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Úvod
Vážení  a milí zákazníci,

rádi bychom Vám našim stálým zákazníkům poděkovali za zájem 
a  důvěru a  současně věříme, že nová nabídka pro nadcházející 
sezonu Vás zaujme a splní Vaše očekávání pro příjemné prožití letní 
dovolené.
Věříme, že nezklameme ani ty z Vás, kteří s námi dosud necestovali. 
V katalogu Léto 2017 představujeme řadu osvědčených, pobytových 
zájezdů. Opět se vypravíme do stále oblíbeného Španělska.
Rozšířili jsme nabídku o další kvalitní hotely na pobřeží Costa Brava 
a  Costa del Maresme. Makarská rivijera – toto aktraktivní místo 
na Jadranském pobřeží v  Chorvatsku nabízí ideální podmínky 
pro letní rekreaci a  odpočinek. Svoji dovolenou můžete vybírat 
z  rozmanitého spektra pečlivě prověřených, zcela bezpečných 
turistických destinací. Jako každý rok, ani na příští letní sezonu 
nechybí zajímavé novinky.
Vybrali jsme pro Vás pobytové zájezdy do oblíbeného 
prázdninového letoviska Lido di Jesolo. Díky Vašemu stále většímu 

zájmu o poznávací zájezdy můžeme opět nabídnout programově 
širší nabídku respektující Vaši náročnost, pohodlí a  spokojenost.
Motivujeme a  podporujeme věrné i  nové zákazníky, kteří se umí 
včas rozhodnout, řadou zajímavých slev,
Rádi bychom věřili, že  pro svoji dovolenou v letní sezoně 2017 si opět 
vyberete CK KARAVAN a že naše předložená nabídka Vás zaujme.
Přejeme mnoho nezapomenutelných zážitků a těšíme se na 
setkání s Vámi.
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Přeprava zavazadel       
- k přepravě je povoleno vzít si s sebou zavazadlo o hmot-
nosti do 20 kg/osoba a menší příruční tašku. nadlimitní 
zavazadlo nebude přepraveno, ev. bude přepraveno za po-
platek 300 Kč/ks

odjezdová místa bez příplatku: 
Liberec dle trasy programu
Jablonec nad Nisou Plzeň
Turnov Brno
Mnichovo Hradiště Děčín - za příplatek 350 Kč/osoba
Mladá Boleslav 
Praha  

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 (ve smlouvě k tomu určená kolonka) 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).

Kolektiv pracovníků CK KARAVAN
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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 zprostřed-
kovatel. Níže naleznete základní přehled rizik a  limitů poj. plnění, kompletní podmínky naleznete na www.ck-karavan.cz.

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 150.000,- Kč

Pojištění stornovacích poplatků  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 
30.11.2016. Nepřesáhne-li pokles české koruny oproti stavu z   30.11.2016 hodnotu 10%, je CK Karavan schopna tyto výkyvy krýt 
z vlastních zdrojů beze změny cen uvedených u  zájezdů a  pobytů.

slevy
Seniorská sleva:
l   3% ze základní ceny zájezdu při úhradě 50% zálohy - seniorská sleva platí pro osoby starší 65ti let a  přičítá se 

ke slevám za rychlou rezervaci

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

l  10% ze základní ceny zájezdu při úhradě 50% zálohy do 31.12.2016
l  7% ze základní ceny zájezdu při úhradě 50% zálohy do 31.01.2017
l  6% ze základní ceny zájezdu při úhradě 50% zálohy do 28.02.2017
l  4% ze základní ceny zájezdu při úhradě 50% zálohy do 31.03. 2017
l  3% ze základní ceny zájezdu při úhradě 50% zálohy do 30.04.2017

Pro věrné zákazníky:
zákazníci, kteří se zúčastnili zájezdu z katalogu Léto 2016 a pořádaného 
CK Karavan, obdrží slevu ve výši:

l  11% ze základní ceny zájezdu při úhradě 50% zálohy do 31. 12. 2016
l  8% ze základní ceny zájezdu při úhradě 50% zálohy do 31.01.2017
l  7% ze základní ceny zájezdu při úhradě 50% zálohy do 28.02.2017
l  5% ze základní ceny zájezdu při úhradě 50% zálohy do 31.03.2017
l  4% ze základní ceny zájezdu při úhradě 50% zálohy do 30.04.2017

•  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
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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 návště-
vou architektonických skvostů. Dále také láká svým temperamentním nočním životem - 
především v rytmu flamenka. Dovolená ve Španělsku patří tradičně k nejoblíbenějším v Ev-
ropě. 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 francouz-
ských 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 sportov-
ním 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. Nej-
oblíbenější katalánská letoviska jsou Tossa de Mar, Lloret de Mar, Blanes, Malgrat de Mar, 
Santa Susanna a Calella, jejichž součástí jsou vysoce kvalitní hotely s výbornými služba-
mi, nádherné čisté pláže, množství historických památek i zábavních podniků, které jsou 
pro Španělsko velice typické.

Klimatická tabulka - 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
Toto původně středověké městečko ve 
středu pobřeží Costa Brava se stalo turisty 
velmi 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 potápě-
ní. Staré město zdobí zbytky pevnosti z 12. 
století, zachovaly se i  středověké hradby. 
Turisté se mohou procházet romantický-
mi a  křivolakými uličkami s  kamennými 
domy, úzkými schodišti a malými náměs-
tími. Má jednu dlouhou promenádu podél 
celého pobřeží s výhledem na hrad. V po-
rovnání s jinými letovisky je Tossa klidnější 
a tedy vhodnější pro rodiny s dětmi nebo 
starší klienty. Ovšem i milovníci příjemné-
ho posezení v barech, kavárnách a restau-
racích si přijdou na své. Toto letovisko je 
ideální oblastí pro strávení klidné a ničím 
nerušené dovolené. 

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. Plná penze je 
podávána formou bohatých švédských stolů. 
Možnost dokoupení programu all inclusive. 
Hotel je vhodný i pro náročnější klientelu.

termín dospělý řádné 
lůžko

3. a 4. dospělá 
os. na přistýlce

1. dítě 2-10,99 let
přistýlka *

2. dítě 2-10,99 let
přistýlka*

02.06. - 11.06. 10.900,- 10.200,- 7.900,- 7.900,-
09.06. - 18.06. 11.000,- 10.300,- 7.900,- 7.900,-
16.06. - 25.06. 11.300,- 10.600,- 7.900,- 7.900,-
23.06. - 02.07. 12.500,- 11.800,- 8.900,- 8.900,-
30.06. - 09.07. 13.400,- 12.700,- 9.700,- 9.700,-
07.07. - 16.07. 14.200,- 13.500,- 9.700,- 9.700,-
14.07. - 23.07. 15.600,- 14.900,- 10.000,- 10.000,-
21.07. - 30.07. 15.600,- 14.900,- 10.000,- 10.000,-
28.07. - 06.08. 16.600,- 15.900,- 10.900,- 10.900,-
04.08. - 13.08. 16.600,- 15.900,- 10.900,- 10.900,-
11.08. - 20.08. 16.600,- 15.900,- 10.900,- 10.900,-
18.08. - 27.08. 16.600,- 15.900,- 10.900,- 10.900,-
25.08. - 03.09. 15.500,- 14.800,- 10.000,- 10.000,-
01.09. - 10.09. 13.500,- 12.800,- 8.900,- 8.900,-
08.09. - 17.09. 13.400,- 12.700,- 8.700,- 8.700,-
15.09. - 24.09. 12.200,- 11.500,- 8.500,- 8.500,-

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.

*) Dětská cena platí pouze v doprovodu dvou plně platících osob.

cena zahrnuje: dopravu autokarem s klimatizací, WC a videem,7x ubytování v hotelu, 7x plnou 
penzi, služby delegáta, pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: pobytovou taxu (hradí ji osoby starší 16ti let ve výši 1 EUR/den, max. však 
7 EUR za pobyt – splatná je na hotelové recepci)
příplatky:
jednolůžkový pokoj v termínech 3.6. - 1.7.2017 a 2.9. - 23.9.2017 ......... 5.500,- Kč/týden
jednolůžkový pokoj v termínech 1.7. - 2.9.2017  ..................................... 3.900,- Kč/týden
All inclusive dospělý v termínech 3.6. - 1.7.2017 a 2.9. - 23.9.2017  ....... 3.200,- Kč/os. týden
All inclusive dospělý v termínech 1.7. - 2.9.2017  .................................... 3.500,- Kč/os. týden
All inclusive dítě 2 – 10,99 let ................................................................. 2.300,- Kč/os. týden
Komplexní cestovní pojištění (léčebné výlohy, storno, atd.) .................... 34,- Kč/osoba a den
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llOret de MAr
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. 

termín pobytu dospělý řádné 
lůžko

3. a 4. dospělá 
os. na přistýlce

1. dítě 2-12,99 
let přistýlka*

2. dítě 2-12,99 
let přistýlka*

02.06. - 11.06. 9.900,- 9.100,- 3.290,- 6.400,-

09.06. - 18.06. 10.200,- 9.400,- 3.290,- 6.700,-
16.06. - 25.06. 10.500,- 9.700,- 3.290,- 7.000,-
23.06. - 02.07. 11.500,- 10.700,- 3.290,- 8.000,-
30.06. - 09.07. 12.900,- 12.100,- 3.790,- 9.400,-
07.07. - 16.07. 12.900,- 12.100,- 3.790,- 9.400,-
14.07. - 23.07. 13.200,- 12.400,- 3.790,- 9.700,-
21.07. - 30.07. 13.200,- 12.400,- 3.790,- 9.700,-
28.07. - 06.08. 13.200,- 12.400,- 3.790,- 9.700,-
04.08. - 13.08. 13.200,- 12.400,- 3.790,- 9.700,-
11.08. - 20.08. 13.200,- 12.400,- 3.790,- 9.700,-
18.08. - 27.08. 12.900,- 12.100,- 3.790,- 9.400,-
25.08. - 03.09. 11.500,- 10.700,- 3.290,- 8.000,-
01.09. - 10.09. 10.900,- 10.100,- 3.290,- 7.400,-
08.09. - 17.09. 10.200,- 9.400,- 3.290,- 6.700,- 
15.09. - 24.09. 9.200,- 8.400,- 3.290,- 5.700,-

*) Dětská cena platí pouze v doprovodu dvou plně platících osob.

cena zahrnuje:  dopravu autokarem s klimatizací, WC a videem, 7x ubytování v hotelu, 7x polopenzi, služby dele-
gáta, pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje:  pobytovou taxu (hradí ji osoby starší 16ti let ve výši 1 EUR/den, max. však 7 EUR za pobyt – 
splatná je na hotelové recepci)
příplatky:  jednolůžkový pokoj  ............................................................. 2.900,- Kč/týden a osoba
 plná penze  .......................................................................... 1.200,- Kč/týden a osoba
 All inclusive dospělý i dítě .................................................... 2.950,- Kč/os./týden
 All inclusive dítě 2 – 12,99 let v termínech  
 3.6. - 24.6. 2017 a 26.8. - 23.9. 2017  .................................. ZDARMA 
 komplexní pojištění (léčebné výlohy, storno, zavazadla atd.) 34,- Kč/osoba a den

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  vý-

All inclusive 
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.

tahy, 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, her-
nu, stolní tenis, kulečník a  půjčovnu kol. 
Pořádají se zde i animační programy. Uby-
tování 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 pro-
gramu all inclusive. 
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Hotel  
Maria del Mar****
(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  re-
cepcí, 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  posilov-
na. Pokoje jsou dvoulůžkové s  možností 
jedné nebo dvou přistýlek, vybaveny 
vlastním sociálním zařízením, Wi-fi, TV, 
telefonem, fénem, klimatizací a  balko-
nem. Polopenze je podávána v hotelové 
restauraci formou bohatých švédských 
stolů. Možnost dokoupení plné penze.

termín dospělý řádné 
lůžko

3. a 4. dospělá os. 
na přistýlce

1. dítě 2-11,99 
let přistýlka*

2. dítě 2-11,99 
let přistýlka*

28.5. - 04.6. 6.100,- 5.300,- 790,- 2.600,-

04.6. - 11.6. 6.400,- 5.600,- 790,- 2.900,-
11.6. - 18.6. 6.900,- 6.100,- 790,- 3.400,-
18.6. - 25.6. 7.400,- 6.600,- 790,- 3.900,-
25.6. - 02.7. 8.200,- 7.400,- 790,- 4.700,-
02.7. - 09.7. 9.600,- 8.800,- 1.290,- 6.100,-
09.7. - 16.7. 9.700,- 8.900,- 1.290,- 6.200,-
16.7. - 23.7. 9.800,- 9.000,- 1.290,- 6.300,-
23.7. - 30.7. 9.800,- 9.000,- 1.290,- 6.300,-
30.7. - 06.8. 9.800,- 9.000,- 1.290,- 6.300,-
06.8. - 13.8. 9.800,- 9.000,- 1.290,- 6.300,-
13.8. - 20.8. 9.800,- 9.000,- 1.290,- 6.300,-
20.8. - 27.8. 9.800,- 9.000,- 1.290,- 6.300,-
27.8. - 03.9. 8.200,- 7.400,- 790,- 4.700,-
03.9. - 10.9. 7.600,- 6.800,- 790,- 4.100,-
10.9. - 17.9. 6.900,- 6.100,- 790,- 3.400,-

*) Dětská cena platí pouze v doprovodu dvou plně platících osob.
cena zahrnuje: dopravu autokarem s klimatizací, WC a videem, 7x ubytování v hotelu, 7x polopenzi, služby dele-
gáta, pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: pobytovou taxu (hradí ji osoby starší 16ti let ve výši 1 EUR/den, max. však 7 EUR za pobyt – 
splatná je na hotelové recepci)
příplatky:  
jednolůžkový pokoj  ................................................................................ 2.900,- Kč/týden a osoba
plná penze   ............................................................................................ 1.200,- Kč/týden a osoba
komplexní pojištění (léčebné výlohy, storno, zavazadla atd.) .................. 34,- Kč/osoba a den

termín pobytu dospělý řádné 
lůžko

3. a 4. dospělá os. 
na přistýlce

1. dítě 2-11,99 
let přistýlka*

2. dítě 2-11,99 
let přistýlka*

02.06. - 11.06. 8.900,- 8.100,- 3.290,- 5.400,-

09.06. - 18.06. 9.400,- 8.600,- 3.290,- 5.900,-
16.06. - 25.06. 9.900,- 9.100,- 3.290,- 6.400,-
23.06. - 02.07. 10.800,- 10.000,- 3.290,- 7.300,-
30.06. - 09.07. 12.200,- 11.400,- 3.790,- 8.700,-
07.07. - 16.07. 12.200,- 11.400,- 3.790,- 8.700,-
14.07. - 23.07. 12.500,- 11.700,- 3.790,- 9.000,-
21.07. - 30.07. 12.500,- 11.700,- 3.790,- 9.000,-
28.07. - 06.08. 12.500,- 11.700,- 3.790,- 9.000,-
04.08. - 13.08. 12.500,- 11.700,- 3.790,- 9.000,-
11.08. - 20.08. 12.500,- 11.700,- 3.790,- 9.000,-
18.08. - 27.08. 12.300,- 11.500,- 3.790,- 8.800,-
25.08. - 03.09. 10.700,- 9.900,- 3.290,- 7.200,-
01.09. - 10.09. 10.100,- 9.300,- 3.290,- 6.600,-
08.09. - 17.09. 9.400,- 8.600,- 3.290,- 5.900,-
15.09. - 24.09. 8.900,- 8.100,- 3.290,- 5.400,-
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BlAnes
Blanes, známé také jako „Brána Costa Bra-
vy“, je jedno z nejjižnějších míst ležících na 
pobřeží Costa Bravy, cca 60 km od Barce-
lony. 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  vy-
hlídkou, 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 procház-
kám, ale i vodním sportům. Na hlavní pláži 
se nachází dětský koutek, kde v hlavní se-
zoně pořádají animační programy pro děti 
od 4 do 12 let zdarma-skákací hrad, dílna, 
pěnová party atd. Za návštěvu stojí svě-
toznámá botanická zahrada Mar i Murtra 
se sbírkou středomořské a  severoafrické 
flóry. Poblíž letoviska naleznete i zábavní 
park MARINELAND. Blanes pro svou klid-
nou atmosféru doporučujeme zejména 
pro rodiny s dětmi, starší klientelu a k pro-
žití romantické dovolené. 

Hotel  
esplendid***
(Blanes)
Oblíbený hotel se nachází cca 150 metrů 
od pláže a  pár minut od centra Blanes. 
Hotel je vhodný pro všechny věkové ka-
tegorie. Jeho součástí je vstupní hala 
s  recepcí, trezory za poplatek, směnárna, 
klimatizovaná restaurace, bar, venkovní 
bazén a brouzdaliště pro děti, vnitřní ba-
zén, dětský koutek, kulečník, diskotéka, 
internet, tenisový kurt, fitness a hřiště na 
squash. Do programu hostů jsou i několi-
krát týdně zařazeny večerní animační pro-
gramy. Dvoulůžkové pokoje s možností až 
dvou přistýlek mají vlastní sociální zaříze-
ní, balkón, TV, telefon, klimatizaci. Snídaně 
a večeře se podávají v hotelové restauraci 
formou švédských stolů. Možnost dokou-
pení plné penze.

termín dospělý řádné 
lůžko dospělý přistýlka 1. dítě 2-11,99 

let přistýlka*
2. dítě 2-11,99 
let přistýlka*

28.5. - 04.6. 9.500,- 8.700,- 590,- 3.300,-

04.6. - 11.6. 9.900,- 9.100,- 590,- 3.400,-
11.6. - 18.6. 10.900,- 10.100,- 590,- 3.600,-
18.6. - 25.6. 11.200,- 10.400,- 590,- 4.800,-
25.6. - 02.7. 13.300,- 12.500,- 590,- 5.300,-
02.7. - 09.7. 13.300,- 12.500,- 990,- 6.300,-
09.7. - 16.7. 13.300,- 12.500,- 990,- 6.600,-
16.7. - 23.7. 13.900,- 13.100,- 990,- 6.900,-
23.7. - 30.7. 13.900,- 13.100,- 990,- 6.900,-
30.7. - 06.8. 13.900,- 13.100,- 990,- 7.600,-
06.8. - 13.8. 13.900,- 13.100,- 990,- 7.900,-
13.8. - 20.8. 12.500,- 11.700,- 990,- 7.900,-
20.8. - 27.8. 10.900,- 10.100,- 990,- 7.400,-
27.8. - 03.9. 10.000,- 9.200,- 590,- 6.400,-
03.9. - 10.9. 9.800,- 9.000,- 590,- 5.500,-
10.9. - 17.9. 8.900,- 8.100,- 590,- 5.200,-

*) Dětská cena platí pouze v doprovodu dvou plně platících osob.

termín dospělý řádné 
lůžko dospělý přistýlka 1. dítě 2-11,99 

let přistýlka*
2. dítě 2-11,99 
let přistýlka*

02.06. - 11.06. 9.500,- 8.700,- 3.090,- 5.900,-

09.06. - 18.06. 9.900,- 9.100,- 3.090,- 6.100,-
16.06. - 25.06. 10.900,- 10.100,- 3.090,- 7.300,-
23.06. - 02.07. 11.200,- 10.400,- 3.090,- 7.800,-
30.06. - 09.07. 13.300,- 12.500,- 3.490,- 8.800,-
07.07. - 16.07. 13.300,- 12.500,- 3.490,- 8.800,-
14.07. - 23.07. 13.300,- 12.500,- 6.900,- 8.900,-
21.07. - 30.07. 13.900,- 13.100,- 6.900,- 8.900,-
28.07. - 06.08. 13.900,- 13.100,- 6.900,- 8.900,-
04.08. - 13.08. 13.900,- 13.100,- 6.900,- 8.900,-
11.08. - 20.08. 13.900,- 13.100,- 6.900,- 8.900,-
18.08. - 27.08. 12.500,- 11.700,- 3.490,- 8.900,-
25.08. - 03.09. 10.900,- 10.100,- 3.490,- 8.900,-
01.09. - 10.09. 10.000,- 9.200,- 3.090,- 8.000,-
08.09. - 17.09. 9.800,- 9.000,- 3.090,- 7.700,-
15.09. - 24.09. 8.900,- 8.100,- 3.090,- 6.800,-

cena zahrnuje: dopravu autokarem s klimatizací, WC a vi-
deem, 7x ubytování v hotelu, 7x polopenzi, služby delegáta, 
pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: pobytovou taxu (hradí ji osoby starší 
16ti let ve výši 0,50 EUR/den, max. však 3,50 EUR za pobyt 
– splatná je na hotelové recepci)

příplatky:
jednolůžkový pokoj  .......................... 4.400,- Kč/týden 
plná penze   ...................................... 1000,- Kč/týden
komplexní pojištění (léčebné výlohy, 
storno, zavazadla atd.)  .......................34,- Kč/osoba a den
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sAntA susAnnA
Toto moderní letovisko se nachází v ob-
lasti 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 roz-
sáhlé a  udržované pláže s  hrubším pís-
kem. Pozornost si zaslouží zelené parky 
a pobřežní promenáda lemovaná řadami 
palem, která spojuje oblast hotelových 
komplexů s historickou částí města. Ob-
chody, restaurace, bary, diskotéky, spor-
toviště a nabídka vodních sportů (wind-
surf, 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 tu-
ristický 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 ge-
nerací, ale je vhodné pro všechny věkové 
kategorie. 

termín dospělý řádné 
lůžko dospělý přistýlka 1. dítě 2-10,99 

let přistýlka*
2. dítě 2-10,99 
let přistýlka*

02.06. - 11.06. 9.700,- 8.700,- 3.290,- 8.200,-

09.06. - 18.06. 9.900,- 8.900,- 3.290,- 8.400,-
16.06. - 25.06. 11.700,- 10.700,- 3.290,- 10.200,-
23.06. - 02.07. 12.000,- 11.000,- 3.290,- 10.500,-
30.06. - 09.07. 12.500,- 11.500,- 3.790,- 11.000,-
07.07. - 16.07. 12.500,- 11.500,- 3.790,- 11.000,-
14.07. - 23.07. 12.500,- 11.500,- 3.790,- 11.000,-
21.07. - 30.07. 14.200,- 13.200,- 3.790,- 12.700,-
28.07. - 06.08. 14.200,- 13.200,- 3.790,- 12.700,-
04.08. - 13.08. 14.200,- 13.200,- 3.790,- 12.700,-
11.08. - 20.08. 14.200,- 13.200,- 3.790,- 12.700,-
18.08. - 27.08. 14.200,- 13.200,- 3.790,- 12.700,-
25.08. - 03.09. 11.700,- 10.700,- 3.290,- 10.200,-
01.09. - 10.09. 11.200,- 10.200,- 3.290,- 9.700,-
08.09. - 17.09. 10.300,- 9.300,- 3.290,- 8.800,-
15.09. - 24.09. 9.500,- 8.500,- 3.290,- 8.000,-

*) Dětská cena platí pouze v doprovodu dvou plně platících osob.

cena zahrnuje: doprava autokarem s klimatizací, WC a videem, 7x ubytování v hotelu, 7x polopenzi, služby delegá-
ta, pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: pobytovou taxu (hradí ji osoby starší 16ti let ve výši 1 EUR/den, max. však 7 EUR za pobyt – 
splatná je na hotelové recepci)
příplatky: 
jednolůžkový pokoj v termínech 3.6. - 1.7. 2017 a 26.8. - 23.9.2017  ................ 2.300,- Kč/ osoba a týden
jednolůžkový pokoj v termínech 1.7. - 26.8. 2017   ......................................... 2.900,- Kč/ osoba a týden
plná penze   ............................................................................................ 1.500,- Kč/ osoba a týden
Komplexní cestovní pojištění (léčebné výlohy, storno, atd.)  ...................... 34,- Kč/osoba a den

Hotel caprici****
(santa susanna)
Moderní hotel s  výbornou polohou pří-
mo na pláži je situován v  klidnější části 
střediska na konci krásné pobřežní pro-
menády s  restauracemi a  obchůdky, ke 
které se dostanete podchodem pod lo-
kální tratí. Pěší chůzí se dostanete do cen-
tra za cca 10 minut. Hotel nabízí klimati-
zovanou halu s recepcí, výtahy, restauraci 
(otevřena od 13-21hod.), směnárnu, bar, 
bar u bazénu, bazén s terasou a animač-

ní 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. Mož-
nost dokoupení plné penze.
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Hotel summer  
sun***
 - bývalý Sant Jordi 
(santa susanna)
Pěkný, dobře vybavený hotel se nachází 
70 m od pláže a 300 m od centra letovis-
ka. Leží přímo u hlavní promenády. Spo-
lečenské prostory - jídelna, restaurace 
s barem - jsou plně klimatizovány. Hotel 
nabízí dvoulůžkové pokoje s  možností 
jedné nebo dvou přistýlek. Jsou vybave-
né vlastním sociálním zařízením, klimati-
zací, balkonem, telefonem a trezorem za 
poplatek. Hostům je k dispozici také krás-
ný bazén s vodopádem. V hotelu se pra-
videlně pořádají večerní animační pro-
gramy.  Polopenze je podávána formou 
švédských stolů. Možnost dokoupení 
plné penze nebo programu all inclusive. termín dospělý řádné 

lůžko
3. a 4. dospělá os. 

na přistýlce
1. dítě 2-10,99 
let přistýlka*

2. dítě 2-10,99 
let přistýlka*

28.5. - 04.6. 7.500,- 6.800,- 790,- 4.500,-

04.6. - 11.6. 7.900,- 7.200,- 790,- 4.900,-
11.6. - 18.6. 8.400,- 7.700,- 790,- 5.400,-
18.6. - 25.6. 9.800,- 9.100,- 790,- 6.800,-
25.6. - 02.7. 10.000,- 9.300,- 790,- 7.000,-
02.7. - 09.7. 10.900,- 10.200,- 1.290,- 7.900,-
09.7. - 16.7. 11.600,- 10.900,- 1.290,- 8.600,-
16.7. - 23.7. 11.900,- 11.200,- 1.290,- 8.900,-
23.7. - 30.7. 12.800,- 12.100,- 1.290,- 9.800,-
30.7. - 06.8. 13.000,- 12.300,- 1.290,- 10.000,-
06.8. - 13.8. 13.000,- 12.300,- 1.290,- 10.000,-
13.8. - 20.8. 13.000,- 12.300,- 1.290,- 10.000,-
20.8. - 27.8. 13.000,- 12.300,- 1.290,- 10.000,-
27.8. - 03.9. 10.900,- 10.200,- 790,- 7.900,-
03.9. - 10.9. 10.000,- 9.300,- 790,- 7.000,-
10.9. - 17.9. 9.700,- 9.000,- 790,- 6.700,-

*) Dětská cena platí pouze v doprovodu dvou plně platících osob.
cena zahrnuje: dopravu autokarem s klimatizací, WC a videem, 7x ubytování v hotelu, 7x polopenzi, služby dele-
gáta, pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: pobytovou taxu (hradí ji osoby starší 16ti let ve výši 0,50 EUR/den, max. však 3,50 EUR za pobyt 
– splatná je na hotelové recepci)
příplatky: jednolůžkový pokoj .............................................................. 3.900,- Kč/týden a osoba
plná penze   ............................................................................................ 1.000,- Kč/týden a osoba
Program all inclusive dospělý .................................................................. 2.500,- Kč/týden a osoba
Program all inclusive dítě 2 – 12,99 let v termínech 
3.6. - 24.6.2017 a 26.8. - 23.9.2017 ........................................................ ZDARMA
Program all inclusive dítě 2 – 12,99 let v termínech 
24.6. - 26.8. 2017 .................................................................................... 2.200,- Kč/týden a osoba
komplexní pojištění (léčebné výlohy, storno, zavazadla atd.) .................. 34,- Kč/osoba a den

All inclusive program
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.

termín pobytu dospělý řádné 
lůžko

dospělý
 přistýlka

1. dítě 2-12,99 
let přistýlka*

2. dítě 2-12,99 
let přistýlka*

02.06. - 11.06. 8.900,- 7.700,- 3.090,- 5.900,-

09.06. - 18.06. 9.200,- 8.000,- 3.090,- 6.200,-
16.06. - 25.06. 9.700,- 8.500,- 3.090,- 6.700,-
23.06. - 02.07. 10.500,- 9.300,- 3.090,- 7.500,-
30.06. - 09.07. 12.000,- 10.800,- 3.490,- 9.000,-
07.07. - 16.07. 12.200,- 11.000,- 3.490,- 9.200,-
14.07. - 23.07. 12.200,- 11.000,- 3.490,- 9.200,-
21.07. - 30.07. 12.200,- 11.000,- 3.490,- 9.200,-
28.07. - 06.08. 12.200,- 11.000,- 3.490,- 9.200,-
04.08. - 13.08. 12.200,- 11.000,- 3.490,- 9.200,-
11.08. - 20.08. 12.200,- 11.000,- 3.490,- 9.200,-
18.08. - 27.08. 12.200,- 11.000,- 3.490,- 9.200,-
25.08. - 03.09. 10.500,- 9.300,- 3.090,- 7.500,-
01.09. - 10.09. 9.900,- 8.700,- 3.090,- 6.900,-
08.09. - 17.09. 9.500,- 8.300,- 3.090,- 6.500,-
15.09. - 24.09. 8.400,- 7.200,- 3.090,- 5.400,-
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Hotel riviera***
(santa susanna)
Hotel s  velmi dobrou polohou ve 2. linii 
na pobřežní promenádě Santa Susanny, 
sousedí s hotelem Alhambra a od pláže je 
oddělen pouze promenádou a místní tratí. 
V okolí je spousta zábavy, obchůdků, barů, 
kaváren a restaurací.
K  vybavení hotelu patří vstupní hala 
s recepcí, výtah, restaurace, bar, úschovna 
zavazadel, TV místnost, wi-fi zóna (za 
poplatek), bazén, bazén pro děti, terasy 
na opalování, lehátka u  bazénu, dětské 
hřiště, živá hudba, animační programy, 
fitness, biliárd, wellness, trezor za poplatek. 
Hotel nabízí klientům ubytování ve 
dvoulůžkových pokojích s možností jedné 
nebo dvou přistýlek. Pokoje jsou vybaveny  
klimatizací, koupelnou/WC, telefonem, 
SAT/TV, trezorem (za poplatek) a balkonem. 
Polopenze  je podávána formou bohatých 
švédských stolů, za příplatek je možnost 
dokoupit plnou penzi.

termín dospělý řádné 
lůžko dospělý přistýlka 1. dítě 2-11,99 

let přistýlka*
2. dítě 2-11,99 
let přistýlka*

28.5. - 04.6. 5.500,- 4.700,- 590,- 3.500,-

04.6. - 11.6. 5.700,- 4.900,- 590,- 3.700,-
11.6. - 18.6. 6.500,- 5.700,- 590,- 4.500,-
18.6. - 25.6. 6.900,- 6.100,- 590,- 4.900,-
25.6. - 02.7. 7.800,- 7.000,- 590,- 5.800,-
02.7. - 09.7. 8.200,- 7.400,- 990,- 6.200,-
09.7. - 16.7. 8.500,- 7.700,- 990,- 6.500,-
16.7. - 23.7. 9.200,- 8.400,- 990,- 7.200,-
23.7. - 30.7. 10.000,- 9.200,- 990,- 8.000,-
30.7. - 06.8. 10.500,- 9.700,- 990,- 8.500,-
06.8. - 13.8. 10.500,- 9.700,- 990,- 8.500,-
13.8. - 20.8. 10.500,- 9.700,- 990,- 8.500,-
20.8. - 27.8. 10.000,- 9.200,- 990,- 8.000,-
27.8. - 03.9. 7.900,- 7.100,- 590,- 5.900,-
03.9. - 10.9. 7.400,- 6.600,- 590,- 5.400,-
10.9. - 17.9. 6.900,- 6.100,- 590,- 4.900,-

*) Dětská cena platí pouze v doprovodu dvou plně platících osob.
cena zahrnuje: doprava autokarem s klimatizací, WC a videem, 7x ubytování v hotelu, 7x polopenzi, služby delegá-
ta, pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: pobytovou taxu (hradí ji osoby starší 16ti let ve výši 0,50 EUR/den, max. však 3,50 EUR za pobyt 
– splatná je na hotelové recepci)

příplatky: jednolůžkový pokoj v termínech 
3.6. - 1.7.2017 a 2.9. - 23.9. 2017   ............................................................ 2.500,- Kč/osoba a týden
jednolůžkový pokoj v termínech 1.7. - 2.9. 2017 ....................................... 3.100,- Kč/osoba a týden
Pokoj Superior (renovovaný) ................................................................... 490,- Kč/osoba a týden
plná penze   ............................................................................................ 1.000,- Kč/osoba a týden
Komplexní cestovní pojištění (léčebné výlohy, storno, atd.) .................... 34,- Kč/osoba a den

termín pobytu dospělý řádné 
lůžko dospělý přistýlka 1. dítě 2-11,99 

let přistýlka*
2. dítě 2-11,99 
let přistýlka*

02.06. - 11.06. 8.200,- 7.400,- 3.090,- 6.200,-

09.06. - 18.06. 9.100,- 8.300,- 3.090,- 7.100,-
16.06. - 25.06. 9.400,- 8.600,- 3.090,- 7.400,-
23.06. - 02.07. 10.300,- 9.500,- 3.090,- 8.300,-
30.06. - 09.07. 10.700,- 9.900,- 3.490,- 8.700,-
07.07. - 16.07. 10.900,- 10.100,- 3.490,- 8.900,-
14.07. - 23.07. 11.900,- 11.100,- 3.490,- 9.900,-
21.07. - 30.07. 11.900,- 11.100,- 3.490,- 9.900,-
28.07. - 06.08. 13.200,- 12.400,- 3.490,- 11.200,-
04.08. - 13.08. 13.200,- 12.400,- 3.490,- 11.200,-
11.08. - 20.08. 13.200,- 12.400,- 3.490,- 11.200,-
18.08. - 27.08. 13.200,- 12.400,- 3.490,- 11.200,-
25.08. - 03.09. 10.600,- 9.800,- 3.090,- 8.600,-
01.09. - 10.09. 9.900,- 9.100,- 3.090,- 7.900,-
08.09. - 17.09. 9.200,- 8.400,- 3.090,- 7.200,-
15.09. - 24.09. 8.300,- 7.500,- 3.090,- 6.300,-
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Hotel  
Amaraigua***
(Malgrat de Mar)
Moderní hotel má výbornou polohu - na-
chází se přímo na písečné pláži letoviska 
Malgrat de Mar a  centrum města je vzdá-
leno přibližně 400 metrů. Jedná se o menší 
nízkopodlažní hotel, který prošel částeč-
nou rekonstrukcí. Promenáda s obchůdky, 
restauracemi a  bary je hned za hotelem. 
K  vybavení hotelu patří recepce, restau-
race, bar,  internet, wi-fi, výtah, zahrada, 
bazén, terasa na slunění s  lehátky, sauna, 
jacuzzi, fitness. Pro zábavu je připraven 
billiard, šipky a animační programy. Dvou-
lůžkové 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 16-ti let. Stravování for-
mou all inclusive.

termín
dospělý řádné 

lůžko 
(od 16ti let)

3. a 4. os. 
přistýlka 

(od 16ti let)
02.06. - 11.06. 12.100,- 10.100,-

09.06. - 18.06. 12.500,- 10.500,-
16.06. - 25.06. 13.900,- 11.900,-
23.06. - 02.07. 14.000,- 12.000,-
30.06. - 09.07. 15.400,- 12.900,-
07.07. - 16.07. 15.500,- 13.000,-
14.07. - 23.07. 15.500,- 13.000,-
21.07. - 30.07. 17.400,- 14.900,-
28.07. - 06.08. 17.400,- 14.900,-
04.08. - 13.08. 17.400,- 14.900,-
11.08. - 20.08. 17.400,- 14.900,-
18.08. - 27.08. 17.400,- 14.900,-
25.08. - 03.09. 14.500,- 12.500,-
01.09. - 10.09. 13.400,- 11.400,-
08.09. - 17.09. 13.200,- 11.200,-
15.09. - 24.09. 13.000,- 11.000,-

MAlgrAt de MAr
Malgrat de Mar je nejseverněji položené 
letovisko Costa del Maresme, vzdálené ne-
celých 55 km od Barcelony. Většina stálých 
obyvatel žije ve starém městě, kde se jed-
nou týdně koná trh. V  jeho sousedství vy-
rostlo nové město, které se pyšní krásnou 
promenádou, spoustou barů, klubů a  re-
staurací. Malgrat byl povýšen na město ve 
14. století, jeho historie je ale daleko starší. 
Staré město tak nabízí řadu památek a ro-
mantických 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 pro-
gramy pro děti (zdarma pro ubytované děti 
v hotelech v Malgratu). V letovisku najdete 
velké sportovní centrum - Squah Malgrat 
- zahrát si zde můžete tenis, squash, mi-
nigolf, atd. Letovisko je vhodné nejen pro 
rodiny s dětmi, ale i pro ty, kdo se rádi baví. 

cena zahrnuje: dopravu autokarem s  klimatizací, WC 
a videem, 7x ubytování v hotelu, program all inclusive, 
služby delegáta, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu (hradí ji osoby starší 
16ti let ve výši 0,50 EUR/den, max. však 3,50 EUR za pobyt 
– splatná je na hotelové recepci)
příplatky: jednolůžkový pokoj v termínech 3.6. - 
1.7.2017 a 2.9. - 23.9.2017 .....  3.000,- Kč/týden
Jednolůžkový pokoj v termínech 
1.7. - 2.9.2017 .........................  3.400,- Kč/týden
komplexní pojištění (léčebné výlohy, 
storno, atd.)   ................................34,- Kč/osoba a den

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.
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Hotel  
reymar***/
reymar playa ***
(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 re-
cepcí a  výtahy, restauraci (otevřena od 
13h do 21h), bar, bar u bazénu, TV a spo-
lečenskou místnost, wi-fi zdarma, kuleč-
ník, dětské hřiště a  bazén pro děti i  do-
spělé, u kterého je možno využít lehátka 
na slunění. V hotelu Reymar Playa se pra-
videlně pořádají animační programy. Po-
koje 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.

termín dospělý řádné 
lůžko dospělý přistýlka 1. dítě 2-11,99 

let přistýlka*
2. dítě 2-11,99 
let přistýlka*

28.5. - 04.6. 5.600,- 4.800,- 590,- 3.600,-

04.6. - 11.6. 5.800,- 5.000,- 590,- 3.800,-
11.6. - 18.6. 6.000,- 5.200,- 590,- 4.000,-
18.6. - 25.6. 7.400,- 6.600,- 590,- 5.400,-
25.6. - 02.7. 7.800,- 7.000,- 590,- 5.800,-
02.7. - 09.7. 8.400,- 7.600,- 990,- 6.400,-
09.7. - 16.7. 8.700,- 7.900,- 990,- 6.700,-
16.7. - 23.7. 8.900,- 8.100,- 990,- 6.900,-
23.7. - 30.7. 8.900,- 8.100,- 990,- 6.900,-
30.7. - 06.8. 10.500,- 9.700,- 990,- 8.500,-
06.8. - 13.8. 10.500,- 9.700,- 990,- 8.500,-
13.8. - 20.8. 10.500,- 9.700,- 990,- 8.500,-
20.8. - 27.8. 9.500,- 8.700,- 990,- 7.500,-
27.8. - 03.9. 7.900,- 7.100,- 590,- 5.900,-
03.9. - 10.9. 7.200,- 6.400,- 590,- 5.200,-
10.9. - 17.9. 6.900,- 6.100,- 590,- 4.900,-

*) Dětská cena platí pouze v doprovodu dvou plně platících osob.
cena zahrnuje: dopravu autokarem s klimatizací, WC a videem, 7x ubytování v hotelu, 7x polopenzi, služby dele-
gáta, pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: pobytovou taxu (hradí ji osoby starší 16ti let ve výši 0,50 EUR/den, max. však 3,50 EUR za pobyt 
– splatná je na hotelové recepci)
příplatky: jednolůžkový pokoj  ............................................................. 2.900,- Kč/osoba a týden
 plná penze  .......................................................................... 1.000,- Kč/osoba a týden
 komplexní pojištění (léčebné výlohy, storno, atd.)  .............. 34,- Kč/osoba a den

termín pobytu dospělý řádné 
lůžko dospělý přistýlka 1. dítě 2-11,99 

let přistýlka*
2. dítě 2-11,99 
let přistýlka*

02.06. - 11.06. 8.300,- 7.500,- 3.090,- 6.300,-

09.06. - 18.06. 8.500,- 7.700,- 3.090,- 6.500,-
16.06. - 25.06. 9.900,- 9.100,- 3.090,- 7.900,-
23.06. - 02.07. 10.000,- 9.200,- 3.090,- 8.000,-
30.06. - 09.07. 10.900,- 10.100,- 3.490,- 8.900,-
07.07. - 16.07. 11.200,- 10.400,- 3.490,- 9.200,-
14.07. - 23.07. 11.600,- 10.800,- 3.490,- 9.600,-
21.07. - 30.07. 11.600,- 10.800,- 3.490,- 9.600,-
28.07. - 06.08. 13.000,- 12.200,- 3.490,- 11.000,-
04.08. - 13.08. 13.000,- 12.200,- 3.490,- 11.000,-
11.08. - 20.08. 13.000,- 12.200,- 3.490,- 11.000,-
18.08. - 27.08. 12.000,- 11.200,- 3.490,- 10.000,-
25.08. - 03.09. 10.200,- 9.400,- 3.090,- 8.200,-
01.09. - 10.09. 9.700,- 8.900,- 3.090,- 7.700,-
08.09. - 17.09. 9.400,- 8.600,- 3.090,- 7.400,-
15.09. - 24.09. 8.300,- 7.500,- 3.090,- 6.300,-
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cAlellA
Je hlavním a  největším střediskem na 
pobřeží Costa del Maresme a  leží asi 40 
km severně od Barcelony na úpatí po-
hoří Montenegre. Toto městečko posta-
vené v  typicky španělském stylu nabízí 
svým návštěvníkům dlouhou palmovou 
a  platanovou promenádu, tři kilometry 
dlouhou pláž s hrubším pískem a stupňo-
vitým vstupem do moře. V Calelle najde-
te spoustu obchodů, množství kaváren, 
restaurací a diskoték. Jedná se o rušnější 
středisko nabízející turistům vše potřeb-
né. Ale nejen to. Je zde široká nabídka 
vodních sportů jako např. surfování, 
windsurfing, vodní lyžování, vodní skút-
ry nebo pronájem lodiček a šlapadel. Za 
zmínku stojí i návštěva Městského muzea 
se sbírkou archeologických nálezů, deko-
rativních keramických kachlíků, textilních 
strojů a pletařské zboží. 

termín pobytu dospělý řádné 
lůžko dospělý přistýlka 1. dítě 2-14,99 

let přistýlka*
2. dítě 2-14,99 
let přistýlka*

02.06. - 11.06. 8.400,- 7.600,- 3.090,- 5.400,-

09.06. - 18.06. 8.700,- 7.900,- 3.090,- 5.700,-
16.06. - 25.06. 10.600,- 9.800,- 3.090,- 7.600,-
23.06. - 02.07. 10.900,- 10.100,- 3.090,- 7.900,-
30.06. - 09.07. 11.700,- 10.900,- 3.490,- 8.700,-
07.07. - 16.07. 11.900,- 11.100,- 3.490,- 8.900,-
14.07. - 23.07. 12.500,- 11.700,- 3.490,- 9.500,-
21.07. - 30.07. 12.500,- 11.700,- 3.490,- 9.500,-
28.07. - 06.08. 12.500,- 11.700,- 3.490,- 9.500,-
04.08. - 13.08. 12.500,- 11.700,- 3.490,- 9.500,-
11.08. - 20.08. 12.500,- 11.700,- 3.490,- 9.500,-
18.08. - 27.08. 11.900,- 11.100,- 3.490,- 8.900,-
25.08. - 03.09. 10.300,- 9.500,- 3.090,- 7.300,-
01.09. - 10.09. 9.300,- 8.500,- 3.090,- 6.300,-
08.09. - 17.09. 9.000,- 8.200,- 3.090,- 6.000,-
15.09. - 24.09. 8.700,- 7.900,- 3.090,- 5.700,-

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 mož-
ností 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 po-
dávána formou švédských stolů. Možnost dokoupení plné penze nebo programu all inclusive.

All inclusive obsahuje: plná penze, alkoholické 
a  nealkoholické nápoje v  neomezeném množství od 
10.00 do 24.00 hodin na baru (sudové pivo, víno, san-
grie, 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.

*) Dětská cena platí pouze v doprovodu dvou plně platících osob.
cena zahrnuje: dopravu autokarem s klimatizací, WC a videem, 7x ubytování v hotelu, 7x polopenzi, služby dele-
gáta, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu (hradí ji osoby starší 16ti let ve výši 0,50 EUR/den, max. však 3,50 EUR za pobyt 
– splatná je na hotelové recepci)
příplatky: jednolůžkový pokoj  ............................................................. 2.800,- Kč/týden a osoba
 plná penze  .......................................................................... 1.000,- Kč/os./týden
 All inclusive dospělý  ............................................................ 2.900,- Kč/os./týden
 All inclusive dítě 2 - 14,99 let  .............................................. 2.000,- Kč/os./týden
 komplexní pojištění (léčebné výlohy, storno, atd.) ............... 34,- Kč/osoba a den
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Hotel  
Haromar ***
(calella)
Tento rodinný hotel se nachází na po-
břežní promenádě u dlouhé písčité pláže 
vzdálené cca 50 metrů. V okolí je mnoho 
restaurací, barů a nočních klubů. Historic-
ké centrum městečka Calella je vzdáleno 
cca 250 m. V hotelu je klienům k dispozici 
terasa s bazénem a lehátky, bar u bazé-
nu, restaurace, bar, kavárna, výtah, Wi-
-Fi zdarma, TV a společenská místnost, 
kulečník, šipky, animace. Dvoulůžkové 
pokoje s možností až dvou přistýlek mají 
vlastní sociální příslušenství, TV/SAT, te-
lefon, klimatizaci, balkon a trezor (za po-
platek). Polopenze je podávána formou 
švédských stolů. Možnost dokoupení 
plné penze.

termín dospělý řádné 
lůžko

3. a 4. 
dospělá osoba 

na přistýlce

1. dítě 2-11,99 
let přistýlka*

2. dítě 2-11,99 
let přistýlka*

28.5. - 04.6.

04.6. - 11.6.
11.6. - 18.6. 6.700,- 6.100,- 590,- 3.700,-
18.6. - 25.6. 7.100,- 6.500,- 590,- 4.100,-
25.6. - 02.7. 7.900,- 7.300,- 590,- 4.900,-
02.7. - 09.7. 9.300,- 8.700,- 990,- 6.300,-
09.7. - 16.7. 9.500,- 8.900,- 990,- 6.500,-
16.7. - 23.7. 9.500,- 8.900,- 990,- 6.500,-
23.7. - 30.7. 9.500,- 8.900,- 990,- 6.500,-
30.7. - 06.8. 9.800,- 9.200,- 990,- 6.800,-
06.8. - 13.8. 9.800,- 9.200,- 990,- 6.800,-
13.8. - 20.8. 9.800,- 9.200,- 990,- 6.800,-
20.8. - 27.8. 9.800,- 9.200,- 990,- 6.800,-
27.8. - 03.9. 7.500,- 6.900,- 590,- 4.500,-
03.9. - 10.9. 7.300,- 6.700,- 590,- 4.300,-
10.9. - 17.9. 6.700,- 6.100,- 590,- 3.700,-

*) Dětská cena platí pouze v doprovodu dvou plně platících osob.
cena zahrnuje: dopravu autokarem s klimatizací, WC a videem, 7x ubytování v hotelu, 7x polopenzi, služby dele-
gáta, pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: pobytovou taxu (hradí ji osoby starší 16ti let ve výši 0,50 EUR/den, max. však 3,50 EUR za pobyt 
– splatná je na hotelové recepci)
příplatky: jednolůžkový pokoj  ............................................................. 3.200,- Kč/osoba a týden
 plná penze  .......................................................................... 1.000,- Kč/osoba a týden
 komplexní pojištění (léčebné výlohy, storno, atd.)  .............. 34,- Kč/osoba a den

termín pobytu dospělý řádné 
lůžko

3. a 4. 
dospělá osoba 

na přistýlce

1. dítě 2-11,99 
let přistýlka*

2. dítě 2-11,99 
let přistýlka*

02.06. - 11.06. 8.500,- 7.900,- 3.090,- 5.500,-
09.06. - 18.06. 9.000,- 8.400,- 3.090,- 6.000,-
16.06. - 25.06. 9.600,- 9.000,- 3.090,- 6.600,-
23.06. - 02.07. 10.000,- 9.400,- 3.090,- 7.000,-
30.06. - 09.07. 10.900,- 10.300,- 3.490,- 7.900,-
07.07. - 16.07. 12.000,- 11.400,- 3.490,- 9.000,-
14.07. - 23.07. 12.000,- 11.400,- 3.490,- 9.000,-
21.07. - 30.07. 12.000,- 11.400,- 3.490,- 9.000,-
28.07. - 06.08. 12.300,- 11.700,- 3.490,- 9.300,-
04.08. - 13.08. 12.300,- 11.700,- 3.490,- 9.300,-
11.08. - 20.08. 12.300,- 11.700,- 3.490,- 9.300,-
18.08. - 27.08. 12.300,- 11.700,- 3.490,- 9.300,-
25.08. - 03.09. 10.900,- 10.300,- 3.090,- 7.900,-
01.09. - 10.09. 10.100,- 9.500,- 3.090,- 7.100,-
08.09. - 17.09. 9.600,- 9.000,- 3.090,- 6.600,-
15.09. - 24.09. 9.000,- 8.400,- 3.090,- 6.000,-
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Hotel H top 
calella palace****
(calella)
Tento moderní hotel se nachází v klidnější 
části letoviska, avšak nedaleko centra, kte-
ré je vzdáleno cca 350m. Na pláž dojdete 
příjemnou procházkou za cca 7 minut. 
Hotel je vybaven vstupní halou s recepcí, 
výtahy, restaurací, barem, wi-fi a  trezo-
ry 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 mo-
hou hosté pobavit při živé hudbě a večer-
ním programu. 
Ubytování je zajištěné ve světlých a  kli-
matizovaných 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.

termín dospělý řádné 
lůžko dospělý přistýlka 1. dítě 2-12,99 

let přistýlka*
2. dítě 2-12,99 
let přistýlka*

28.5. - 04.6. 9.500,- 8.300,- 3.900,- 4.500,-

04.6. - 11.6. 9.900,- 8.700,- 3.900,- 4.900,-
11.6. - 18.6. 10.200,- 9.000,- 3.900,- 5.200,-
18.6. - 25.6. 10.500,- 9.300,- 3.900,- 5.500,-
25.6. - 02.7. 10.700,- 9.500,- 3.900,- 5.700,-
02.7. - 09.7. 11.200,- 10.000,- 3.900,- 6.200,-
09.7. - 16.7. 11.500,- 10.300,- 3.900,- 6.500,-
16.7. - 23.7. 12.200,- 11.000,- 3.900,- 7.200,-
23.7. - 30.7. 12.200,- 11.000,- 3.900,- 7.200,-
30.7. - 06.8. 13.700,- 12.500,- 3.900,- 8.700,-
06.8. - 13.8. 13.700,- 12.500,- 3.900,- 8.700,-
13.8. - 20.8. 13.700,- 12.500,- 3.900,- 8.700,-
20.8. - 27.8. 12.200,- 11.000,- 3.900,- 7.200,-
27.8. - 03.9. 11.500,- 10.300,- 3.900,- 6.500,-
03.9. - 10.9. 11.000,- 9.800,- 3.900,- 6.000,-
10.9. - 17.9. 10.000,- 8.800,- 3.900,- 5.000,-

*) Dětská cena platí pouze v doprovodu dvou plně platících osob.

termín pobytu dospělý řádné 
lůžko dospělý přistýlka 1. dítě 2-12,99 

let přistýlka*
2. dítě 2-12,99 
let přistýlka*

02.06. - 11.06. 12.000,- 10.800,- 6.200,- 7.000,-

09.06. - 18.06. 12.300,- 11.100,- 6.200,- 7.300,-
16.06. - 25.06. 12.600,- 11.400,- 6.200,- 7.600,-
23.06. - 02.07. 12.900,- 11.700,- 6.200,- 7.900,-
30.06. - 09.07. 14.000,- 12.800,- 6.200,- 9.000,-
07.07. - 16.07. 14.300,- 13.100,- 6.200,- 9.300,-
14.07. - 23.07. 14.700,- 13.500,- 6.200,- 9.700,-
21.07. - 30.07. 14.700,- 13.500,- 6.200,- 9.700,-
28.07. - 06.08. 16.300,- 15.100,- 6.200,- 11.300,-
04.08. - 13.08. 16.300,- 15.100,- 6.200,- 11.300,-
11.08. - 20.08. 16.300,- 15.100,- 6.200,- 11.300,-
18.08. - 27.08. 15.100,- 13.900,- 6.200,- 10.100,-
25.08. - 03.09. 13.200,- 12.000,- 6.200,- 8.200,-
01.09. - 10.09. 13.000,- 11.800,- 6.200,- 8.000,-
08.09. - 17.09. 11.500,- 10.300,- 6.200,- 6.500,-
15.09. - 24.09. 11.000,- 9.800,- 6.200,- 6.200,-

cena zahrnuje:  dopravu autokarem s klimatizací, WC a videem, 7x ubytování v hotelu, program all inclusive, služby dele-
gáta, pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: pobytovou taxu (hradí ji osoby starší 16ti let ve výši 1 EUR/den, max. však 7 EUR za pobyt – 
splatná je na hotelové recepci)

příplatky: jednolůžkový pokoj v termínech 3.6. - 1.7. 2017 a 9.9. - 23.9. 2017 ... 3.900,- Kč/osoba a týden
jednolůžkový pokoj v termínech 1.7. - 9.9. 2017  .............................................. 4.500,- Kč/osoba a týden
komplexní pojištění (léčebné výlohy, storno, atd.) .................................. 34,- Kč/osoba a den

All inclusive obsahuje: plná penze, víno a voda u obě-
dů a večeří. V baru od 10:00 do 24:00 hod. místní alko-
holické 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.
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FAkultAtivní 
výlety:
BArcelOnA, MOntserrAt 
celodenní výlet, návštěva Barcelony 
i chrámu Sagrada Familia, vrchu Monjuic, 
centra města a benediktýnského kláštera 
Montserrat s patronkou Katalánska - Čer-
nou 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 Montjuic.
Orientační cena vstupu: 
Akvárium - dos pělí 18 €, děti 4-12 let 13 €

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

lA siestA sHOW 
večerní program na typickém katalán-
ském statku s velmi chutnou večeří, ně-
kolik vystoupení s tradičním španělským 
flamencem - v doprovodu živé hudby. 
Možnost i volného tance a zábavy.
Orientační cena programu (s večeří): 
dos pělí 46 €, děti do 12 let 23 €

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

MArinelAnd 
Báječný vodní park u letoviska Blanes 
- 2  parky v jednom: můžete zhlédnout  
vystoupení cvičených papoušků, lachta-
nů 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

                                                                    

•  nástupní místa: Liberec, Jablonec nad Nisou, Turnov, Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav, Praha 
(Stodůlky), Plzeň.  
Svoz -  Brno (svoz do Prahy*) - za příplatek 450,- Kč/osoba
Děčín (svoz do Liberce*) - za příplatek 350,- Kč/osoba
*svozy zajišťujeme vždy minimálně od 2 osob, CK si vyhrazuje právo svoz z organizačních důvodů zrušit

poznámky platící pro zájezdy do španělska:

girOnA, dAlíHO svět 
Celodenní výlet. Prohlídka historického 
centra Girony (katedrála, staré město, Ži-
dovské 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 ob-
divovat 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 €

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
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cHOrvAtskO
Chorvatsko je velice oblíbenou destinací čes-
kých turistů a   rozprostírá se na území střed-
ní a  jihovýchodní Evropy. Jedná se o středně 
velkou evropskou zemi o  rozloze 56 538 km 
čtverečních. Rozkládá se od východních sva-
hů Alp na severozápadě po Panonskou nížinu 
na východě. Mezi jeho hlavní charakteristic-
ké rysy patří členité pobřeží, které je dlouhé 
5790 km, nespočet ostrovů, z  nichž největší 
je ostrov Krk, četné zálivy a zátoky, průzračně 
čisté moře, národní parky a historické památ-
ky. Chorvatsko však nabízí i  mnoho dalších 
turistických lákadel. Naše cestovní kancelář 
Vám již několik sezón nabízí možnost strávit 
dovolenou v  jedné z  nejkrásnějších oblastí 
Chorvatska - Makarské riviéře a to konkrétně 
v Bašce Vodě, v Baško Polje nebo v Makarské. 

Klimatická tabulka - Chorvatsko

průměrné měsíční teploty

vzduch vzduch

měsíc den °C noc °C moře °C

Květen 21 16 19

Červen 26 20 22

Červenec 28 23 23

Srpen 29 23 23

Září 25 18 22

Říjen 21 16 20

BAškA vOdA
Baška Voda je velmi oblíbená turistická desti-
nace a je jedním z nejnavštěvovanějších a nej-
hezčích míst v Chorvatsku. Tato dříve rybářská 
vesnička se nachází na úpatí velkolepého hor-
ského masívu Biokovo, přibližně 50 km jihový-
chodně od Splitu, 5 km jihovýchodně od Brely 
a 10 km severně od města Makarska. Jedná se 
o rušné a významné letovisko na Makarské rivi-
éře. Mezi přednosti Bašky Vody patří překrásné 
přírodní scenérie, bohatá vegetace, skládající 
se z olivových hájů, vinic a hlavně borovicových 
lesů, které sahají až k plážím z drobných obláz-
ků. Baška Voda Vám kromě krásného koupání 
v  průzračně čistém Jaderské moři nabízí také 
pestrý výběr vodních sportů, historické památ-
ky, zajímavé muzeum mušlí, nespočet kaváren, 
restaurací, obchodů a bohatý noční život. 
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vila Boris***
(Baška voda)
Vila Boris se nachází v  klidné části le-
toviska Baška Voda zhruba 100 metrů 
od pláže, na kterou se dostanete po 
kamenných schodech a 500 metrů od 
centra letoviska. Ubytování je možné 
ve dvou nebo třílůžkových studiích 
a čtyřlůžkovém apartmánu.
Každé studio má plně zařízený kuchyň-
ský kout, lednici, sprchu a WC, SAT/TV, 
internet, klimatizaci (v ceně ubytování) 
a balkon nebo terasu, jež jsou situova-
ny na mořskou stranu s  nádhernými 
výhledy na moře.
Apartmán nabízí 2 oddělené ložnice, 
plně zařízený kuchyňský kout s  lednicí, 
koupelnu se sprchou a WC, SAT/TV, inter-
net, klimatizaci (v ceně ubytování) a tera-
sa, která je situována na mořskou stranu 
s  krásným výhledem na moře. V  tomto 
apartmánu není možná přistýlka.
Svým klientům vila Boris nabízí k  dis-
pozici zahradu se zděným grilem a par-
kování u vily za poplatek. Ložnice jsou 
vybaveny ložním prádlem a  koupelny 
ručníky. tato vila neakceptuje domá-
cí mazlíčky. Možnost dokoupení polo-
penze nebo večeře.

termín cena za pronájem 
1/2 studia / týden

cena za pronájem 
1/3 studia / týden

cena za pronájem 
1/4 apt. / týden

  06.6. - 13.6.* 8.200,- 11.000,- 15.500,-

13.6. - 20.6. 8.500,- 12.300,- 16.400,-

20.6. - 27.6. 9.900,- 13.200,- 17.600,-

27.6. - 04.7. 10.500,- 14.200,- 19.000,-

04.7. - 11.7. 10.500,- 15.500,- 20.200,-

11.7. - 18.7. 11.500,- 16.500,- 21.200,-

18.7. - 25.7. 11.500,- 16.500,- 21.200,-

25.7. - 01.8. 11.500,- 16.500,- 21.200,-

01.8. - 08.8. 11.500,- 16.500,- 21.200,-

08.8. - 15.8. 11.500,- 16.500,- 21.200,-

15.8. - 22.8. 10.900,- 15.900,- 20.900,-

22.8. - 29.8. 9.700,- 15.000,- 17.700,-

29.8. - 05.9. 8.900,- 12.500,- 16.700,-

05.9. - 12.9. 8.700,- 11.500,- 15.300,-

12.9. - 19.9. 8.100,- 10.200,- 14.300,-

19.9. - 26.9.* 7.700,- 10.000,- 14.000,-

*)  Tyto dva termíny spojeny s poznávacím zájezdem Poznáváme Dalmácii – 1., 2. a 9. den zájezdu viz 
program zájezdu Poznáváme Dalmácii (platí pouze v případě dopravy autokarem)

cena zahrnuje: pronájem studia/apartmánu na 7 nocí, povlečení, závěrečný úklid, spotřebu vody a el. energie, služ-
by delegáta, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku
příplatky:
Autobusová doprava (klimatizace, WC, video):
dospělá osoba  ....................................................................... 2.400,- Kč
dítě 2-12 let  .......................................................................... 2.000,- Kč
Strava:
polopenze dospělý  ................................................................ 2 700,- Kč/týden
polopenze dítě do 12-ti let  .................................................... 2 400,- Kč/týden
večeře dospělý  ....................................................................... 1 800,- Kč/týden
večeře dítě do 12-ti let ........................................................... 1 700,- Kč/týden
Ostatní:
parkování u vily ...................................................................... cca 5,- EUR/den a apt 
komplexní pojištění (léčebné  výlohy, storno, zavazadla atd.) ......... 34 ,- Kč/osoba a den
slevy: 
dítě do 4 let bez nároku na lůžko zdarma (v případě dopravy autokarem hradí pouze dopravu)
dítě do 12-ti let na pevném lůžku -500,- Kč
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vila trutanič 
(Baška voda)
Vila Trutanič je zrekonstruovaná, moder-
ní vila s  přijemnou atmosférou. Nachází 
se nedaleko centra města Baška Voda 
a cca 5 minut chůze od moře a oblázko-
vé pláže. Ubytování je zajištěno v těchto 
apartmánech:
třílůžkový apartmán (1/3) – jedna od-
dělená ložnice, sociální zařízení, komplet-
ně vybavená kuchyňka, klimatizace (za 
příplatek) a balkón s výhledem do zahra-
dy a na Biokovo.
Pětilůžkový apartmán (1/5) – dvě od-
dělené ložnice, 2x sprcha a WC, prostorná 
kompletně vybavená kuchyň, klimatiza-
ce (za příplatek) a dva prostorné balkóny 
s  výhledem na moře. Na vyžádání mož-
nost přidání jedné přistýlky.
Šestilůžkový apartmán (1/6) – tři od-
dělené ložnice, z  nichž každá má vlast-
ní sprchu a  WC, společnou kompletně 
vybavenou kuchyň a  velkou částečně 
zastřešenou terasu s výhledem na moře. 
U tohoto apartmánu je možnost přidání 
jedné přistýlky. 
Ve vile je možné využít posezení u krbu 
spojené s grilováním. Ložnice jsou vyba-
veny ložním prádlem a koupelny ručníky. 
Parkování možné u vily. Možnost dokou-
pení polopenze nebo večeře.

termín 
cena za pronájem 

1/3 apt/týden
(2-3osoby)

cena za pronájem 
1/5 apt/týden
(4-5 osob)

cena za pronájem 
1/6 apt/týden
(6-7 osob)

  06.6. - 13.6.* 10.700,- 15.700,- 17.500,-
13.6. - 20.6. 11.400,- 17.900,- 18.600,-
20.6. - 27.6. 12.000,- 18.500,- 19.900,-
27.6. - 04.7. 12.500,- 19.900,- 20.800,-
04.7. - 11.7. 12.500,- 19.900,- 20.800,-
11.7. - 18.7. 12.500,- 19.900,- 20.800,-
18.7. - 25.7. 12.500,- 19.900,- 20.800,-
25.7. - 01.8. 12.500,- 19.900,- 20.800,-
01.8. - 08.8. 12.500,- 19.900,- 20.800,-
08.8. - 15.8. 12.500,- 19.900,- 20.800,-
15.8. - 22.8. 12.500,- 19.900,- 20.800,-
22.8. - 29.8. 11.100,- 18.100,- 18.900,-
29.8. - 05.9. 10.500,- 16.400,- 17.800,-
05.9. - 12.9. 9.900,- 15.000,- 17.300,-
12.9. - 19.9. 9.600,- 14.000,- 16.400,-

  19.9. - 26.9.* 9.300,- 13.000,- 15.500,-

*)  Tyto dva termíny spojeny s poznávacím zájezdem Poznáváme Dalmácii – 1., 2. a 9. 
den zájezdu viz program zájezdu Poznáváme Dalmácii (platí pouze v případě dopravy 
autokarem)

termín 
cena za pronájem 

1/3 apt/týden
(2-3osoby)

cena za pronájem 
1/5 apt/týden
(4-5 osob)

cena za pronájem 
1/6 apt/týden
(6-7 osob)

  06.6. - 13.6.* 10.700,- 15.700,- 17.500,-
13.6. - 20.6. 11.400,- 17.900,- 18.600,-
20.6. - 27.6. 12.000,- 18.500,- 19.900,-
27.6. - 04.7. 12.500,- 19.900,- 20.800,-
04.7. - 11.7. 12.500,- 19.900,- 20.800,-
11.7. - 18.7. 12.500,- 19.900,- 20.800,-
18.7. - 25.7. 12.500,- 19.900,- 20.800,-
25.7. - 01.8. 12.500,- 19.900,- 20.800,-
01.8. - 08.8. 12.500,- 19.900,- 20.800,-
08.8. - 15.8. 12.500,- 19.900,- 20.800,-
15.8. - 22.8. 12.500,- 19.900,- 20.800,-
22.8. - 29.8. 11.100,- 18.100,- 18.900,-
29.8. - 05.9. 10.500,- 16.400,- 17.800,-
05.9. - 12.9. 9.900,- 15.000,- 17.300,-
12.9. - 19.9. 9.600,- 14.000,- 16.400,-

  19.9. - 26.9.* 9.300,- 13.000,- 15.500,-

cena zahrnuje:  
pronájem apartmánu na 7 nocí, povlečení, závěrečný úklid, spotřebu vody a el. ener-
gie, služby delegáta, pobytovou taxu, pojištění Ck proti úpadku
příplatky:  
Autobusová doprava (klimatizace, WC, video):
dospělá osoba  ....................................................................... 2.400,- Kč
dítě do12-ti let  ...................................................................... 2.000,- Kč
Strava:
polopenze dospělý  ................................................................ 2.700,- Kč/týden
polopenze dítě do 12-ti let ..................................................... 2.400,- Kč/týden
večeře dospělý   ...................................................................... 1.800,- Kč/týden
večeře dítě do 12-ti let  .......................................................... 1.700,- Kč/týden 
Ostatní:
přistýlka v 1/5 a 1/6 apt ......................................................... 2.000,- Kč/týden
klimatizace v 1/3 a 1/5 apt (platí se na místě) ........................ cca 5,- EUR/den a apt
komplexní pojištění (léčebné  výlohy, storno, zavazadla atd.) ...... 34,- Kč/osoba a den
slevy:  
dítě do 4 let bez nároku na lůžko zdarma (v případě dopravy autokarem hradí pouze 
dopravu)
dítě do 12-ti let na pevném lůžku ........................................ - 500,- Kč
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vila Čovič 
(Baška voda)
- je oblíbená, pečlivě udržovaná rodinná vila, která je situová-
na v pěkné zahradě. Nachází se nedaleko centra městečka a je 
vzdálena cca 200m od pláže. Vila nabízí ubytování v apartmá-
nech pro 4 osoby a pokojích hotelového typu vybavené 
ledničkou.
apartmány pro 4 osoby – jsou situovány do krásné zahrady 
směrem na mořskou stranu. Dvoupokojové apartmány mají 
oddělenou ložnici s manželským lůžkem, obývací část s roz-
kládacím gaučem a 1 lůžkem, kompletně vybavenou kuchyň, 
sociální zařízení, klimatizaci (za poplatek) a prostornou terasu. 
Každý apartmán má vlastní vchod.
Pokoje hotelového typu – jsou dvoulůžkové s možností jed-
né přistýlky (pevné lůžko). Nachází se ve 2. patře vily a nabíze-
jí nádherný výhled na moře. Pokoje jsou vybaveny sprchou/
WC, ledničkou, klimatizací (za poplatek) a  balkonem. Velká 
kompleně vybavená kuchyň je k dispozici vždy pro 2 pokoje. 
Parkování je možné u vily. Poznámka: při odjezdu je klientům 
k dispozici místnost k uložení zavazadel, použití WC a sprchy.

termín
cena za pronájem 

2+2 apt/týden 
(4 osoby)

cena za pronájem 
pokoje/týden 

pro 2 osoby
06.6. - 13.6.* 13.500,- 6.600,-

13.6. - 20.6. 14.500,- 7.000,-

20.6. - 27.6. 16.000,- 8.000,-

27.6. - 04.7. 17.600,- 9.600,-

04.7. - 11.7. 17.900,- 9.900,-

11.7. - 18.7. 17.900,- 9.900,-

18.7. - 25.7. 17.900,- 9.900,-

25.7. - 01.8. 17.900,- 9.900,-

01.8. - 08.8. 17.900,- 9.900,-

08.8. - 15.8. 17.900,- 9.900,-

15.8. - 22.8. 17.900,- 9.900,-

22.8. - 29.8. 17.900,- 9.900,-

29.8. - 05.9. 16.200,- 9.000,-

05.9. - 12.9. 15.500,- 8.400,-

12.9. - 19.9. 14.000,- 8.000,-

  19.9. - 26.9.* 13.000,- 7.400,-

*)  Tyto dva termíny spojeny s poznávacím zájezdem Poznáváme Dalmácii – 1., 2. a 9. den zá-
jezdu viz program zájezdu Poznáváme Dalmácii (platí pouze v případě dopravy autokarem)

cena zahrnuje:  
pronájem apartmánu nebo pokoje na 7 nocí, povlečení a ručníky, závěrečný úklid, spotřebu 
vody a el. energie, služby delegáta, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku
příplatky:  
Autobusová doprava (klimatizace, WC, video):
dospělá osoba  ..................................................................................................... 2.400,- Kč
dítě do 12-ti let  ................................................................................................... 2.000,- Kč
Strava:
polopenze dospělý  .................................................................................. 2.700,- Kč/týden
polopenze dítě do 12-ti let 2.400,- Kč/týden
večeře dospělý   ........................................................................................ 1.800,- Kč/týden
večeře dítě do 12-ti let 1.700,- Kč/týden
Ostatní:
přistýlka ................................................................................................... 2.400,- Kč/týden
klimatizace (platí se na místě)........................................................... 5,- EUR/apt nebo pokoj
komplexní pojištění (léčebné  výlohy, 
storno, zavazadla atd.)........................................................................... 34,- Kč/osoba a den
slevy:  
dítě do 4 let bez nároku na lůžko zdarma 
(v případě dopravy autokarem hradí pouze dopravu)
dítě do 12-ti let na pevném lůžku -500,- Kč
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vila jurič 
(Baška voda)
Tato zrekonstruovaná, velmi pěkná a mo-
derní vila se nachází cca 200 m od ob-
lázkové pláže a   centra městečka  Baška 
Voda. Vila nabízí ubytování ve studiích  
pro dvě až tři osoby: ložnice s manželskou 
postelí, kuchyňský kout, sociální zařízení 
se sprchou a  WC, klimatizace, TV+SAT, 
prostorný balkon  směrem na mořskou 
stranu nebo pohoří Biokovo. Možnost 
jedné přistýlky. Tato vila je vhodná pro ro-
diny s dětmi. Ložní prádlo a ručníky jsou 
zahrnuty v ceně.
Možnost dokoupení polopenze nebo ve-
čeře. Parkování je možné u vily.

Termín
Cena za pronájem   

dvoulůžkového 
studia/týden

  06.6. - 13.6.* 7.000,-
13.6. - 20.6. 7.500,-
20.6. - 27.6. 8.000,-
27.6. - 04.7. 9.900,-
04.7. - 11.7. 12.300,-
11.7. - 18.7. 12.300,-
18.7. - 25.7. 12.300,-
25.7. - 01.8. 12.300,-
01.8. - 08.8. 12.300,-
08.8. - 15.8. 12.300,-
15.8. - 22.8. 12.300,-
22.8. - 29.8. 10.300,-
29.8. - 05.9. 9.900,-
05.9. - 12.9. 8.600,-
12.9. - 19.9. 8.000,-

  19.9. - 26.9.* 7.000,-

cena zahrnuje:  
pronájem studia na 7 nocí, povlečení, klimatizaci, závěrečný úklid, spotřebu vody 
a el. energie, služby delegáta, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku.
příplatky:  
Autobusová doprava (klimatizace, WC, video):
dospělá osoba  ....................................................................... 2.400,- Kč
dítě do 12-ti let ...................................................................... 2.000,- Kč
Strava:
polopenze dospělý  ................................................................ 2.700,- Kč/týden
polopenze dítě do12-ti let ...................................................... 2.400,- Kč/týden
večeře dospělý   ...................................................................... 1.800,- Kč/týden
večeře dítě do12-ti let  ........................................................... 1.700,- Kč/týden
Ostatní:
přistýlka  ................................................................................ 2.900,- Kč/týden
komplexní pojištění (léčebné  výlohy, storno, zavazadla atd.) ...... 34,- Kč/osoba a den
slevy:  
dítě do 4 let bez nároku na lůžko zdarma 
(v případě dopravy autokarem hradí pouze dopravu)
dítě do 12-ti let na pevném lůžku .............. -500,- Kč

*)  Tyto dva termíny spojeny s poznávacím zájezdem 
Poznáváme Dalmácii – 1., 2. a  9. den zájezdu 
viz program zájezdu Poznáváme Dalmácii (platí 
pouze v případě dopravy autokarem)
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Hotel Alem**/ 
depandance
(Baško polje)
Hotelový komplex se nachází v  borovico-
vém háji cca 50m od oblázkové pláže. Je 
tvořen hlavní budovou hotelu a depandan-
cemi. V hlavní budově se nachází hala s re-
cepcí, restaurace, dále zde najdeme pizzerii 
a půjčovnu sportovního vybavení (míčové 
hry, stolní tenis, vodní sporty...). V budově 
hotelu jsou dvolůžkové pokoje s možností 
jedné přistýlky, s  vlastním sociálním zaří-
zením, lednicí a balkonem situovaným do 
parku nebo na mořskou stranu, snídaně a 
večeře jsou podávány formou bufetu,  je-
den nápoj k večeři je zahrnut v ceně (pivo, 
víno, džus, minerální voda). V případě uby-
tování v depandancích (samostatné jedno-
patrové pavilony) jsou klientům k dispozici 
dvolůžkové pokoje (jednoduché vybavení 
se starším nábytkem) s  možností jedné 
přistýlky, vlastní sociální zařízení a balkon. 
Strava se podává v budově hotelu, která je 
od depandancí vzdálena cca 50 m.

BAškO pOlje
Baško Polje je malé, klidné turistické 
středisko nacházející se v severozápadní 
části Makarské riviéry. Je vzdáleno necelé 
2 km od známého letoviska Baška Voda, 
do kterého se dostanete zhruba za 20 
minut krásnou procházkou podél moře 
po chodníčku lemovaným piniemi. Toto 
středisko leží v hustém borovém lese pří-
mo na mořském pobřeží pod horským 
masivem Biokovo. Baško Polje nabízí 
krásné oblázkové pláže přerušované vy-
betonovanými plochami k  odpočinku 
a ke strávení klidné dovolené.

termín dospělý řádné 
lůžko dospělý přistýlka 1. dítě do12 let 

přistýlka**
2. dítě do10 let 

bez nároku na lůžko**

  07.6. - 14.6.* 6.150,- 5.450,- 600,- 600,-
14.6. - 21.6. 6.350,- 5.650,- 900,- 900,-
21.6. - 28.. 6.850,- 6.150,- 1.300,- 1.300,-

28.6. - 05.7. 7.350,- 6.650,- 1.800,- 1.800,-
05.7. - 12.7. 7.650,- 6.950,- 2.500,- 2.500,-
12.7. - 19.7. 7.650,- 6.950,- 2.500,- 2.500,-
19.7. - 26.7. 7.650,- 6.950,- 2.500,- 2.500,-
26.7. - 02.8. 7.650,- 6.950,- 2.500,- 2.500,-
02.8. - 09.8. 7.650,- 6.950,- 2.500,- 2.500,-
09.8. - 16.8. 7.650,- 6.950,- 2.500,- 2.500,-
16.8. - 23.8. 7.650,- 6.950,- 2.500,- 2.500,-
23.8. - 30.8. 7.550,- 6.850,- 2.500,- 2.500,-
30.8. - 06.9. 7.050,- 6.350,- 1.300,- 1.300,-
06.9. - 13.9. 6.550,- 5.850,- 900,- 900,-
13.9. - 20.9. 5.850,- 5.150,- 600,- 600,-

  20.9. - 27.9.* 5.150,- 4.450,- 300,- 300,-

*)  Tyto dva termíny spojeny s poznávacím zájezdem Poznáváme Dalmácii - 1., 2. a 9. den zájezdu viz pro-
gram zájezdu Poznáváme Dalmácii (platí pouze v případě dopravy autokarem)

**) Dětská cena platí pouze v doprovodu dvou plně platících osob.

cena zahrnuje: dopravu autokarem s klimatizací, WC, videem, 7x ubytování, 7x polopenzi, služby delegáta, 
pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku
příplatky: jednolůžkový pokoj  ............................................................. 2.800,- Kč/týden
 komplexní pojištění (léčebné  výlohy, storno, zavazadla atd.) 34,- Kč/osoba a den
slevy: 
dítě do 4 let bez nároku na lůžko     -   ubytování a strava ZDARMA (v případě dopravy autokarem hradí pouze dopravu))
LEDNICE na pokoji (platí pouze při ubytování v hotelu)

termín dospělý řádné 
lůžko dospělý přistýlka 1. dítě 4-12 let 

přistýlka**
2. dítě 4-10 let 

bez nároku na lůžko**

  05.6. - 14.6.* 8.050,- 7.350,- 2.600,- 2.600,-
12.6. - 21.6. 8.450,- 7.750,- 2.900,- 2.900,-
19.6. - 28.6. 9.250,- 8.550,- 3.300,- 3.300,-
26.6. - 05.7. 9.750,- 9.050,- 3.800,- 3.800,-
03.7. - 12.7. 10.050,- 9.350,- 4.500,- 4.500,-
10.7. - 19.7. 10.050,- 9.350,- 4.500,- 4.500,-
17.7. - 26.7. 10.050,- 9.350,- 4.500,- 4.500,-
24.7. - 02.8. 10.050,- 9.350,- 4.500,- 4.500,-
31.7. - 09.8. 10.050,- 9.350,- 4.500,- 4.500,-
07.8. - 16.8. 10.050,- 9.350,- 4.500,- 4.500,-
14.8. - 23.8. 10.050,- 9.350,- 4.500,- 4.500,-
21.8. - 30.8. 9.550,- 8.850,- 4.500,- 4.500,-
28.8. - 06.9. 9.150,- 8.750,- 3.300,- 3.300,-
04.9. - 13.9. 8.550,- 7.850,- 2.900,- 2.900,-
11.9. - 20.9. 8.050,- 7.350,- 2.600,- 2.600,-

  18.9. - 27.9.* 7.550,- 6.850,- 2.300,- 2.300,-
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termín
dospělý řádné 

 lůžko/pokoj 
s balkonem

dospělý řádné 
lůžko/pokoj 
bez balkonu

dospělý 
přistýlka/pokoj 

bez balkonu

1.dítě 3 - 12 let  
přistýlka**/pokoj 

bez balkonu

2.dítě 3 - 12 let bez 
nároku na lůžko**/
pokoj bez balkonu

05.6. - 14.6.* 9.150,- 8.650,- 8.150,- 2.900,- 4.650,-
12.6. - 21.6. 9.550,- 9.050,- 8.550,- 2.900,- 5.050,-
19.6. - 28.6. 10.400,- 9.900,- 9.400,- 2.900,- 5.900,-
26.6. - 05.7. 10.900,- 10.400,- 9.900,- 2.900,- 6.400,-
03.7. - 12.7. 11.200,- 10.700,- 10.200,- 2.900,- 6.700,-
10.7. - 19.7. 11.200,- 10.700,- 10.200,- 2.900,- 6.700,-
17.7. - 26.7. 11.200,- 10.700,- 10.200,- 2.900,- 6.700,-
24.7. - 02.8. 11.200,- 10.700,- 10.200,- 2.900,- 6.700,-
31.7. - 09.8. 11.200,- 10.700,- 10.200,- 2.900,- 6.700,-
07.8. - 16.8. 11.200,- 10.700,- 10.200,- 2.900,- 6.700,-
14.8. - 23.8. 11.200,- 10.700,- 10.200,- 2.900,- 6.700,-
21.8. - 30.8. 10.600,- 10.100,- 9.600,- 2.900,- 6.100,-
28.8. - 06.9. 10.200,- 9.700,- 9.200,- 2.900,- 5.700,-
04.9. - 13.9. 9.350,- 8.850,- 8.350,- 2.900,- 4.850,-
11.9. - 20.9. 8.750,- 8.250,- 7.750,- 2.900,- 4.250,-
18.9. - 27.9.* 8.100,- 7.600,- 7.100,- 2.900,- 3.600,-

*Tyto dva termíny spojeny s poznávacím zájezdem 
Poznáváme Dalmácii - 1., 2. a 9. den zájezdu viz 
program zájezdu Poznáváme Dalmácii (platí pouze 
v případě dopravy autokarem)
** Dětská cena platí pouze v doprovodu dvou plně 
platících osob
cena zahrnuje: dopravu autokarem s klimatizací, WC, 
videem,7x ubytování, 7x polopenzi, služby delegáta, 
pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku
příplatky: 
jednolůžkový pokoj  .....................  2.900,- Kč/týden
komplexní pojištění (léčebné výlohy, storno, 
zavazadla atd.)  ............................  34,-Kč/osoba a den
slevy:  
dítě do 3 let bez nároku na lůžko - ubytování a strava 
zdarma (v případě dopravy autokarem hradí pouze 
dopravu)

MAkArskA
Toto město je  jedno z nejznámějších v Dal-
mácii a je také součástí stejnojmenné rivi-
éry, která se táhne od Brely až po Gradac. 
Makarska je rušné přístavní město a  turisty  
velmi oblíbené letovisko. Je vzdálena asi 
60 km jihovýchodně od Splitu a patří  mezi 
největší letovisko na Makarské riviéře. Po 
celé její délcé se rozprostírá horský masiv 
Biokovo. Turistům nabízí velké množství 
zelené vegetace, která na plážích zabezpe-
čuje příjemný stín. Původní jádro města má 
středomořský vzhled, zatímco nová část 
se skládá z  hotelů, restaurací a  obchodů, 
které naleznete na promenádě osázené 
palmami.  Sportovní nadšenci jistě uvítají 
tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, hřiště 
pro míčové hry a širokou nabídku vodních 
sportů. Pro děti je zde k  dispozici dětské 
hřiště. Mimo jiné se zde můžete podívat na 
sbírku mušlí v Malakologickém muzeu, kte-
rá se považuje za nejbohatší svého druhu 
na světě. Toto letovisko Vám nabízí oprav-
du všestrannou dovolenou.

hotel rivijera 
(Makarska)
Tento klienty velice oblíbený hotel pavilónové-
ho typu se nachází cca 100 metrů od oblázkové 
pláže s pozvolným vstupem do moře. Na pláži 
je možnost zapůjčení lehátek za poplatek nebo 
návštěva plážového baru, najdete zde i sprchy. 
Do centra městečka lze pohodlně dojít podél 
pobřeží. Hotel je vybaven recepcí, sejfem, smě-
nárnou i TV místností. Pokoje s balkonem jsou 
dvoulůžkové bez možnosti přistýlky, všechny 
s vlastním WC, sprchou, telefonem, ledničkou. 
Dále je možnost ubytování ve dvoulůžkovém 
pokoji bez balkonu s možností jedné přistýlky 
s  vlastním WC, sprchou, telefonem, ledničkou  
- mohou zde být až 2 děti, jedno však bez náro-
ku na lůžko. K dispozici je hotelová kavárna či 
bar, dále restaurace, která láká na své netradiční 
pokrmy. Snídaně se podávají formou bufetu, 
večeře - výběr ze 3 menu, servírovaný dezert, 
salát formou bufetu, hlavní chod se vybírá ze 3 
jídel a jednoho nápoje, který je zahrnut v ceně 
(pivo, víno, džus, minerální voda). V areálu je 
hřiště na basketbal, volejbal a hřiště pro hru 
boccia (petang), dále stolní tenis a několik teni-
sových kurtů. Je zde i dětský klub.
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termín dospělý  
řádné lůžko

dospělý  
přistýlka

dítě 4-12 let 
přistýlka**

dítě 12-15 let 
přistýlka**

  05.6. - 14.6.* 9.250,- 8.750,- 6.750,- 8.150,-
12.6. - 21.6. 9.750,- 9.150,- 7.250,- 8.650,-
19.6. - 28.6. 10.550,- 10.050,- 8.050,- 9.450,-
26.6. - 05.7. 11.050,- 10.550,- 8.550,- 9.950,-
03.7. - 12.7. 11.350,- 10.850,- 8.850,- 10.250,-
10.7. - 19.7. 11.350,- 10.850,- 8.850,- 10.250,-
17.7. - 26.7. 11.350,- 10.850,- 8.850,- 10.250,-
24.7. - 02.8. 11.350,- 10.850,- 8.850,- 10.250,-
31.7. - 09.8. 11.350,- 10.850,- 8.850,- 10.250,-
07.8. - 16.8. 11.350,- 10.850,- 8.850,- 10.250,-
14.8. - 23.8. 11.350,- 10.850,- 8.850,- 10.250,-
21.8. - 30.8. 10.950,- 10.450,- 8.450,- 9.850,-
28.8. - 06.9. 10.350,- 9.850,- 7.850,- 9.250,-
04.9. - 13.9. 9.650,- 9.150,- 7.150,- 8.550,-
11.9. - 20.9. 8.950,- 8.450,- 6.450,- 7.850,-

  18.9. - 27.9.* 8.300,- 7.800,- 5.800,- 7.200,-

hotel palma*** 
(Makarska)
Nově zrekonstruovaný hotel se nachází 
v  blízkosti centra letoviska Makarska a  asi 
30 m od oblázkové pláže. Hotel nabízí uby-
tování v  klimatizovaných dvoulůžkových 
pokojích s možností jedné přistýlky nebo ve 
dvoulůžkovém pokoji s  možností až dvou 
přistýlek. Oba typy pokojů mají  soc. zaříze-
ní, TV+SAT, balkon a lednici. Některé pokoje 
jsou situovány na mořskou stranu a některé 
na pohoří Biokovo. V ceně je připojení na Wi-
-Fi. Snídaně je podávána formou bufetu, ve-
čeře výběrem ze tří menu..

*Tyto dva termíny spojeny s poznávacím zájezdem Poznáváme Dalmácii – 1., 2. a 9. den zájezdu viz 
program zájezdu Poznáváme Dalmácii (platí pouze v případě dopravy autokarem)
**Dětská cena platí pouze v doprovodu dvou plně platících osob.
cena zahrnuje: dopravu autokarem s klimatizací, WC, videem, 7x ubytování, 7x polopenzi, služby delegáta, poby-
tovou taxu, pojištění CK proti úpadku
příplatky:  jednolůžkový pokoj  ............................................................. 2.800,- Kč/týden
 komplexní pojištění (léčebné  výlohy, storno, zavazadla,  
 odpovědnost za škodu ) ....................................................... 34,- Kč/osoba a den
slevy: dítě do 4 let bez nároku na lůžko   - ubytování a strava ZDARMA (v případě dopravy autokarem hradí 
pouze dopravu)
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Fakultativní 
výlety
FisH-picnic 
Půldenní výlet lodí na ostrov Brač, pro-
hlídka městečka Povlja, poté možnost 
koupání v zátoce, grilované makrely a ná-
poje v neomezeném množství.
Orientační cena: 200 HRK

BiOkOvO
Výlet do bílého pohoří, tvořící nádher-
nou kulisu pobřeží Makarské riviéry, na-
bízí pohled na krásné panorama pobřeží 
a přilehlých ostrovů.
Orientační cena: 250 HRK

duBrOvník
Celodenní výlet do pokladnice kulturních 
památek. Navštívíte historické centrum 
města, ukryté za vysokými hradbami, jež 
zůstává v  téměř nezměněném stavu již 
několik století.
Orientační cena: 350 HRK

split
Výlet do největšího města Dalmácie, kte-
ré svým panoramatem kolem krásného 
zálivu s pahorkem Marjan nad městem je 
srovnáno s Neapolí.
Orientační cena: 200 HRK

rAFt nA cetině
Sjezd na raftech na jedné z nejmalebněj-
ších řek Chorvatska. Uvidíte hluboké ka-
ňony, skryté jeskyně, krásné říční ostrůvky 
v nedotčené přírodě. Vše pod dohledem 
zkušených průvodců (skiperů), s možnos-
tí zakoupení CD s Vašimi fotkami z raftu.
Orientační cena: 200 HRK

poznámky platící pro zájezdy na Makarskou riviéru:
• při 14-ti denním pobytu (autokarem) je sleva* 1.500,- Kč/osoba ze součtu cen dvou termínů
• při vlastní dopravě je sleva* 2.000,- Kč/osoba z ceny zájezdu
*slevy se vztahují pouze na pobyty v hotelu, neplatí pro pobyty v apartmánech a studiích
•  nástupní místa: děčín - za poplatek 350,- Kč/osoba (svoz zajišťujeme od dvou osob, CK si vyhrazuje právo 

na zrušení svozu) 
liberec, jablonec nad nisou, turnov, Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav, praha, Brno - bez poplatku
• cena zpáteční jízdenky: 2.400,- Kč/dosp. osoba
                                                        2.000,- Kč/dítě do 12-ti let

• cena jednosměrné jízdenky: 1.500,- Kč/dosp. osoba
                                                                    1.300,- Kč/dítě do 12-ti let
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lidO di jesOlO
- patří k  nejoblíbenějším a  nejnavštěvova-
nějším letoviskům v  severní části Jadranu. 
Svým návštěvníkům nabízí historické pa-
mátky, restaurace, kavárny, bary, obchůdky, 
které se nacházejí v místních uličkách, výtěč-
nou kuchyni, sportovní vyžití, krásné dlou-
hé pláže se zlatavým pískem a  pozvolným 
vstupem do moře a mnoho dalšího. Lze se 
z něj dostat lodí přímo do centra Benátek na 
náměstí Sv. Marka. Na okraji městečka se na-
chází vodní park Aqualandia, nedaleko cen-
tra lunapark Jesolandia a Sea Life Aquarium
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termín Cena za pronájem  
1/4 apt/týden (4 osoby)

Cena za pronájem 
1/6 apt/týden (6 osob)

10.6. - 17.6. 11.500,- 13.900,-
17.6. - 24.6. 14.200,- 18.000,-
24.6. - 01.7. 15.900,- 18.500,-
01.7. - 08.7. 16.200,- 18.900,-
08.7. - 15.7. 19.500,- 21.900,-
15.7. - 22.7. 20.000,- 21.900,-
22.7. - 29.7. 20.500,- 21.900,-
29.7. - 05.8. 20.500,- 21.900,-
05.8. - 12.8. 20.500,- 21.900,-
12.8. - 19.8. 21.900,- 24.900,-
19.8. - 26.8. 16.500,- 19.100,-
26.8. - 02.9. 11.900,- 14.200,-
02.9. - 09.9. 10.000,- 12.000,-
09.9. - 16.9. 9.500,- 11.000,-

rezidence lA pOstA 
(lido di jesolo)
Nachází se cca 400 m od hezké písečné pláže v  druhé řadě od moře. Leží v  centrální části 
letoviska Lido di Jesolo na Piazza Brescia. K residenci náleží pěkná a udržovaná zahrada s ven-
kovním bazénem a dětským brouzdalištěm. Apartmány pro 4 osoby – je zde ložnice s dvou-
lůžkem (někdy třemi lůžky), obytná část s rozkládacím gaučem pro 2 osoby nebo dvěma lůžky, 
kuchyň, sociální zařízení a balkon. Apartmány pro 6 osob jsou vybaveny 2 ložnicemi s dvěma 
lůžky, obytnou částí s rozkládacím gaučem pro 2 osoby nebo dvěma lůžky, kuchyň, sociální 
zařízení a balkon. Parkování je možné u rezidence. 

cena zahrnuje:  
pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřebu vody a el. energie, plážový servis (2 lehátka a 1 slunečník), služby delegáta, 
parkování, pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje:  
pobytovou taxu, vratnou kauci 200 EUR/apartmán, ložní prádlo a ručníky
příplatky:  
Autobusová doprava (klimatizace, WC, video):
doprava  ................................................................................. 2.400,- Kč/osoba
komplexní pojištění (léčebné  výlohy, storno, zavazadla atd.) ...... 34,- Kč/osoba a den
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termín Cena za pronájem  
1/4 apt/týden (4 osoby)

Cena za pronájem 
1/6 apt/týden (6 osob)

10.6. - 17.6. 11.500,- 13.900,-
17.6. - 24.6. 14.200,- 18.000,-
24.6. - 01.7. 15.900,- 18.500,-
01.7. - 08.7. 16.200,- 18.900,-
08.7. - 15.7. 19.500,- 21.900,-
15.7. - 22.7. 20.000,- 21.900,-
22.7. - 29.7. 20.500,- 21.900,-
29.7. - 05.8. 20.500,- 21.900,-
05.8. - 12.8. 20.500,- 21.900,-
12.8. - 19.8. 21.900,- 24.900,-
19.8. - 26.8. 16.500,- 19.100,-
26.8. - 02.9. 11.900,- 14.200,-
02.9. - 09.9. 10.000,- 12.000,-
09.9. - 16.9. 9.500,- 11.000,-

Apartmánový dům DE CONTI 
(lido di jesolo)
Nachází se asi 200 m od pláže mezi Piazza Milano a  Piazza Torino. Ubytování je možné ve 
4 lůžkovém apartmánu, kde je ložnice se dvěmi lůžky, obývací  kuchyně s rozkládacím gaučem 
pro 2 osoby, koupelna se sprchou a balkon. Dále se lze ubytovat v apartmánech pro 6 osob, 
které obsahují 1 ložnici se třemi lůžky a ložnici se dvěmi lůžky, obývací kuchyň s rozkládacím 
gaučem pro 1-2 osoby, koupelnu se sprchou a balkon. Apartmány jsou zařízeny jednoduše 
a účelně. Není zde klimatizace. Parkování je možné u rezidence. 

cena zahrnuje:  
pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřebu vody 
a el. energie, plážový servis (2 lehátka a 1 slunečník), 
služby delegáta, parkování, pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje:  
pobytovou taxu, vratnou kauci 200 EUR/apartmán, ložní 
prádlo a ručníky
příplatky:  
Autobusová doprava (klimatizace, WC, video):
doprava  ................................................. 2.400,- Kč/os.
komplexní pojištění (léčebné  výlohy, storno,
zavazadla atd.) ..............................34,- Kč/osoba a den
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ZájeZdy 
PRO SENIORY 55+
Zajezdy pořádané ve spolupráci 
s CK Delfín Travel, které jsou urče
ny osobám nad 55 let.
cena zahrnuje:  
-  leteckou dopravu z Prahy včetně všech poplatků 
- ubytování v hotelu příslušné kategorie 
- polopenzi 
- transfer v místě pobytu: letiště – hotel – letiště
- služby delegáta
cena nezahrnuje:  
-  fakultativní služby a výlety, cestovní pojištění, pobytovou 

taxu (platí pouze pro pobyty na Menorce a v Itálii)
příplatky:  
komplexní pojištění (léčebné  výlohy, storno, 
zavazadla atd.) ....................................... 34,- Kč/osoba a den
Všechny ostatní příplatky (cena za 3. osobu na přistýlce, 
dětské ceny, příplatek ze jednolůžkový pokoj, příplatky 
za stravu atd. naleznete na našich webových stránkách 
www.ck-karavan.cz)

U všech destinací platí infant do dvou let života (0-1,99) pouze za 
letištní taxy ve výši 990 Kč, avšak cestuje bez nároku na hotelové 
lůžko a sedačku v letadle.

ŠPANĚLSKO 
deStiNAce: MAR MeNOR
Hotel izán cavana ****
Hotel Izán Cavanna leží přímo na pásu písčité pevniny oddě-
lující od sebe Mar Menor a Středozemní moře. V docházkové 
vzdálenost od hotelu leží ostrůvek Isla del Ciervo s výskytem 
léčivého bahna, takže se k němu dostanete pohodlně pěšky. 
Hotel je od letiště San Javier vzdálen cca 40 km.

Vybavení: bazén krytý, bazén venkovní, fén, free Wifi, ho-
telový bar, hotelový trezor, klimatizace, lázně a  wellness, 
minilednička, restaurace, sauna, telefon, TV na pokoji, WC 
a koupelna.

termín Délka Cena od
15.05. – 26.05. 12 dní / 11 nocí 16 990 Kč
26.05. – 06.06. 12 dní / 11 nocí 17 990 Kč
06.06. – 13.06. 8 dní / 7 nocí 15 490 Kč
13.06. – 20.06. 8 dní / 7 nocí 15 990 Kč
20.06. – 27.06. 8 dní / 7 nocí 16 990 Kč
30.08. – 06.09. 8 dní / 7 nocí 16 990 Kč

termín Délka Cena od
31.08. – 11.09. 12 dní / 11 nocí 20 590 Kč
06.09. – 13.09. 8 dní / 7 nocí 15 990 Kč
11.09. – 21.09. 11 dní / 10 nocí 18 490 Kč
13.09. – 20.09. 8 dní / 7 nocí 15 490 Kč
20.09. – 27.09. 8 dní / 7 nocí 14 990 Kč
21.09. – 01.10. 11 dní / 10 nocí 17 990 Kč
27.09. – 04.10. 8 dní / 7 nocí 14 490 Kč
01.10. – 11.10. 11 dní / 10 nocí 16 990 Kč
04.10. – 11.10. 8 dní / 7 nocí 13 990 Kč
11.10. – 26.10. 16 dní / 15 nocí 18 490 Kč

U všech termínů platí: 
- doprava: letecky 
- stravování: polopenze, možné přikoupit plnou penzi

Hotel lodomar  
spA & talasoterapia ****
V  San Pedro del Pinatar na pobřeží Mar Menoru, kde leží 
hotel Lodomar, se nachází velké prvotřídní centrum talaso-
tereapie pod širým nebem specializované na léčbu pokožky, 
artritidy a  revma mořskou vodou a  bahnem. Jako jediný 
v oblasti čerpá pro své léčebné procedury mořskou vodu pří-
mo z místních salin laguny Mar Menoru. Ta je svými léčivými 
účinky srovnatelná s vodou z Mrtvého moře. Vašemu tělu se 
zde dostane zasloužené péče a odpočinku. Hotel Lodomar 
se může chlubit skvělou polohu přímo u přírodní rezervace 
Las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar a zároveň 
docházkovou vzdáleností k  léčebným lázním pod širým 
nebem San Pedro del Pinatar. Hotel je od letiště San Javier 
vzdálen cca 15 km.
Vybavení: bazén venkovní, fén, free Wifi, hotelový bar, 
hotelový trezor, klimatizace, lázně a  wellness, recepce, 
restaurace, telefon, terasa se slunečníky, TV na pokoji, WC 
a koupelna

termín Délka Cena od
26.05. – 06.06. 12 dní / 11 nocí 22 990 Kč
11.09. – 21.09. 11 dní / 10 nocí 22 490 Kč
27.09. – 04.10. 8 dní / 7 nocí 18 990 Kč

U všech termínů platí: 
- doprava: letecky 
- stravování: polopenze, možné přikoupit plnou penzi

deStiNAce:  ANdALUSie –  
cOStA deL SOL

Hotel las palmeras ****
Hotel Las Palmeras se nachází v letovisku Fuengirola s vý-
hledem na přístav a pláž vzdálenou od hotelu pouhých 200 
metrů. Pěšky se od hotelu dostanete do centram města i na 
vlakovou a autobusovou zastávku. Velkou předností letovis-
ka je promenáda, dlouhé písečné pláže, výběr restaurací, 
tapas barů i obchůdků.

Vybavení: bazén venkovní, fén, hotelový bar, hotelový tre-
zor, kavárna, recepce, restaurace, telefon, terasa se sluneč-
níky,TV na pokoji, WC a koupelna, Wifi

termín Délka Cena od
26.05. – 06.06. 11 dní / 10 nocí 17 490 Kč
13.06. – 20.06. 8 dní / 7 nocí 15 490 Kč
20.06. – 27.06. 8 dní / 7 nocí 15 990 Kč
29.08. – 05.09. 8 dní / 7 nocí 15 990 Kč
05.09. – 12.09. 8 dní / 7 nocí 15 990 Kč
19.09. – 26.09. 8 dní / 7 nocí 14 490 Kč
26.09. – 06.10. 11 dní / 10 nocí 16 990 Kč
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U všech termínů platí: 
- doprava: letecky 
- stravování: polopenze, možné přikoupit plnou penzi

vik gran Hotel costa del sol ****
Tento hotel vyniká zejména svou perfektní polohou přímo 
u pláže Středozemního moře, od které je vzdálen pouze ně-
kolik metrů. Hotel je situován zároveň u klidné promenády 
poblíž letoviska La Cala de Mijas, kde naleznete spoustu 
obchodů a restaurací.
Vybavení: bazén venkovní, fén, hotelový bar, hotelový tre-
zor, kavárna, recepce, restaurace, telefon, terasa se sluneč-
níky, TV na pokoji, WC a koupelna, Wifi

termín Délka Cena od
12.06. – 19.06. 8 dní / 7 nocí 16 990 Kč
19.06. – 26.06. 8 dní / 7 nocí 17 490 Kč
29.08. – 05.09. 8 dní / 7 nocí 17 990 Kč
05.09. – 12.09. 8 dní / 7 nocí 17 990 Kč
19.09. – 26.09. 8 dní / 7 nocí 16 490 Kč
26.09. – 06.10. 11 dní / 10 nocí 18 990 Kč

U všech termínů platí: 
- doprava: letecky 
- stravování: polopenze, možné přikoupit plnou penzi

deStiNAce:  ANdALUSie –  
cOStA de LA LUZ

gran Hotel del coto ****
Gran Hotel del Coto se nachází v  letovisku Matalascañas 
v  těsné blízkosti dlouhých písečných pláží Atlantiku a  pří-
rodního parku Doñana. Předností je přes 4 km dlouhá pro-
menáda podél celého letoviska a  také možnosti dlouhých 
procházek podél přírodního parku Doñana a pobřeží Atlan-
tiku. Letiště je vzdálené od hotelu 90 km.

Vybavení: balkon, bazén venkovní, free Wifi, hotelový bar, 
hotelový trezor, klimatizace, minilednička, obchod, recepce, 
restaurace, telefon, TV na pokoji, WC a koupelna

termín Délka Cena od
21.06. – 28.06. 8 dní / 7 nocí 16 490 Kč
12.09. – 19.09. 8 dní / 7 nocí 16 990 Kč
19.09. – 26.09. 8 dní / 7 nocí 15 990 Kč

U všech termínů platí: 
- doprava: letecky 
- stravování: polopenze, možné přikoupit plnou penzi

deStiNAce:  MeNORcA

Hotel Xaloc playa ***
Menší tříhvězdičkový hotel s klidnou a přátelskou atmosfé-
rou se nachází v  letovisku Punta Prima na jihovýchodním 
pobřeží Menorcy, 50 m od písečné pláže, 9 km od hlavního 
města Mahónu (dobré autobusové spojení). V blízkosti ma-
lebná bílá vesnička Binibeca Vell. Hotel nedisponuje jed-
nolůžkovými pokoji a nenabízí možnost dokoupení plné 
penze. Vzdálenost hotelu od letiště v Mahónu je cca 12 km. 

Vybavení: balkon nebo terasa, bazén venkovní, fén, free 
Wifi, hotelový bar, hotelový trezor, recepce, restaurace, 
telefon, terasa se slunečníky, TV na pokoji, WC a koupelna

termín Délka Cena od
17.05. – 24.05. 8 dní / 7 nocí 12 990 Kč
24.05. – 03.06. 11 dní / 10 nocí 16 490 Kč
20.09. – 30.09. 11 dní / 10 nocí 18 990 Kč

U všech termínů platí: 
- doprava: letecky 
- stravování: polopenze
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vacances Menorca resort ****
Hotelový komplex Vacances Menorca Resort se nachází na 
západě ostrova v těsné blízkosti menší pláže a zátoky Sa Ca-
leta s bílým pískem a průzračným mořem. Je situován v klid-
né vilové čtvrti vzdálené přibližně 2 km od centra Ciutadelly, 
bývalého hlavního města Menorcy. Klienti jsou ubytováni 
v  jedné ze tří budov resortu: Blanc Palace, Sa Caleta Playa 
či Blanc Cottage. Upozorňujeme, že došlo k rekonstrukci 
objektu a klienti mohou být od roku 2016 ubytováváni 
též v klasických hotelových pokojích, nikoliv apartmá-
nového typu. Ubytování v klasických pokojích hotelo-
vého typu nedisponuje kuchyňkou s  příslušenstvím 
ani obývací mistností a tento typ pokoje není odlišen 
od apartmánu cenou. Přidělování jednoho či druhého 
typu ubytování je v pravomoci hotelu a CK Karavan ani 
CK Delfín travel na něj nemají žádný vliv.  Vzdálenost 
hotelu od letiště v Mahónu je cca 50 km.
Vybavení: balkon nebo terasa, bazén venkovní, bezbarié-
rový přístup, fén, fitness, free Wifi, hotelový bar, hotelový 
trezor, klimatizace, obchod, půjčovna aut, půjčovna kol, 
recepce, restaurace, sluneční terasa, telefon, TV na pokoji, 
WC a koupelna, zavazadlová místnost

termín Délka Cena od
23.09. – 30.09. 8 dní / 7 nocí 16 990 Kč
30.09. – 07.10. 8 dní / 7 nocí 14 990 Kč
07.10. – 14.10. 8 dní / 7 nocí 13 990 Kč

U všech termínů platí: 
- doprava: letecky 
- stravování: polopenze, možné přikoupit plnou penzi

club Hotel Aguamarina ***+

Hotelový komplex Club Hotel Aguamarina 3*+ je situován 
na severu ostrova v jedinečném prostředí zátoky Arenal d’en 
Castell, je obklopen zelení a jen pár metrů od prostorné píseč-
né pláže. Hotelový komplex je zasazen do udržované zahrady 
a skládá se ze dvou budov, několika bazénů a sportovišť. Ho-
tel nabízí krásné výhledy na záliv Arenal d’en Castell. Tento 
hotel nedisponuje jednolůžkovými pokoji. Možnost do-
koupení programu all inclusive (plná penze možná není). 
Vzdálenost hotelu od letiště v Mahónu je cca 25 km.
Vybavení: balkon, bazén venkovní, fén, free Wifi, hotelový 
bar, hotelový trezor, klimatizace, minilednička, recepce, 
restau race, telefon, TV na pokoji, WC a koupelna

termín Délka Cena od
17.05. – 24.05. 8 dní / 7 nocí 12 990 Kč
24.05. – 03.06. 11 dní / 10 nocí 16 490 Kč
20.09. – 30.09. 11 dní / 10 nocí 18 990 Kč
23.09. – 30.09. 8 dní / 7 nocí 15 990 Kč
30.09. – 07.10. 8 dní / 7 nocí 14 490 Kč
07.10. – 14.10. 8 dní / 7 nocí 13 490 Kč

U všech termínů platí: 
- doprava: letecky 
- stravování: polopenze, možné přikoupit all inclusive

itÁLie 
deStiNAce: SARdiNie

Hotel Horse Country Resort 3*/4*
Hotelový komplex Horse Country Resort s udržovanou za-
hradou se nachází u  moře na západním pobřeží Sardinie, 
cca 5 km od městečka Arborea. Umístění hotelu je v  bez-
prostřední blízkosti dlouhé pláže se zlatým pískem obývané 
vzácným druhem plameňáků. Vzdálenost hotelu od letiště 
v Cagliari je cca 90 km. 

Vybavení: bazén krytý, bazén venkovní, fén, free Wifi, ho-
telový bar, hotelový trezor, klimatizace, lázně a  wellness, 
minilednička, restaurace, sauna, telefon, TV na pokoji, WC 
a koupelna

termín Délka Cena od
27.05. – 05.06. 10 dní / 9 nocí 16 990 Kč
05.06. – 14.06. 10 dní / 9 nocí 17 990 Kč
14.06. – 21.06. 8 dní / 7 nocí 16 490 Kč
21.06. – 28.06. 8 dní / 7 nocí 16 990 Kč
30.08. – 06.09. 8 dní / 7 nocí 17 990 Kč
06.09. – 13.09. 8 dní / 7 nocí 17 490 Kč
13.09. – 20.09. 8 dní / 7 nocí 16 490 Kč
20.09. – 27.09. 8 dní / 7 nocí 15 490 Kč
27.09. – 04.10. 8 dní / 7 nocí 14 490 Kč
04.10. – 12.10. 9 dní / 8 nocí 13 990 Kč

U všech termínů platí: 
- doprava: letecky 
- stravování: polopenze, možné přikoupit plnou penzi

deStiNAce: SicÍLie
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Hotel santa lucia le sabbie d´Oro 3*
Tento tříhvězdičkový hotel leží 70 km východně od hlavní-
ho města Sicílie, Palerma. Skládá se ze tří budov, které jsou 
vzájemně propojeny a každá je vybavena výtahem a tera-
sou, kde můžete obdivovat výhledy na zátoku a  přístavní 
městečko Cefalù. 

Vybavení: balkon, bazén venkovní, bus, fén, free Wifi, 
hotelový bar, hotelový trezor, klimatizace, minilednička, 
obchod, restaurace, telefon, TV na pokoji, WC a koupelna

termín Délka Cena od
29.05. – 08.06. 11 dní / 10 nocí 16 990 Kč
08.06. – 15.06. 8 dní / 7 nocí 14 490 Kč
21.09. – 28.09. 8 dní / 7 nocí 14 990 Kč
28.09. – 05.10. 8 dní / 7 nocí 14 490 Kč

U všech termínů platí: 
- doprava: letecky 
- stravování: polopenze, možné přikoupit plnou penzi

deStiNAce: KALÁBRie

Hotel costa tiziana ****
Hotel Costa Tiziana leží na jedné z nejhezčích částí italského 
Jónského pobřeží mezi přístavním městem Crotone (cca 
3 km od hotelu) a chráněnou přírodní mořskou oblastí Capo 
Rizzuto. Resort je lehce vyvýšen nad pobřežím a nabízí tak 
pěkné výhledy do okolí.Skládá se z  hlavní budovy a  dvou 
vedlejších, které jsou zasazeny do rozlehlé středomořské 
zahrady obklopující celé hotelové zázemí. Vzdálenost hote-
lu od letiště Lamezia Terme je cca 100 km.

Vybavení: balkon, bazén venkovní, fén, fitness, free Wifi, 
hotelový bar, hotelový trezor, klimatizace, lázně a wellness, 
minilednička, restaurace, sluneční terasa, telefon, tenisový 
kurt, TV na pokoji, WC a koupelna

termín Délka Cena od
15.06. – 22.06. 8 dní / 7 nocí 13 990 Kč
22.06. – 29.06. 8 dní / 7 nocí 14 490 Kč
31.08. – 07.09. 8 dní / 7 nocí 14 990 Kč
07.09. – 14.09. 8 dní / 7 nocí 14 490 Kč
14.09. – 21.09. 8 dní / 7 nocí 13 990 Kč

U všech termínů platí: 
- doprava: letecky 
- stravování: polopenze

ALBÁNie 
deStiNAce: LetOViSKO dURRËS

Hotel vivas ****
Hotel je situovaný přímo u soukromé písčité pláže s pozvol-
ným vstupem do moře a vyniká svými službami, výbornou 
kuchyní, kombinací komfortu a optimální polohy. Od hotelu 
jezdí do antického centra města Durrës pravidelná doprava, 
cesta trvá pouhých 5 minut. Klienti se tak mohou kdykoli 
procházet po městské promenádě lemované palmami 
a ochutnávat výbornou zmrzlinu či známý albánský koňak 
Skanderbeg. Hotel se nachází v letovisku Durrës ve vzdále-
nosti 40 minut jízdy autobusem od mezinárodního letiště 
Matky Terezy v Tiraně. 

Vybavení: balkon, bazén venkovní, bus, fén, fitness, free 
Wifi, hotelový bar, hotelový trezor, klimatizace, minilednič-
ka, obchod, recepce, restauraces, sluneční terasa, telefon, 
TV na pokoji

termín Délka Cena od
15.06. – 22.06. 8 dní / 7 nocí 13 490 Kč
14.09. – 21.09. 8 dní / 7 nocí 13 990 Kč
21.09. – 28.09. 8 dní / 7 nocí 13 490 Kč

U všech termínů platí: 
- doprava: letecky 
- stravování: polopenze, možné přikoupit plnou penzi
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Hotel Fafa premium ****+

Tento moderní hotel byl otevřen v  roce 2016 a  nachází 
se v  oblíbeném letovisku Golem, v  oblasti Mali i  Robit na 
Dračské riviéře. Svým hostům nabízí všechny výhody hotelu 
situovaného přímo u soukromé písečné pláže a ubytování 
dále od ruchu města. Hotel vyniká kvalitou svých služeb 
a výbornou kuchyní, která se zaměřuje na tradiční albánské 
a středomořské pokrmy. Nejbližší nákupní možnosti cca 50 
m od hotelu. Blízké město Durrës je vzdáleno 15 km a cesta 
z letiště v Tiraně do hotelu trvá cca 40 minut. 

Vybavení: balkon, bazén venkovní, fén, free Wifi, hotelový 
bar, hotelový trezor, klimatizace, minilednička, obchod, 
recepce, restaurace, sluneční terasa, telefon, TV na pokoji

termín Délka Cena od
15.06. – 22.06. 8 dní / 7 nocí 13 990 Kč
14.09. – 21.09. 8 dní / 7 nocí 14 490 Kč
21.09. – 28.09. 8 dní / 7 nocí 13 990 Kč

U všech termínů platí: 
- doprava: letecky 
- stravování: polopenze, možné přikoupit plnou penzi

PORtUGALSKO 
deStiNAce: MAdeiRA

Hotel Four views Oásis ****
Hotel Views Oásis 4* představuje ideální kombinaci komfor-
tu a ohleduplnosti ke krajině a životnímu prostředí  a nachá-
zí se v malebné vesničce Caniço de Baixo nedaleko hlavního 
města Funchal. Leží ve svahu s  úchvatným výhledem na 
Atlantský oceán a poskytuje vše, co potřebujete k příjemně 
strávené dovolené. Hotel je od letiště ve Funchalu vzdálen 
cca 15 km.

Vybavení: balkon, bazén venkovní, bazén vnitřní, fén, fit-
ness, hotelový bar, hotelový trezor, kavárna, klimatizace, 
minilednička, recepce, restaurace, telefon, TV na pokoji, WC 
a koupelna

termín Délka Cena od
01.09. – 08.09. 8 dní / 7 nocí 22 490 Kč
08.09. – 15.09. 8 dní / 7 nocí 22 490 Kč

U všech termínů platí: 
- doprava: letecky 
- stravování: polopenze, možné přikoupit plnou penzi

* uvedené ceny u všech destinací 
platí pro osobu 55+ ve dvou lůžko
vém pokoji 

** CK Delfín travel s.r.o. si ve všech 
destinacích vyhrazuje právo 
na změnu hotelů

Více informací na našich webových 
stránkách www.ckkaravan.
cz, na pobočkách v Liberci 
(ul. Moskevská) a v Děčíně 
(ul. Prokopa Holého) nebo na tel. 
číslech 485 105 510, 485 105 251, 
413 034 359
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itálie  - Florencie, 
pisa, sorrento, pompeje, 
vesuv, capri, Řím, vatikán
Pojeďte s  námi za poznámím skvostů 
architektury a umění ,,věčného města“ 
Říma - kolébky západoevropské civiliza-
ce a  srdce  křesťanského světa Vatikánu. 
Navštívíme také hlavní město  italské  re-
nesance - okouzlující Florencii, město Pisa 
s unikátním  dómem a proslulou šikmou 
věží, Pompeje - němého svědka tragédie 
začátku našeho letopočtu, Capri - roman-
tický ostrov v Tyrhénském moři a spoustu 
dalších krásných míst, které Vám tento 
poznávací zájezd nabízí.

1. den - odjezd z Liberce v odpoledních 
hodinách, průjezd Rakouskem a Itálií.
2. den - Florencie - dóm santa Maria 
del Fiore, náměstí Piazza signoria s Pa-
lazzo vecchio a  světoznámou galerií 
Uffizi, Michelangelův david, orsanmis-
chele, Most zlatníků, Pantheon, kostel 
santa Croce s  hrobkami význačných 
Italů, Palazzo Pitti, nejstarší florentský 
kostel san Lorenzo, kaple Medicejských 
atd., ubytování, večeře.
3. den - snídaně, Pisa - nepochybně Vás 
okouzlí náměstí Piazza del duomo s bap-
tisteriem, Dómem a světoznámou Šikmou 
věží, skupinou staveb, která je ve své celist-
vosti ojedinělá nejen v Evropě, dále odjezd 
do oblasti Campanie, sorrento - věhlasné 
letovisko v  jižní straně neapolského zálivu, 
ubytování, večeře.
4. den - snídaně, celodenní výlet na nej-
krásnější ostrov v Tyrhénském moři Capri 
- Marina Grande, útesy Faragliony, za-
hrady augustovy, terasy. anacapri - pa-
noramatické vyhlídky, vila spisovatele 
axela Muntheho, kostel san Michele, 
atd... ubytování, večeře.
5. den - snídaně, návštěva archeologické-
ho areálu Pompeje - pohled na život antic-
kého města zasypaného lávou a popelem 
sopky Vesuv roku 79 n. l., výstup na kráter 
vesuvu - cestou panoramatické vyhlídky 
na neapolský záliv a  neapol, ubytování, 
večeře.
6. den - snídaně, nejmenší stát světa 
vatikán - sídlo hlavy katolické církve, 
prohlídka sbírek vatikánských muzeí, ob-
razárna, sixtinská kaple - vzácné malby 
Michelangela Buonarotiho, prohlídka 
největšího křesťanského kostela světa 
Chrámu sv. Petra, Michelangelova Pie-
ta, kopule chrámu, ubytování, večeře.
7. den - snídaně, přesun do ,,věčného 
města“ Říma - prohlídka nejznámějšího 
amfiteátru Koloseum, Kapitol, Kapitolské 
náměstí, Forum romanum, památník 
viktora emanuela, Fontána di trevi (po-
kud si budete chtít zajistit návrat do Říma, 
vhodíte do ní minci), antický chrám Pan-
theon, san Pietro in vincoli, odjezd do ČR.
8. den - příjezd do České republiky v od-
poledních hodinách.

cena zahrnuje:  dopravu luxusním autokarem, 5x ubyto-
vání v hotelu v dvoulůžkových pokojích se sprchou/WC, 
5x polopenze, průvodce, pojištění CK proti úpadku.
cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy
příplatky:  
jednolůžkový pokoj ... ........................  1.500,- Kč/zájezd
komplexní pojištění (léčebné výlohy, 
storno, zavazadla atd.)  ..................  34,- Kč/osoba a den
doporučená částka na vstupy dle programu: cca 100,- EUR 
(včetně jízdného lodí na ostrov Capri, místního průvodce 
v Římě a Pompejích, jízdné metrem v Římě a ve Florencii)

termín cena za osobu

  19.5. - 26.5. 2017 7 900,- Kč
itálie  -  Benátky - 
verona - lago di garda
benátky jsou  kouzelné dóžecí město na 
laguně a  jsou prosety nespočtem malých  
ostrovů, které  od sebe dělí síť kanálů, na 
nichž se můžete plavit na typických gon-
dolách. Toto město je často označováno 
jako „město na vodě“. Benátky lákají turisty 
svou romantickou atmosférou. Ve městě 
můžete strávit krásné milostné chvíle, ale 
zajímavé je jistě i pro turisty hledající umě-
ní. Nenechte si ujít také návštěvu Verony – 
města proslaveného především dramatem 
W. Shakespeara Romeo a Julie.
1. den - odjezd v podvečerních hodinách
2. den - ráno příjezd do městečka sirmi-
one, které bylo vystavěno při termálních 
pramenech využívaných k léčení, s krásnou 
pobřežní promenádou mezi palmami, na 
jihu jezera Lago di Garda, příjezd do vero-
ny – města Romea a Julie s vyhlášeným an-
tickým amfiteátrem s vynikající akustikou, 
prohlídka krásných paláců významných 
rodů a  kostelů s  nádhernou výzdobou,-
dům Julie se známým balkonem, bronzová 
socha julie atd... Přejezd na ubytování, fa-
kultativně večeře.
3. den - snídaně, odjezd z  Lido di jeso-
lo lodí do benátek (jízdné není zahrnuto 
v ceně zájezdu) - prohlídka města - velký 
kanál, Ponte rialto, Ponte dei sospiri 
(most vzdechů), náměstí sv. Marka, ba-
silika di san Marco, věž Campanila, dó-
žecí palác,..  Odjezd do ČR
4. den - příjezd v dopoledních hodinách

cena zahrnuje: dopravu luxusním autokarem, 1x ubyto-
vání v hotelu v dvoulůžkových pokojích se sociálním za-
řízením, 1x snídaně, průvodce, pojištění CK proti úpadku.
cena nezahrnuje:  pobytovou taxu, vstupy
příplatky:  
jednolůžkový pokoj ... ...........................  350,- Kč/zájezd
večeře  ........................................  420 Kč/osoba a večeře
komplexní pojištění (léčebné výlohy, 
storno, zavazadla atd.)  ..................  34,- Kč/osoba a den
doporučená částka na vstupy dle programu: cca 50,- EUR

Benátky

Verona

termín cena za osobu

  28.9. - 01.10. 2017 3 600,- Kč

Florencie

Pompeje

Řím - Colosseum

Lado di Garda

Benátky
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Anglie - londýn – 
Windsor  - pobřeží jižní 
Anglie 
Vydejte se s námi do hlavního města nej-
starší evropské demokracie - Londýna, 
které nabízí velké množství zajímavých pa-
mátek. Během tohoto zájezdu navštívíme 
i  města na jižním pobřeží Anglie, jako je 
například Brighton a spoustu dalších zají-
mavých míst.

1. den - odjezd z Liberce v dopoledních 
hodinách, přejezd přes Německo, Francii, 
trajekt Calais – Dover.
2. den - v  ranních hodinách příjezd 
do Londýna, celodenní prohlídka měs-
ta – výstup u  řeky Temže - Millenium 
bridge – ocelový pěší most,  který místní 
s oblibou označují „klátivý most“, st.Pau-
l’s Cathedral – monumentální katedrála 
sv. Pavla, symbol odporu, pýchy a vlaste-
nectví Londýna, Monument – památník 
Velkého požáru, nabízí krásný výhled na 
moderní čtvrť City of London – tower of 
London (bývalé královské sídlo, posléze 
vězení a  popraviště, dnes výstava krá-
lovských klenotů a  historických zbraní), 
dále pak přes symbol Londýna – zvedací 
most tower bridge k bitevnímu křižníku 
z  II.  světové války HMs belfast (fakulta-
tivně možnost prohlídky jednotlivých 
palub, expozice zachycující život námoř-
níků), výhled na nejmodernější stavby 
podél Temže. Přejezd lodí na Greenwich 
přes nejmodernější čtvrť docklands 
(průjezd kolem jedné z nejvyšších budov 
Londýna Canary Wharf). Greenwich 
- předměstí Londýna známé po celém 
světě díky nultému poledníku, procház-
ka královským parkem  kolem royal ob-
servatory (bývalá královská observatoř, 
výstava navigačních a  astronomických 
přístrojů, ukázka 4,5 miliardy let staré-
ho meteoritu, nultý poledník), námořní  
muzeum – ukázky lodí od nejstarších až 
po nejmodernější, výstava námořních 
uniforem (např. admirála Nelsona z bitvy 
u Trafalgaru), interaktivní výstava a royal 
naval College (námořní akademie). Uby-
tování, večeře fakultativně.
3. den - snídaně, celodenní Londýn – Lon-
don  eye (135m vysoké ruské kolo, odkud je 

cena zahrnuje: dopravu luxusním autokarem, trajekt 
Calais – Dover a zpět, 3x ubytování ve dvoulůžkových 
pokojích se snídaní v hotelu, průvodce po celou dobu 
zájezdu, pojištění CK proti úpadku.
cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy
příplatky:  
jednolůžkový pokoj ... ........................  1 800,- Kč/zájezd
večeře ......................................  510,- Kč/osoba a večeře
komplexní pojištění (léčebné výlohy, 
storno, zavazadla atd.)  ..................  34,- Kč/osoba a den
doporučená částka na vstupy dle programu: cca 90,- GBP

termín cena za osobu

1.7. - 6.7. 2017 7 500,- Kč

London  Eye

Tower of London

nádherný výhled  na celý Londýn, možnost 
jízdy), dále pak přes Westminster bridge 
k budovám Parlamentu (big ben, Westmin-
ster tower) a  Westminster abbey (místo 
korunovací a odpočinku britských panovníků 
a  také svatby prince Williama a   Kate), přes 
vládní čtvrť White Hall kolem downing stre-
et (oficiální rezidence britského ministerského 
předsedy), přes Horse Guard Parade a  st. 
james´s  Park k  buckinghamskému paláci 
(oficiální  sídlo britského panovníka). Dále na 
náměstí trafalgar square s pomníkem admi-
rála Nelsona a  Národní galerií (obrazy např. od  
Raffaela či Rembrandta), přes Piccadilly Cir-
cus se sochou Erose, na Leicester square, kte-
ré je vstupní branou do Čínské  čtvrti a soho, 
Covent Gardens (kejklíři, klauni, hudebníci), 
osobní volno. Ubytování, večeře fakultativně.

4. den - snídaně, odjezd do Windsoru 
- prohlídka zámku a města Windsor, Ports-
mouth - námořní základna Velké Británie,  
historické doky s budovami z 18. stol., Krá-
lovské  námořní muzeum, historické lodi 
HMs victory (vlajková loď  lorda Nelsona z  
bitvy u   Trafalgaru), HMS Warrior (první vá-
lečná loď na světě  poháněná parou) a vrak  
Mary rose (vlajková loď krále Jindřicha 
VIII.). Návštěva  jedné z lodí (doporučujeme 
Victory), nebo možnost fakultativního  výle-
tu na ostrov Isle of Wight – nádherné pláže 
s útesy.  Ubytování, večeře fakultativně
5. den - snídaně,  , přejezd na beachy  
Head - křídové útesy ve výšce až 120m  
nad mořem, cca 3km dlouhá procházka po  
útesech kolem  dvou historických majáků, 
výhled na  nejznámější bílé útesy seven 
sisters. Krátká zastávka v  eastbourne – 
slunečné město s  oblázkovými plážemi, 
které na Vás dýchne viktoriánskou kultu-
rou, historické molo. brighton – jedno 
z   nejkrásnějších  a nejpopulárnějších pří-
mořských měst, kulturní, umělecké a spor-
tovní centrum celé jižní Anglie, royal Pa-
vilion - královský palác v orientálním stylu, 
the  Lanes - čtvrť středověkých uliček, 
sea Life Centre - akvária s mnoha druhy 
mořských ryb a  živočichů, skleněný tunel 
se žraloky, Palace Pier - přístavní  molo 
a pobřežní promenáda, oblázková pláž, ve 
večerních hodinách odjezd do ČR
6. den - příjezd do ČR v  odpoledních 
hodinách.

Londýn

Eastbourne

Windsor

Brighton
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Jižní Francie - 
provence a Azurové 
pobřeží
 
Vydejte se s námi do Provence -  do kraje plného 
rytířských hradů, romantických zámků a  dlou-
hých písečných pláží, díky kterým patří tato ob-
last bezesporu k  jedné z  nejnavštěvovanějších 
částí Francie.  Provence je kraj fialových lánů le-
vandule, vína, tymiánu, žlutých, modrých a oran-
žových fasád domů prozářených sluncem, které 
zde svítí v průměru 300 dnů v roce. Navštívíme 
římské památky a  půvabná provensálská měs-
tečka. Poznejte mondénní letoviska azurového 
pobřeží, kde pobývali umělci, slavné osobnosti, 
filmové hvězdy aj. Provence Vás prostě uchvátí 
a zachová ve Vašem srdci vzpomínky navždy.

1. den -  odjezd v dopoledních hodinách
2. den - příjezd v  ranních hodinách do Monte 
Carla (Monaca) - knížecí město, návštěva Oce-
ánografického muzea, katedrály knížecí rodiny 
nebo knížecího paláce, nejznámější kasino Grand 
Casino de Monte Carlo, dále eze - návštěva slav-
ných výroben parfémů, poté přejezd do Cannes 
- jedno z nejvyhledávanějších letovisek, místo ko-
nání světoznámých filmových festivalů, procház-
ka po přímořské palmové promenádě Croisette, 
staré čtvrti, krásný výhled na Festivalový palác 
a přístav, ubytování, večeře fakultativně.
3. den - snídaně, Grand canyon du verdon - je 
jeden z  nejhlubších kaňonů v  Evropě, který vy-
hloubila řeka Verdon. V  některých místech je až 
700 metrů hluboký a jeho téměř svislé vápencové 
stěny jsou v nejužších místech od sebe vzdálené 
pouhých 6 metrů. Na jeho dně protéká průzračná 
řeka Verdon, která ústí do jezera Lac de sainte 
Croix, návště va levandulové farmy a levandulo-
vých polí v okolí městečka Valensole, ubytování, 
večeře fakultativně.
4. den - snídaně, návštěva města arles, jehož 
historie sahá až do 6. století před Kristem – aréna, 
antické divadlo, klášter Sv. Tromphina, odjezd do 
Les baux de Provence – prohlídka skalního měs-
ta, opevněné hradní sídlo pánů z Baux, přejezd do 
Gordes - malebná typicky provensálská vesnice, 
dále krátká zastávka v  abbaye de senanque 
-  cisterciánské opatství sloužící jako příbytek cis-
terciáckých mnichů, obklopují ho levandulová 
pole, poté návštěva roussillonu - přírodní park 
s okrovými zeminami, ubytování v avignonu, ve-
čeře fakultativně.
5. den - snídaně, avignon s možností návštěvy 
Papežského paláce a mostu Sv. Benezeta, prohlíd-
ka římského akvaduktu Pont du Garde, odjezd 
do ČR v odpoledních hodinách.
6. den - příjezd v odpoledních hodinách. 

cena zahrnuje: dopravu luxusním autokarem, 3x ubyto-
vání ve dvoulůžkových pokojích, 3x snídaně, průvodce 
po celou dobu zájezdu, pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy
příplatky:  
jednolůžkový pokoj ... ........................  1 500,- Kč/zájezd
večeře .......................................470,- Kč/osoba a večeře 
komplexní pojištění (léčebné výlohy, 
storno, zavazadla atd.)  ..................  34,- Kč/osoba a den
doporučená částka na vstupy dle programu: cca 55,- EUR

termín cena za osobu

13.6. - 18.6. 2017 7 100,- Kč

Monte Carlo

Cannes

Grand canyon du Verdon

Francie - Paříž - 
versailles
Vydejte se s  námi do Paříže nasát neza-
pomenutelnou atmosféru tohoto města. 
Paříž je plná francouzské kultury a šarmu, 
krásných žen oblékajících se v duchu nej-
lepší a nejnovější módy, která  má v Paříži 
své domovské  místo. Láska, parfémy od 
Diora,  noční život, kavárničky, bistra, re-
staurace na  chodníku a  francouzská vína 
- to vše a mnohem víc je Paříž - perla mezi 
velkoměsty. Nechte se oslnit majestát-
ností Eiffelovy věže, tajemným pohledem 
Mony Lisy, nádherou Notre Dame, Moulin 
Rouge a jarní svěžestí rozkvetlých zahrad.

1. den - v odpoledních hodinách odjezd 
z Liberce přes Německo do Francie.
2. den - v  ranních hodinách příjezd do 
Pa říže, prohlídka města - tour eiffel, 
pěší procházka kolem Palais de Chaillot, 
Champs-elysées, arc de triomphe, Place 
de la Concorde, návštěva muzea Louvre, 
ubytování, večeře fakultativně.
3. den - snídaně, prohlídka Paříže - In-
validovna, Panthéon, Latinská čtvrť, 
notre dame, radnice, Centre G. Pom-
pidou - beauburg, Montmartre, sacré 
Coeur, Moulin rouge, opera, moderní 
čtvrť La défense, ubytování, večeře fa-
kultativně.
4. den - snídaně, návštěva versaill-
ských zahrad, projížďka lodí po seině, 
dále pak volno, večerní projížď ka Paříží, 
kolem 22.00 hodin odjezd do ČR.
5. den - příjezd v odpoledních hodinách.

termín cena za osobu

  4.5. - 8.5. 2017 5 300,- Kč

cena zahrnuje: dopravu luxusním autokarem, 2x uby-
tování v hotelu ve dvoulůžkových pokojích, 2x snídani, 
průvodce, pojištění CK proti úpadku 
cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy
příplatky:  
jednolůžkový pokoj ... ........................  1 000,- Kč/zájezd
večeře ......................................  470,- Kč/osoba a večeře
komplexní pojištění (léčebné výlohy, 
storno, zavazadla atd.)  ..................  34,- Kč/osoba a den
doporučená částka na vstupy dle programu: cca  55,- EUR

Sacré Coeur

Paříž

Versailles

Eiffelova věž
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Francie - 
normandie - Bretaň
Normandie a Bretaň patří díky svému členi-
tému pobřeží k  jedné z nejromantičtějších 
částí Francie. Oblast Bretaně je hojně na-
vštěvovaným turistickým cílem. Bretaňská 
krajina s barevnými žulovými skalisky, neko-
nečnými plážemi, vřesovišti, rybářskými ves-
ničkami a mohutným přílivem Vás nadchne. 
Kromě těchto neskutečných přírodních krás 
zde najdete také  památky její dlouhé histo-
rie. Normandie skýtá neobyčejné bohatství 
architektonických  památek z různých  dob, 
ale za návštěvu také jistě stojí bílé křídové 
útesy, starobylé přístavy, klenot architektu-
ry Mont St. Michel nebo město Rouen, kde 
byla upálena Johanka z Arku.
1. den - odjezd v dopoledních hodinách
2. den - ráno příjezd do rouenu – hlavní 
město Normandie, zde byla upálena Jo-
hanka z Arku, nejznámější katedrála notre 
dame, poté historický přístav Honfleur se 
starou čtvrtí stavitelů lodí, ležící v ústí řeky 
seiny. Dále návštěva přímořských lázní 
arromanches-Les bains – známé unikát-
ními vojenskými operacemi a  vyloděním 
britské divize. etrétat – lázeňské městečko 
s bizardními útesy, vysokými až 70 m, pro-
cházka podél pobřeží, přejezd přes největší 
lanový most Pont du normandie, ubyto-
vání, večeře fakultativně.
3. den - snídaně,  Mont saint Michel - 
hora, která se v přílivu stává ostrovem, na 
jejímž vrcholu se nalézá proslulý klášter. 
saint - Malo - hlavní město korzárů, rodi-
ště básníka Chateaubrianda, ubytování, 
večeře fakultativně
4. den - snídaně, Quimper - proslavený 
ažurovanou gotickou katedrálou, dále Con-
carneau - známé svým starobylým středo-
věkým „uzavřeným místem“ (pevností) na 
ostrově, vyhlášeným přístavem a  proslulý-
mi rybářskými trhy. La Locronan - kamen-
né městečko vystavěné z  místní žuly, pře-
jezd na ubytování, večeře fakultativně
5. den - snídaně, Carnac - největší lokalita 
na světě s menhiry (men - kámen, hir - dlou-
hý) sestavenými do řad. Tajemné, svisle za-
puštěné siluety kamenných velikánů okouz-
lují svou záhadností. Quiberon - zastávka 
u  divokého pobřeží, vannes - jeden z  nej-
větších přístavů tohoto pobřeží, prohlídka 
historického centra, hradby - proslavené 
Dumasovými Třemi mušketýry, náměstí Jin-
dřicha IV. a katedrála sv. Petra. Odjezd do ČR
6. den - příjezd v odpoledních hodinách

termín cena za osobu

  1.8. - 6.8. 2017 7 100,- Kč

cena zahrnuje: dopravu luxusním autokarem, 3x ubyto-
vání ve dvoulůžkových pokojích, 3x snídani, průvodce, 
pojištění CK proti úpadku.
cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy
příplatky:  
jednolůžkový pokoj ... ........................  1 500,- Kč/zájezd
večeře ......................................  470,- Kč/osoba a večeře 
komplexní pojištění (léčebné výlohy, 
storno, zavazadla atd.)  ..................  34,- Kč/osoba a den
doporučená částka na vstupy dle programu: cca 40,- EUR

Mont Saint Michel

Vannes

Honfleur

Holandsko  
- květinové korzo
Holandsko po světě proslulo svými kvě-
tinovými parky a  také slavnou burzou 
v Alsmeer, odkud se květiny distribuují do 
celého světa. Na tomto zájezdu navštívíme 
jednu z  největších holandských slavností, 
tzv. Květinové korzo. Kromě této atrakce 
pochopitelně nebudou chybět lány roz-
kvetlých tulipánů,  projížďka po grachtech, 
větrné mlýny, typický sýr a mnoho dalšího. 
Dostatek času budete mít i  na prohlídku 
jednoho z  nejzajímavějších evropských 
měst - Amsterdamu.
1. den - odjezd v odpoledních hodinách 
- noční přejezd přes Německo
2. den – alsmeer – největší květinová 
burza na světě, Madurodam – prohlídka 
světoznámých miniatur, scheveningen, 
procházka podél mořského mola, ubytová-
ní, večeře fakultativně.
3. den – snídaně, alkmaar – návštěva 
sýrového trhu, Keukenhof – prohlídka 
krásného květinového parku s výstavními 
pavilony, tulipánové pole, zaanse schans 
– větrné mlýny, typické holandské domy – 
volendam - přímořská rybářská vesnička, 
ubytování, večeře fakultativně.
4. den - snídaně, květinové korzo, 
návště va velkolepého květinového prů-
vodu a  defilé alegorických vozů květin. 
amsterdam – prohlídka pamětihodností 
např. Dam, hlavní třída damrak, projížď-
ka lodí po grachtech. Ve večerních hodi-
nách odjezd do ČR
5. den - příjezd do ČR v  odpoledních 
hodinách.

cena zahrnuje: dopravu luxusním autokarem, 2x ubyto-
vání ve dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením, 
2x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku.
cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy, cestovní pojištění
příplatky: 
jednolůžkový pokoj  .............................. 800,- Kč/zájezd
večeře ......................................  470,- Kč/osoba a večeře
komplexní pojištění (léčebné výlohy, 
storno, zavazadla atd.)  ..................  34,- Kč/osoba a den
doporučená částka na vstupy dle programu: cca 55,- EUR

termín cena za osobu

 20.4.-24.4. 2017 5 800,- Kč

Květinové korzoVolendam

Alkmaar
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španělsko - 
katalánsko
(girona - Barcelona  - 
Montserrat - tarragona)
1. den - odjezd v ranních hodinách přes 
Německo a Francii.
2. den - příjezd v ranních hodinách, uby-
tování v hotelu na pobřeží Costa Brava - 
Costa del Maresme, volno, večeře
3. den - snídaně, odjezd do Girony - 
prohlídka historického centra (katedrá-
la, staré město, Židovské město), odpo-
ledne návštěva muzea salvadora dalího 
ve Figueres, večeře, nocleh
4. den - snídaně, volný program, koupá-
ní, večeře.
5. den - snídaně, výlet do barcelony, 
prohlídka nejzajímavějších památek 
hlavního města Katalánska (sagrada 
Familia, promenáda ulicí La rambla, 
pomník Kryštofa Kolumba, přístav, je-
dinečné mořské akvárium). Prohlídka 
kláštera Montserrat - umístěného vyso-
ko v  horách, proslaveného Černou Ma-
donou - patronkou Katalánska, večeře.
6. den - snídaně, volný program, koupá-
ní, večeře
- fakultativně - večerní show La Siesta (vystou-
pení s tradičním španělským flamencem)
7. den - snídaně, celodenní výlet do 
tarragony - město s nádhernými pláže-
mi, historickým středem a katedrálou ze 
12. - 14. století, které obklopují dochova-
né římské hradby. salou - prohlídka zná-
mého letoviska Costa Dorada, večeře.
8. den - snídaně, volný program, koupá-
ní, večeře.
- fakultativně - prohlídka botanické zahrady 
v Blanes a rybího trhu
9. den - snídaně, volný program, v  od-
poledních hodinách odjezd do ČR
10. den - příjezd do ČR v  odpoledních 
hodinách

termín cena za osobu

02.6. - 11.6. 2017 8 200,- Kč

15.9. - 24.9. 2017 8 200,-Kč

cena zahrnuje: 
dopravu luxusním autokarem s klimatizací, WC, videem, 
7x ubytování v hotelu kat. 3* ve dvoulůžkových pokojích 
se sociálním zařízením, 7x polopenzi, průvodce, pojiště-
ní CK proti úpadku
cena nezahrnuje: 
povinnou pobytovou taxu 0,50 EUR/den pro osobu starší 
16ti let (splatná na místě), vstupy, fakultativní výlety, 
cestovní pojištění
příplatky:  
jednolůžkový pokoj ... ......................... 2.400,- Kč/týden
komplexní pojištění (léčebné výlohy, 
storno, zavazadla atd.)  ..................  34,- Kč/osoba a den
doporučená částka na vstupy dle programu: cca 70,- EUR

Barcelona

Montserrat

chorvatsko
poznáváme dalmácii
Tyrkysová jezera,  impozantní vodopády, bílé 
skály - není divu, že  Plitvická  jezera jsou nejen 
přírodním skvostem Chorvatska, ale i přírodní 
památkou  UNESCO. Navštívíme tento národ-
ní park, ale také vodopády řeky Krka - místa, 
kde se točila legendární mayovka Poklad na 
stříbrném jezeře. Dále pak NP Paklenica nebo 
historická města jako jsou Split a Dubrovník - 
toto všechno a mnoho dalšího je náplní tohoto 
velmi oblíbeného poznávacího zájezdu.

1. den - odjezd v pozdních odpoledních 
hodinách - noční přejezd.
2. den - prohlídka národního parku 
Plitvická jezera (vstupné cca 100 HRK), 
soustava 16 jezer spojených vodopádo-
vými kaskádami s  křišťálově průzračnou 
vodou, ubytování, večeře.
3. den - snídaně, individuální program 
- relaxace, koupání, možnost zakoupení 
fakultativního výletu, večeře.
4. den - snídaně, odjezd do Šibeniku - 
krásné přístavní město z 11. století - pro-
hlídka centra, návštěva vodopádů řeky 
Krka (vstupné cca 90 HRK), večeře.
5. den - snídaně, individuální program 
- relaxace, koupání, možnost zakoupení 
fakultativního výletu, večeře.
6. den - snídaně, návštěva města trogir - 
přístav a  velmi pěkné starobylé město, je-
hož historické jádro leží na ostrůvku mezi 
pevninou a ostrovem Čiovo. Právě umís-
tění historické části města bylo koncem 
90. let hlavním důvodem, proč byl trogir 
zapsán na seznam UNESCO, split - pro-
hlídka největšího města na chorvatském 
pobřeží, jehož diokleciánův palác je za-
psán do listiny nejvýznamnějších památek 
UNESCO, večeře. 
7. den - snídaně, celodenní výlet do 
dubrovníku - prohlídka historického cen-
tra města s katedrálou, paláci a hradbami 
(vstupné na hradby cca 110 HRK), večeře.
8. den - snídaně, indiv. program, relaxace, 
koupání, možnost faktult. výletu, večeře.
9. den - snídaně, individuální programv 
poledních hodninách odjezd do nP 
Paklenica (vstupné cca 50 HRK) v pohoří 
Velebit, který vyniká nedotčenou divo-
kou přírodou. Velká a Malá Paklenica tvoří 
dva velké kaňony. Ve večerních hodinách 
odjezd do ČR.
10. den - příjezd do ČR v ranních až poled-
ních hodinách.
Doporučená částka na vstupy dle 
programu cca 340 HRK. UVEDENÉ 
CENY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ!
Změna programu vyhrazena.

cena zahrnuje: dopravu luxusním autokarem, 7x 
ubytování na Makarské Riviéře v hotelu v dvoul. pokojích 
se S/WC nebo ubytování ve vilách ve dvoulůžkových 
pokojích se soc. zař. - kompletně vybavená kuchyň 
s lednicí, 7x polopenze, průvodce po celou dobu zájezdu, 
pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku, výlety dle 
programu (bez vstupů)

příplatky: 
jednolůžkový pokoj  ............................ 1.900,- Kč/týden
komplexní pojištění (léčebné výlohy, 
storno, zavazadla atd.)  ..................  34,- Kč/osoba a den

termín
cena za osobu

hotel vila

05.6. - 14.6. 2017
7 900,- Kč 7 500,- Kč

18.9. - 27.9. 2017

Dubrovnik

vodopády Krka
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Maďarsko
lázně Bükfürdő 
Jedny z  nejznámějších a  nejodlíbenějších ev-
ropských léčebných lázní, plaveckých bazénů 
a zážitkových lázní a druhé největší maďarské 
lázně s  nejmodernějším světem sauny a  spe-
ciálním lékařským wellnes střediskem. Lázně 
umístěné na 14 hektarech jsou skutečným lá-
zeňským komplexem.
Základní zónu lázní tvoří termální bazény 
vnitřní, částečně kryté a venkovní (ve vnitřních 
léčebných bazénech dosahuje teplota vody až 
38°C), dětské bazény, plavecké bazény (s  vo-
dou teplou 26 až 28 °C). Zážitkovou zónu tvoří 
saunový svět a  další termální bazény, včetně 
perličkového a zážitkového. Dále mohou hosté 
za doplatek také absolvovat léčebné a relaxač-
ní procedury z  bohaté nabídky lázní – různé 
druhy masáží, vodoléčbu, elektroléčbu, rehabi-
litační cvičení apod. Po koupeli si děti mohou 
hrát na nejmodernějším hřišti, dospělým touží-
cím po odpočinku jsou nabízena rozlehlý pro-
stor s pohodlnými lehátky zcela zdarma.

Bajor panzió 
restaurant 
Aparthotel Bük-
Bükfürdó****
- patří mezi nejelegantnější penziony pouhé 3 mi-
nuty jízdy autobusem od Termálních lázní a gol-
fového hřiště Bükfürdó. Ubytování je zajištěno 
v nově vybudované dvoupodlažní budově, k dis-
pozici je 20 kvalitně zařízených pokojů s  vlastní 
koupelnou (včetně ručníků), LCD TV, DVD, Wi-Fi 
zdarma, minibarem, pokojovou službou. Penzi-
on dále nabízí venkovní bazén s  lehátky, nové 
wellnes s  jacuzzi s  propracovaným osvětlením 
a ozvučením místnosti, infra saunu, masáže, stolní 
tenis, půjčovnu kol a dětské hřiště. 

cena zahrnuje: 
dopravu luxusním autokarem, 3x ubytování v hotelu, 3x 
polopenzi, průvodce, pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: 
pobytovou taxu, vstupy, cestovní pojištění
příplatky:  
jednolůžkový pokoj ... ........................  1.500,- Kč/zájezd
komplexní pojištění (léčebné výlohy, 
storno, zavazadla atd.)  ..................  34,- Kč/osoba a den
doporučená částka na vstupy: cca 10.000,- HUF

Vstupy lázně (celodenní): 
cca 2.600 HUF – jednotlivec
cca 2.200 HUF – skupina nad 10 osob
cca 1.900 HUF (odpolední od 15,00 hod) - jednotlivec

termíny cena za osobu

19.4. - 22.4. 2017 4 900,- Kč

Aparthotel Bük

Lázně Bükfürdő

jihozápadní 
Maďarsko - Harkány
Pojeďte s  námi strávit krásnou a  ničím 
nerušenou dovolenou v Maďarsku v nád-
herném lázeňském letovisku Harkány. 
Dopřej te si skvělý odpočinek nejen pro 
své tělo, ale také mysl v termálních lázních 
s  téměř 100 letou tradicí. Termální léčivá 
voda s vysokým obsahem sirníku, sirouhli-
čitanů a stopových prvků je vysoce účinná 
při léčbě veškerých onemocnění jednak 
formou koupelí a  bahenních zábalů, ale 
také  jako  pitná kůra. Termální lázně za-
bezpečují návštěvníkům široké spektrum 
služeb: léčitelství, elektroterapie, zdra-
votní a  reflexní masáž a  bahenní zábaly. 
Nechybí zde ani 8 bazénů s vodou o tep-
lotě 26-37°C. Toto lázeňské letovisko Vám 
zkrátka nabízí bohatou nabídku léčeb-
ných procedur, která se zde snoubí s nád-
hernou přírodou, architekturou i kvalitním 
turistickým zázemím zajišťujícím veškeré 
pohodlí  pro vaši krásnou dovolenou. V 
průběhu zájezdů možnost individuální 
návštěvy města Pées a zdejších trhů

1. den - odjezd ve večerních hodinách.
2. den - ranní příjezd do lázeňského 
města Harkány. Koupání v termálních láz-
ních, večeře, ubytování.
3.  5. den - snídaně, koupání v termá-
ních lázních, večeře, ubytování.
6. den - snídaně, koupání v termálních 
lázních. Ve večerních hodinách odjezd do 
ČR.
7. den - příjezd do ČR v  ranních 
hodinách.

termín cena za osobu

15.9. - 21.9. 2017 5 700,- Kč

cena zahrnuje: 
dopravu luxusním autokarem, 4x ubytování v hotelu ve 
dvoulůžkových pokojích se S/WC, 4x polopenze, průvod-
ce, pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy, cestovní pojištění
příplatky:  
jednolůžkový pokoj ... ........................  1.500,- Kč/zájezd
komplexní pojištění (léčebné výlohy, 
storno, zavazadla atd.)  ..................  34,- Kč/osoba a den
doporučená částka na vstupy: cca 12.000,- HUF

Vstupy lázně (celodenní): 
cca 2.990 HUF – jednotlivec
cca 2.200 HUF -  osoby starší 62 let (doklad s fotografií + 

datem narození)
cca 2.500 HUF – skupina nad 15 osob
cca 2.250 HUF (odpolední od 14,00 hod) - jednotlivec

Harkány

Harkány

Lázně Bükfürdő

Lázně Bükfürdő

Aparthotel Bük
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Luzern

švýcarsko
Bern, lausanne, 
Montreux, chamonix, 
Zermatt, luzern
Švýcarsko je vnitrozemský stát ležící v jihozá-
padní části střední Evropy. Tato oblast nabízí 
na malém prostoru kaleidoskop krajinné, 
klimatické a kulturní rozmanitosti. Od středo-
zemního podnebí s palmami a mimózami až 
po věčný sníh a ledovce v alpské oblasti. Švý-
carsko patří k nejbohatším zemím v Evropě.
1. den - odjezd z ČR v odpoledních hodinách.
2. den - příjezd do města bern - prohlídka 
hlavního města Švýcarska zvaného také jako 
město květin, studentů, kašen a mědvědů (toho 
mají Berňané i ve svém městském znaku) - ho-
dinová věž,  medvědí příkop, kašny, sklepení, 
městské podloubí – téměř nejdelší na světě, 
náměstí Bundesplatz a sídlo  vlády Bundeshaus, 
Lausanne  - sídlo Mezinárodního olympijské-
ho výboru, páté největší město ve Švýcarsku 
a  hlavní město kantonu Vaud, Cathédrale de 
notre dame - jedna z nejkrásnějších  gotických 
katedrál země a  zároveň dominanta  středo-
věkého centra města, Muzeum olympijských 
her (Musée Olympique),  které mapuje historii  
olympijského hnutí od jeho založení  Pierrem 
de Coubertinem až po současnost, Ženevské 
jezero - středověký vodní hrad Chillon, který je 
malebně situován u břehu  jezera, vevey - zde 
žil a je tu také pohřben Charles Chaplin, Mon-
treux - jedno z  nejnavštěvovanějších  míst této 
oblasti - návštěva krásného lázeňského města. 
Ubytování, večeře fakultativně.
3. den - snídaně, výjezd vysokohorskou 
krajinou pod nejvyšší horu Evropy Mont 
blanc do střediska francouzského horole-
zectví a  všech zimních sportů Chamonix 
– prohlídka světoznámého střediska, podle 
počasí možnost  výletu  lanovkou na aigui-
lle du Midi (3842 m n.m.), odkud se oteví-
rá nezapomenutelný pohled na  fascinující 
panorama největšího masivu v Evropě Mont 
Blanc. Ubytování, večeře fakultativně.
4. den - snídaně,  výlet ozubnicovou železni-
cí do zermattu - luxusní obec - jedno z nej-
slavnějších švýcarských horských středisek 
a vyhlídka na slavný Matterhorn (fakultativně 
možný výjezd zubačkou na Gornergratt - 3130 
m. n. m., odkud se otvírají nádherné výhledy 
na nejvyšší vrcholy švýcarských Alp), dále pro-
hlídka města Luzern, večer odjezd do ČR
5. den - příjezd do ČR v ranních hodinách

cena zahrnuje: 
dopravu luxusním autokarem, 2x ubytování ve dvoulůž-
kových pokojích, 2x snídaně, průvodce po celou dobu 
zájezdu, pojištění CK proti úpadku.
cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy, cestovní pojištění
příplatky:  
jednolůžkový pokoj  ...........................  1 000,- Kč/zájezd
večeře ......................................  470,- Kč/osoba a večeře
komplexní pojištění (léčebné výlohy, 
storno, zavazadla atd.)  ..................  34,- Kč/osoba a den
doporučená částka na vstupy dle programu: cca 55,- CHF 
(tato částka nezahrnuje fakultativní vstupy cca 75,- CHF  
na zubačku na Gornergratt a cca 60,-  EUR na lanovku na 
Aiguille de Midi)

termín cena za osobu

4.7. - 8.7. 2017 5 900,- Kč

Aiguille de Midi

Alpská ŽeleZnice 
BerninA eXpress, 
švýcarsko - itálie
St. Moritz – Bernina 
express – lago Maggiore 
– Arrona - stresa – isola 
Bella – isola pescatori 
– Bellinzona - locarno - 
lugano - Melide
Švýcarsko je  konfederací  několika kantonů a  patří mezi 
středoevropské  země. Má jednu z nejvyspělejších ekono-
mik a nejen  její  hodinky, bankovnictví nebo čokoládu zná 
celý svět. Pyšní se ale také skvostnou  alpskou přírodou. Je-
den z  nejkrásnějších přejezdů Alp - vlak Bernina  Express, 
jehož  trať vede z města Chur přes Sv. Mořice až  do Tirana, 
propojuje různé jazykové  oblasti a kultury – na  klikaté trase 
a bez ozubení. Vrcholným zážitkem je  panoramatická  jízda 
středem světového dědictví UNESCO. Bernina Express je 
nejvýše položená železniční  trať křižující Alpy, spojuje se-
ver Evropy s jihem, přemosťuje  jazykové oblasti a kultury 
a díky ní se podíváte k třpytícím se horským ledovcům, ale 
i do nížin do palmového  ráje  Itálie, a  to jedinečným  způ-
sobem - trať zcela harmonicky zapadá do  velkolepého hor-
ského  světa oblastí Albula a Bernina. 55 tunelů, 196 mostů 
a  stoupání  až 70 promile zvládá vlak s naprostou lehkostí. 
Ve výšce 2  253 metrů  nad mořem pak trůní střecha Rhétské 
dráhy –  Ospizio Bernina. Tady se požitek z  přírody a kultur-
ní zážitky  spojují v jediný, nejkrásnější zážitek Alp.
Itálie  je hornatá země. Na severu ji od Střední Evropy oddě-
luje hradba  Alp. Ve  východní části italských Alp hrají prim 
Dolomity a   na švýcarských  hranicích Bernina. V   podhůří 
Alp leží velká ledovcová jezera dobře známá i   jako cílové 
destinace  turistů. Největšími jsou Lago di Garda  (370 km2), 
Lago di Maggiore  (212 km2)  položené na hranicích se Švý-
carskem, ke kterým se  díky tomuto poznávacímu zájezdu 
také podíváte.
1. den - odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2. den - příjezd do města sv. Mořic - prohlídka známého 
horského střediska, nejkrásnější partie jihovýchodu Švýcar-
ska, dorf + bad – hotely u  jezera, poté přestup na známou 
horskou dráhu a  jízda vláčkem bernina-express (jízdné se 
hradí při koupi zájezdu v CK) přes průsmyk bernina, kolem 
jezer a ledovců, přes viadukty, tunely až do italského tirana, 
dále přejezd na ubytování na okraj Milána, večeře fakultativně.
3. den - snídaně, odjezd na Lago Maggiore - arrona – 
podél jezera do města stresa - velice oblíbené městečko, 
krásné hory, které se tyčí do výšky nad městem, promenáda 
po pobřeží, kvetoucí zahrady s palmami a pomerančovníky. 
Výlet lodí na Boromejské ostrovy - Isola bella  – zámek a te-
rasovité zahrady, Isola Pescatori – rybářské ostrovy, návštěva 

města bellinzona - leží v průsečíku několika alpských údolí, 
je známé především díky trojici hradů, které jsou na seznamu 
světového dědictví UNESCO, Locarno - barevné kvetoucí 
městečko se zahradami ve švýcarské části jezera, přejezd na 
ubytování, večeře fakultativně.
4. den - snídaně, návštěva Čokoládovny alprose v Ca-
slanu, muzeum čokolády s ukázkou její výroby, prohlídka 
města Lugano na jezeře Lago Lugano, návštěva parku 
švýcarských miniatur v Melide, v odpoledních hodinách 
odjezd do ČR.
5. den - příjezd  do ČR v ranních hodinách.

cena zahrnuje: dopravu luxusním autokarem, 2x ubyto-
vání ve dvoulůžkových pokojích, 2x snídaně, průvodce 
po celou dobu zájezdu, pojištění CK proti úpadku.
cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy, jízdné vlakem 
Bernina Express, cestovní pojištění
příplatky:  
jednolůžkový pokoj  .............................. 900,- Kč/zájezd
jízdné vlakem Bernina Express .............. 990,- Kč/osoba
večeře ...................................... 490,- Kč/osoba a večeře
komplexní pojištění (léčebné výlohy, 
storno, zavazadla atd.)  ..................  34,- Kč/osoba a den
doporučená částka na vstupy dle programu: cca 45 Eur 

termín cena za osobu

23.8. – 27.8. 2017 5 700,- Kč
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NĚMECKO + 
švýcArskO 
Mnichov - neuschwanstein 
- linderhof - garmisch-
partenkirchen - rýnské 
vodopády - Bodamské 
jezero - květinový ostrov 
Mainau
1. den - odjezd v ranních hodinách, den-
ní přejezd - zastávka v  Mnichově – pro-
hlídka této bavorské metropole, přejezd 
na ubytování.
2. den - snídaně, návštěva známého zám-
ku neuschwanstein na jihu Bavorska, 
odjezd do známého alpského střediska 
Garmisch-Partenkirchen pod Zugspitze 
– nejvyšší hora Německa, možnost nená-
ročné procházky soutěskou Partnach-
klamm, zastávka u kláštera ettal – klášter 
ze 14. století proslavený výborným klášter-
ním likérem, návštěva barokního zámku 
Linderhof s nádhernými zahradami, umě-
lou jeskyní a  jezírkem, ubytování, večeře 
fakultativně.
3. den - snídaně, odjezd k rýnským vo-
dopádům - nejmohutnějším říčním vo-
dopádům Evropy,  přejezd do Kostnice 
- půvabné město na břehu bodamského 
jezera, kde uvidíte Husův dům a  místo 
upálení našeho hlavního představitele 
reformace v  období 14.–15. stol. mistra 
Jana Husa, po prohlídce historického já-
dra přejezd na květinový ostrov Mainau  
na Bodamském jezeře, který se každý rok 
od jara do podzimu mění na bujný ráj 
exotických rostlin. Ve večerních hodinách 
odjezd do ČR.
4. den - příjezd do ČR v ranních až dopo-
ledních hodinách.

termín cena za osobu

25.5. - 28.5. 2017 4 900,- Kč

cena zahrnuje: dopravu luxusním autokarem, 2x ubyto-
vání ve dvoulůžkových pokojích, 2x  snídaně, průvodce, 
pojištění CK proti úpadku.
cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy, cestovní pojištění
příplatky:  
jednolůžkový pokoj ... ........................... 800,- Kč/zájezd
večeře .......................................450,- Kč/osoba a večeře 
komplexní pojištění (léčebné výlohy, 
storno, zavazadla atd.)  ..................  34,- Kč/osoba a den
doporučená částka na vstupy dle programu: cca 50,- EUR

Neuschwanstein

Orlí hnízdo

rakousko 
salzbursko - Alpské 
vyhlídky
Poznejte s  námi krásnou krajinu se za-
lesněnými úbočími, pastvinami, jezery, 
vápencovými horami, slavnou historií 
a okouzlujícími městy a městečky, jakými 
jsou Salzburg, Bad Ischl a Hallstatt.

1. den - odjezd v ranních hodinách, den-
ní přejezd rakouskem, bad Ischl - letní 
rodinné sídlo císaře Františka Josefa I. 
a  císařovny Sissi, Hallstatt - perla Solné 
komory na břehu stejnojmenného jezera 
- procházka krásným městečkem, večeře, 
ubytování. 
2. den - snídaně, odjezd do nP berchtes-
gaden, jezero Königssee - projížďka lodí 
ke kostelu sv. bartoloměje pod masivem 
Watzmann, odjezd do obersalzbergu 
a místním busem až na Kehlstein - pro-
hlídka Hitlerova orlího hnízda v Bavor-
sku - jedinečné výhledy na okolní vrcholy 
Alp, návrat krajinou s typickými horskými 
stavbami, ubytování a  večeře v  alpském 
horském městečku.
3. den - snídaně, výjezd busem po silnici 
na Hochalpenstrasse - vyhlídka Franze 
Josefa, odkud jsou krásné výhledy na nej-
vyšší horu Rakouska - GrossGLoCKner, 
poté odjezd do národního parku Hohe 
tauern - KrIMMeLsKé vodopády, jedny 
z největších v Evropě - kaskádovitě se valí 
z výšky 380 m., ubytování, večeře. 
4. den - snídaně, návštěva dachstein-
ské ledové jeskyně - patří k  největším 
na světě a je oblíbenou turistickou atrakcí 
v  salzkammergutu - solná komora. Na-
jdete zde přes 30.000 m³ ledu, v některých 
částech jeskyně dosahuje tlouštka ledu až 
25 m., dále návštěva hlavního města stej-
nojmenné spolkové země saLzbUrKU 
- rodiště hudebního génia W.A.Mozarta - 
cca 3-hodinová prohlídka - procházka his-
torickým jádrem města, zámek Mirabell 
- krásné zahrady, večer odjezd do ČR.
5. den - příjezd v ranních hodinách.

termín cena za osobu

16.8. - 20.8. 2017 5 600,- Kč

cena zahrnuje: dopravu luxusním autokarem, 3x ubyto-
vání ve dvoulůžkových pokojích se soc. zařízením v pen-
zionu, 3x polopenze, průvodce po celou dobu zájezdu, 
pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy, cestovní pojištění
příplatky: 
jednolůžkový pokoj ... ........................  1 050,- Kč/zájezd
komplexní pojištění (léčebné výlohy, 
storno, zavazadla atd.)  ..................  34,- Kč/osoba a den
doporučená částka na vstupy dle programu: cca 95,- EUR
(včetně mýtného na Grossglockner)

Salzburg

GROSSGLOCKNER

Mainau

Dachsteinská ledová  jeskyně

Hallstatt

Mnichov
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něMeckO - 
luceMBurskO
Mohuč  - koblenz - trevir - 
lucemburk - Mosela a rýn
1. den - odjezd ve večerních hodinách
2. den - ráno příjezd do starobylého města 
Mohuč (Mainz) – rodiště J. Gutenberga, vy-
nálezce knihtisku, nejimpozantnějsí pamě-
tihodností je katedrála dom – románská 
stavba z 12. stol., Markt s půvabnou rene-
sanční fontánou, Gutenbergovo muzeum. 
Možnost projížď ky výletním parníčkem 
z  města Stagen Bingen do Oberweselu, 
kolem skály Loreley, masivu 130m nad vo-
dou, po proudu na levém břehu stojí burg 
rheinstein, stupňovitý burg sooneck, str-
mé břehy jsou porostlé vinnou révou, poté 
přejezd na ubytování, večeře fakultativně.
3. den - snídaně, Koblenz – výběžek, 
u něhož se Mosela vlévá do Rýna, se jme-
nuje „Německý kout“, vévodí mu obří so-
cha císaře Viléma I. Toto malebné město 
má hezké promenády, které lemují břehy 
obou řek. Kousek proti proudu od Koblenz 
leží malé vinařské městečko Winningen, 
dále eltz – jedním z  mála hradů starého 
Porýní v původním stavu, vč. nábytku a vy-
bavení. Cochem – jeden z nejoblíbenějších 
výletních cílů na celé Mosele, atraktivní 
pobřežní promenády, z řeky se zde zdvihá 
kuželovitý, vinnou révou porostlý kopec, 
korunovaný romantickým hradem reich-
sburg, ubytování, večeře fakultativně.
4. den - snídaně, návštěva města trevír – 
nedaleko hranic s  Lucemburskem, má za 
sebou 2000 let nepřetržité historie, která 
městu zanechala vyjímečné architektonické 
dědictví. To z něj spolu se šťastnou polohou 
mezi moselskými vinicemi činí nejpřitažlivěj-
ší město Porýní – Falce. Symbolem Trevíru je 
kolosální římská brána známá jako Porta 
nigra. Prohlídka památek z římské doby – Cí-
sařské lázně, amfiteátr, zemské muzeum – 
jehož velkou chloubou je původní římská loď 
na víno, kostel Panny Marie – ryzí gotická 
stavba, katedrála /Dom/ - raně románská ar-
chitektura. Dále zastávka v saarburgu, poté 
odjezd a ubytování, večeře fakultativně.
5. den - snídaně, Lucemburk – je hlavním 
a  největším městem Lucemburského vé-
vodství. Je to sídlo několika institucí Evrop-
ské unie. Historické centrum a části opev-
nění byly v roce 1994 zařazeny na seznam 
světového kulturního dědictví UNESCO. 
První hradby vznikly v 10. století, nové ne-
chal v  r. 1340 postavit český král jan Lu-
cemburský, který byl králem v letech 1310 
– 1346, narodil se však v  Lucembursku r. 
1296. Staré město je tvořeno budovami 
z  18. a  19. století, je celé určeno pro pěší 
a nabízí řadu pěkných vyhlídek. Kasematy 
bock – leží na skalním ostrohu – Kozí ská-
la, velkovévodský palác – od konce 19. 
století je oficiálním sídlem lucembuského 
velkovévody, náměstí viléma II. - hlavní 
náměstí, katedrála Panny Marie (Notre 
Dame) jezuitský kostel z  počátku 17. stol. 
Ve večerních hodinách odjezd do ČR.
6. den - příjezd v dopoledních hodinách

termín cena za osobu

1.7. - 6.7. 2017   5 900,- Kč

cena zahrnuje: dopravu luxusním autokarem, 3x ubyto-
vání ve dvoulůžkových pokojích, 3x  snídaně, průvodce, 
pojištění CK proti úpadku.
cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy, cestovní pojištění
příplatky:  
jednolůžkový pokoj ... ........................  1 350,- Kč/zájezd
večeře .......................................450,- Kč/osoba a večeře 
komplexní pojištění (léčebné výlohy, 
storno, zavazadla atd.)  ..................  34,- Kč/osoba a den

doporučená částka na vstupy dle programu: cca 45,- EUR

něMeckO - 
dánskO - švÉdskO
Brémy - Hamburk -lübeck- 
roskilde - Malmö - kodaň
1. den - odjezd v  ranních hodinách, 
příjezd do brém - město s   historií doby 
Karla  I. Velikého, které se stalo členem 
hanzy již roku 1358, náměstí Markplatz 
s gotickou radnicí a sochou rytíře Rolanda  
(symbol  městské samosprávy), cechovní 
budova Schütting, ubytování.
2. den - snídaně, Hamburk - druhé nej-
větší město Německa, ve středověku patřil 
do spolku HANZA, sdružujícího významné 
přístavy a obchodní města, prohlídka his-
torického centra - radnice, gotický kostel 
sv. Petra a sv. Jakuba. Lübeck - středověké 
části města byly zachovány a  prohlášeny 
kulturním dědictvím Unesco. V centru go-
tický mariánský kostel, Holštýnská brána, 
proslulá cihlová radnice. S  Lübeckem je 
spojen slavný německý spisovatel Thomas 
Mann, který sem vmísil děj svého románu 
Buddenbrookovi, za který získal Nobelovu 
cenu za literaturu. Dále návštěva Niede-
rreger Café (marcipánové muzeum s mar-
cipánovými sochami v  životní velikosti), 
ubytování, večeře fakultativně.
3. den - snídaně, přejezd trajektem Putt 
– redby (Dánsko), univerzitní středisko 
roskilde - cihlová katedrála, dále hrad 
Kronborg - jedna z nejvyhledávanějších 
památek v Dánsku, návštěvník může ob-
divovat soukromé pokoje krále a králov-
ny s malovanými kazetovými stropy, go-
belín z 80. let 16. století, banketní sál, pod 
hradem se nacházejí kasematy. Na tento 
hrad umístil W. Shakespeare děj jednoho 
ze svých dramat – Hamleta. Poté trajekt 
Helsingor – Helsingborg do Švédska, 
ubytování, večeře fakultativně.
4. den - snídaně,  Malmö - prohlídka 
města, zámek Malmöhus, dále budova 
vysoká 190m - druhá nejvyšší stavba Ev-
ropy - představující lidské tělo v otáčivém 
pohybu, místní pláže, přejezd přes  Öre-
sundský most do Dánska,  Kodaň – ce-
lodenní prohlídka hlavního města Dánska 
- královský palác se střídáním stráží, Stro-
get, bronzová socha malé mořské víly, za 
pozornost též stojí pevnost ze 17.století 
Kastelet, fakultativně možnost návštěvy 
něktérého zámku – rosenborg, Chris-
tiansborg či amalienborg nebo mezi 
největší atrakce patřící zábavní park tivo-
li, odjezd nočním trajektem do Německa.
5. den - příjezd v odpoledních hodinách

termín cena za osobu

5.7. - 9.7. 2017 7 100,- Kč

příplatky:  
jednolůžkový pokoj ... ........................... 900,- Kč/zájezd
večeře .......................................450,- Kč/osoba a večeře 
komplexní pojištění (léčebné výlohy, 
storno, zavazadla atd.)  ..................  34,- Kč/osoba a den

Doporučená částka na vstupy dle programu (částky uvedené 
u jednotlivých památek platí jen v případě min. počtu 10 
osob): cca 50 SEK a cca 165 DKK (nezahrnuje vstupné na zám-
ky Rosenborg cca 110 DKK, Christiansborg cca 55-155 DKK či 
Amalienborg cca 80-100 DKK a do zábavního parku Tivoli 
cca 115 DKK + atrakce)

cena zahrnuje: dopravu luxusním autokarem, 3x ubyto-
vání ve dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením, 
3x  snídaně, průvodce, trajekty Německo-Dánsko-Ně-
mecko a Dánsko-Švédsko, přejezd přes Öresundský most, 
pojištění CK proti úpadku.
cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy, cestovní pojištění
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slovensko
np nízké tatry – demä-
novská dolina – termál-
ní lázně Bešeňová – np-
vysoké tatry – štrbské 
pleso
Pojeďte s  námi do země nám nejbližsí, která 
nabízí přírodní krásy národních parků, báječné 
lidi a městské rezervace, ale i možnost odpo-
činku v lázeňských a termálních komplexech.

1. den - odjezd v  ranních hodinách, za-
stávka v  Kroměříži nebo v  Trenčianských 
Teplicích, večeře a ubytování.
2. den - snídaně, výlet do demänovské 
doliny, návštěva demänovské ledové 
jeskyně a  jeskyně svobody – jeskynní 
systém s  30 km prozkoumaných jeskyn-
ních chodeb byl vytvořen říčkou Demä-
novskou. Jeskyně s  bohatou výzdobou 
všech barev i krásnými jezírky. Výjezd la-
novkou na Chopok – Dumbier – nejvyšší 
hora Nízkých Tater, Vrbické Pleso, večeře, 
ubytování.
3. den - snídaně, celodenní návštěva 
termálních lázní bešeňová – zdejší ter-
mální voda má blahodárné účinky na lid-
ský organismus, především na pohybové 
ústrojí, urologické a  ženské problémy, 
má také kosmetické účinky, dále se zde 
nachází  celoročně přístupný moderní 
aquapark s paletou otevřených i krytých 
bazénů, pestrou nabídkou doplňkových 
i stravovacích služeb, večeře, ubytování.
4. den - snídaně, Vysoké Tatry – prohlíd-
ka Popradu, města ležícího v jihozápadní 
části Popradské kotliny, které je centrem 
regionu pod Tatrami, poté přejezd do 
vesničky Štrba, odtud pojedeme zubač-
kou ke Štrbskému plesu – druhé největ-
ší jezero slovenské části Vysokých Tater 
s  neopakovatelkou kulisou tatranských 
štítů, možnost výletu k vodopádu skok - 
jeden z  nejznámnějších a  nejkrásnějších 
vodopádů Vysokých Tater, večeře a uby-
tování.
5. den - snídaně, návštěva zámku boj-
nice – nádherný romantický zámek, který 
patří k nejnavštěvovanější kulturněhisto-
rické památky Slovenska, v pozdních ho-
dinách odjezd, příjezd do ČR.

termín cena za osobu

5.9. - 9.9. 2017   6 100,- Kč

poznámky platící pro poznávací zájezdy:
• minimální počet je 35 účastníků
•  nástupní místa: liberec, jablonec nad nisou, turnov, Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav, praha, u většiny 

zájezdů lze nastupovat i v plzni (např. u zájezdů do Francie, Anglie, Švýcarska,...) 
•  za příplatek – svoz z děčína - 350,- Kč/osoba zdarma pouze u zájezdu do Německa-Dánska-Švédska, 

u jednodenních zájezdů do Drážďan a Míšně si CK vyhrazuje právo na možnost změny tohoto nástupního 
místa na Ústí nad labem (dle trasy)

Uvedené ceny vstupů/fakultativních výletů jsou pouze orientační !!!

cena zahrnuje: dopravu luxusním autokarem, 
4x  ubytování ve dvoulůžkových pokojích v  hotelu, 
4x polopenzi, průvodce, pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: pobytovou taxu, vstupy
příplatky: 
jednolůžkový pokoj  ........................... 1.000,- Kč/zájezd
komplexní pojištění (léčebné výlohy, 
storno, zavazadla atd.)  ..................  34,- Kč/osoba a den
doporučená částka na vstupy dle programu: cca 70,- EUR
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Adventní ZájeZdy něMeckO
norimberk
Program:
 

- odjezd v nočních hodinách
- příjezd do norimberku, pěší procházka – kos-
tel sv.vavřince, norimberský dvůr řemeslníků, 
Katova lávka, Císařský hrad, staré mosty přes 
řeku Pegnitz, náměstí Hauptmarkt s  radnicí, 
gotickou kašnou a  kostelem Panny Marie, 
možnost návštěvy Muzea hraček.
- poté osobní volno – návštěva vánočních trhů – 
Christkindlesmarkt – největší vánoční trh v Ev-
ropě. Kromě možnosti nakoupit netradiční dár-
ky, jsou na trzích k mání různé speciality: pečené 
kaštany, perníkové koláčky, pravé norimberské 
klobásy, pečená jablka se skořicí, pražené man-
dle, marcipán a svařené víno, které je nabízeno 
téměř na každém kroku i s památečním vánoč-
ním hrníčkem (kupuje se s vínem, v kterémkoliv 
stánku si lze nechat dolít a případně ho vrátit).
- odjezd zpět do ČR cca v podvečerních hodinách

Drážďany
Program:
 

- odjezd v brzkých ranních hodinách, příjezd do 
drážďan mezi 9:00 – 10:00 hodinou, procházka 
starým městským centrem – semperova ope-
ra, Katedrála, kostel Kreuzkirche, rezidenční 
zámek, tzv. Pochod králů z míšenských dlaždic, 
dopravní muzeum, symbol válečného bom-
bardování - obnovený kostel Frauenkirche, 
brühlské terasy, akademie výtvarného umě-
ní, klenotnice Grüne Gewölbe, barokní perly 
zwingeru - Muzeum porcelánu, věhlasná obra-
zová galerie starých mistrů
- osobní volno, vánoční trhy (Štólový trh „Stri-
ezelmarkt “ - datuje se od roku 1434!), na trhu 
najdete samozřejmě tradční vánoční ozdoby ze 
skla, keramiky nebo kovu, dřevěné hračky, vá-
noční svícny i ručně dělané dekorativní předmě-
ty, můžete koštovat svařené vínko, medovinu 
či grog a pochutnat si na místních specialitách, 
v sobotu 2.12. se zde konají Slavnosti drážďan-
ské štoly, při nichž se bude krájet několikatuno-
vá obří štola
- odjezd do ČR v podvečerních hodinách

vánoční Míšeň 
a zámek 
Moritzburg
Program:
 

- odjezd v časných ranních hodinách
- příjezd na zámek Moritzburg – pěší procházka 
kolem tohoto loveckého zámku, který se v roce 
1973 stal cílem filmařů – zde se natáčela světo-
známá filmová pohádka Tři oříšky pro Popelku.
Poté přejezd do Míšně - toto německé město 
se před Vánoci rozzáří spoustou světel a najdete 
zde i mnoho stánků s  tradičními výrobky, cuk-
rovinkami avánočními ozdobami. Prohlídka 
zdejší porcelánky, poté návštěva tradičních 
vánočních trhů s  dlouholetou tradicí. Kouzlo 
těchto trhů dotváří ohromný adventní kalendář 
na zdejší radnici.
- odjezd do ČR v podvečerních hodinách

termín cena za osobu

So 02.12. 2017
520,- Kč

So 09.12. 2017

cena zahrnuje: dopravu luxusním autokarem, průvodce, 
pojištění CK proti úpadku
příplatky:  
komplexní pojištění (léčebné výlohy, 
storno, zavazadla atd.)  ..................  34,- Kč/osoba a den
doporučená částka na vstupy dle programu:   30,- EUR

termín cena za osobu

So 16.12.2017 790,- Kč

cena zahrnuje: dopravu luxusním autokarem, průvodce, 
pojištění CK proti úpadku
příplatky:  
komplexní pojištění (léčebné výlohy, 
storno, zavazadla atd.)  ..................  34,- Kč/osoba a den
doporučená částka na vstupy dle programu:   20,- EUR

termín cena za osobu

So 09.12. 2017 550,- Kč

cena zahrnuje: dopravu luxusním autokarem, průvodce, 
pojištění CK proti úpadku
příplatky:  
komplexní pojištění (léčebné výlohy, 
storno, zavazadla atd.)  ..................  34,- Kč/osoba a den
doporučená částka na vstupy dle programu:   13,- EUR

Budyšín 
Ve měste budyšín (Bautzen) se trhy konají již od 
roku 1384, kdy začala tradice Bautzener Wen-
zelsmarkt, který je nejstarším vánočním trhem 
v Německu.
Program:
 

- odjezd v časných ranních hodinách
- příjezd do německého města budyšín (Bautz-
en) – prohlídka historického jádra města, které 
se rozkládá na návrší vysoko nad meandrem 
řeky Sprévy - křivolaké uličky, městské hradby 
s  branou Lauerturm, barokní radnice, dóm 
sv. Petra, srbské muzeum vybízejí k procházce 
a návštěvě. Vež alte Wasserkunst z 15. stol. pře-
čerpává vodu z řeky pro potřeby obyvatel a  je 
z ní úchvatná podívaná.
- poté osobní volno - návštěva krásných ad-
ventních trhů v centru města, kterým dal tradici 
český král Václav IV. již v roce 1384 - stánky s asi 
90 prodejci, kteří nabízejí gastronomické lahůd-
ky, svařené víno, perníčky, uzenářské a  šunko-
vé speciality, krajky, výrobky ze skla, řemeslné 
výrobky, keramiku, oblečení a  hračky - to vše 
najdeme na trzích na náměstích Hauptmarkt, 
Kornmarkt a na ulici reichenstraße.
- odjezd do ČR ve večerních hodinách

termín cena za osobu

So 16.12. 2017 450,- Kč

cena zahrnuje: dopravu luxusním autokarem, průvodce, 
pojištění CK proti úpadku
příplatky:  
komplexní pojištění (léčebné výlohy, 
storno, zavazadla atd.)  ..................  34,- Kč/osoba a den
doporučená částka na vstupy dle programu:   10,- EUR
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Adventní ZájeZdy pOlskO, rAkOuskO

vídeň
Program:
 

- odjezd v nočních hodinách
- příjezd do vídně mezi 8:00 – 9:00 hodinou, 
pěší procházka – přírodovědné muzeum, 
pomník Marie terezie, kunsthistorické 
muzeum, dále okolo parlamentu k  radnici 
burgtheater, Hof burg, Hundertwasserovy 
domy – přes širo kou ulici Graben ke katedrále 
sv. Štěpána a pak dále k opeře
- poté osobní volno – návštěva vánočních trhů, 
kromě možnosti zakoupit například pozlacené 
svíčky, vánoční ozdoby z kovu či skla, malé bet-
lémy, parfémy, šperky  a knihy, můžete ochut-
nat glühwein (svařené víno), výborný pravý 
vídeňský preclík z koblihového těsta či navštívit 
stánek s uzeninami a masitými výrobky
- odjezd zpět do ČR cca v 17:00 hodin

cena zahrnuje: dopravu luxusním autokarem, průvodce, 
pojištění CK proti úpadku
příplatky:  
komplexní pojištění (léčebné výlohy, 
storno, zavazadla atd.)  ..................  34,- Kč/osoba a den
doporučená částka na vstupy dle programu:   20,- EUR

WrOclAW
Program:
 

V brzkých ranních hodinách odjezd do Wrocla-
wi - toto město patří k nejstarším a nejhezčím 
městům v celém Polsku a je historickou met-
ropolí Dolního Slezska. Wroclawí protéká řeka 
Odra, která dělí město na 12 částí, díky čemuž je 
přezdívaná „městem sta mostů“. Po příjezdu do 
Wroclawi prohlídka města s průvodcem – tum-
ský ostrov, nejstarší část města s komple-
xem církevních budov a katedrálou sv. jana 
Křtitele, staré město, jemuž vévodí nádherné 
náměstí s radnicí a pestrobarevnými štítový-
mi domy. Poté volné odpoledne, které můžete 
strávit prohlídkou muzeí a jiných památek  nebo 
návštěvou vánočních trhů na solném náměstí 
a vratislavském rynku, kde můžete ochutnat 
svařené víno, vánoční punč nebo místní specia-
litu pitný med (neplést s medovinou), případně 
zakousnout grilovaný sýr, různé druhy klobásek, 
pečené kaštany, ovoce napíchnuté na špejli 
obalené čokoládou, smažené pstruhy, prejt či 
smažené placky. Dále zde můžete nakoupit 
tradiční vánoční výrobky, např. vánoční baňky, 
dřevěné a přírodní ozboby, pokladničky a svíčky 
a hlavně zažít neopakovatelnou atmosféru ze-
jména při rozsvěcujícím se městě. V podvečer-
ních až večerních hodinách odjezd do ČR.

termín cena za osobu

So 09.12. 2017 790,- Kč

termín cena za osobu

So 16.12.2017 560,- Kč

cena zahrnuje: dopravu luxusním autokarem, průvodce, 
pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: případné vstupné na místě, cestovní 
pojištění
příplatky:  
komplexní pojištění (léčebné výlohy, 
storno, zavazadla atd.)  ..................  34,- Kč/osoba a den



47všeOBecnÉ pOdMínky
Platnost a účinnost od 15.11.2016
Tyto podmínky jsou určeny pro zájezdy pořádané cestovní kanceláří KARAVAN, 
s.r.o. a jsou v souladu se zákonem č. 159/99 Sb. a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
1. smluvní vztah: mezi CK Karavan a zákazníkem se řídí ustanoveními zákona 
č. 159/99 Sb.a  89/2012 Sb. Občanského a  Obchodního zákoníku a  vzniká na 
základě zákazníkem podepsané písemné Smlouvy o  zájezdu potvrzené CK 
Karavan. Předáním vyplněné a podepsané Smlouvy o zájezdu zákazník stvrzuje, 
že tyto Všeobecné smluvní podnímky CK Karavan uznává a souhlasí s nimi.
2. zájezdy pořádané ve spolupráci s jinou CK: tyto zájezdy se řídí Všeobecnými 
podmínkami té CK, se kterou CK Karavan zájezd pořádá. Ta může mít jiné 
podmínky pro platby než CK Karavan (splatnost doplatku u  CK Delfín Travel 
je 30 dní před odjezdem), jiné podmínky pro odstoupení od smlouvy apod.
3. rezervace zájezdu: zájezd si zákazník může rezervovat v prodejních místech 
CK Karavan a dále u všech provizních prodejců označených jako prodejce zájezdů 
CK Karavan. Závazná rezervace - zaknihování zájezdu, objednání služby - vzniká 
okamžikem přijetí řádně vyplněné a podepsané Smlouvy o zájezdu a prohlášením, 
že je zákazník plně seznámen s  těmito Všeobecnými podmínkami a  souhlasí 
s nimi. U nezletilých dětí do 18-ti let musí Smlouvu o zájezdu podepsat i zákonný 
zástupce. Za smluvní závazky dalších přihlášených ručí zákazník jako za své vlastní.
4. platební podmínky: při odevzdání vyplněné Smlouvy o  zájezdu se platí 
záloha ve výši 50% z ceny zájezdu. Zálohu nebo celou částku za poskytovaný 
zájezd může zákazník složit ve všech prodejních místech CK Karavan nebo 
u jeho smluvních prodejců - cestovní agentury. Doplatek ke složené záloze je 
zákazník povinnen uhradit vždy nejpozději 14 dní před odjezdem. V případě 
nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu zákazníkem je CK Karavan oprávněna 
Smlouvu o zájezdu se zákazníkem zrušit bez jakéhokoliv dalšího upozornění. 
Náklady spojené se zrušením cesty (stornopoplatky) hradí zákazník. Bez úplné 
úhrady zákazník neobdrží potřebné pokyny k  zájezdu. V  případě rezervace 
zájezdu ve lhůtě kratší než 14 dní před plánovaným odjezdem je celková cena 
zájezdu splatná zároveň s uzavřením Smlouvy o zájezdu.
5. cena zájezdu: je uvedena v  katalogu, nabídkovém letáku, internetové 
nabídce, stejně jako zahrnuté služby, které jsou tamtéž taxativně vyjmenovány. 
Závazná a  dohodnutá cena je uvedena ve Smlouvě o  zájezdu. Cena zájezdu 
obsahuje všechny služby, které jsou uvedeny v katalogové, internetové nabídce 
nebo letáku. CK Karavan má právo jednostranně zvýšit cenu zájezdu uvedenou 
ve Smlouvě o  zájezdu nejpozději do 21. dne před realizací zájezdu v  případě, 
že dojde v mezidobí ke zvýšení ceny za dopravu v návaznosti na zvýšení cen 
pohonných hmot nebo plateb spojených s  dopravou, které jsou zahrnuty 
v ceně zájezdu nebo směnného kurzu české koruny vůči konvertibilním měnám 
použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%. CK Karavan 
cenu upraví přiměřeně tomuto zvýšení cen, plateb či kurzu. Oznámení o zvýšení 
ceny zájezdu zašle CK zákazníkovi poštou nebo elektronicky nejpozději 21 dní 
před zahájením zájezdu. Navýšení ceny zájezdu dle tohoto článku je zákazník 
povinnen doplatit CK nejpozději ve lhůtě stanovené platebními podmínkami.
6. odstoupení od smlouvy zákazníkem: zákazník je oprávněn kdykoliv před 
zahájením zájezdu od  Smlouvy o  zájezdu odstoupit. Smluvní vztah je zrušen 
a účast stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno) doručeno CK. Pro 
případ odstoupení zákazníka vzniká CK nárok na zaplacení smluvní pokuty, kdy 
výpočet bude proveden dle níže specifikovaných podmínek. Nárok na zaplacení 
smluvní pokuty CK nevzniká, odstoupí-li zákazník od smlouvy z důvodů porušení 
povinnosti CK dle této smlouvy nebo zákona. Smluvní pokuta (stornopoplatek) 
v případě odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka činí:
a)  nejpozději do 60. dne včetně před zahájením zájezdu 500,- Kč/osoba - 

nevztahuje se pojištění na storno zájezdu
b)  v době kratší než 60 dnů, avšak nejpozději do 45. dne včetně před zahájením 

zájezdu 10% z celkové ceny zájezdu/osoba
c)  v době kratší než 45 dnů, avšak nejpozději do 30. dne včetně před zahájením 

zájezdu 25% z celkové ceny zájezdu/osoba
d)  v době kratší než 30 dnů, avšak nejpozději do 15. dne včetně před zahájením 

zájezdu 50% z celkové ceny zájezdu/osoba
e)  v době kratší než 15 dnů, avšak nejpozději do 8. dne včetně před zahájením 

zájezdu 80% z celkové ceny zájezdu/ osoba
f)  v době kratší než 8 dnů, avšak nejpozději do 3. dne včetně před zahájením 

zájezdu 90% z celkové ceny zájezdu/osoba
g)  v  době kratší než 3 dny před zahájením zájezdu 100% z  celkové ceny 

zájezdu/osoba
V případě, že zákazník v průběhu zájezdu zruší část zájezdu nebo nevyčerpá 
některou ze zaplacených služeb, nemá nárok na finanční náhradu za 
nevyčerpané služby.
7. práva a  povinnosti cestovní kanceláře: CK Karavan, s.r.o. je oprávněna 
odstoupit s okamžitou platností od Smlouvy o zájezdu:
a)  z důvodu porušení povinností zákazníkem (nedostaví se v čase uvedeném 

na pokynech k odjezdu, musí být ze zájezdu vyloučen), je zákazník povinnen 
zaplatit CK odstupné ve výši stanovené podle bodu 5

b)  při nedosažení minimálního počtu účastníků 35 osob pro obsazenost 
autokarového zájezdu, tuto skutečnost CK Karavan oznámí zákazníkovi 
nejpozději 7 dní před realizací zájezdu. Bez stanovené lhůty – okamžitě 
v důsledku tzv. vyšší mocí – z příčin, kterým CK Karavan nemohla zabránit ani 
při vynaložení veškerého úsilí. Účastník zájezdu je neprodleně informován 
a je mu nabídnuta změna Smlouvy o zájezdu nebo vrácení zaplacené ceny 
bez jakýchkoliv stornopoplatků.

c)  cestovní kancelář je oprávněna provádět změny programu a poskytovaných 
služeb v průběhu zájezdu, pokud z vážných důvodů není možné původně 
dohodnutý program a služby dodržet. V těchto případech je CK povinna:
-  zabezpečit náhradní program a  služby v  rozsahu a  kvalitě shodné 

s původními podmínkami
-  vrátit zákazníkovi finanční obnos za neposkytnuté služby zahrnuté v ceně, 

za které nebylo možné poskytnout náhradní plnění
-  poskytnout zákazníkovi slevu z ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny 

zájezdu a nebyly poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě
-  pokud by došlo k překnihování ubytovací kapacity, bude klient ubytován 

v kapacitě stejné nebo vyšší kategorie a to bez nároků na finanční náhradu, 
ubytování může být uskutečněno v jiném měste v dané destinaci

d)  cestovní kancelář předá klientovi pokyny k odjezdu (vouchery) po doplacení 
zájezdu, nejpozději však 7 dní před odjezdem

e)  cestovní kancelář neručí za změnu typu dopravního prostředku, ani za 
případné zpoždění při dopravě z důvodu, které CK nemůže ovlivnit (např. 
technické důvody, nepřízně počasí, důvody vyšší moci apod.)

f)  cestovní kancelář zajišťuje svozy vždy minimálně pro 2 osoby. Svoz nemusí 
přímo navazovat na odjezd autobusu. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo 
zajišťovat svozy z  jednotlivých míst osobními automobily, mikrobusy 
a autobusy. V případadě, že není možné svoz pro klienta z důvodu obsazenosti 
tohoto svozového prostředku zajistit, může cestovní kancelář zajistit dopravu 
klientů k dálkovému autobusu i veřejnou hromadnou dopravou (meziměstské 
autobusy, vlak atd.). CK si vyhrazuje právo na zrušení svozu

g)  v případě, že se přihlásí na zájezd klient sám bez dalších spolucestujících, má 
CK možnost takového klienta ubytovat s jiným klientem stejného pohlaví ve 
dvoulůžkovém nebo i třílůžkovém pokoji, pokud však takového klienta má 
k dispozici. V případě, že k samostatnému klientovi CK dalšího samostatného 
a vhodného klienta pro ubytování ve dvolůžkovém nebo třílůžkovém pokoji 
nemá, je tento klient povinnen připlatit si za jednolůžkový pokoj.  Ubytování 
samostatných klientů ve dvoulůžkovém nebo třílůžkovém pokoji závisí na 
tom, zda se sejde lichý nebo sudý počet těchto klientů

h)  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 (ve 
smlouvě k tomu určená kolonka) 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)

8. reklamace: zákazník je povinnen reklamovat vady poskytnutých služeb 
ihned po jejich zjištění u  zástupce CK, nebo jejího zahraničního partnera 
v pobytovém místě, či u průvodce během zájezdu, aby mohly být vady služeb 
odstraněny. Tuto reklamaci je třeba i  v  zahraničí podat písemně a  nechat si 
ji potvrdit odpovědnou osobou. Vady, které nebyly na základě reklamace 
na místě vyřešeny, musí zákazník uplatnit u  CK bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 1 měsíce od skončení zájezdu.
CK je oprávněna při vyřizování reklamace v místě konání zájezdu řešit reklamaci 
poskytnutím náhradní služby, či jinou odpovídající kompenzací. Předmětem 
reklamačního řízení resp. zpětné finanční kompenzace mohou být pouze 
služby, které jsou uvedeny ve Smlouvě o zájezdu a podléhají zpoplatnění. CK 
Karavan nenese žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, cenu, příp. vzniklou 
škodu u služeb či akcí nesjednaných ve Smlouvě o zájezdu, pořádaných jinými 
subjekty, které si zákazník objedná na místě, u hotelu, či jiné organizace. Pokud 
se vyskytnou vlivy způsobené třetí stranou (stavební činnost, hluk v letovisku, 
hluční sousedé apod.), zákazníkovi náhrada škody nenáleží.
9. zákonné pojištění: pojištění CK proti úpadku - všichni zákazníci CK 
Karavan jsou po celou dobu čerpání objednaných služeb pojištěni v souladu 
s ustanovením zákona č. 159/99 Sb.
Na základě tohoto pojištění vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, 
kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku:
- neposkytne zákazníkovi dopravu z  místa pobytu do ČR, pokud je doprava 
součástí zájezdu
- nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v  případě, že se 
zájezd neuskutečnil
- nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně 
poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskuteční jen z části.
10. dobrovolné pojištění: zákazníci si mohou sjednat komplexní cestovní 
pojištění v  zahraničí (zahrnuje léčebné výlohy, pojištění storna, zavazadel 
a odpovědnosti) na základě smlouvy uzavřené mezi CK Karavan a pojišťovnou. 
CK Karavan je pouze zprostředkovatelem smluvního vztahu mezi zákazníkem 
a  pojišťovnou. Plné znění uzavřené smlouvy je k  dispozici k  osobnímu 
nahlédnutí. 

zákazník souhlasí s tím, aby CK Karavan ve smyslu zákona č. 101/2000 sb. 
o  ochraně osobních údajů zpracovávala jeho osobní údaje, poskytnuté 
jím za účelem zajištění zájezdu a dalších služeb a to pouze ke své činnosti.

zákazník stvrzuje svým podpisem na smlouvě o  zájezdu, že jsou mu 
známy tyto všeobecné smluvní podmínky, že s  nimi souhlasí a  v  plném 
rozsahu je přijímá.

tyto všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu!
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S vámi od A do Z

S mobilní aplikací Allianz 
na cesty můžete získat přístup 
k užitečným radám a asistenci, 
kdekoliv se budete nacházet.

 

Pokud máte QR čtečku 
ve Vašem mobilu, můžete si 
aplikaci jednoduše stáhnout 
sejmutím QR kódu 

jinak přes

cestovní pojištění
s neomezenými
výdaji na léčení

Jiří Kolbaba, cestovatel a klient Allianz
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Informujte se na cestovní pojištění UNIQA ve Vaší CK

Vždy a všude s cestovním pojištěním UNIQA

 Výhodné balíčky pojištění

 Bohaté asistenčmí služby

 Jednoduché sjednání

 Nepřetržitá asistence

  Pojištění adrenalinových plážových aktivit již v základním pojištění

  Bezplatné prodloužení pojištění v případě zásahu „vyšší moci“

  Léčebné výlohy bez spoluúčasti pojištěného

CK Karavan, s.r.o.
Moskevská 637/6, 460 01 Liberec 1
tel.:  485 105 510, 485 105 251
fax:  485 105 254
e-mail: ck-karavan@ck-karavan.cz
              info@ck-karavan.cz
http://www.ck-karavan.cz

CK Karavan, s.r.o.
ul.Prokopa Holého 138/23, 405 02 Děčín
tel.: 413 034 359
e-mail: decin@ck-karavan.cz
http://www.ck-karavan.cz


