.050,11.450,12.950,13.050,14.050,14.350,14.750,14.750,16.150,16.150,16.150,15.700,13.450,12.750,12.450,11.250,-

*) Dětská cena platí pouze v doprovodu dvou plně platících osob.
cena zahrnuje:
A. dopravu autokarem s klimatizací, WC a videem
B. leteckou dopravu včetně všech poplatků a tax, transfer letiště – hotel – letiště,
7x ubytování v hotelu, 7x polopenzi, služby delegáta, pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: povinnou pobytovou taxu (hradí ji osoby starší 16ti let ve výši
cca 0,50 €/den, max. však cca 3,50 € za pobyt – splatná je na hotelové recepci), fakultativní výlety a služby, cestovní pojištění, jednolůžkový pokoj
příplatky:
Jednolůžkový pokoj v termínech
31.5. - 30.6.2019 a 23.8. - 22.9.2019 ................................ 2.900,- Kč/osoba a týden
28.6. - 25.8.2019 .............................................................. 3.300,- Kč/osoba a týden
Plná penze ....................................................................... 1.000,- Kč/osoba a týden
Komplexní cestovní pojištění (léčebné výlohy, storno, atd.) ...... 36,- Kč/osoba a den

Pobytové zájezdy

Hotel Reymar ***/
Reymar Playa ***

A. CENOVÁ TABULKA S AUTOBUSOVOU DOPRAVOU
3. a 4.
1. dítě
2. dítě
dospělý
termín
dospělá os. 2-9,99 let
2-9,99 let
řádné lůžko
na přistýlce přistýlka* přistýlka*
31.05. - 09.06.
8.250,7.450,3.240,6.250,07.06. - 16.06.
8.650,7.850,3.240,6.650,14.06. - 23.06. 10.150,9.350,3.240,8.150,21.06. - 30.06. 10.250,9.450,3.240,8.250,28.06. - 07.07. 11.250,10.450,3.740,9.250,05.07. - 14.07. 11.550,10.750,3.740,9.550,12.07. - 21.07. 11.950,11.150,3.740,9.950,19.07. - 28.07. 11.950,11.150,3.740,9.950,26.07. - 04.08. 13.350,12.550,3.740,11.350,02.08. - 11.08. 13.350,12.550,3.740,11.350,09.08. - 18.08. 13.350,12.550,3.740,11.350,16.08. - 25.08. 12.900,12.100,3.740,10.900,23.08. - 01.09. 10.650,9.850,3.340,8.650,30.08. - 08.09
9.950,9.150,3.240,7.950,06.09. - 15.09.
9.650,8.850,3.240,7.650,13.09. - 22.09.
8.450,7.650,3.240,6.450,-
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Hotel
H Top Cartago Nova ***
(Malgrat de Mar)

Španělsko

hotel s vyhlášenou diskotékou Tropicana se nachází přímo na
pobřežní promenádě 50 m od pláže. Do historického centra
Malgrat de Mar dojdete příjemnou procházkou za 15 minut.
V hotelu je klientům k dispozici vstupní hala s recepcí a výtahy,
úschovna zavazadel, TV místnost, restaurace, bar, kavárna,
diskotéka, bazén pro děti i dospělé, sluneční terasu s lehátky,
internet a wi-fi, stolní tenis a kulečník. Je zde i miniklub pro děti
4-12 let, denní animace a večerní zábavní programy s živou
hudbou v hlavní sezoně. Dvoulůžkové klimatizované pokoje
s možností až dvou přistýlek mají vlastní sociální zařízení,
telefon, TV/SAT, trezor za poplatek a balkon. Polopenze je
podávána formou bufetu, možnost dokoupení plné penze nebo
all inclusive.

A. CENOVÁ TABULKA S AUTOBUSOVOU DOPRAVOU
3. a 4.
1. dítě
2. dítě
dospělý
termín
dospělá os. 2-11,99 let 2-11,99 let
řádné lůžko
na přistýlce přistýlka* přistýlka*
31.05. - 09.06.
8.750,7.550,3.240,5.750,07.06. - 16.06.
9.350,8.150,3.240,6.350,14.06. - 23.06.
9.850,8.650,3.240,6.850,21.06. - 30.06. 10.450,9.250,3.240,7.450,28.06. - 07.07. 11.350,10.150,3.740,8.350,05.07. - 14.07. 12.550,11.350,3.740,9.550,12.07. - 21.07. 12.550,11.350,3.740,9.550,19.07. - 28.07. 12.550,11.350,3.740,9.550,26.07. - 04.08. 12.550,11.350,3.740,9.550,02.08. - 11.08. 12.550,11.350,3.740,9.550,09.08. - 18.08. 12.550,11.350,3.740,9.550,16.08. - 25.08. 12.550,11.350,3.740,9.550,23.08. - 01.09. 12.550,11.350,3.740,9.550,30.08. - 08.09. 10.250,9.050,3.240,7.250,06.09. - 15.09. 10.150,8.950,3.240,7.150,13.09. - 22.09.
9.650,8.450,3.240,6.650,Program all inclusive:
plnou penzi formou švédských stolů, pozdní snídaně 10:30-12 hod., nealkoholické
nápoje v neomezeném množství od 10:30 do 24 hod. Na baru (voda, džus, limonáda,
čaj, káva), capuccino za příplatek, na baru od 12 do 24 hod. sudové pivo, víno, sangria,
likéry a další alkoholické nápoje místní výroby. Zmrzlina pro děti a „snacks“ na baru od
12 do 19 hod. - teplé občerstvení (hamburgery, hranolky, hot dogy, zelenina, některé
dny pizza). All inclusive začíná ve 12:30 hodin v den příjezdu a končí v 15 hodin v den
odjezdu.

B. CENOVÁ TABULKA S LETECKOU DOPRAVOU
3. a 4.
1. dítě
dospělý
termín
dospělá os. 2-11,99 let
řádné lůžko
na přistýlce přistýlka*
01.06. - 08.06. 13.750,12.550,8.040,08.06. - 15.06. 14.350,13.150,8.040,15.06. - 22.06. 14.850,13.650,8.040,22.06. - 29.06. 15.450,14.250,8.040,29.06. - 06.07. 16.350,15.150,8.540,06.07. - 13.07. 17.550,16.350,8.540,13.07. - 20.07. 17.550,16.350,8.540,20.07. - 27.07. 17.550,16.350,8.540,27.07. - 03.08. 17.550,16.350,8.540,03.08. - 10.08. 17.550,16.350,8.540,10.08. - 17.08. 17.550,16.350,8.540,17.08. - 24.08. 17.550,16.350,8.540,24.08. - 31.08. 17.550,16.350,8.540,31.08. - 07.09. 15.250,14.050,8.040,07.09. - 14.09. 15.150,13.950,8.040,14.09. - 21.09. 14.650,13.450,8.040,-

2. dítě
2-11,99 let
přistýlka*
10.550,11.150,11.650,12.250,13.150,14.350,14.350,14.350,14.350,14.350,14.350,14.350,14.350,12.050,11.950,11.450,-

*) Dětská cena platí pouze v doprovodu dvou plně platících osob.
cena zahrnuje:
A. dopravu autokarem s klimatizací, WC a videem
B. leteckou dopravu včetně všech poplatků a tax, transfer letiště – hotel – letiště,
7x ubytování v hotelu, 7x polopenzi, služby delegáta, pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: povinnou pobytovou taxu (hradí ji osoby starší 16ti let ve výši
cca 0,50 EUR/den, max. však cca 3,50 EUR za pobyt – splatná je na hotelové recepci),
fakultativní výlety a služby, cestovní pojištění, jednolůžkový pokoj
příplatky:
Jednolůžkový pokoj .......................................................... 3.500,- Kč/osoba a týden
Plná penze ....................................................................... 1.000,- Kč/osoba a týden
All inclusive dospělý ......................................................... 2.600,- Kč/osoba a týden
All inclusive dítě 2 – 11,99 let v termínech
1.6. - 30.6. 2019 a 30.8. - 21.9. 2019 ............................................................. ZDARMA
30.6. - 30.8. 2019 ............................................................. 2.600,- Kč/osoba a týden
Komplexní cestovní pojištění (léčebné výlohy, storno, atd.) ...... 36,- Kč/osoba a den

19

CALELLA

Pobytové zájezdy

Je hlavním a největším střediskem na pobřeží Costa del Maresme a leží asi 40 km severně od Barcelony na úpatí pohoří Montenegre. Toto městečko postavené v typicky španělském stylu
nabízí svým návštěvníkům dlouhou palmovou a platanovou
promenádu, tři kilometry dlouhou pláž s hrubším pískem
a stupňovitým vstupem do moře. V Calelle najdete spoustu
obchodů, množství kaváren, restaurací a diskoték. Jedná se
o rušnější středisko nabízející turistům vše potřebné. Ale nejen
to. Je zde široká nabídka vodních sportů jako např. surfování,
windsurfing, vodní lyžování, vodní skútry nebo pronájem lodiček a šlapadel. Za zmínku stojí i návštěva Městského muzea
se sbírkou archeologických nálezů, dekorativních keramických
kachlíků, textilních strojů a pletařské zboží.
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Hotel Bon Repos *** /Esplai *** (Calella)
Moderní zrenovované hotely se nacházejí v klidnější části střediska cca 400 m od pláže a centra. V hotelech je k dispozici vstupní hala s recepcí
a výtahy, bar, restaurace, místnost s TV, kulečník, mini club, internet (za poplatek), větší bazén s terasou a lehátky zdarma, dětský bazén, jacuzzi.
V hotelu Bon Repos wi-fi ve společných prostorách zdarma. Pro hotelové hosty jsou pravidelně pořádány animační programy. Ubytování je
v moderních, pěkně zařízených pokojích s možností až dvou přistýlek, jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, telefonem, klimatizací, TV,
trezorem (za poplatek) a balkónem s výhledem na bazén nebo do okolí. Polopenze je podávána formou švédských stolů. Možnost dokoupení
plné penze nebo programu all inclusive.
A. CENOVÁ TABULKA S AUTOBUSOVOU DOPRAVOU
1. dítě
2-13,99 let
přistýlka*
3.240,3.240,3.240,3.240,3.740,3.740,3.740,3.740,3.740,3.740,3.740,3.740,3.340,3.240,3.240,3.240,-

2. dítě
2-13,99 let
přistýlka*
5.500,5.950,7.850,8.150,9.050,9.250,9.850,9.850,9.850,9.850,9.850,9.250,7.650,6.550,6.250,5.950,-

B. CENOVÁ TABULKA S LETECKOU DOPRAVOU
3. a 4.
1. dítě
dospělý
termín
dospělá os. 2-13,99 let
řádné lůžko
na přistýlce přistýlka*
01.06. - 08.06. 13.500,12.700,8.040,08.06. - 15.06. 13.950,13.150,8.040,15.06. - 22.06. 15.850,15.050,8.040,22.06. - 29.06. 16.150,15.350,8.040,29.06. - 06.07. 17.050,16.250,8.540,06.07. - 13.07. 17.250,16.450,8.540,13.07. - 20.07. 17.850,17.050,8.540,20.07. - 27.07. 17.850,17.050,8.540,27.07. - 03.08. 17.850,17.050,8.540,03.08. - 10.08. 17.850,17.050,8.540,10.08. - 17.08. 17.850,17.050,8.540,17.08. - 24.08. 17.150,16.450,8.540,24.08. - 31.08. 15.650,14.850,8.140,31.08. - 07.09. 14.550,13.750,8.040,07.09. - 14.09. 14.250,13.450,8.040,14.09. - 21.09. 13.950,13.150,8.040,-

2. dítě
2-13,99 let
přistýlka*
10.300,10.750,12.650,12.950,13.850,14.050,14.650,14.650,14.650,14.650,14.650,14.050,12.450,11.350,11.050,10.750,-

termín

Španělsko

31.05. - 09.06.
07.06. - 16.06.
14.06. - 23.06.
21.06. - 30.06.
28.06. - 07.07.
05.07. - 14.07.
12.07. - 21.07.
19.07. - 28.07.
26.07. - 04.08.
02.08. - 11.08.
09.08. - 18.08.
16.08. - 25.08.
23.08. - 01.09.
30.08. - 08.09
06.09. - 15.09.
13.09. - 22.09.

3. a 4.
dospělý
dospělá os.
řádné lůžko
na přistýlce
8.500,7.700,8.950,8.150,10.850,10.050,11.150,10.350,12.050,11.250,12.250,11.450,12.850,12.050,12.850,12.050,12.850,12.050,12.850,12.050,12.850,12.050,12.150,11.450,10.650,9.850,9.550,8.750,9.250,8.450,8.950,8.150,-

*) Dětská cena platí pouze v doprovodu dvou plně platících osob.
cena zahrnuje:
A. dopravu autokarem s klimatizací, WC a videem
B. leteckou dopravu včetně všech poplatků a tax, transfer letiště – hotel – letiště,
7x ubytování v hotelu, 7x polopenzi, služby delegáta, pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: povinnou pobytovou taxu (hradí ji osoby starší 16ti let ve výši
cca 0,50 EUR/den, max. však cca 3,50 EUR za pobyt – splatná je na hotelové recepci),
fakultativní výlety a služby, cestovní pojištění, jednolůžkový pokoj
Program All inclusive: plná penze, alkoholické a nealkoholické nápoje v neomezeném množství od 10.00 do 24.00 hodin na baru (sudové pivo, víno, sangrie, džus,
limonáda, čaj, káva…). Voda a víno v jídelně během jídla. Zmrzlina a „snacks“ na baru
(hamburger, uzeniny, hranolky, sendviče) – 10.00 - 18.30 hodin. All inclusive začíná ve
12 hodin v den příjezdu a končí v 10 hodin v den odjezdu.

příplatky:
Jednolůžkový pokoj .......................................................... 2.800,- Kč/osoba a týden
Plná penze ....................................................................... 1.000,- Kč/osoba a týden
Program All inclusive dospělý ........................................... 2.900,- Kč/osoba a týden
Program All inclusive dítě 2 – 13,99 let ............................ 2.000,- Kč/osoba a týden
Komplexní cestovní pojištění (léčebné výlohy, storno, atd.) ...... 36,- Kč/osoba a den
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Hotel H Top Olympic ***
Hotel se nachází v klidné vilové čtvrti v letovisku Calella a je
vzdálen cca 450 metrů od pláže a cca 300 m od centra letoviska.
Je ideální volbou pro mladé páry a skupiny, kteří hledají hotel
s mladou, živou a přátelskou atmosférou a dobrým standardem
ubytování. Klientům jsou v hotelu k dispozici 3 bazény, brouzdaliště pro děti, sluneční terasa, bar v hotelu a u bazénu, zahrada,
výtah, TV místnost, salonek a klimatizované společné prostory.
Dále hotel H TOP Olympic připravuje po 6 dní v týdnu zdarma
animační program pro děti do 12 let. Pro dospělé nechybí večerní zábavní program zahrnující živou hudbu i kabaretní vystoupení. Za příplatek je možné využit stolní tenis, biliard, jacuzzi a wi-fi ve veřejných prostorách. Pokoje jsou dvoulůžkové
s možností přidání až dvou přistýlek, mají vlastní balkon, klimatizaci, koupelnu s WC, satelitní TV, telefon a trezor (za poplatek).
Stravování v hotelu je zajištěno formou polopenze, možnost
dokoupení plné penze nebo programu all inclusive.
A. CENOVÁ TABULKA S AUTOBUSOVOU DOPRAVOU
3. a 4.
1. dítě
2. dítě
dospělý
termín
dospělá os. 2-12,99 let 2-12,99 let
řádné lůžko
na přistýlce přistýlka* přistýlka*
31.05. - 09.06.
7.900,7.000,3.740,4.900,07.06. - 16.06.
8.100,7.200,3.740,5.100,14.06. - 23.06.
8.500,7.600,3.740,5.500,21.06. - 30.06.
9.200,8.300,3.740,6.200,28.06. - 07.07. 10.800,9.900,3.740,7.800,05.07. - 14.07. 11.500,10.600,3.740,8.500,12.07. - 21.07. 12.700,11.800,3.740,9.700,19.07. - 28.07. 12.700,11.800,3.740,9.700,26.07. - 04.08. 12.700,11.800,3.740,9.700,02.08. - 11.08. 12.700,11.800,3.740,9.700,09.08. - 18.08. 12.700,11.800,3.740,9.700,16.08. - 25.08. 12.700,11.800,3.740,9.700,23.08. - 01.09. 12.700,11.800,3.740,9.700,30.08. - 08.09. 11.500,10.600,3.740,8.500,06.09. - 15.09.
9.500,8.600,3.740,6.500,13.09. - 22.09.
8.900,8.000,3.740,5.900,Program all inclusive zahrnuje: plnou penzi formou švédských stolů, k jídlům nápoje (víno, pivo, nealko nápoje), neomezenou konzumaci alkoholických nápojů (víno,
pivo) i nealkoholických nápojů (teplé i studené) v hotelových barech (cca 10:00 –
24:00), jídelní bufet v hotelové restauraci, snacky, hamburgery, pizzy, sendviče, zmrzlina a další.

B. CENOVÁ TABULKA S LETECKOU DOPRAVOU
3. a 4.
1. dítě
dospělý
termín
dospělá os. 2-12,99 let
řádné lůžko
na přistýlce přistýlka*
01.06. - 08.06. 12.900,12.000,8.540,08.06. - 15.06. 13.100,12.200,8.540,15.06. - 22.06. 13.500,12.600,8.540,22.06. - 29.06. 14.200,13.300,8.540,29.06. - 06.07. 15.800,14.900,8.540,06.07. - 13.07. 16.500,15.600,8.540,13.07. - 20.07. 17.700,16.800,8.540,20.07. - 27.07. 17.700,16.800,8.540,27.07. - 03.08. 17.700,16.800,8.540,03.08. - 10.08. 17.700,16.800,8.540,10.08. - 17.08. 17.700,16.800,8.540,17.08. - 24.08. 17.700,16.800,8.540,24.08. - 31.08. 17.700,16.800,8.540,31.08. - 07.09. 16.500,15.600,8.540,07.09. - 14.09. 14.500,13.600,8.540,14.09. - 21.09. 13.900,13.000,8.540,-

2. dítě
2-12,99 let
přistýlka*
9.700,9.900,10.300,11.000,12.600,13.300,14.500,14.500,14.500,14.500,14.500,14.500,14.500,13.300,11.300,10.700,-

*) Dětská cena platí pouze v doprovodu dvou plně platících osob.
cena zahrnuje:
A. dopravu autokarem s klimatizací, WC a videem
B. leteckou dopravu včetně všech poplatků a tax, transfer letiště – hotel – letiště,
7x ubytování v hotelu, 7x polopenzi, služby delegáta, pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: povinnou pobytovou taxu (hradí ji osoby starší 16ti let ve výši
cca 0,50 EUR/den, max. však cca 3,50 EUR za pobyt – splatná je na hotelové recepci),
fakultativní výlety a služby, cestovní pojištění, jednolůžkový poko
příplatky:
Jednolůžkový pokoj .......................................................... 3.500,- Kč/osoba a týden
Plná penze ....................................................................... 1.000,- Kč/osoba a týden
All inclusive dospělý ......................................................... 2.500,- Kč/osoba a týden
All inclusive – 1. dítě ve věku 2 – 12,99 let v termínech
1.6. - 29.6. 2019 a 31.8. - 21.9. 2019 ............................................................. ZDARMA
29.6. - 31.8.2019 .............................................................. 2.500,- Kč/osoba a týden
All inclusive – 2. dítě ve věku 2 - 12,99 let ........................ 2.500,- Kč/osoba a týden
Komplexní cestovní pojištění (léčebné výlohy, storno, atd.) ...... 36,- Kč/osoba a den

Pobytové zájezdy

(Calella)
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Hotel H Top
Calella Palace****
(Calella)

Španělsko

Tento moderní hotel se nachází v klidnější
části letoviska, avšak nedaleko centra, které je vzdáleno cca 350 m. Na pláž dojdete
příjemnou procházkou za cca 7 minut.
Hotel je vybaven vstupní halou s recepcí,
výtahy, restaurací, barem, wi-fi a trezory za poplatek, fitness centrem, hernou,
dětským hřištěm, krytým a venkovním
bazénem, jacuzzi, střešní sluneční terasou
a obchody. Jsou zde organizovány denní
programy, sportovní aktivity a pro děti je
k dispozici dětský klub. Každý večer se mohou hosté pobavit při živé hudbě a večerním programu.
Ubytování je zajištěné ve světlých a klimatizovaných dvoulůžkových pokojích
s možností až dvou přistýlek. Pokoje mají
balkón, satelitní TV a vlastní koupelnu
s vysoušečem vlasů. Stravování v hotelu H
Top Calella Palace je zajištěno formou programu all inclusive.

A. CENOVÁ TABULKA VČETNĚ POLOPENZE
A AUTOBUSOVÉ DOPRAVY
3. a 4.
1. dítě
dospělý
termín
dospělá os. 2-12,99 let
řádné lůžko
na přistýlce přistýlka*
31.05. - 09.06.
9.500,8.300,3.740,07.06. - 16.06.
9.700,8.500,3.740,14.06. - 23.06.
9.900,8.700,3.740,21.06. - 30.06. 10.050,8.850,3.740,28.06. - 07.07. 11.900,10.700,3.740,05.07. - 14.07. 12.400,11.200,3.740,12.07. - 21.07. 13.600,12.400,3.740,19.07. - 28.07. 13.600,12.400,3.740,26.07. - 04.08. 13.700,12.500,3.740,02.08. - 11.08. 14.950,13.750,3.740,09.08. - 18.08. 14.950,13.750,3.740,16.08. - 25.08. 13.600,12.400,3.740,23.08. - 01.09. 13.600,12.400,3.740,30.08. - 08.09 11.900,10.700,3.740,06.09. - 15.09. 11.700,10.500,3.740,13.09. - 22.09. 10.000,8.800,3.740,-

2. dítě
2-12,99 let
přistýlka*
5.500,5.700,5.900,6.050,7.900,8.400,9.600,9.600,9.700,10.950,10.950,9.600,9.600,7.900,7.700,6.000,-

A. CENOVÁ TABULKA VČETNĚ ALL INCLUSIVE
A AUTOBUSOVÉ DOPRAVY
3. a 4.
1. dítě
dospělý
termín
dospělá os. 2-12,99 let
řádné lůžko
na přistýlce přistýlka*
31.05. - 09.06. 11.150,9.950,3.740,07.06. - 16.06. 11.400,10.200,3.740,14.06. - 23.06. 11.650,10.450,3.740,21.06. - 30.06. 11.800,10.600,3.740,28.06. - 07.07. 13.700,12.500,6.440,05.07. - 14.07. 14.250,13.050,6.440,12.07. - 21.07. 15.450,14.250,6.440,19.07. - 28.07. 15.450,14.250,6.440,26.07. - 04.08. 15.550,14.350,6.440,02.08. - 11.08. 16.850,15.650,6.440,09.08. - 18.08. 16.850,15.650,6.440,16.08. - 25.08. 15.800,14.600,6.440,23.08. - 01.09. 15.800,14.600,6.440,30.08. - 08.09 14.100,12.900,3.740,06.09. - 15.09. 13.400,12.200,3.740,13.09. - 22.09. 11.700,10.500,3.740,-

2. dítě
2-12,99 let
přistýlka*
6.700,6.900,7.100,7.250,9.100,9.600,10.800,10.800,10.900,12.150,12.150,10.800,10.800,9.100,8.900,7.200,-

2. dítě
2-12,99 let
přistýlka*
10.300,10.500,10.700,10.850,12.700,13.200,14.400,14.400,14.500,15.750,15.750,14.400,14.400,12.700,12.500,10.800,-

B. CENOVÁ TABULKA VČETNĚ ALL INCLUSIVE
A LETECKÉ DOPRAVY
3. a 4.
1. dítě
dospělý
termín
dospělá os. 2-12,99 let
řádné lůžko
na přistýlce přistýlka*
01.06. - 08.06. 16.150,14.950,8.540,08.06. - 15.06. 16.400,15.200,8.540,15.06. - 22.06. 16.650,15.450,8.540,22.06. - 29.06. 16.800,15.600,8.540,29.06. - 06.07. 18.700,17.500,11.240,06.07. - 13.07. 19.250,18.050,11.240,13.07. - 20.07. 20.450,19.250,11.240,20.07. - 27.07. 20.450,19.250,11.240,27.07. - 03.08. 20.550,19.350,11.240,03.08. - 10.08. 21.850,20.650,11.240,10.08. - 17.08. 21.850,20.650,11.240,17.08. - 24.08. 20.800,19.600,11.240,24.08. - 31.08. 20.800,19.600,11.240,31.08. - 07.09. 19.100,17.900,8.540,07.09. - 14.09. 18.400,17.200,8.540,14.09. - 21.09. 16.700,15.500,8.540,-

2. dítě
2-12,99 let
přistýlka*
11.500,11.700,11.900,12.050,13.900,14.400,15.600,15.600,15.700,16.950,16.950,15.600,15.600,13.900,13.700,12.000,-
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*) Dětská cena platí pouze v doprovodu dvou plně platících osob.
cena zahrnuje:
A. dopravu autokarem s klimatizací, WC a videem
B. leteckou dopravu včetně všech poplatků a tax, transfer letiště – hotel – letiště,
7x ubytování v hotelu, 7x polopenzi nebo program all inclusive, služby delegáta,
pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: povinnou pobytovou taxu (hradí ji osoby starší 16ti let ve výši cca
1 EUR/den, max. však cca 7 EUR za pobyt – splatná je na hotelové recepci), fakultativní
výlety a služby, cestovní pojištění, jednolůžkový pokoj
příplatky:
Jednolůžkový pokoj .......................................................... 4.900,- Kč/osoba a týden
Komplexní cestovní pojištění (léčebné výlohy, storno, atd.) ...... 36,- Kč/osoba a den
Program all inclusive obsahuje: plná penze, víno a voda u obědů a večeří. V baru od
10:00 do 24:00 hod. místní alkoholické nápoje – pivo, víno, destiláty atp., nealkoholické nápoje - káva, čaj, voda atp. Snack (svačinka) studený a teplý od 10:00 – 24:00 hod,
po večeři pouze studený. Zmrzlina a nanuky pro děti od 10:00 – 18:00 hodin.

Pobytové zájezdy

B. CENOVÁ TABULKA VČETNĚ POLOPENZE
A LETECKÉ DOPRAVY
3. a 4.
1. dítě
dospělý
termín
dospělá os. 2-12,99 let
řádné lůžko
na přistýlce přistýlka*
01.06. - 08.06. 14.500,13.300,8.540,08.06. - 15.06. 14.700,13.500,8.540,15.06. - 22.06. 14.900,13.700,8.540,22.06. - 29.06. 15.050,13.850,8.540,29.06. - 06.07. 16.900,15.700,8.540,06.07. - 13.07. 17.400,16.200,8.540,13.07. - 20.07. 18.600,17.400,8.540,20.07. - 27.07. 18.600,17.400,8.540,27.07. - 03.08. 18.700,17.500,8.540,03.08. - 10.08. 19.950,18.750,8.540,10.08. - 17.08. 19.950,18.750,8.540,17.08. - 24.08. 18.600,17.400,8.540,24.08. - 31.08. 18.600,17.400,8.540,31.08. - 07.09. 16.900,15.700,8.540,07.09. - 14.09. 16.700,15.500,8.540,14.09. - 21.09. 15.000,13.800,8.540,-
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FAKULTATIVNÍ
VÝLETY:
BARCELONA, MONTSERRAT

celodenní výlet, návštěva Barcelony,
chrámu Sagrada Familia, vrchu Monjuc,
centra města a benediktýnského kláštera
Montserrat s patronkou Katalánska - Černou madonou.
Orientační cena vstupu: Sagrada Familia
– dospělí 15 €, děti do 10 let zdarma

BARCELONA, AKVÁRIUM, FONTÁNY

odpolední a večerní výlet s návštěvou
chrámu Sagrada Familia, barcelonského
akvária, dále volno v centru města. Večer
uvidíte program osvětlených fontán na
hoře Monjuic.
Orientační cena vstupu:
Akvárium - dospělí 18 €, děti 4-12 let 13 €

ANDORRA

- jeden z nejmenších územních celků,
nacházející se v katalánských Pyrenejích.
Uvidíte Krásnou a neopakovatelnou přírodu Pyrenejí, volný čas můžete využít
k velmi výhodným nákupům.

LA SIESTA SHOW

večerní program v Gran Casino v letovisku Lloret de Mar - několik vystoupení
s tradičním španělským flamencem v
doprovodu živé hudby, baletní skupiny,
zpěváků a jiných umělců. Možnost i volného tance a zábavy. Program se koná v
hlavní sezoně vždy v úterý a v pátek večer, mimo hlavní sezonu může být program přesunut na jiné dny.
Orientační cena programu:
Cena za osobu s jídlem: € 49,50 Děti: € 25
Cena za osobu s pitím: € 35,50 Děti: € 19

GIRONA, DALÍHO SVĚT
MARINELAND

Báječný vodní park u letoviska Blanes
- 2 parky v jednom : můžete shlédnout
vystoupení cvičených papoušků, lachtanů a delfínů. Poté si můžete vyzkoušet
skluzavky, tobogány a různé jiné vodní
atrakce.
Orientační cena vstupu:
dospělí 25 €, děti 4-12 let 16,5 €, děti do
4 let zdarma

Celodenní výlet. Prohlídka historického
centra Girony (katedrála, staré město, Židovské město). Dále návštěva dvou míst,
která jsou nerozlučně spjata se jménem
Salvadora Dalího. Museo-Teatro Dalí ve
Figueres – původní divadlo, které Dalí
proměnil na ráj surrealismu – zde lze obdivovat jeho nejslavnější díla, a malebné
městečko Púbol, kde se nachází zámeček,
ve kterém žila Dalího životní láska Gala.
Orientační cena vstupu:
Katedrála v Gironě – dospělí 7 €
Dalího muzeum-divadlo – dospělí 12 €

WATER WORLD

Španělsko

Velký vodní park s mnoha atrakcemi pro
děti i dospělé u Lloret de Mar. Svět plný
obřích tobogánů, skluzavek, vodních spirál a vířivých bazénů s vlnobitím.
Orientační cena vstupu:
výška nad 1,20 m 30 €, děti do 1,20 m 17 €

Poznámky platící pro zájezdy do Španělska:
cena zpáteční jízdenky:

2.900,- Kč/osoba

cena jednosměrné jízdenky:

1.700,- Kč/osoba

- při 14ti denním pobytu (autokarem) je sleva 2.000,- Kč/osoba ze součtu cen dvou termínů
- při vlastní dopravě je sleva 2.500,- Kč/osoba z ceny zájezdu
• nástupní místa: Liberec, Jablonec nad Nisou, Turnov, Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav, Praha
(Stodůlky), Plzeň.
Svoz - Brno (svoz do/z Prahy*) - za příplatek 500,- Kč/osoba
Děčín (svoz do/z Liberce*) - za příplatek 350,- Kč/osoba
*svozy zajišťujeme vždy minimálně od 2 osob, CK si vyhrazuje právo svoz z organizačních důvodů zrušit

