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Vážené dámy a pánové, 

Právě se Vám do rukou dostal nový katalog pobytů a zájezdů na rok 2015, 
kterým otevíráme 23. rok naší činnosti. Než se začtete do naší nové nabíd-
ky, chtěli bychom Vám, stálým zákazníkům poděkovat za důvěru, kterou jste 
nám dali tím, že jste si nás vybrali za partnera pro Váš odpočinek. A Vám, 
novým klientům, přejeme, aby jste si dobře vybrali a ze svých cest se vrace-
li spokojení. Pokud si nevyberete, v naší cestovní kanceláři máme bohatou 
nabídku mnoha dalších osvědčených cestovních kanceláří a rádi Vám pomů-
žeme s výběrem.

Jsme specialisté na pobytové zájezdy s výlety a oblast Chorvatska. Ale zařa-
dili jsme do katalogu nově  i vybrané ubytování v Itálii a termální lázně v Sár-
váru. Další novinkou pro klienty z jižních Čech jsou jednodenní cyklovýlety 
busem do Rakouska a Německa, stejně jako termální lázně v Bad Füssingu.

V Chorvatsku se snažíme nabídku rozšiřovat, ale pouze o kvalitní ubytování 
s dobrým koupáním, eventuelně o pobyty, kde je dobrý poměr ceny a kvality. 
Velmi dobrou odezvu měl v roce 2014 ostrov Vir, kde jsme nabídku konkrét-
ních domů rozšířili a věříme, že splní Vaše očekávání. Ve Svatém Filipu a Jako-
vu budeme mít k dispozici zcela nově zrekonstruované pokoje s výbornou 
polopenzí v penzionu Pikolo, pouhých 110 m od pláže. Pro rodiny s dětmi 
jsme zajistili ubytování v Banjole a Trogiru, kde hotel nabízí výborné ceny pro 
děti, stejně tak jako hotel Lišanj v Novi Vinodolski.

Ne všichni chtějí ubytování v hotelu nebo apartmánech a tak pro Vás, kdo 
máte rádi spojení s  přírodou, je v  katalogu nabídka ubytování ve stanech 
nebo karavanech.

Zajišťujeme autobusovou dopravu do Chorvatska z  celé České republiky, 
některá odjezdová místa za příplatek. Samozřejmě máme nabídku i letecké 
dopravy i s transferem do cílového letoviska.
  
Všechny produkty, které přímo organizuje a garantuje CK NEAN TOUR, jsou 
označeny naším logem.

Pro pestrost katalogu nabízíme i zájezdy našich partnerských cestovních 
kanceláří a věříme, že budete spokojeni. 

Žádané jsou slevy za včasný nákup, které jsou u každého seriálu označeny 
individuálně a vysvětleny v textu na stejné stránce.

Cestovní kancelář NEAN TOUR je již mnoho let členem Asociace českých ces-
tovních kanceláří a agentur. Evropská asociace ECCTA, jejímž členem AČČKA 
je, pravidelně přináší zprávy o dění v  cestovním ruchu v ostatních evrop-
ských zemích. 

Cestovní kancelář NEAN TOUR je ze zákona pojištěna proti úpadku dle záko-
na u pojišťovny UNIQA a zároveň přes stejnou pojišťovnu Vám můžeme 
nabídnout nově ještě výhodnější balíčky cestovního pojištění.

Vážené dámy a pánové, přejeme Vám pohodu při prohlížení.

Kolektiv CK NEAN TOUR

Pro rok 2015 jsme upravili slevový program tak, že slevy za včasný nákup jsou 
uvedeny u každého programu, s tím, že je uvedena výše slevy v % nebo Kč 
a zároveň je uveden termín, do kdy je sleva platná. Podmínkou pro přiznání 
uvedené slevy je úhrada zálohy 50 % z ceny zájezdu, při označení výše slevy:  
* je podmínkou 100% úhrada ceny zájezdu do uvedeného termínu.

Příklad  1.                                               Příklad 2.

NEAN TOUR – logo u zájezdu: označuje zájezdy, 
jejichž pořadatelem je přímo CK NEAN TOUR.

SENIORSKÁ SLEVA: 200 Kč – pro účastníky zájezdu starší 60 let, pokud je 
nástup na zájezd do 13. 06. a od 05.09. 2015 včetně  při ubytování v hotelu, 
100 Kč – pro účastníky zájezdu starší 60 let, pokud je nástup na zájezd do 13. 06. 
a od 05.09.2015  při ubytování v APT.

SLEVA PRO SKUPINY: dovolená s přáteli může pro Vás znamenat nižší cenu 
a větší zábavu. Cestujete-li s přáteli ve větší skupině, cenu Vám uděláme pří-
mo na míru po domluvě.

WWW.SLEVA: při objednání zájezdu přes internet na www.neantour.cz, po 
skončení slev za včasný nákup, poskytneme slevu 200 Kč na platící osobu při 
ubytování v hotelu, 500 Kč na APT při ubytování v apartmánu, pokud je cena 
APT vyšší než 7000 Kč a 300 Kč, pokud je cena APT nižší než 7000 Kč.

GARANCE CENY: pokud uhradíte při přihlášení se na zájezd celkovou cenu 
zájezdu, garantujeme Vám neměnnost této ceny, i přes případný vyšší kurso-
vý pokles CZK nebo zvýšení cen pohonných hmot.

DÍTĚ ZDARMA: u zájez dů pořádaných CK NEAN TOUR, 
kde je uvedeno dítě zdarma (platí v doprovodu 2 plně 
platících osob), má dítě lůžko i stravování. Platí povin-
ný administrativní  poplatek 250 Kč . Udaná horní věková hranice znamená, 
že dítě nesmí v době konání zájezdu tuto hranici dosáhnout.

HIT: u takto označených zájezdů doporučujeme včas-
nou rezervaci.  Jedná se o zájezdy rychle vyprodané.

ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ: všechny zájezdy pořádané cestovní kanceláří NEAN 
TOUR jsou pojištěni dle zákona č. 159/99 Sb. proti úpadku u pojišťovny 
UNIQA. Všeobecné smluvní podmínky CK NEAN TOUR jsou nedílnou součástí 
cestovní smlouvy.
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Slevy Cestovní pojištění
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HIT!

Ve spolupráci s pojišťovnou UNIQA a.s. Vám ke všem zájezdům, které nemají pojiš-
tění v ceně, nabízíme 2 výhodné balíčky. 

1. pojištění léčebných výloh (LV) – cena 14 Kč/osobu/den
2. komplexní cestovní pojištění (KPC) na cesty a pobyt – 26 Kč/osobu/den

Přehled výší pojistných částek:                                                LV                          KCP

Pojištění LV a asistenční služba  5.000.000 Kč 5.000.000 Kč 

Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:     
– Náklady na repatriaci pojištěného                                                                        do výše max. plnění
– Náklady na repatriaci tělesných ostatků                                                             do výše max. plnění
    pojištěného
– Náklady na vyslání opatrovníka  100.000 Kč
– Náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty  100.000 Kč
– Náklady vzniklé zmeškáním dopravního prostředku  100.000 Kč
– Náklady na právní pomoc v zahraničí vč. jejího  100.000 Kč 
   zprostředkování
– Náklady, vzniklé ztrátou cestovních dokladů  100.000 Kč
– Zachraňovací náklady  1.500.000 Kč
– Odškodnění v případě zadržení pojištěného  100.000 Kč 
    při únosu letadla nebo busu
– Zprostředkování fi nanční pomoci pojištěnému  100.000 Kč
– Náklady vzniklé zpožděním zavazadel  5.000 Kč
– Náklady vzniklé zpožděním letu  5.000 Kč
 
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu  150.000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu  300.000 Kč
Úrazové pojištění – nemocniční odškodné   300 Kč/den
(hospitalizace úraz + nemoc v zahraničí)  
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby  1.000.000 Kč
Pojištění zavazadel  15.000 Kč  
  max. 5.000/ks
Pojištění stornovacích poplatků (80% max. do výše)  15.000 Kč
Pojištění nevyužité dovolené  15.000 Kč
 
Komplexní cestovní pojištění (KPC) na cesty a pobyt je možno uzavřít pouze 
při sepsání přihlášky.
Pojištění léčebných výloh (LV) je možno uzavřít kdykoliv před odjezdem na zájezd.

Cestovní smlouva se uzavírá mezi cestovní kanceláří (pořada-
telem souboru služeb, dále zájezdu) a zákazníkem. Smlouva 
může být uzavřena přímo v cestovní kanceláři nebo prostřed-
nictvím jejího obchodního zástupce (prodejce), který jedná 
na základě a v mezích uzavřené obchodní smlouvy a udělené 
plné moci. Zákazník je oprávněn si nechat předložit dokument, 
který osvědčuje způsobilost prodejce uzavírat cestovní smlou-
vy jménem cestovní kanceláře, pro kterou je zájezd zprostřed-
kováván. Klient musí dostat Potvrzení o zakoupeném zájez-
du písemnou formou.

6. Odstoupení od cestovní smlouvy
a) ze strany cestovní kanceláře
Cestovní kancelář může před zahájením zájezdu od cestovní 
smlouvy odstoupit jen z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvo-
du porušení smluvní povinnosti zákazníkem. Odstoupí-li ces-
tovní kancelář od smlouvy před zahájením zájezdu z důvodu 
porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit 
cestovní kanceláři níže stanovené odstupné a cestovní kan-
celář je povinna vrátit zákazníkovi vše, co od něj obdržela na 
úhradu ceny zájezdu podle zrušené cestovní smlouvy. Odstou-
pila-li cestovní kancelář od cestovní smlouvy z důvodu zrušení 
zájezdu před jeho zahájením, má zákazník právo požadovat, 
aby mu cestovní kancelář na základě nové cestovní smlouvy 
poskytla jiný zájezd nejméně v  kvalitě odpovídající původní 
cestovní smlouvě, může-li cestovní kancelář takový zájezd 
nabídnout. Zruší-li cestovní kancelář zájezd ve lhůtě kratší než 
20 dnů před termínem jeho zahájení, je povinna uhradit zákaz-
níkovi pokutu ve výši 10 % z ceny zájezdu. Právo zákazníka na 
náhradu škody tím není dotčeno. Cestovní kancelář se může 
zprostit odpovědnosti za škodu podle předchozího odstavce 
nebo povinnosti zaplatit pokutu jen tehdy, prokáže-li, že ke 
zrušení zájezdu došlo v souladu s ustanovením o nedosažení 
minimálního počtu osob potřebných pro jeho realizaci nebo 
v  důsledku neodvratitelné události, které nemohla cestovní 
kancelář zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze 
na ní spravedlivě požadovat.

b) ze strany zákazníka 
Zákazník může odstoupit od smlouvy kdykoli za podmínek 
stanovených touto smlouvou. Odstoupí-li zákazník od cestov-
ní smlouvy na základě nesouhlasu se změnou cestovní smlou-
vy, kterou navrhla cestovní kancelář z objektivních důvodů, má 

zákazník právo požadovat, aby mu cestovní kancelář na zákla-
dě nové cestovní smlouvy poskytla jiný zájezd nejméně v kva-
litě odpovídající původní cestovní smlouvě, může-li cestovní 
kancelář takový zájezd nabídnout. Odstoupí-li zákazník od 
smlouvy svévolně, je zákazník povinen zaplatit cestovní kan-
celáři níže stanovené odstupné a cestovní kancelář je povinna 
vrátit zákazníkovi vše, co od něj obdržela na úhradu ceny zájez-
du podle zrušené cestovní smlouvy. Je-li důvodem odstoupení 
zákazníka od cestovní smlouvy porušení povinnosti cestovní 
kanceláře stanovené cestovní smlouvou nebo tímto zákonem, 
nebo nedojde-li k uzavření nové cestovní smlouvy v případě, 
že zákazník nepřistoupil na změnu původně sjednané smlou-
vy, je cestovní kancelář povinna bez zbytečného odkladu vrátit 
zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu 
podle zrušené cestovní smlouvy, aniž by byl zákazník povinen 
platit cestovní kanceláři odstupné. Právo zákazníka na náhra-
du škody tím není dotčeno.

c) společná ustanovení
Při uzavření nové cestovní smlouvy se v uvedených případech 
platby uskutečněné  na  základě původní cestovní smlouvy 
považují za platby podle nové cestovní smlouvy. Je-li cena 
nového zájezdu nižší, než již uskutečněné platby podle před-
chozí věty, je cestovní kancelář povinna tento rozdíl bez zby-
tečného odkladu zákazníkovi vrátit.

7. Odstupné
V případech, kdy se touto smlouvou sjednává povinnost zákazní-
ka uhradit cestovní kanceláři odstupné, se jeho výše určuje podle 
počtu dnů od rozhodné skutečnosti, která zakládá povinnost 
k jeho úhradě, do počátku zájezdu (poskytnutí první služby).

Výše odstupného za každou osobu činí:
45 dní a více před rozhodnou skutečností – 400 Kč
44 dní až 30 dní  – 30 % z celkové ceny objednaných služeb
29 dní až 15 dní  – 60 % z celkové ceny objednaných služeb
14 dní až 7 dní  – 80 % z celkové ceny objednaných služeb
7 dní a méně  –100 % z celkové ceny objednaných služeb

Klient má právo za sebe vyslat náhradníka, potom popla-
tek za provedení změny činí:
při provedení změny do 11 dnů před odjezdem ...........200,- Kč
při provedení změny 10 a méně dní před odjezdem....500,- Kč

10. Pojištění
Pojištění není součástí ceny zájezdu, pokud není uvedeno 
jinak. V CK NEAN TOUR Vám nabízíme uzavření 2 typů pojiště-
ní pro cesty a pobyt včetně léčebných výloh prostřednictvím 
pojišťovny UNIQA, a.s.

11. Závěrečná ustanovení
Zákazník podpisem cestovní smlouvy potvrzuje, že se sezná-
mil s jejím obsahem, zejména s rozsahem objednaných služeb, 
podmínkami pojištění ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb., pod-
mínkami cestovního pojištění, jakož i s podmínkami úhrady 
odstupného, které je v  případech stanovených touto smlou-
vou povinen uhradit cestovní kanceláři. Zákazník bere na 
vědomí, že pojistné podmínky a odstupné jsou nedílnou sou-
částí smlouvy, souhlasí s nimi, a to jménem všech spolucestují-
cích osob, ve prospěch kterých tuto cestovní smlouvu uzavírá.
Zákazník je osobně zodpovědný za správnost jím uvedených 
osobních údajů. Zákazník je povinen zajistit si platné cestov-
ní doklady včetně víz a dalších náležitostí potřebných pro 
vycestování do konkrétní destinace (např. lékařská potvrzení 
o vakcinaci aj.). 

Termín „katalog“ zahrnuje veškerý písemný nabídkový materi-
ál cestovní kanceláře, který byl klientovi prokazatelně předán. 
Odlišuje-li se vymezení zájezdu uvedené v katalogu od této 
smlouvy - má vždy přednost potvrzení o zájezdu.

12. Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů
Zákazník souhlasí s použitím jeho osobních údajů, v souladu 
se zákonem č. 101/2000 Sb., uvedených v této smlouvě, pro 
potřeby cestovní kanceláře NEAN TOUR, s.r.o., a to výhradně za 
účelem zasílání nabídek služeb v cestovním ruchu zákazníko-
vi. Dále prohlašuje, že je zmocněn a tímto uděluje souhlas ve 
smyslu § 5 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb. i jménem dalších osob 
uvedených na této cestovní smlouvě.

Úplné znění všeobecných a záručních podmínek CK NEAN 
TOUR Milevsko je nedílnou součástí cestovní smlouvy.

Reklamační řád viz www.neantour.cz

Obalka Nean leto 2015.indd   2Obalka Nean leto 2015.indd   2 11/27/14   10:57 AM11/27/14   10:57 AM



Zadar

Telaščica Drage

Baška

Rabac
Šilo Novi Vinodolski

Biograd na moru
Turanj, Sv. Filip a Jakov

ostrov Vir

Vodice

Trogir

Rovinj

Pirovac

Banjole

Poreč

Pula

Rijeka

ostrov Krk

Rab

Mali Lošinj

Slovinsko

Pag

Nemira

Opatija

Split

Makarska

Korčula

Omiš – Duče
Brela

Hvar Podgora
Igrane

Gradac
Orebič

Baška voda

Chorvatsko – autobusová doprava – nástupní místa

 cíl  nástupní místa bez příplatku  nást. místa za příplatek obousm. / 1 směrná  výstupní místo

Istrie – Čechy Praha, Beroun, Plzeň, Písek, Tábor, Strakonice, Milevsko, Dob-
říš, Č. Budějovice, Příbram, Mikulov, Brno, Jihlava, Humpolec

+ 200 Kč: Liberec, Ml. Boleslav, HK, PU, Most, 
Teplice, UL, Děčín, Rakovník, Chomutov
+ 150 Kč: Kdyně, Klatovy, Domažlice, 
Horažďovice

2100/1500 Poreč, Umag, Novigrad, Vrsar, Rovinj, Pula, 
Rabac

Istrie – Morava Brno, Pohořelice, Mikulov + 300 Kč: Opava, Ostrava, Frýdek, Hranice, 
Olomouc, Zlín, Svitavy
+ 150 Kč: Boskovice, Jihlava, Velké Meziříčí, 
Kroměříž, Vyškov, Prostějov 

2100/1500 Poreč, Umag, Novigrad, Vrsar, Rovinj, Pula, Rabac
  

Kvarner – Krk Praha, PLZ, Benešov, Tábor, Příbram, Nepomuk, ST. PI, Blatná, 
Č. Krumlov, Karlovy Vary, UL, Kladno, Lovosice, Klatovy, 
Brno, Mikulov, Pohořelice 

+ 200 Kč: LBC, Jablonec, Teplice, Most, 
Sokolov, Cheb, Pardubice
+ 100 Kč: Mělník, Domažlice, Kdyně, Sušice, 
Beroun, Rokycany, Rakovník, Mariánské Lázně, 
Tachov 

2200/1600 ostrov Krk (Njivice, Malinska, Krk, Punat)
Crikvenice, Selce 
Šilo, Baška: + 100 Kč 

Severní Dalmácie Liberec, Jablonec, MB, PHA, Benešov, Tábor, PI, ČB, PB, Kaplice, 
Děčín, Teplice, Ústí nad Labem, Brno, Jihlava, Mikulov

+ 200 Kč: HK, PU, Chomutov
+ 150 Kč: PLZ, Kdyně, Klatovy, Domažlice, 
Horažďovice

2350/1650 Zadar, Biograd, Turanj, Drage, Pakoštane, 
Pirovac, Vodice, Šibenik, Trogir,...

Střední Dalmácie – Čechy LBC, Jablonec, MB, Praha, Plzeň, Písek, Tábor, Milevsko, 
Č. Budějovice, Kaplice, Děčín, Ústí nad Labem, Lovosice, 
Teplice, Hradec, Králové, Pardubice

+ 300 Kč: Chrudim
+ 250 Kč: Vys. Mýto, Litomyšl, Česká Třebová,  
+ 200 Kč: Svitavy, Boskovice, Olomouc, 
Prostějov
+ 150 Kč: Kdyně, Klatovy, Domažlice, 
Horažďovice

2450/1700 Split, Omiš, Duče, Nemira, Brela, Baška Voda, 
Promajna, Makarská, Podgora, Igrane, Gradac 
Orebič:  + 200 Kč 

Střední Dalmácie 
– Morava

Brno, Mikulov, Pohořelice + 350 Kč: Frýdek Místek, Ostrava 
300 Kč: Příbor, Nový Jičín 
+ 250 Kč: Hranice, Lipník, Přerov, Zlín, Veselí 
nad Moravou, Strážnice  
+ 200 Kč: Svitavy, Boskovice, Olomouc, 
Prostějov, Hodonín 
+ 150 Kč: Blansko, Vyškov, Břeclav

2450/1700 Split, Omiš, Duče, Nemira, Brela, Baška Voda, 
Promajna, Makarská, Podgora, Igrane, Gradac 
Orebič:  + 200 Kč 

Upozornění: Svozy mohou být zabezpečovány mikrobusy, osobními automobily a pravidelnými linkami. CK si vyhrazuje právo na úpravu nástupních míst dle počtu přihlášených osob. Doprava je zajišťována 

plynule s bezpečnostními přestávkami. Každý klient má nárok na přepravu zavazadla o hmotnosti do 20 kg. Z dopravy jsou vyloučena zvířata. Zasedací pořádek se připravuje dle pořadí přihlášených osob.

letecky k Jadranu

Pro letošní sezónu jsme pro Vás opět připravili nabídku leteckých zájezdů k některým zájezdům na severní

a střední Dalmácii. Odlety v období 06.06. – 12.09. (12.09. letenka pouze zpět).

Cena letenky Praha – Split – Praha na 1 týden  5.990,- Kč
Cena letenky Praha – Split – Praha na 2 týdny a více  6.990,- Kč
Cena jednosměrné letenky   3.990,- Kč    

Ceny transferu z letiště Split do letovisek a zpět
   

Split 850,- Kč Baško Polje 1.160,- Kč

Trogir – Medena 890,- Kč Baška Voda 1.160,- Kč

Primošten 1.230,- Kč Makarska 1.360,- Kč

Vodice 1.400,- Kč Tučepi 1.360,- Kč

Omiš 1.090,- Kč Podgora 1.470,- Kč

Brela 1.250,- Kč Gradac 1.540,- Kč

Vícetýdenní pobyt: + 100 Kč u všech cílových destinací

P říroda rozdávala v  Chorvatsku štědře. 
Křišťálově čisté moře, zelení porostlé 

ostrovy, rybářské vesničky, vinice, památky, 
starobylá městečka, místní speciality a vína, 
turistika či potápění – to je jen malá část 
pokladů, pro které je tato země pravým turi-
stickým rájem. Místní obyvatelé jsou velice 
přátelští a pohostinní. Chorvatsko očekává 
i Vás a je připraveno Vám nabídnout strávení 
volných dnů odpočinku novým a pokaždé 
jiným způsobem. Sedm národních parků 
Vás láká k  turistice a poznání výjimečných 
přírodních úkazů. A jsou tu místa, kde být 
je prostě fajn. Ať už se jedná o diskotéky 
a živá střediska na Istrii, posezení na útesu 
v Dalmácii anebo jen sledování běhu světa 
z pouliční kavárny. Jadran opravdu stojí za 
to navštívit, přesvědčte se sami.
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Poloha: *** hotel, postavený v krásné medite-
ránské zeleni, 12 minut chůze od historického 
centra města, 100 m od APT Pical
Vybavení: recepce, hotelový obchod, směnár-
na, lékař, bankomat, klimatizovaná restaurace  
se 450 místy, restaurace a la carte se 150 místy, 
lobby bar, cafe bar, bar u bazénu, Mandula bar 
na terase, bazén pro děti i dospělé s mořskou 
vodou, konferenční místnost s  audiovizuální 
technikou, kadeřnictví, masáže (za popl.), sau-
na, parkoviště za poplatek 
Ubytování: 249 komfortních 1 a 2 lůžkových 
pokojů bez možnosti přistýlky, koupelna, vysou-

šeč vlasů, TV SAT, telefon s přímou volbou, poko-
je na stranu park nebo moře (za příplatek)
Stravování: snídaně a večeře se podávají for-
mou bohatých švédských stolů, hotel má vyhlá-
šenou kuchyni
Pláž: oblázková, betonová plata i přírodní 120 m 
od hotelu – oceněná Modrou vlajkou, sprchy i pře-
vlékací kabiny.  K dispozici restaurace, bar, vodní 
sporty, minigolf, beach volejbal, dětská školka, 
lehátka a slunečníky (za poplatek)
Nástupy možné každý den, min. doba pobytu: 
3 – 7 nocí dle sezony

seriál: 38502 dosp. dítě  do 13,99 dosp. dítě do 13,99
 v 1/2 park v 1/2 park v 1/2 moře v 1/2 moře

30.05. – 06.06. 8.290 5.800 10.200 7.200
06.06. – 13.06. 10.300 7.200 11.300 7.900
13.06. – 20.06. 8.860 6.200 10.850 7.600
20.06. – 04.07. 11.390 7.990 13.950 9.750
04.07. – 25.07.  12.150 8.490 14.850 10.380
25.07. – 01.08. 12.690 8.890 15.500 10.850
01.08. – 22.08. 14.100 9.890 17.150 12.000
22.08. – 05.09. 12.150 8.490 14.850 10.380
05.09. – 12.09. 10.130 7.100 12.490 8.750
12.09. – 19.09. 6.880 4.800 8.500 5.950                         

cena zahrnuje: 7 x ubytování s  polopenzí, povlečení a ručníky, pojištění CK proti úpadku, 
pobytovou taxu, asistenci delegáta v termínu od 13.6. – 19.9.2015
cena nezahrnuje: doprava klimat. busem: + 2100 Kč, dětská postýlka (na vyžádání): + 5 EUR/
den, parkování: + 3 EUR/den, 1/1 pokoj: + 50%

Porečská riviéra se vyznačuje množstvím zátok a ma-
lých poloostrůvků, které poskytují nádherné a klidné 
koupání. Na moři spatříte stovky rybářských člunů 

a výletních lodí, které Vám připraví nezapomenutel-
né zážitky při plavbě podél pobřeží. Při procházce 
večerní Porečí se nabízí návštěva řady kulturních 
akcí, posezení ve stylových hospůdkách a restau-
racích nebo si můžete vychutnat historické cent-

rum města, které se postupně 
vytvářelo v  průběhu 2000 let. 
Nově je v blízkosti Zelené Laguny otevřen aqua-
park. V Poreči jsou zajištěny delegátské služby v ter-
mínu od 13.06. – 19.09.2015.

Poreč

Poloha: v lesoparku 10 minut chůze od histo-
rického centra města
Vybavení: recepce, bazén se sladkou vodou 
a oddělenou částí pro děti, restaurace, kavár-
na a bar se nachází v hotelu Zagreb se kterým 
tvoří komplex, vlastní parkoviště za poplatek, 
animační programy pro dospělé i děti, u APT 
prodejna pečiva a základních potravin, vlastní 
parkoviště za poplatek
Ubytování: 110 apartmánů ve 32 atypických 
vilkách postavených do polokruhu, APT A pro 2 
(max. 4) osoby: 1 dvoulůžková ložnice, obývací 
pokoj s možností dalších 2 přistýlek (za popla-
tek), jídelní kout, koupelna, oddělená kuchyňka 
vybavená nerez nádobím, ledničkou a dvou-
plotýnkovým vařičem, terasa se zahradním 
nábytkem, telefon, APT B pro 4 (max. 6) osob: 
2 dvoulůžkové ložnice, obývací pokoj s  mož-

ností dalších 2 přistýlek (za poplatek), jídelna 
s kuchyňskou linkou vybavena nerez nádobím, 
ledničkou a elektrickým sporákem, koupelna, 
terasa se zahradním nábytkem, telefon
Stravování: vlastní, možno dokoupit formou 
švédských stolů v hotelu Pical (200 m)
Pláž: 100-200 m dle polohy APT, oblázková, beto-
nová plata i přírodní, sprchy na pláži za poplatek, 
hosté ubytováni v  APT dostanou kartičku na 
používání sprch zdarma. K dispozici restaurace, 
bar, vodní sporty, minigolf, beach volejbal, dět-
ská školka, lehátka a slunečníky (za poplatek)
Minimální délka pobytu: do 12.06. a od 5.9.2015 
– 3 noci, 13.06. – 04.07. a od 29.08. – 05.09.2015 
– 5 nocí, ostatní termíny 7 nocí 
Nástup: každý den dle obsazenosti kapacit

seriál: 38501 A 2 B 4 přistýlka

do 16.05. 5.090 7.990 600
16.05. – 23.05. 5.800 8.600 600
23.05. – 30.05. 7.200 10.550 1.000
30.05. – 06.06. 7.200 10.550 1.000
06.06. – 13.06. 9.350 13.250 1.500
13.06. – 04.07. 12.500 17.750 1.500
04.07. – 25.07. 14.850 20.990 1.500
25.07. – 01.08. 15.960 22.650 1.500
01.08. – 22.08. 18.800 26.800 1.500
22.08. – 29.08. 14.830 20.990 1.500
29.08. – 05.09. 12.480 17.720 1.500
05.09. – 12.09. 5.200 7.800 600
12.09. – 26.09. 4.100 6.200 600                         

cena zahrnuje: 7 x nájem zvoleného typu apartmánu, povlečení a ručníky, spotřeba vody a el., 
závěrečný úklid, pobytovou taxu, asistenci delegáta v termínu od 13.6. – 19.9.2015

hotel Pical ***

apartmány Pical **

cena nezahrnuje: doprava klimat. 
busem: + 2100 Kč, parkování auta: 
+ 3 EUR/den, platí se v recepci, domá-
cí zvíře: + 8 EUR/den, platí se v recep-
ci, musí být nahlášeno při sepsání 
smlouvy, cena stravování v  hotelu 
Pical na vyžádání v CK, dětská postýl-
ka (na vyžádání): + 5 EUR/den

10 %
do 28.2.

5 %

10 %
do 28.2.

5 %

CHORVATSKO4

Katalog Nean leto 2015.indd   4Katalog Nean leto 2015.indd   4 11/26/14   3:47 PM11/26/14   3:47 PM



6 km jižně od Poreče se rozkládá oblíbené prázd-
ninové středisko Zelena Laguna s  mnoha hotely, 
apartmány, sportovišti, centrem pro vodní a potá-

pěčské sporty. To vše uprostřed kvetoucí zeleně 
v  těsné blízkosti moře. Množství kaváren, taveren 
a obchůdků láká nejen k  nákupům, ale i k  příjem-
nému posezení po celodenním lenošení na plážích. 
Do centra Poreče je spojení jak lodní, autobusové,

tak i rekreačním ekovláčkem 
nebo lodí (za poplatek). V naší 
nabídce je opět zařazen žádaný hotel Delfín a apart-
mány Astra. 

Poreč – Zelena Laguna

Poloha:  plně zrekonstruovaný ** hotel v turistic-
kém středisku Zelena Laguna, 6 km jižně od Poreče 
Vybavení: recepce, 3 restaurace, denní bar, ape-
ritiv bar, vinárna, směnárna, prodejna suvenýrů, 
bazén s mořskou vodou
Ubytování: 1 a 2 lůžkové pokoje s  balkonem 
i bez balkonu, u dvoulůžkových pokojů možná 
přistýlka pro dítě do max. 18 let (není plnohodnot-
ným lůžkem), rodinné pokoje (RP) s 2 ložnicemi 
(ložnice s manž. lůžkem a ložnice se 2 lůžky), poko-
je na mořskou stranu ve vyšším patře za příplatek 
(není zaručen výhled na moře).  Pokoj 1/1 na moře 

nelze. Standartní 1/2 pokoje nemají manželská 
lůžka. Nelze přistýlka pro dospělou osobu
Stravování: snídaně a večeře se podávají ve 
3 restauracích formou bohatých švédských sto-
lů, možnost doplatit obědy 
Pláž: 80 m od hotelu je členitá pláž, upravený 
vstup do vody, částečně oblázková i kameni-
tá pláž s  betonovými platy, na pláži u kempu 
bazén, restaurace, vodní sporty, lehátka a slu-
nečníky za poplatek
Nástupy možné každý den, min. doba pobytu: 
7 nocí 

  dítě dítě dítě dosp. dítě
  seriál: 38503 dosp. v 1/2 do 7 let v 1/2 7-14 let  v 1/2 14-18 let  v RP do 14 let
  12-14 let na př.    v RP

16.05. – 06.06. 6.030 3.020 4.220 4.820 6.720 3.140
06.06. – 20.06. 6.750 3.380 4.730 5.400 7.230 3.620
20.06. – 27.06. 7.960 3.980 5.580 6.370 8.920 4.460
27.06. – 04.07. 8.200 4.100 5.740 6.560 8.920 4.460
04.07. – 11.07. 8.680 4.340 6.080 6.940 9.400 4.700
11.07. – 08.08. 9.160 4.580 6.410 7.330 9.890 4.950
08.08. – 22.08. 8.200 4.100 5.740 6.560 9.160 4.580
22.08. – 29.08. 7.470 3.740 5.230 5.980 7.960 3.980
29.08. – 05.09. 6.990 3.500 4.890 5.600 7.230 3.620
05.09. – 12.09. 5.300 2.650 3.710 4.240 5.550 2.780
12.09. – 10.10. 5.060 2.530 3.540 4.050 5.300 2.650                         

dítě do 12 let na přistýlce v doprovodu 2 plně platících osob ZDARMA platí povinný 
poplatek 250 Kč/pobyt

cena zahrnuje: 7 x ubytování v pokoji s balkonem, 7 x  polopenze  formou švédských stolů, poby-
tovou taxu, služby delegáta v termínu od 13.6. – 19.9.2015
cena nezahrnuje: pokoj na mořskou stranu: + 400 Kč/os./týden, 1/1 pokoj:  + 800 Kč, autobusová 
doprava: + 2100 Kč, 7 x oběd: + 1200 Kč, malý pes: + 8 EUR denně,  parkování: 1 EUR denně, dětská 
postýlka: 5 EUR /den (na vyžádání). sleva: ubytování v pokoji bez balkonu: - 300 Kč/dosp. osoba

hotel Delfín **

Poloha: v lesoparku ve středisku Zelena Lagu-
na, 6 km jižně od Poreče
Vybavení: recepce, supermarket, parkoviště, 
v blízkosti pizzerie, restaurace, v těsné blízkosti 
tenisový areál s 18 kurty a v dosahu 300 m spor-
tovní areál INTERSPORT včetně sportovní haly, 
fotbalového hřiště,…
Ubytování: jednoposchoďové domky, v každém 
2 APT (přízemí a 1. patro), každý má 2 neprůchozí 
ložnice, možnost doplatit 5. lůžko (80 x 170 cm). 
Vybavená kuchyně pro daný počet osob, lednič-
ka, elektrický vařič, koupelna, terasa se zahrad-
ním nábytkem
Stravování: vlastní, možno dokoupit polopen-
zi formou bohatých švédských stolů v  hotelu 
Delfín (200 m)

Pláž: částečně oblázková, přírodní i kamenitá  50 
– 200 m dle polohy APT, na pláži bazén s moř-
skou vodou, slunečníky a lehátka za poplatek, 
vodní sporty za poplatek
Nástupy možné každý den, min. doba pobytu: 
7 nocí 

seriál: 38504 1/4 APT  období 1/4 APT 

16.05. – 06.06. 9.160  25.07. – 08.08. 20.490
06.06. – 13.06. 11.330  08.08. – 15.08. 18.560
13.06. – 20.06. 13.980  15.08. – 22.08. 13.980
20.06. – 27.06. 15.190  22.08. – 29.08. 12.300
27.06. – 04.07. 15.910  29.08. – 05.09. 7.960
04.07. – 25.07. 18.800  05.09. – 10.10. 6.750                         

Přistýlka v termínu od 29.08.: + 1.000 Kč, 16.05.-06.06.: + 1200 Kč, ostatní termíny: + 1.800 Kč
cena zahrnuje: nájem APT na 7 nocí včetně spotřeby vody, el. energie, povlečení, ručníky 
(výměna 1 x týdně), pobytovou taxu, služby delegáta v termínu od 13.6. – 19.9.2015
cena nezahrnuje: 7 x polopenze v hotelu Delfín dospělá osoba: + 2600 Kč, dítě 4 – 12 let: 
+ 1300 Kč, dítě do 4 let zdarma, autobusová doprava: + 2100 Kč, malý pes: + 8 EUR denně, 
parkování: + 1 EUR denně

villas Astra

Dítě 12 let
 zdarma

do 28.2.8 %
do 28.2.5 %

do 28.2.5 %

10 % do 31.1.

8 % do 31.1.
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15 % do 31.1.

10 % do 28.2.

Patří mezi nejnavštěvovanější místa na pomyslné 
hranici Istrie a Kvarnerské riviery, rozkládá se pod 

starobylým městečkem Labin, odkud je nádherný 
výhled na krajinu.  V roce 2007 dostalo toto středisko 
ocenění Modrý květ za nejlépe udržované turistické 
místo na pobřeží. Nachází se zde oblázkové až pís-

čité pláže v  malých zátokách. 
Vhodné pro všechny věkové 
kategorie. Pláže v Rabacu s průzračnou vodou byly 
oceněny Modrou vlajkou.

Rabac

Poloha: v  letovisku Banjole, vzdáleném 6 km 
od centra Puly, směrem na Premanturu
Vybavení hotelu: centrální recepce a restaura-
ce, bar s  terasou přímo na pláži, vnitřní bazén 
s mořskou vodou, masáže, fi tness, minimarket, 
WiFi v recepci a na terase plážového baru zdar-
ma. Tenisové kurty, stolní tenis, plážový volej-
bal a vodní sporty. Animační programy pro děti 
i dopělé v období od 20.6. – 5.9.2015
Vybavení pokojů: hotelový komplex tvoří tři 
tříposchoďové pavilony, 2-lůžkové pokoje s mož-
ností až 2 přistýlek, koupelna se sprchou a WC, 
fén, SAT TV, francouzské okno nebo balkon 
za příplatek, klimatizace (v pavilonu Igor ind. ovla-
datelná, v pavilonech Marko a Luka centrální), mini-
bar. Pokoje s možností až 2 přistýlek jsou pouze 
s francouzským oknem nebo balkonem za přípla-
tek. Všechny pokoje mají boční výhled na moře  
Stravování: polopenze formou bufetu nebo all 
inclusive light (snídaně, obědy a večeře formou 

bufetu, v  době oběda a večeře nápoje – ceny 
na www.neantour.cz) 
Pláž: komplex leží přímo u pláže, částečně skal-
natá, pro děti i oblázková s  pozvolným vstu-
pem do vody

1. dítě do 16 let a 2. dítě do 7 let mají pobyt 
a stravu zdarma v  doprovodu 2 plně platí-
cích osob 
1 dítě do 2 let na lůžku s rodiči – Zdarma

seriál: 38505 06.06. – 20.06. 20.06. – 27.06. 27.06. – 04.07. 04.07. – 11.07. 11.07. – 15.08.
 05.09. – 12.09. 29.08. – 05.09. 22.08. – 29.08. 15.08. – 22.08.

dosp. os. v ½ 9.800 10.300 10.900 11.500 12.300
dosp. os. na přistýlce 8.650 9.250 10.100 10.850 11.550
dítě 0-14 let v ½ 6.250 6.800 7.400 7.850 8.550
2. dítě 7-16 let na přist. 5.350 5.800 6.250 6.650 7.250
dítě 2-6 let bez lůžka 5.200 5.650 6.100 6.500 7.100                         

cena zahrnuje: 7 x ubytování s polopenzí, nápoj k večeři, pobytovou taxu, delegáta
cena nezahrnuje: balkon: + 450 Kč/os., 1/1 pokoj: + 2250 Kč, doprava: + 2100 Kč, dětská 
postýlka do 2 let: + 1450 Kč (pouze na vyžádání)

Banjole – hotel Centinera

Poloha: v mírném svahu  200 m od centra leto-
viska 
Vybavení: klimatizovaná restaurace, lobby bar, 
lounge bar, bazén s  mořskou vodou, dětský 
bazén, animační programy, tématické večery, 
směnárna, internet za poplatek
Ubytování: všech 108 pokojů (1 a 2 lůžkových) 
má vlastní sociální zařízení, SAT TV, telefon 
s  přímou volbou, francouzské okno, v  omeze-
ném množství balkon, není možnost přistýlky
Stravování: snídaně a večeře jsou podávány 
v restauraci nebo na terase formou švédských stolů 
Pláž: menší pláž 80 m od hotelu po cca 60 scho-
dech kolem bazénu, dá se obejít po silnici, slu-
nečníky a lehátka za poplatek, na pláži restau-
race a bary
Nástupy možné každý den, min. doba pobytu: 
3 – 7 nocí dle sezony

seriál: 38506 dosp. dítě  do 14 let dosp.  dítě do 14 let
 v 1/2 park v 1/2 park v 1/2 moře v 1/2 moře

30.05. – 20.06. 6.450 4.550 7.190 5.050
20.06. – 04.07. 8.800 6.190 9.690 6.800
04.07. – 25.07. 10.090 7.100 11.150 7.850
25.07. – 01.08. 10.410 7.350 11.550 8.150
01.08. – 22.08. 11.320 7.950 12.580 8.850
22.08. – 29.08. 8.790 6.190 9.690 6.820
29.08. – 05.09. 7.350 5.200 8.260 5.800
05.09. – 12.09. 4.990 3.650 5.750 4.050
12.09. – 19.09. 4.450 3.200 4.990 3.550                         

cena zahrnuje: 7 x ubytování s  polopenzí, povlečení a ručníky, pojištění CK proti úpadku, 
pobytovou taxu
cena nezahrnuje: doprava klimat. busem: + 2100 Kč, dětská postýlka (na vyžádání): + 5 EUR/
den, 1/1 pokoj: + 50 %, domácí mazlíček: + 10 EUR

hotel Marina **+

Až 2 děti 
zdarma

do 28.2.5 %

10 % do 31.1.

CHORVATSKO6

Katalog Nean leto 2015.indd   6Katalog Nean leto 2015.indd   6 11/26/14   3:47 PM11/26/14   3:47 PM



Poloha: hotelový komplex v  zeleni na okraji 
letoviska cca 1 km od centra, kam jezdí turis-
tický vláček 
Vybavení: hlavní budova s  centrální recepcí 
a 3 pavilony (Ulika, Oleander a Agava) 50-350 m 
od pláže, samoobsluha, centrální restaurace, 
tématické večery, kuchařské show, interneto-
vý koutek za poplatek, venkovní bazén s moř-
skou vodou, bezplatné nehlídané parkoviště, 
v blízkosti tenisové kurty, minigolf, stolní tenis, 
půjčovna vodních skútrů, člunů a vodních kol. 
V sezoně celodenní animace a večerní zábavné 
programy, mezi jednotlivými pavilony, recep-
cí a restaurací jsou schody, nedoporučujeme 
lidem s pohybovými problémy  

Ubytování: dvoulůžkové pokoje s  koupelnou 
a  možností 1 přistýlky orientované na moře 
nebo park, většina pokojů má balkon, všechny 
pokoje mají ledničku a SAT TV, na balkonech 
sušák na prádlo
Stravování: snídaně a večeře se podávají v hote-
lové restauraci formou bufetu, 1-2 x týdně bývají 
tématické večeře
Pláž: 50 – 300 m od ubytování, oblázkové plá-
že se střídají s kamenitými, pozvolný vstup do 
moře, lehátka a slunečníky za poplatek, na pláži 
bistro Plaža
Nástupy možné každý den, min. doba pobytu: 
3 – 7 nocí dle sezony

seriál: 38507 dosp. v 1/2 BP dosp. v 1/2 dosp. v 1/2 BM dosp. dosp. v 1/2+1 MS
  +1 BP  v 1/2+1 BS bez balkonu

30.05. – 20.06. 6.150 6.800 6.690 7.400 6.870
20.06. – 04.07. 8.700 9.050 9.250 10.500 9.450
04.07. – 25.07. 10.150 10.700 11.600 12.650 11.950
25.07. – 01.08. 10.450 10.990 11.950 13.100 12.300
01.08. – 22.08. 11.700 11.800 12.850 14.100 13.200
22.08. – 29.08. 9.200 9.040 9.250 10.500 9.400
29.08. – 05.09. 6.200 6.850 6.700 7.450 6.890
05.09. – 26.09. 4.550 4.700 4.700 5.250 4.900                         

dítě do 12 let na přistýlce v doprovodu 2 plně platících osob ZDARMA, platí povinný 
poplatek 250 Kč/pobyt

sleva: dosp. os. na přist.: -15 %, dítě do 11,99 let s 1 dosp. os.: -30 %
cena zahrnuje: 7 x ubytování s  polopenzí, povlečení a ručníky, pojištění CK proti úpadku, 
pobytovou taxu
cena nezahrnuje: doprava klimat. busem: + 2100 Kč, dětská postýlka (na vyžádání): + 5 EUR/den

hotel Girandella **

Poloha: velmi pěkný, barevně i architektonic-
ky sladěný hotelový a apartmánový komplex 
postavený v  mediteránském parku 150 m od 
pláže na okraji letoviska Rabac 
Vybavení: komplex pavilonů navazují na hlavní 
budovu s centrální recepcí, hlavní restaurace, bar 
u bazénu s odpoledním občerstvením (za popla-
tek), lobby bar, kavárna, bazén s mořskou vodou 
a oddělenou částí pro děti, jacuzzi, lehátka 
a slunečníky u bazénu zdarma, tématické veče-
ry, kuchařské show, bezplatné nehlídané par-
koviště, v blízkosti tenisové kurty, minigolf, stol-
ní tenis, půjčovna kol, na pláži centrum vodních 
sportů. V sezoně celodenní animace a večerní 
zábavné programy. Internet na pokoji za popla-
tek, v okolí recepce a bazénu dostupná wi-fi  síť

Ubytování: dvoulůžková studia s možností 1 při-
stýlky. Apartmány s 1 oddělenou dvoulůžkovou 
ložnicí a 2 lůžky v denní místnosti s kuchyňským 
koutem, kávovarem, ledničkou, SAT TV, v koupel-
ně fén na vlasy, terasa nebo balkon
Stravování: snídaně a večeře se podávají 
v hotelové restauraci formou bufetu, 1-2 týdně 
bývají tématické večeře, u bazénu restaurace 
a la carte na obědy
Pláž: 150 m vzdálené oblázkové pláže se stří-
dají s  kamenitými, pozvolný vstup do moře, 
lehátka a slunečníky za poplatek, pláž ohodno-
cena Modrou vlajkou. Mezi pavilony, bazénem 
a pláží  je cesta částečně po schodech
Nástupy možné každý den, min.doba pobytu: 
3 – 7 nocí dle sezony

seriál: 38508 dosp. ve STU dítě do 14 let dosp.  2. dítě do 14 let 
  ve STU s 1 dosp. v APT 1/2+2 na přist. v APT

23.05. – 30.05. 7.050 4.950 8.780 4.390
30.05. – 06.06 7.230 5.060 9.020 4.510
06.06. – 13.06. 6.870 4.810 8.550 4.300
13.06. – 20.06. 7.960 5.570 9.950 4.970
20.06. – 27.06. 10.130 7.090 12.120 6.060
27.06. – 04.07.  11.570 8.100 14.290 7.150
04.07. – 25.07. 13.750 9.620 16.460 8.230
25.07. – 01.08. 14.210 9.950 17.020 8.520
01.08. – 22.08. 15.370 10.760 18.450 9.250
22.08. – 29.08. 13.750 9.620 16.450 8.250
29.08. – 05.09. 10.130 7.090 12.115 6.060
05.09. – 12.09. 6.690 4.680 8.320 4.160
12.09. – 19.09. 5.620 3.950 6.690 3.350                         

dítě do 14 let na přistýlce ve STU nebo 1.dítě do 14 let v APT v doprovodu 2 plně platí-
cích osob ZDARMA,  platí povinný poplatek 250 Kč/pobyt

sleva: dosp. osoba na přistýlce: -15 %
cena zahrnuje: 7 x ubytování s polopenzí ve zvoleném typu ubytování, povlečení a ručníky, 
pojištění CK proti úpadku, pobytovou taxu
cena nezahrnuje: doprava klimat. busem: + 2100 Kč, dětská postýlka (na vyžádání): + 5 EUR/
den, domácí mazlíček: +10 EUR

hotel a rezidence Albona ***

Dítě 12 let
zdarma

Dítě 14 let
 zdarma NOVINKA

15 % do 31.1.

10 % do 28.2.

10 % do 31.1.

5 % do 28.2.
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se nachází v oblasti Kvarnerských ostrovů a je nej-
větším ostrovem v Jaderském moři (409 km). Téměř 

všechny obce leží na pobřeží a jsou současně i tradič-
ními turistickými středisky. V 70. letech byl dokončen 
most z pevniny (za poplatek – platí se pouze vjezd), 
takže dopravní spojení je velmi dobré. Nabízíme Vám 

opět ubytování v apartmánech v oblíbených středis-
cích Baška a Šilo.

Je nejznámějším letoviskem na ostrově Krk. Toto pří-
stavní městečko leží ve stejnojmenné zátoce na již-

ním pobřeží ostrova. Lázeňství a turistika mají v této 
oblasti tradici sahající do 20. let minulého století. 
Nachází se v krásném údolí, obklopeném pohořím, 
které chrání ze všech stran jedinečnou oblázkovo –

písečnou 2 km dlouhou pláž. 
K dispozici je mnoho restaura-
cí, cukráren a obchodů, které jsou rozmístěny podél 
3 km dlouhého přímořského korza.

Příjemné a oblíbené turistické letovisko, ideální pro 
rekreaci a odpočinek. Je umístěno na severovýchodě 

ostrova, vzdáleno cca 20 km jízdy autem od mostu 
na ostrov. Mořskou cestou je Šilo spojeno s  Crik-
venicí, odkud jezdí do Šila rychlolodě po celý den 
(5 minut plavby) v době od 8. – 20.00 hod. V době 

největší letní sezóny zde pobý-
vá nejvýše 1200 hostů, což 
dává předpoklad klidné a intimní dovolené, hlavně 
pro rodiny s dětmi. Ideální na vlastní dopravu.

ostrov Krk

Baška

Šilo

Poloha:  350 – 600 m od moře a pláže
Ubytování: S 2, 4 jsou studia pro uvedený 
počet osob (1 místnost s kuchyňským koutem), 
apartmány  A 2 mají 1 ložnici, A 4 mají 2 ložnice 
a A 6 mají 3 oddělené ložnice.  Jsou standartně 
a účelně zařízené, mají koupelnu, terasu nebo 
balkon a vybavenou kuchyňku pro daný počet 
osob včetně lednice, parkování u domu 
Stravování: vlastní, v okolí je mnoho obchodů 
a restaurací
Pláž: oblázkovo písečná pláž, slunečníky a lehát-
ka za poplatek
Na vyžádání apartmány typu COMFORT s kli-
matizací za příplatek 

seriál: 38509 do 23.05. 23.05. – 27.06. 27.06. – 04.07. 04.07. – 18.07. 18.07. – 22.08. 
 od 12.09. 05.09. – 12.09. 29.08. – 05.09. 22.08. – 29.08.

S 2 5.800 6.500 7.750 9.700 11.350
S 4 9.650 10.600 12.600 14.500 17.400
A 2 7.250 7.990 9.650 11.600 13.500
A 4 (2/2) 10.650 11.600 13.800 16.900 20.000
A 6 (3/2) 13.050 14.500 16.400 20.000 24.900
přistýlka 990 1.400 1.600 1.800 1.960                         

AKCE: 7=6 v termínech do 4.7. a od 29.08.2015
cena zahrnuje: pronájem APT na 7 nocí, pobytovou taxu, spotřebu vody, el. energie, plynu, 
povlečení, ručníky a závěrečný úklid
cena nezahrnuje: přihlašovací poplatek  + ekologická taxa: 4,60 EUR/os. a týden – platí se 
na místě v agentuře, doprava: + 2200 Kč, dítě bez lůžka: + 4 EUR/denně,  klimatizace: + 15 %, 
domácí zvíře (na dotaz): + 6 EUR denně, pobyt kratší než 3 noci včetně: + 30 % (pouze v termí-
nech do 20.06. a od 5.9.2015)

soukromé apartmány

Poloha:  100 – 600 m od moře a pláže
Ubytování: S 2 jsou studia pro uvedený počet 
osob (1 místnost s kuchyňským koutem), apart-
mány  A 2 mají 1 oddělenou ložnici, A 4 mají 2, 
A 6 má 3 a A 8 má 4 oddělené ložnice.  Jsou hez-
ky a účelně zařízené, mají koupelnu, terasu nebo 
balkon a vybavenou kuchyňku pro daný počet 
osob včetně lednice, parkování u domu 
Stravování: vlastní, v místě je obchod a 3 restau-
race
Pláž: v okolí se nachází i písečné pláže a křiš-

ťálově čisté moře. Ke koupání je zde řada pěk-
ných zátok

seriál: 38510 do 13.06. 13.06. – 04.07. 04.07. – 18.07. 18.07. – 25.07. 25.07. – 15.08.
 od 05.09. 29.08. – 05.09. 22.08. – 29.08. 15.08. – 22.08.

S 2 5.300 6.300 7.000 7.750 9.400
A 2 6.300 7.500 8.500 9.400 11.100
A 4 (2/2) 8.700 10.400 12.300 14.000 16.400
A 6 (3/2) 11.400 13.750 16.200 18.100 21.300
přistýlka  980 1.200 1.400 1.590 1.800                         

AKCE: 7=6 v období: 01.05. – 27.06. a 29.08.-01.10.2015
cena zahrnuje: pronájem APT na 7 nocí, pobytovou taxu, spotřebu vody, el. energie, plynu, 
povlečení, ručníky a závěrečný úklid
cena nezahrnuje: přihlašovací poplatek 2,5 EUR/os. a pobyt – platí se na místě v agentuře, dítě 
bez lůžka: + 4 EUR/denně, klimatizace: + 6 EUR/den/APT, doprava: + 2200 Kč, domácí zvíře: 
+ 6 EUR/den, pobyt kratší než 3 noci včetně: + 30 %  (pouze v termínech do 27.06. a od 29.08.2015)

soukromé apartmány

do 28.2.5 %

do 28.2.5 %

8 % do 31.1.

8 % do 31.1.
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Oblíbené přímořské letovisko uprostřed Kvarner-
ského zálivu a Kvarnerské riviéry naproti ostrovu 

Krk, cca 50 km jižně od Rijeky. Nabízí 2 km moř-
ského pobřeží, pláží a promenád s obchody, kavár-
nami, restauracemi a další nabídkou služeb. Pestrá 
nabídka denní i večerní zábavy a sportovního vyžití, 

stejně jako zajímavé možnosti 
výletů do okolí. Díky uprave-
ným plážím a průzračně čistému moři bylo vyzname-
náno mezinárodním oceněním – tzv. Modrou vlajkou.

Novi Vinodolski

Při dopravě do Chorvatska využíváme kvalitní autobusy z vozového parku 
osvědčených dopravních fi rem

Poloha: cca 200 m od centra letoviska, u pláže, 
skládá se ze 2 částí, starší je umístěna v udržo-
vaném parku
Vybavení: restaurace, aperitiv – bar, venkovní 
bazén s  mořskou vodou, restaurace a bar na 
pláži, dětský koutek a brouzdaliště, v  hlavní 
sezoně animační program pro děti a dospělé,  
wi-fi , parkování zdarma. Finská sauna, masáže, 
tenisové kurty, multifunkční hřiště na volejbal, 
fotbal či basketbal, minigolf, stolní tenis a vodní 
sporty na pláži za poplatek
Ubytování: hotel: dvoulůžkové pokoje s mož-
ností 1 přistýlky jsou většinou umístěny smě-
rem na moře s balkonem (možnost ubytování 
i 2. dítěte do 6 let bez nároku na lůžko), dvou-
lůžkové pokoje se 2 přistýlkami formou palan-
dy jsou umístěny směrem na park s balkonem, 
všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení 
a SAT/TV
depandance: 20 m od hotelu Lišanj, standard-
ně zařízené dvoulůžkové pokoje s  možností 
1 přistýlky (možnost ubytování i 2. dítěte do 
6 let bez nároku na lůžko) nebo tzv. rodinné 
pokoje se 2 přistýlkami formou palandy, které 
jsou tvořeny 2 samostatnými místnostmi, mají 
vlastní sociální zařízení a každá místnost menší 
balkon, některé pokoje mají francouzské okno
Stravování: polopenze formou švédských sto-
lů se podává v  hotelové restauraci, možnost 
dokoupení nápojů k  večeři za 2 Eur/osoba 
a den (platba na místě)

Pláž: hotel leží přímo na břehu moře, pláže 
jsou betonové, oblázkové a částečně i písečné, 
lehátka a slunečníky za poplatek

seriál: 38511  06.06. – 13.06. 13.06. – 20.06. 20.06. – 27.06. 27.06. – 29.08.
    hotel  05.09. – 12.09. 29.08. – 05.09.

dosp. v 1/2  6.690 6.990 7.490 7.990
2. dítě do 12 l. na přist.  3.345 3.195 3.745 3.995
1. a 2. dítě do 18 na přist.  4.690 4.990 5.290 5.590
3. a 4. dosp. os. na přist.  5.990 6.390 6.790 7.190

seriál: 38512  06.06. – 20.06. 20.06. – 27.06. 27.06. – 29.08. 29.08. – 05.09.
    depandance  05.09. – 12.09.

dosp. v 1/2  5.990 6.390 6.890 6.290
2. dítě do 12 l. na přist.  2.990 3.195 3.450 3.145
1. a 2. dítě do 18 na přist.  4.290 4.490 4.890 4.390
3. a 4. dosp. os. na přist.  5.390 5.790 6.190 5.690                         

1. a 2. dítě do 6 let na přistýlce / bez lůžka: ZDARMA
1. dítě do 12 let na přistýlce ZDARMA

cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, služby delegáta v místě pobytu, pojištění CK proti 
úpadku, pobytovou taxu
cena nezahrnuje: doprava autobusem: + 2200 Kč, 1/1 pokoj: + 50 %, 1/4 pokoj za příplatek: 
+ 990 Kč/pokoj/týden, 7 x oběd: + 990 Kč,  zapůjčení lednice: + 600 Kč/týden, výhled na moře: 
+ 490 Kč/pokoj/týden

hotel Lišanj a depandance ** 

depandancehotel

depandance

hotel

Dítě 12 let
 zdarmaNOVINKA

6 %
do 15.2.

4 %

5 %
do 31.3.

3 %
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Příklad konkrétních vil 
více info na www.neantour.cz – doporučujeme

Vila Majcug – pláž: 20 m, obchod: 200 m, centrum: 2 km, celkem 5 x
APT 2+2, 2 x přízemí, 3 x 1. patro, na jižní straně ostrova, 1,5 km od 
restaurace Kotarina, klimatizace
Vila Momčilovič – pláž: 70 m, obchod: 200 m, centrum: 100 m, cel-
kem 2 APT na 1.patře: 1 x A 4+1, 1 x A 2 + 2, zahrada, gril, na jižní 
straně ostrova, 500 m od restaurace Kotarina, přistýlka: + 1820 Kč, 
domácí zvíře: + 5 EUR/den, platí se na místě
Vila Vampovac – pláž: 10 m, obchod: 300 m, centrum: 2300 m, 3 x 
A 2+2, 1 x A 6 - 3ložnice, možnost 3 přistýlek. 1/2 ložnice, 1/2 s mož-
ností 1 přistýlky a 1/2 s  možností 2 přistýlek (patrová postel pro 
děti), 2 koupelny, zahrada, gril, lehátka, parkování pro auta
Vila Ažič – pláž: 70 m, obchod: 500 m, centrum: 500 m, celkem 2 APT 
v přízemí: 1 x A 2+2, 1 x STU2 + 1, zahrada, gril, na jižní straně ostrova, 
terasy s pohledem na moře, klidnější místo, klimatizace v ceně
Vila Kapovič – pláž: 150 m, obchod: 200 m, centrum: 200 m, celkem 
2 APT v přízemí: 1 x A 4+2 (2 ložnice + rozkl.sofa v obýváku), 1 x STU 
2+1, zahrada, gril, jižní straně ostrova, klimatizace v ceně 
Vila Vučetič – pláž: 50 m, obchod: 200 m, centrum: 50 m, celkem 
3 APT v  1.patře: 3 x A 2+2, APT mají terasu s  pohledem na moře, 
zahrada, gril,  jižní strana ostrova, klimatizace v ceně

je oblast mezi starobylými městy s mnoha památ-
kami, od Starigradu přes Zadar, Šibenik až ke Splitu. 
Zahrnuje menší letoviska, která jsou populární vod-

ními sporty, kvalitou služeb a přírodní krásou. Žádná 
jiná oblast se nemůže pochlubit jedinečním přírod-
ním fenoménem 4 národních parků (Kornatské ost-
rovy, Paklenica, NP Krka a Plitvická jezera, které Vás 
zvou k návštěvě.

Po loňské premiéře Vám opět nabízíme zajímavé 
místo pro příjemnou dovolenou. Nevelký ostrov Vir,
severozápadně od Zadaru, je od pevniny v  Privlace 

oddělen 300 m dlouhým mostem. Upravené  obláz-
kové pláže se střídají s přírodními netknutými píseč-
nými oázami. Okolo ostrova vede upravená cyklo-
stezka, zapůjčení kol je možné. Hlavním městem 
ostrova je stejnojmenná obec, ležící v široké písečné 

zátoce Sapavac. Na ostrově je ubytování 
pouze v krásných vilách v apartmánech, 
nejsou zde zatím žádné hotely. Moře je průzračně 
čisté a jsou zde dobré terény pro vodní sporty. Ideál-
ní dovolená pro všechny. Určeno na vlastní dopravu.

Severní Dalmácie

Ostrov Vir

Poloha: 50 – 450 m od pláže a moře
Vybavení: v blízkosti restaurace, obchody, smě-
nárna 
Ubytování: všechny APT jsou klimatizované, 
mají vybavenou kuchyňku pro daný počet osob, 
koupelnu, SAT TV a balkon nebo terasu. STU 2: 
1 místnost se 2 lůžky, A 2+1, A 2+2: 2 lůžková 
ložnice a denní místnost s rozkládacím gaučem, 
A 4: 2/2 ložnice, A 6: 3/2 ložnice. Přistýlka je 
možná v denní místnosti pouze u typu A 4 a A 6.
Stravování: vlastní, možno dokoupit večeře 
v  restauraci Kotarina (jih ostrova) nebo Ibiza 
(severní část)
Pláž: v  místě je spousta příjemných pláží jak 
oblázkových, tak s  kombinací písku. Centrální 
pláž Jadro s celodenní animací pro celou rodinu 
nabízí programy od 10.00 – 16.30 hod. Platí se 
set: 2 lehátka a slunečník (50 kuna/den, parking 
7 Kn/hodinu). Nachází se zde potápěcí centrum, 
půjčovna lodiček, vodní sporty – vše za poplatek
Nástup: do 27.06. , od 29.08.  každý den, od 
27.06. – 29.08. pouze sobota, možno vyžá-
dat konkrétní dům, v termínu do 11.7. a od 
22.08. bez příplatku, v termínu od 11.7. – 22.8. 
za příplatek: + 10%

seriál: 38513 do 13.06. 13.06. – 27.06. 27.06. – 11.07. 11.07. – 22.08. 
 od 12.09. 29.08. – 12.09. 22.08. – 29.08. 

A 2 STU 5.390 6.150 7.350 11.000
A 2+1 7.200 7.400 8.850 12.250
A 2+2 8.390 8.900 9.600 13.700
A 4 9.500 10.000 11.100 15.200
A 6 15.190 15.700 16.500 20.580                         

cena zahrnuje: nájem APT na 7 nocí, spotřebu vody a elektřiny, povlečení, ručníky, klimatizaci, 
pobytovou taxu, asistenci partnerské CK,  závěrečný úklid 
cena nezahrnuje: přistýlka v termínu  do 11.07. a od 22.08.: + 1200 Kč,  v termínu od 11.7. – 
22.08: + 1600 Kč, domácí mazlíček: + 5 EUR/den, dětská postýlka: + 5 EUR/den

soukromé vily

vila Ažič

vila Kapovič

vila Vučetič

vila Vampovac

vila Majcug vila Momčilovič

do 28.2.5 %

8 % do 31.1.
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Příjemné městečko – letovisko, severně od Biogradu, 
vzdáleného 3 km pěší chůze dle moře. Najdete zde 
obchůdky, kavárničky, restaurace, směnárnu, pro-

dejny potravin, zmrzlinárny, rychlé občerstvení i pro-
dejny a stánky se suvenýry. Pláž z drobných oblázků 
a kamínků, místy i písečná, se postupně svažuje, 
vhodné i pro děti a neplavce. Nabízíme Vám zde uby-
tování v hotelu Alba a APT Croatia, pensionu a APT 

Pikolo, které měly svou velmi 
úspěšnou premiéru v loňském 
roce, pro náročné vila Maxima a soukromé APT.

Sv. Filip a Jakov

Poloha: v letovisku Sv. Filip a Jakov, vilová čtvrť, 
120 m od pláže, 200 m od centra a obchodů, 
klidné místo, příjemná atmosféra 
Vybavení: vlastní restaurace s výbornou kuchy-
ní, wifi  a klimatizace zdarma, parkování u domu 
zdarma
Ubytování:  nově zrekonstruované dvoulůžkové 
pokoje s možností 1 přistýlky.  Všechny mají bal-
kon, koupelnu, ledničku, na pokoji wifi  a SAT TV 
zdarma. Výměna ručníků 2 x za týdenní pobyt, 
závěrečný úklid v ceně 
Stravování: snídaně formou bufetu, večeře výběr 
ze 3 menu (každý večer jedno z menu je ryba)
Pláž: 120 m od hotelu je místní upravená pláž 
s  pozvolným vstupem do moře, na pláži bar, 
restaurace, slunečníky a lehátka za poplatek
Nástup do 27.06. a od 5.9.2015 každý den 
dle obsazenosti, od 27.6. – 5.9.2015 pouze 
SO – SO

Nabídka pro skupiny od 20 osob: duben a kvě-
ten do 30.5. a od 19.09.2015, min. 3 noci poby-
tu. Vhodné pro sportovce, cyklisty,…. cena za 
osobu: 4900 Kč/7 nocí, více info v  CK NEAN 
TOUR, max. kapacita až 55 osob. Na tuto akci 
nelze uplatnit žádnou slevu

seriál: 38516 do  06.06. 06.06. – 20.06. 20.06. – 27.06. 27.06. – 04.07 04.07. – 22.08.
 od 12.09. 05.09. – 12.09. 29.08. – 05.09. 22.08. – 29.08.

dosp. osoba v 1/2 5.190 5.890 6.250 6.790 6.990
dítě 7-14 na přist. 2.700 2.900 3.400 4.000 4.200
dosp. osoba na přist. 4.500 5.200 5.600 5.900 6.300                         

dítě do 7 let na přistýlce v doprovodu 2 plně platících osob ZDARMA platí povinný 
poplatek 250 Kč/pobyt

cena zahrnuje: 7 x ubytování s polopenzí, spotřebu vody a elektřiny, povlečení, ručníky, pou-
žívání ledničky, wifi , klimatizace, závěrečný úklid, pobytovou taxu
cena nezahrnuje: doprava klimatizovaným busem: + 2350 Kč, pobyt kratší než 3 noci včetně: 
+ 30 %, 1/1 pokoj: + 30 %

Pikolo pension

Poloha: v letovisku Sv. Filip a Jakov, vilová čtvrť, 
120 m od pláže, 200 m od centra a obchodů, 
klidné místo, příjemná atmosféra 
Vybavení: vlastní restaurace s výbornou kuchy-
ní, wifi  a klimatizace v  APT zdarma, parkování 
u domu
Ubytování: 4 APT se 2 ložnicemi, 1 APT s jednou 
ložnicí a možností až 2 přistýlek za poplatek, vyba-
vená kuchyně, povlečení v ceně, výměna ručníků 
2 x za týdenní pobyt, závěrečný úklid v ceně 
Stravování: vlastní, možnost dokoupení snída-
ní a večeří v  restauraci, která je od domu 5 m 
a patří majiteli APT, snídaně formou bufetu, veče-
ře výběr ze 3 menu (každý večer jedno z menu 
je ryba)
Pláž: 120 m od hotelu je místní upravená pláž 
s  pozvolným vstupem do moře, na pláži bar, 
restaurace, slunečníky a lehátka za poplatek

seriál: 38517 do 06.06. 06.06. – 27.06. 27.06. – 11.07. 11.07. – 22.08.
 od 05.09. 29.08. – 05.09. 22.08. – 29.08.

APT 1/2 6.300 7.700 9.200 10.200
APT 1/4 8.700 10.600 13.500 15.450
přistýlka 980 1.190 1.380 1.600                         

AKCE: sleva 10% za rezervace a 100% platbu do 31.01.2015
cena zahrnuje:  nájem APT na 7 nocí, spotřebu vody a elektřiny, povlečení, ručníky, wifi  a klima-
tizace zdarma, závěrečný úklid 
cena nezahrnuje: doprava klimatizovaným busem: + 2350 Kč,  pobyt kratší než 3 noci včetně 
(na dotaz): + 30 %, 7 x snídaně. + 980 Kč, 7 x večeře: + 1575 Kč, děti do 7 let mají na stravování 
slevu 50 %
povinný poplatek na místě:  pobytová taxa: dosp. osoba od 18 let: 1 EUR/noc, dítě 12 – 17,99 let: 
0,5 EUR/noc

Pikolo apartmány

HIT!

HIT!

do 28.2.5 %

do 28.2.5 %

10 % do 31.1.

10 % do 31.1.
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Poloha: středisko CROATIA se nachází na okraji 
letoviska Sv. Filip a Jakov, 120 m od pláže, 400 m 
od centra
Vybavení: animace a wifi  zdarma v termínu od 
20.06.-29.08., 2 tenisové kurty zdarma (osvětle-
ní za poplatek), recepce zvlášť pro hotel i APT, 
směnárna, obchod 50 m, hotel má výtah, aperi-
tiv bar, hotelová restaurace s terasou, společné 
prostory jsou klimatizovány 
Ubytování: hotel: 2 lůžkové pokoje s možností 
1 přistýlky (rodinné pokoje na vyžádání za pří-
platek), orientace na moře (za příplatek) nebo 
k místní komunikaci, koupelna, SAT TV, balkon, 
apartmány:  50 – 120 m od pláže, všechny jsou 
vybavené pro daný počet osob, každý APT mís-

to na parkování, koupelna, terasa nebo balkon, 
B 3: 2 lůžková ložnice + 1 lůžko v obývací míst-
nosti, v přízemí nebo 1. patro , C 4: 2 lůžková lož-
nice a rozkládací gauč v obývací místnosti, v pří-
zemí, na 1. nebo 2 patře, D 5: 2/2 ložnice, lůžko 
v  obývacé místnosti,  v  přízemí nebo 1. patro, 
E 6 (+1):  2/2 ložnice, rozkládací gauč v obývací 
místnosti, možnost 1 přistýlky za poplatek.
Stravování: hotel, v  ceně chutná polopenze 
formou bufetu, apartmány – vlastní, možnost 
dokoupit polopenzi na hotelu
Pláž: 50 – 120 m od ubytování, oblázková pláž 
s  pozvolným vstupem do vody, na pláži bar, 
restaurace, půjčovna vodních sportů za popla-
tek, lehátka a slunečníky za poplatek

seriál: 38514 do 23.05. 23.05. – 13.06. 13.06. – 04.07. 04.07. – 18.07. 18.07. – 15.08. 
   hotel Alba od 05.09. 29.08. –  05.09. 22.08. – 29.08. 15.08. – 22.08. 

dosp. v 1/2 P  4.850 5.800 6.800 8.700 9.410
dítě 7-12 na přist.            ZDARMA            ZDARMA 3.375 4.340 4.800
dítě do 12 na lůžku 3.360 4.100 4.800 6.100 6.600
dosp. na přistýlce 3.900 4.700 5.400 6.950 7.590                         

dítě do 7 let na přistýlce se 2 dospělými ZDARMA – platí povinný poplatek 250 Kč
AKCE: 7=5: do 30.05. a od 19.09.2015
AKCE: 7=6: od 30.05. – 13.06.2015 a od 05.09. – 19.09.2015
cena zahrnuje: 7 x ubytování, 7 x polopenzi, wifi  a animační programy, pojištění CK proti 
úpadku, pobytovou taxu
cena nezahrnuje: doprava klimatizovaným busem: + 2350 Kč, příplatek za 1/1pokoj: do 20.06. 
a od 05.09.: + 20 %,  od 20.6.-29.08.: + 50 %, mořská strana u hotelu: + 600 Kč/osobu /7 nocí, 
domácí mazlíček: + 8 EUR/den

seriál: 38515 od 5.9. 23.05. – 13.06. 13.06. – 04.07. 04.07. – 18.07. 18.07. – 15.08. 
   apartmány Croatia  29.08. –  05.09. 22.08. – 29.08. 15.08. – 22.08. 

APT B3 5.060 6.990 9.400 13.750 15.670
APT C4 5.550 7.570 10.370 14.220 16.390
APT D5 7.230 9.650 13.050 17.600 19.770
APT E6 7.960 10.150 14.220 18.800 20.970
přistýlka 790 790 1.180 1.570 1.570                         

AKCE: 7=5: do 13.06. a od 12.09.2015
AKCE: 7=6: 13.06. – 20.06. a od 29.08. –12.09.2015
cena zahrnuje: APT: 7 x nájem APT, spotřebu vody, elektřiny, povlečení, ručníky, wifi  a ani-
mační programy
cena nezahrnuje: doprava klimatizovaným busem: + 2350 Kč, 7 x snídaně: + 1200 Kč, 7 x 
večeře: + 1960 Kč, dítě 3 – 6,99 let: sleva 50 %, domácí mazlíček: + 8 EUR/den
povinný poplatek na místě:  pobytová taxa: dosp. osoba od 18 let: 1 EUR/noc, dítě 12 – 17,99 let: 
0,5 EUR/noc

hotel Alba a apartmány Croatia

Poloha: ve střediscích Sv. Filip a Jakov, Turanj, 
Drage, Pakoštane a Sv. Petar -  domky a vily 60 
– 300 m od moře zařízené dle vkusu majitele, 
parkování u domu
Vybavení: v  místě obchody, směnárna, trh, 
restaurace, kavárny
Ubytování: A 2: studio nebo ložnice se 2 lůžky,  
A 2+1: studio nebo ložnice se 2 lůžky + 1 lůžko 
v obývacím prostoru, A 2 + 2: ložnice + 2 lůžka 
v obytné místnosti, A 4: 2/2 ložnice, A  typ 4+1: 
2/2 ložnice + 1 lůžko v obývacím prostoru, A 4 + 2:
2/2 ložnice + 2 lůžka v obývacím prostoru, A 1/6: 

3/2 ložnice, A 1/6 + 2: 3/2 ložnice +  2 lůžka 
v obývacím prostoru. Všechny apartmány mají 
plně vybavenou kuchyňku pro základní vaření 
včetně lednice, koupelnu, TV, terasu nebo bal-
kon. Vybavení odpovídá velikosti apartmánů. 
V ceně je ložní a koupelnové prádlo (ručníky) 
Stravování: vlastní, možnost v okolních restau-
racích
Pláž: oblázkovo-písečná s pozvolným vstupem 
do moře, lehátka a slunečníky za poplatek, 
na centrální pláži restaurace, bar, vodní sporty 
za poplatek 

seriál: 38519 do 06.06. 06.06. – 13.06. 13.06. – 27.06. 27.06. – 18.07. 18.07. – 15.08.
 od 12.09. 29.08. – 12.09. 22.08. – 29.08. 15.08. – 22.08.

A 2 STU 5.800 6.300 7.250 8.700 10.150
A 2+1 6.800 7.300 8.700 9.700 12.100
A 2+2 7.500 8.500 10.150 10.900 13.300
A 4 8.200 9.700 11.600 13.300 15.200
A 4+1 9.200 10.900 13.100 15.200 16.700
A 4+2 10.200 12.600 14.500 16.900 18.100
A 6 12.100 13.800 16.400 18.100 19.800
A 6+2 13.500 15.900 17.400 19.800 20.990                         

cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 dní, spotřebu vody a elektřiny, povlečení, ručníky, 
asistenci partnerské CK, závěrečný úklid, pobytovou taxu 
cena nezahrnuje: doprava klimatizovaným busem: + 2350 Kč, klimatizace: + 1000 Kč/APT/7 
nocí, přistýlka: + 1400 Kč/týden, domácí zvíře: + 7 EUR/den, dětská postýlka: 5 EUR/den 
(na dotaz), pobyt kratší než 4 noci včetně: + 30 %

soukromé apartmány

Dítě 7 let
 zdarma

10 % do 31.3.

do 28.2.5 %

8 % do 31.1.
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Poloha: velice krásné, luxusní ubytování ve 
vile, která měla premieru v  letní sezoně 2013, 
v rezidenční části vilové části Sv. Filipa a Jakova, 
v první linii, 100 m od centrální pláže (píseč-
no – oblázková), 150 m od centra s obchůdky, 
restauracemi, pizzeriemi a bary. Vila se nachází 
přes místní komunikaci před pensionem Pikolo. 
Nástup do 20.06. a od 12.09. jsou možné kaž-
dý den na dotaz. V ostatních termínech pouze 
sobota, pobyt minimálně 7 nocí. Atypický ter-
mín na dotaz
Vybavení: 2. podlažní vila, celkem 6 APT, wifi  
zdarma, klimatizace v ceně, domácí zvířata nejsou 
povolena, všechny APT mají myčku a pračku
Ubytování: 3 x A 2 + 2: pro 2-4 osoby, 1 lož-
nice s manželským lůžkem, obývací místnost 
s vybavenou  kuchyní, jídelním koutem a sofou 
pro 2 osoby na spaní, cca 50 m2, A 4 + 2: pro 
4-6 osob, 1 ložnice s manželským lůžkem, 1 lož-
nice se 2 lůžky, obývací místnost s vybavenou  

kuchyní, jídelním koutem a sofou pro 2 osoby 
na spaní, cca 60 m2. Na každém patře je 1 malý 
a 1 velký APT. Apartmány ve 2. patře s  výhle-
dem na moře  za příplatek
Stravování: vlastní, možno se stravovat v pensi-
onu Pikolo (15 m), snídaně formou bufetu, veče-
ře výběr ze 3 menu, každý den je v nabídce ryba
Pláž: 100 m od hotelu je místní upravená pláž 
s  pozvolným vstupem do moře, na pláži bar, 
restaurace, slunečníky a lehátka za poplatek
Minimální doba pobytu: 7 nocí, kratší poby-
ty mimo sezonu na dotaz

seriál: 38518 20.04. – 06.06. 06.06. – 13.06. 13.06. – 27.06. 27.06. – 11.07. 11.07. – 15.08.
 12.09. – 26.09. 29.08. – 12.09. 22.08. – 29.08. 15.08. – 22.08. 

A 2 + 2 4.900 7.350 9.800 12.250 19.600
A 4 + 2 7.350 8.590 11.100 14.700 22.000                         

cena zahrnuje: 7 nocí ve zvoleném APT, spotřebu vody a elektřiny, povlečení, ručníky, wifi  
a klimatizace zdarma, závěrečný úklid 
cena nezahrnuje: doprava klimatizovaným busem: + 2350 Kč, 7 x snídaně. + 980 Kč, 7 x veče-
ře: + 1575 Kč, děti do 7 let mají na stravování slevu 50 %, příplatek za APT ve 2. patře s výhle-
dem na moře: + 1000 Kč/týden
povinný poplatek na místě: pobytová taxa: dosp. osoba od 18 let: 1 EUR/noc, dítě 12 – 17,99 let: 
0,5 EUR/noc

vila Maxima

Nabízíme Vám ubytování v oblasti Plitvických jezer, 
nejkrásnějšího ze 7 národních parků Chorvatska. Je 
škoda při cestě autem do oblasti Dalmácie minout 
přírodní skvost soustavy 16 jezer, kaskádovitě polo-

žených nad sebou v délce 7 km. Navzájem jsou jeze-
ra propojeny více než 90 vodopády, jejichž výška 
se pohybuje mezi 3 – 82 m. Převýšení mezi nejvýše 
a nejníže položeným jezerem je 140 m. Na zakoupené 

vstupence je plánek prohlídkových tras. 
Cena vstupenky na rok 2015 na dospě-
lou osobu: 180 Kuna, dítě do 6,99 let zdarma a dítě 
7 – 17,99 let má cenu vstupenky 80 Kuna.

Tranzitní ubytování v oblasti Plitvických jezer

 01.05. – 30.06. 01.07. – 31.08
 01.09. – 31.10. 

dosp. osoba v BGW 480 650
dosp. v 1/2 hotel 1.120 1.190
dosp. v 1/1 hotel 1.690 1.790                         

slevy hotely: 3. dosp. os.: -20 %, dítě do 7 let na lůžku s rodiči: zdarma, na 3. lůžku: -50 %, dítě 
7-12 let: -30 %
cena zahrnuje: 1 x ubytování se snídaní formu bufetu v hotelu, 1 x ubytování v bungalovu, 
pobytovou taxu
cena nezahrnuje: 1 x snídani v kempu: +115 Kč

hotel Grabovac ***, Bellevue ** a kemp Korana

hotel Bellevue

hotel Grabovac

 kemp Korana

hotel Grabovac *** – Velice příjemný a hezky 
zařízený klimatizovaný hotel s vlastním parko-
vištěm, restaurací a supermarketem se nachází 
cca 10 km od vstupu č.1 (ULAZ 1) v Grabovacu. 
Všechny pokoje mají vlastní koupelnu. Snídaně 
se podává v hotelové restauraci. 

hotel Bellevue ** – Nabízí ubytování v  cent-
ru Plitvických jezer v  blízkosti hotelu Plitvice. 
Hotel je typu GARNI, poskytuje ubytování se 
snídaní. Obědy a večeře je možno dokoupit 
v  hotelu Plitvice. Je citlivě zasazen do okolní 
přírody a zvenku i uvnitř převládá dřevo jako 
stavební materiál. Všechny pokoje jsou s  kou-
pelnou, hotel má café bar a TV salon.

kemp Korana – jeden z nejlepších kempů chor-
vatského vnitrozemí, pouhých 6 km od vstupu 
do národního parku Plitvická jezera. Mimo uby-
tování ve vlastních stanech či přívěsech, nabízí 

i ubytování ve 47 bungalovech, vkusně zaříze-
ních, společné sociální zařízení v areálu kempu. 
V ceně je povlečení, možnost dokoupit snídani. 
V areálu je restaurace, café bar s letní terasou, 
obchod a možnost používání grilu.

do 28.2.5 %

8 % do 31.1.
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Patří mezi vyhledávané turistické oblasti centrální 
části Jadranského pobřeží. Leží na poloostrově 30 km 
jižně od Zadaru naproti ostrovu Pašman, kam je pra-

videlné spojení trajektem. Od roku 1019 byl sídelním 
a korunovačním městem chorvatských králů. Láká 
mnoha pěknými plážemi s dostatečným množstvím 
stínu pinií. Centrum Biogradu večer ožívá promená-
dou turistů, najdete zde mnoho restaurací, kaváren, 

cukráren, obchůdků a veli-
ce krásné a romantické jsou 
procházky úzkými uličkami mezi kamennými domy. 
Nabízíme Vám ubytování v soukromých apartmá-
nech a nově i hotel Bolero s bazénem.  

Biograd na moru

Poloha: moderní rodinný hotel se nachází 300 m
od biogradských pláží, 500 m od jadranské 
magistrály, 250 m od centra a 200 m od přísta-
vu jachet, supermarket 100 m
Vybavení: venkovní bazén se sladkou vodou 
s  oddělenou částí pro děti, lehátka a sluneč-
níky pro hosty hotelu zdarma, restaurace, bar, 
kavárna, venkovní posezení, parkování u hote-
lu pod videem za poplatek, sportovní zařízení 
v blízkosti
Ubytování: všech 76 pokojů s možností 1 přis-
týlky je moderně a vkusně zařízeno, vlastní 
koupelna, balkon, SAT TV, možnost klimatizace 
za poplatek, hotel disponuje i rodinnými pokoji 
pro 4 – 6 osob (propojené 2 pokoje, každý vlast-
ní koupelnu a balkon)
Stravování: v  hotelové restauraci s  výbornou 
dalmatskou, ale i mezinárodní kuchyní, snídaně 
formou bufetu, večeře od 1.7. – 29.08. formou 
bufetu, v ostatních termínech výběr ze 3 menu. 
Pláž: pláž Bošana s malými kamínky a pozvol-

ným vstupem do moře je 300 m od hotelu, 
městská pláž s tobogánem a bazénem, restau-
racemi atd. je cca 400 m od hotelu, lehátka 
a slunečníky za poplatek, půjčovna vodních 
sportů za poplatek na obou plážích

rodinná cena: 2 dospělé osoby a 2 děti do 12 let
na společném 3. lůžku, 1. dítě ZDARMA, dru-
hé má slevu 50%

seriál: 38520  04.04. – 06.06. 06.06. – 27.06. 27.06. – 04.07. 04.07. – 11.07. 11.07. – 22.08.
  12.09. – 26.09. 05.09. – 12.09. 29.08. – 05.09. 22.08. – 29.08.

dosp. v 1/2 SWCB   7.720 8.700 9.200 10.900 12.200
dítě 12 – 15 let na přistýlce  5.350 6.000 6.390 7.550 8.400
dítě do 12 let na lůžku   6.100 6.850 7.250 8.600 9.550
dosp. osoba na přistýlce  6.100 6.850 7.250 8.600 9.550
rodinný pokoj 4+2 vč. klimatizace  24.200  27.800 31.400 36.200 38.600                         

dítě do 12 let na přistýlce v doprovodu 2 plně platících osob ZDARMA platí povinný 
poplatek 250 Kč/pobyt

cena zahrnuje: 7 x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, s polopenzí, pobytovou taxu, použí-
vání bazénu, lehátek 
cena nezahrnuje: dopravu klimatizovaným busem: + 2350 Kč, příplatek klimatizace: + 450 Kč 
/platící osoba/7 nocí, parkování auta: 2 EUR/den, dětská postýlka: 5 EUR/den, 1/1 pokoj: do 
27.06. a od 5.9.: + 30 %, od 27.6. – 05.09.: + 50 %
povinný poplatek na místě:  pobytová taxa: dosp. osoba od 18 let: 1 EUR/noc, dítě 12 – 17,99 let: 
0,5 EUR/noc

hotel Bolero

Poloha: Biograd, domky a vily 60 – 300 m od moře 
zařízené dle vkusu majitele, parkování u domu
Vybavení: v místě obchody, směnárna, trh, restau-
race, lékař
Ubytování: A 2: studio nebo ložnice se 2 lůžky,  
A 2+1: studio nebo ložnice se 2 lůžky + 1 lůžko 
v obývacím prostoru, A 2 + 2: ložnice + 2 lůžka 
v obytné místnosti, A 4: 2/2 ložnice, A  typ 4+1: 
2/2 ložnice + 1 lůžko v obývacím prostoru, A 4 + 2:
2/2 ložnice + 2 lůžka v obývacím prostoru, A 1/6:
3/2 ložnice, A 1/6 + 2: 3/2 ložnice + 2 lůžka 

v obývacím prostoru. Všechny apartmány mají 
plně vybavenou kuchyňku pro základní vaření 
včetně lednice, koupelnu, TV, terasu nebo bal-
kon. Vybavení odpovídá velikosti apartmánů. 
V ceně je ložní a koupelnové prádlo (ručníky) 
Stravování: vlastní, v okolí množství restaurací
Pláž: oblázková s pozvolným vstupem do moře 
a dostatkem stínu (městská pláž s  bazénem 
a tobogánem), vodní sporty za poplatek, vodní 
sporty za poplatek 

seriál: 38521 do 06.06. 06.06. – 13.06. 13.06. – 27.06. 27.06. – 18.07. 18.07. – 15.08.
 od 12.09. 29.08. – 12.09. 22.08. – 29.08. 15.08. – 22.08.

A 2 STU 6.300 6.750 7.750 8.950 10.200
A 2+1 7.250 7.950 9.200 10.400 12.050
A 2+2 7.950 9.200 10.900 11.900 14.300
A 4 8.700 10.400 12.100 13.800 15.680
A 4+1 9.650 11.590 13.500 15.670 17.400
A 4+2 10.600 12.800 14.950 17.600 13.400
A 6 12.550 13.990 16.890 18.800 20.290
A 6+2 13.990 16.400 18.100 20.250 21.700                         

cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 dní, spotřebu vody a elektřiny, povlečení, ručníky, 
asistenci partnerské CK, závěrečný úklid, pobytovou taxu 
cena nezahrnuje: doprava klimatizovaným busem: + 2350 Kč, klimatizace: + 1000 Kč/apt./
týden, přistýlka: +1400 Kč/týden, domácí zvíře: + 7 EUR/den, dětská postýlka: 5 EUR/den 
(na dotaz), pobyt kratší než 4 noci včetně: + 30 %

soukromé apartmány 

Dítě 12 let
 zdarmaNOVINKA

20 % do 31.1.

15 % do 28.3.

do 28.2.5 %

8 % do 31.1.
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Mimo Vodice a Biogradu je Pirovac jedno z   nejzná-
mějších a nejoblíbenějších turistických míst střední 

Dalmácie. Město se nachází na severním pobřeží Piro-
vackého zálivu, odkud se po celý den otevírá pohled 
na pohádkový ostrůvek Suspinatac. Bezprostředně 
na historické centrum navazuje živá obchodní zóna 

s množstvím obchůdků, tržiště, 
kavárny, lékařská ambulance,
pošta,.. V Pirovacu jsou 2 pěkné oblázkové pláže 
s pozvolným vstupem do moře. 

Pirovac

Poloha: domky a vily 60 – 300 m od moře zaří-
zené dle vkusu majitele, v dosahu obchody, trh, 
kavárny, restaurace, ..
Ubytování: A 2: studio nebo ložnice se 2 lůžky,  
A 2+1: studio nebo ložnice se 2 lůžky + 1 lůžko 
v obývacím prostoru, A 2 + 2 ložnice + 2 lůžka 
v obytné místnosti, A 4: 2/2 ložnice, A typ 4+1: 
2/2 ložnice + 1 lůžko v obývacím prostoru, A 4 + 2:
2/2 ložnice + 2 lůžka v obývacím prostoru, A 1/6: 
3/2 ložnice, A 1/6 + 2: 3/2 ložnice + 2 lůžka 
v obývacím prostoru. Všechny apartmány mají 
plně vybavenou kuchyňku pro základní vaření 
včetně lednice, koupelnu, TV, terasu nebo bal-
kon. Vybavení odpovídá velikosti apartmánů. 
V ceně je ložní a koupelnové prádlo (ručníky). 
Ubytování začíná od 14.00 hod., uvolnění APT 
do 10.00 hod.

Stravování: APT vlastní, možnost dokoupit sní-
daně a večeře v restauraci
Pláž: kamínkovo-oblázková s pozvolným vstu-
pem do moře, vodní sporty za poplatek 
Nástupním dnem je sobota nebo středa v ter-
mínu od 27.06. – 29.08., v  ostatních termí-
nech každý den do vyprodání kapacit

seriál: 38522 do 20.06. 20.06 – 27.06. 27.06. – 04.07. 04.07. – 18.07. 18.07. – 15.08. 
 od 05.09.  29.08 – 05.09. 22.08. – 29.08. 15.08. – 22.08.

STU 2 5.300 6.270 7.230 7.990 9.200
A 2 5.800 6.800 7.800 8.440 9.700
A 2+1 6.500 7.500 8.500 9.650 11.600
A 2+2 7.230 8.500 9.200 10.700 12.600
A 4 8.440 9.400 10.900 12.600 13.990
A 4+1 9.200 10.600 12.100 13.990 15.500
A 4+2 9.650 11.100 13.100 14.990 16.900
A 6 10.600 12.100 13.990 16.400 18.100
A 6+2 13.000 14.950 16.400 18.800 20.500                         

AKCE: 21=18, 14=12, 7=6: do 13.06. a od 05.09.2014 (nelze kombinovat se slevou 
za včasný nákup)
cena zahrnuje: 7 x ubytování ve zvoleném typu apartmánu, spotřebu vody, el. energie (plynu), 
povlečení, ručníky, závěrečný úklid 
cena nezahrnuje: doprava klimat. busem: + 2350 Kč, 7 x kont. snídaně: + 980 Kč, 7 x večeře: 
+ 2200 Kč, přistýlka: + 1580 Kč, dětská postýlka: + 5 EUR/ denně (platí se na místě), pes: +10 EUR 
denně (platí se na místě – na dotaz), klimatizace: + 6 EUR/denně, parkování lodě v přístavu: 
+ 20 EUR/denně, při pobytu kratším než 4 noci se cena zvyšuje o 30 % 
povinný poplatek na místě: pobytová taxa: dosp. osoba od 18 let: 1 EUR/noc, dítě 12 – 17,99 let: 
0,5 EUR/noc

soukromé apartmány

NP Kornati

ŠibenikNP Paklenica

NP Krka

Zadar

Využijte svého pobytu v severní Dalmácii k návštěvě blízkých národních parků 
i historických měst

10 % do 31.1.

5 % do 28.3.
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je dnes jedno z  nejvyhledávanějších rekreačních 
středisek v oblasti severní Dalmácie. Nádherné typic-
ké městečko rozložené kolem moře, s mnoha restau-

racemi, tavernami, obchůdky, velkou tržnicí, mnoha 
hotely a množstvím lůžek v  moderních privátních 
vilách, to jsou dnešní Vodice. Historické centrum 
Vás okouzlí množstvím malebných úzkých uliček 
a nádhernými kamennými stavbami. Relaxovat může-

te na příjemných upravených 
oblázkových plážích. Nově 
Vám nabízíme ubytování v hotelu Nikola, apartmá-
novém domě Kateřina a apartmánech Dalmácija 
v části Vodice Srima s krásnou pláží. 

Vodice

Poloha: oblíbená vila 200 m od pláže v části Sri-
ma, centrum Vodice 1,5 km, se zahradou
Vybavení: klimatizace a wifi  v ceně, parkování 
u domu v zahradě
Ubytování: 3 prostorné apartmány, APT ve 
zvýšeném přízemí s velkou zastíněnou terasou 
má 1/2 ložnici, 2 oddělená lůžka v  obývacím 
prostoru, APT v 1. patře: 1/2 ložnice, 1/1 ložnice 
a rozkládací gauč v obývací kuchyni, koupelna, 
SAT TV, balkon, APT ve 2. patře: 1/2 ložnice, další 
malá ložnice se 2 oddělenými lůžky, vhodné pro 
děti, kuchyně, velká terasa, TV SAT, koupelna 
s WC a další samostatné WC. Všechny APT mají 
vybavené kuchyně pro daný počet osob, lednič-
ka, mikrovlnná trouba
Stravování: vlastní nebo v okolních restauracích
Pláž: oblázkovo-kamínková pláž 200 m od vily

seriál: 38523 do 13.06. 13.06. – 27.06. 27.06. – 29.08.
 od 05.09. 29.08. – 05.09.

APT obsazen 3 osobami  14.200 14.890 16.700
APT obsazen 4 osobami 14.500 15.290 17.990                         

cena zahrnuje: nájem  zvoleného typu APT na 7 nocí, pobytovou taxu, wifi , klimatizaci, ložní 
prádlo, spotřebu energií
cena nezahrnuje: doprava zahraničním busem: + 2350 Kč, 5. osoba (do 10 let na přistýlce) 
v 1. nebo 2. patře: + 1000 Kč, 5. osoba (dítě do 7 let) bez lůžka v přízemí: + 500 Kč

vila Kateřina

Poloha: blízko hotelu Imperial, cca 300 m od 
pláže a 1,5 km od centra Vodic
Vybavení: velice pěkný hotel s vlastní restaurací 
pro ubytované hosty, restaurace a la carte s letní 
terasou, barem, parkování u hotelu na vlastním 
parkovišti nebo v zahradě. V blízkosti hotelu –
tenisové kurty, volejbalové hřiště, minigolf, vod-
ní sporty. Nástupní den výhradně sobota
Stravování: snídaně formou bufetu, večeře 
výběr z menu, salátový bufet, výborná kuchyně 
Ubytování: 2 lůžkové pokoje, některé s  mož-
ností 1 přistýlky, koupelnou, SAT TV, klimati-
zace, telefon. Většina s balkonem. Lednička za 
příplatek na vyžádání 
Pláž: 250-300 m u hotelu Imperiál, oblázkovo 
kamínková pláž, tobogán, lehátka a slunečníky 
za poplatek
Nástupní den: sobota
Dítě do 3 let bez nároku na lůžko ZDARMA

seriál: 38524 do 16.05. 16.05. – 06.06. 06.06. – 20.06. 20.06. – 04.07.  04.07. – 11.07. 11.07. – 15.08.
 od 12.09. 05.09. – 12.09. 29.08. – 05.09. 15.08. – 29.08.

dosp. osoba v 1/2 5.790 6.690 6.890 7.390 7.590 7.790
dítě do 12  v 1/2 5.220 6.000 6.200 6.650 6.830 7.050
dítě do 12 na přist. 3.500 4.100 4.200 4.500 4.600 4.700                         

cena zahrnuje: 7 x ubytování, 7 x polopenzi, pobytovou taxu, klimatizaci
cena nezahrnuje: dopravu zahraničním busem: + 2350 Kč, lednička: + 700 Kč/7 nocí (nutno 
objednat při přihlášce)

hotel NikolaDítě do 3 let
 zdarma

NOVINKA

NOVINKA

6 %
do 31.1.

3 %

6 %
do 31.1.

3 %

4 %
do 28.2.

2 %

4 %
do 28.2.

2 %
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Poloha: apartmány s  unikátní polohou se 
nacházejí přímo u pláže v  letovisku Vodice – 
Srima. Od pláže je dělí pouze pobřežní prome-
náda. Do centra Vodice vede pobřežní cca 2 km 
dlouhá promenáda. Supermarket a pekárna je 
asi 250 m od apartmánů
Vybavení: k  dispozici je zahrada s  bazénem 
se sladkou vodou pro dospělé, malý bazén 
pro děti, sprchy, lehátka na opalování, 2 gri-
ly s  posezením. Parkování je možné v  okolí 
apartmánů nebo je možné si předplatit pod-
zemní garáž za 200,- Kč/den, na společné terase 
je možné se zdarma připojit na wi-fi  síť
Ubytování: každý apartmán má klimatizaci 
(za poplatek), vybavenou kuchyňku, mikrovln-
nou troubu, chladničku s mrazákem, koupelnu 
se sprchovým koutem, WC, balkón. Apartmá-
ny A4+2 – apartmány pro 4 až 6 osob – dvě 
oddělené ložnice pro 2 osoby, obývací pokoj

s  rozkládací pohovkou až pro 2 osoby. Apart-
mány s čelním výhledem na moře jsou za pří-
platek, ostatní apartmány mají boční výhled  
Stravování: vlastní, možnost dokoupení veče-
ří nebo polopenze v  hotelu Plavi, který je asi 
450 m od apartmánů. Snídaně formou bufetu, 
večeře servírované o 3 chodech s výběrem ze 
dvou menu
Pláž: oblázkové pláže přímo před domem mají
pozvolný vstup do moře a jsou ideální i pro malé 
děti 
Garantujeme umístění apartmá dle Vaše-
ho výběru za příplatek: 1600 Kč/apartmán/
pobyt. Možnost výběru: čelní pohled na 
moře, 1., 2. nebo 3. patro, konkrétní číslo 
studia/apartmá

seriál: 38525 13.06. – 20.06. 20.06. – 27.06. 27.06. – 29.08. 
 05.09. – 12.09. 29.08. – 05.09. 

osoba v APT 1/4 3.990 4.390 4.890
1. přistýlka 1.990 1.990 1.990
2. přistýlka                         ZDARMA            ZDARMA            ZDARMA                         

cena zahrnuje: 7 x ubytování ve zvoleném typu APT, používání bazénu, služby delegáta, spo-
třebu vody a el., závěrečný úklid, povlečení, ručníky (1 x týdně), pobytovou taxu
cena nezahrnuje: doprava: + 2350 Kč, 7 x polopenze dosp.: +2800 Kč, 7 x polopenze dítě do 
12 let: +1800 Kč, 7 x večeře dosp.: + 1800 Kč, 7 x večeře dítě do 12 let: +1100 Kč, domácí maz-
líček: + 5 EUR/den, klimatizace: + 7 EUR/den, ceny v EUR – platba na místě 

apartmány Dalmacija ***+

Poloha: 4 km od Trogiru, 1 km od vesnice Seget 
v borovicovém lese, hotel 200 metrů po scho-
dech od pláže, depandance přímo u pláže 
Klubové služby: přivítací drink, 1 nápoj k veče-
ři, využití tenisových kurtů, minigolfu a stolního 
tenisu ve vyhrazených hodinách, dětská školka 
a animace, klubová místnost, služby delegáta 
(pouze v termínech od 13.6. – 05.9.2015)
Vybavení komplexu: dvě osmipatrové budovy 
s recepcí a restaurací a dvě depandance, denní 
bar, centrální restaurace, pizzerie, prodejna 
suvenýrů, ambulance, tenisové kurty, minigolf, 
volejbal, dětské hřiště, gril restaurace  Tamaris  
a vodní sporty na pláži. WiFi na recepci zdarma, 
parkování nad hotelem zdarma  
Ubytování: 
hotel:  2 lůžkové pokoje s možností 2 přistýlek, 
koupelna, SAT-TV, telefon, klimatizace, vysou-
šeč vlasů a balkon 
depandance: 2 lůžkové pokoje s možností 2 při-
stýlek, koupelna, SAT-TV, telefon a balkon. Jedno-
duše, ale účelně zařízené
Stravování: polopenze formou bufetu. Možnost 

dokoupení plné penze
Pláž: oblázkovo – kamenité pláže, lehátka  a slu-
nečníky za poplatek

seriál: 38526  30.05. – 13.06. 13.06. – 20.06. 20.06. – 27.06. 27.06. – 04.07. 04.07. – 22.08.
    hotel  12.09. – 19.09. 05.09. – 12.09. 29.08. – 05.09. 22.08. – 29.08.

dosp.v 1/2  10.300 11.000 11.300 11.800 12.300
dosp. na přist. nebo dítě v 1/2  6.800 7.200 7.800 8.950 9.600
dítě 3-17 na přist.  4.200 4.500 4.950 5.650 6.100 

seriál: 38527  30.05. – 13.06. 13.06. – 20.06. 20.06. – 27.06. 27.06. – 04.07. 04.07. – 22.08.
    depandance  12.09. – 19.09. 05.09. – 12.09. 29.08. – 05.09. 22.08. – 29.08.

dosp.v 1/2  7.300 7.600 7.900 8.300 9.100
dosp. na přist. nebo dítě v 1/2  5.450 5.900 6.350 6.800 7.500
 dítě 3-17 na přist.  3.750 4.050 4.350 4.800 5.200                         

1. dítě do 12 let na přistýlce v doprovodu 2 plně platících osob ZDARMA 
(v pokojích 2+2 může být jen jedno dítě zdarma)

cena zahrnuje: 7 x ubytování s polopenzí, uvedené klubové služby, delegáta, pobytovou taxu
cena nezahrnuje: doprava zahraničním busem: + 2350 Kč, 1/1 pokoj v hotelu: + 3900 Kč, 
depandanci: + 2200 Kč, 7 x oběd: + 1450 Kč, dětská postýlka do 3 let zdarma, pouze na vyžádání

Trogir – hotelový komplex MedenaDítě 12 let
 zdarmaNOVINKA

10 % do 28.2.

do 15.2.5 %

10 % do 31.1.

CHORVATSKO 17

Katalog Nean leto 2015.indd   17Katalog Nean leto 2015.indd   17 11/26/14   3:47 PM11/26/14   3:47 PM



Omišská riviera leží na půli cesty mezi Splitem 
a Makarskou. Blízkost Omiše s  nádherným historic-
kým náměstím a spoustou obchodů včetně tržiště 

s ovocem a zeleninou Vás jistě naláká k nejednomu 
výletu. Z  Duče do Omiše je pravidelné autobusové 
spojení (3 km). Krásné písečné pláže jsou vhodné 

pro všechny, hlavně pro rodi-
ny s dětmi.Z Omiše směrem 
k Makarské začínají oblázkové pláže s vyhledávaným 
letoviskem Nemira (30 min. chůze podél moře). 

Omišská riviera – Duče – Omiš – Nemira

Poloha: privátní vily do 400 m od moře a pláže
Vybavení: restaurace, obchod, směnárna, auto-
busové spojení mezi Omiší a Duče
Ubytování:  soukromé vily a pensiony, A 2: 1 lož-
nice, A 3: 1/3 ložnice, A 4: 2/2 ložnice, A 5: 1/2 
+ 1/3 ložnice, A 6: 3/2 ložnice a A 8: 4/2 ložnice 
+ 2 koupelny. Všechny apartmány mají denní 
prostor s kuchyňkou, koupelnu, terasu nebo bal-
kon, někde možnost grilování. V  apartmánu je 
možno ubytovat max. 1dítě do 4 let zdarma bez 
lůžka, pokoje s  koupelnou a balkonem nebo 
terasou, možnost 1 přistýlky
Stravování: APT – vlastní, možno dokoupit sní-
daně a večeře v restauraci 
Pláž: krásná písečná pláž s pozvolným vstupem 
do vody ve vzdálenosti dle polohy ubytování, na 
pláži restaurace, cafe bar, půjčovna vodních sportů

seriál: 38528 do 06.06. 06.06. – 20.06. 20.06. – 27.06. 27.06. – 18.07. 18.07. – 22.08.
 od 05.09. 29.08. – 05.09. 22.08. – 29.08.

A 2 6.300 7.250 8.200 9.200 10.150
A 3 7.500 8.200 9.200 10.900 12.100
A 4 10.400 11.850 12.560 14.500 15.700
A 5 12.800 14.300 14.990 17.400 18.600
A 6 15.200 16.700 17.850 19.550 21.300
A 8 20.500 22.900 25.100 27.750 30.200                         

cena  zahrnuje: pronájem APT na 7 nocí, spotřebu vody a el. energie, povlečení, závěrečný úklid
cena nezahrnuje: doprava klimat. busem: + 2450 Kč – klienti, kteří přijedou busem, platí na 
místě transfer z místa výstupu busu na ubytování a zpět: + 3 EUR/osobu, 7 x snídaně: + 980 Kč, 
7 x večeře: +  1780 Kč,  klimatizace: + 7 EUR/den – platí se na místě v CK 
povinný poplatek na místě: pobytová taxa: dosp. osoba od 18 let: 1 EUR/noc, dítě 12 – 17,99 let: 
0,5 EUR/noc

Duče – soukromé apartmány

Poloha: luxusní vila se nachází v první řadě od 
moře. Všechny APT mají přímý výhled na moře. 
Výstup i nástup klientů s autobusovou dopravou 
probíhá na magistrále, odkud je zajištěn svoz 
zavazadel a klienti sejdou pěšky cca 500 metrů 
z magistrály. Obchod s potravinami, restaurace, 
pizzerie, směnárna a pekárna je asi 250 m od 
apartmánů. Centrum Omiše je dosažitelné pro-
cházkou podél moře za 30 minut
Vybavení: prvotřídní ubytování ve velmi kva-
litních a moderních apartmánech, k  dispozici 
letní kuchyň s  grilem a posezením pod per-
golou s výhledem na moře, sprcha, parkování 
pro 2 auta přímo u domu a další místa cca 80 m 
od domu, garáž pro 2 auta (za poplatek 50 Kč/
den – rezervace dopředu nutná). APT mají terasu 
a výhled na moře 
Ubytování: A 2+2: oddělená ložnice s  man-
želským lůžkem a rozkládací gauč pro 2 osoby 
v prostorném obývacím pokoji, SAT/TV, klima-
tizace (v ceně), wi-fi  nebo LAN připojení na kaž-
dém apartmánu, balkon s čelním výhledem na 

moře a s posezením, koupelna, kompletně vyba-
vená kuchyňka s chladničkou, mikrovlnou trou-
bou a rychlovarnou konvicí. Za příplatek 500,- Kč
/apartmán/pobyt lze garantovat apartmán, kde 
je kuchyň vybavena troubou na pečení 
Stravování: vlastní, možnost dokoupení večeří 
nebo polopenze v blízké restauraci u pláže
Pláž: krásná pláž s jemnými oblázky přímo pod 
domem, přístup po cca 90 schodech od domu 

seriál: 38529 12.09. – 03.10. 13.06. – 20.06. 20.06. – 27.06. 27.06. – 29.08.
  05.09. – 12.09. 29.08. – 05.09.

A 2 + 2 9.000 11.000 13.900 16.500                         

cena zahrnuje: pronájem APT na 7 nocí, spotřebu vody a el. energie, povlečení, závěrečný 
úklid, klimatizaci, hifi , služby delegáta
cena nezahrnuje: doprava klimat. busem: + 2450 Kč, 1 x polopenze: + 370 Kč, 1 x večeře: 
+ 270 Kč, lze objednat libovolný počet
povinný poplatek na místě: pobytová taxa: dosp. osoba od 18 let: 1 EUR/noc, dítě 12 – 17,99 let: 
0,5 EUR/noc

Nemira – villa Mateo Andrea ****NOVINKA

do 31.1.10 %
do 28.2.5 %

do 28.2.5 %

8 % do 31.1.
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seriál: 38530 od 22.08. 06.06. – 20.06. 20.06. – 04.07. 04.07. – 22.08. 

lůžko ve 2-3 pokoji 2.390 2.490 2.700 2.960
APT 1/3 – 1. patro 6.600 7.850 8.590 9.300
APT 1/4 – 1 ložnice  8.100 8.800 10.700 11.700
APT 1/4 – 2 ložnice 10.300 10.950 11.900 12.990
APT 1/5 – 2 ložnice 10.950 11.800 13.400 14.250                         

cena zahrnuje: pokoj č. 1: ubytování pro 1 osobu v pokoji na 7 nocí, povlečení, ručníky (výmě-
na 1 x týdně), používání kompletně vybavené kuchyně a ledničky, spotřebu vody a el. energie, 
závěrečný úklid, apartmány: 7 x nájem APT (SO-SO), spotřebu vody a el. energie, povlečení, 
závěrečný úklid, ručníky 
cena nezahrnuje: doprava zahraničním busem: + 2450 Kč, klimatizace: + 35 kuna/den, dítě 
4-11,99 bez lůžka: + 600 Kč/7 nocí, přistýlka: + 1000 Kč
povinný poplatek na místě: pobytová taxa: dosp. osoba od 18 let: 50 kuna/7 nocí, dítě 12 – 
17,99 let: 25 kuna/ 7 nocí

Letoviskem Brela a navazujícím střediskem Baška 
Voda začíná nejkrásnější oblast nejen střední Dal-
mácie, ale dá se říci i celého Chorvatska – Makarská 
riviera, která je vyhledávána našimi turisty už po tolik  

desetiletí. Pláže jsou členité, s pozvolným vstupem do 
vody v jednotlivých zátokách a jejich malebnost dopl-
ňují skaliska roztroušená v moři s křišťálově čistou 
vodou. Na oblázkových plážích naleznete i dostatek 
stínu pod borovicemi, které mnohdy svými korunami 
sahají až k samotnému moři. Sami poznáte, že zdejší 

heslo „hlava ve stínu, tělo na 
slunci a nohy ve vodě„ je sku-
tečnou pravdou. Nabízíme Vám ubytování na Brele, 
Bašce Vodě, Baško Polje, Makarské, Podgoře a Igrane.

Makarská riviera 

Poloha: 30 m nad místní komunikací, poblíž 
hotelu Berulia, supermarket 50 m, 130 m od 
moře a pláže 
Vybavení: venkovní gril, parkovací místa pro 
auta, u APT v 1. patře klimatizace za poplatek. 
V  přízemí bydlí majitelé a je zde i velká ven-
kovní terasa s krásným výhledem na moře. Na 
terase jsou stoly se židlemi a slunečníky pro 
možnost posezení. V  APT možnost ubytovat 
1 dítě do 3,99 let bez služeb zdarma
Ubytování: v 1. patře pokoj č. 1 pro max. 3 oso-
by, balkon s terasou na moře, koupelna, vyba-
vená malá kuchyňka s  lednicí a dvouvařičem, 
A 4 č. 2 – s jednou 4 lůžk. ložnicí, terasa na moře, 
denní místnost s  kuchyňským koutem a TV, 
koupelna, A 3 č. 3 – 1/3 ložnice, denní místnost 

s TV, kuchyňský kout, terasa s pergolou a boč-
ním pohledem na moře, A 3 č. 4 – 1/3 ložnice 
s koupelnou, denní místnost směrem k horám, 
samostatná kuchyně, malá terasa pro posezení. 
Ve 2. patře: A 5 č. 5 – má 1/2 a 1/3 ložnici, APT č. 6
má 2/2 ložnice. Každý má terasu s přímým 
výhledem na moře a okolní ostrovy a druhou 
terasu směrem k horám, obývací prostor s roz-
kládací pohovkou, kuchyňku s jídelním koutem 
a koupelnu
Pláž: krásná dlouhá oblázková pláž s  pozvol-
ným vstupem je 130 m od vily, přístup z větší 
části po schodech, lehátka, slunečníky a vodní 
sporty za poplatek

Brela – vila Slavonka

Poloha: privátní domy v  Bašce Vodě do max. 
200 - 600 metrů od moře. Vždy je garance uby-
tování pod magistrálou. V  místě restaurace, 
kavárny, cukrárny, pizzerie, obchody, markety, 
klenotnictví, …parkování u domu, v některých 
případech za poplatek – nelze ovlivnit
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností 
1 přistýlky s vlastním koupelnou a balkonem 
nebo 2 dvoulůžkové pokoje se společným  
sociálním zařízením a balkonem – označené 
jako pokoje 2. kategorie. Pokoje jsou zařízeny 
dle vkusu svého majitele. Lůžkoviny a 1 malý 
ručník na osobu  jsou  ve vybavení. V pokojích 
není během týdne prováděn úklid ani výmě-
na ložního prádla a ručníků. Při delším pobytu 
je výměna prádla v  sobotu Pokoje jsou typu 
NO NAME, což znamená, že konkrétní fota domů 

nejsou k dispozici! V pokoji lze ubytovat 1dítě 
do 2,99 let bez lůžka a nároku na stravu ZDARMA
Stravování: polopenze v blízké restauraci Šebin 
(snídaně formou bufetu, večeře servírované – 
předkrm, hlavní jídlo – výběr ze 2 hlavních jídel, 
salát, dezert, nápoj – sklenice minerální vody 
nebo  džusu nebo piva nebo vína)
Služby, zábava: dle místní bohaté nabídky 
letoviska Baška Voda, dětské hřiště, vodní atrak-
ce upomínkové předměty
Pláž: oblázkové s pozvolným vstupem do vody, 
oceněné Modrou vlajkou, vodní sporty, lehátka 
a slunečníky za poplatek 
Nástup na ubytování pouze v sobotu, mini-
mální počet nocí 7

seriál: 38531 09.05. – 06.06. 06.06. – 27.06. 27.06. – 11.07. 11.07. – 22.08.
 19.09. – 03.10. 05.09. – 19.09. 22.08. – 05.09. 

dosp. v 1/2 4.000 4.600 5.200 5.500
dítě do 12 na přist. 3.100 3.700 4.100 4.400
dítě do 12 na lůžku 3.400 3.900 4.300 4.600
dosp. os. na přist. 3.800 4.200 4.700 5.100                        

2. kategorie
dosp. v 1/2 3.800 4.350 4.850 5.150
dítě do 12 na lůžku 3.300 3.850 4.250 4.550                         

cena zahrnuje: 7x ubytování za jednu osobu v  pokoji  dle typu, 7x polopenzi, povinné smluv-
ní pojištění CK, přihlašovací poplatek, pobytové taxy 
cena nezahrnuje: dopravu: + 2450 Kč, parkování: + 15 kuna/den 

Baška Voda – pokoje s polopenzí

HIT!

HIT!

do 28.2.5 %

9 % do 31.1.
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Poloha: hezky upravená vila se nachází pou-
hých 150 m od moře a pláže, nedaleko centra, 
v  blízkosti hotelu Gadža, v  blízkosti mnoho 
restaurací, obchodů, kaváren
Vybavení: klimatizace a wifi  zdarma, parko-
vání u domu, velice příjemné ubytování téměř 
v centru a klidu
Ubytování: studia pro 2-3 osoby (3. lůžko je 
rozkládací gauč), koupelna se sprchou a WC, 
balkon, minikuchyňka, mikrovlnná trouba, led-
nička, nádobí na vaření 
Stravování: vlastní, možnost dokoupit polo-
penzi v sousedním hotelu Gadža (snídaně for-
mou bufetu, večeře výběr z menu)
Pláž: krásná oblázková pláž 150 m od domu, 
lehátka a slunečníky za poplatek, nabídka vod-
ních sportů, potápěčské centrum Poseidon

seriál: 38532                                cena za osobu ve STU – APT
 1/2 1/3 1/2+1 A 2+2

13.06. – 20.06. 3.690 2.990 2.990 2.990
20.06. – 27.06. 4.190 3.790 3.190 3.290
27.06. – 29.08. 4.990 4.390 3.490 3.690
29.08. – 05.09. 4.190 3.790 3.190 3.290
05.09. – 12.09. 3.690 2.990 2.690 2.990                         

cena zahrnuje: 7 x ubytování pro 1 osobu ve STU či APT na 7 nocí, pobytovou taxu, spotřebu 
vody a el. energie, závěrečný úklid, klimatizace, WIFI, parkování, delegáta
cena nezahrnuje: doprava zahraničním busem: + 2450 Kč, 7 x polopenze v  hotelu Gadža: 
+ 3000 Kč

Baška Voda – vila Ivana / Mia ***

Poloha: pětipatrový apartmánový dům Niko-
lina se nachází blízko centra Bašky Vody cca 
150 m od oblázkové pláže, v blízkosti obchody, 
kavárny, restaurace, parkování možné v garáži 
za poplatek
Ubytování: A 2 + 2: dvoulůžková ložnice, obý-
vací místnost s rozkládacím gaučem pro 2 oso-
by, plně vybavený kuchyňský kout, lednice, 
WC + sprcha, SAT/TV, Wi-fi , klimatizace, balkon. 
Všechny apartmány jsou prostorné a moderně 
zařízené. Nelze domácí mazlíček
Stravování: vlastní, možnost dokoupit polo-
penzi formou bufetu vč. 1 nápoje ve vedlejším 
hotelu
Pláž: Krásná oblázková pláž 150 m od domu, 
lehátka a slunečníky za poplatek, ke sportov-
nímu vyžití slouží tenisové kurty, nabídka vod-
ních sportů, potápěčské centrum Poseidon

seriál: 38533 30.05. – 06.06. 06.06. – 13.06. 13.06. – 20.06. 20.06. – 27.06. 27.06. – 29.08.
 19.09. – 26.09. 12.09. – 19.09. 05.09. – 12.09. 29.08. – 05.09.

cena za lůžko v 1/4 990 1.590 1.990 2.590 3.390                         

cena za osobu zahrnuje: 7 x ubytování včetně pobytové taxy, spotřeba vody, energie, ložní 
prádlo, ručníky, služby delegáta
cena nezahrnuje: dopravu zahraničním busem: + 2450 Kč, 7 x polopenzi: + 3300 Kč, parkování 
v garáži: + 5 EUR/den 

apartmány Nikolina ***

NOVINKA HIT!

do 28.2.10 %

do 28.2.10 %
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Baško Polje je malým, klidným letoviskem na 
Makarské riviéře a vyniká krásnými plážemi 
z drobných oblázků, bohatstvím okolních boro-
vých lesů a jedinečnou přírodní scenérií, jíž 
dominuje vápencový hřeben pohoří Biokovo. 
Poloha: v lesoparku 80 m od pláže a 20 min.
chůze od Bašky Vody, Makarská 8 km
Vybavení: hotel a dependance Alem  je složen 
z hlavní třípatrové budovy bez výtahu a jed-
nopatrovými pavilony umístěných v  hustém 
borovicovém lesoparku, restaurace, recepce, 
bar, k dispozici tenis, plážový volejbal, animace 
pro děti, animace pro dospělé, hřiště pro míčo-
vé hry
Ubytování: 2 lůžkové pokoje s  možností při-
stýlky s balkonem směr hory (v hotelu), kou-
pelna se sprchou a WC. Pokoje v depandanci 
2 lůžkové s  možností přistýlky s balkonem 
směr moře, koupelna se sprchou a WC. Všech-
ny pokoje jsou jednoduše vybaveny starším 
nábytkem. Wifi  je dostupná v  recepci hotelu 
(rychlost je značně omezena) 
Stravování: polopenze formou bufetu v hotelo-
vé restauraci. K večeři 2 dcl piva nebo vína, vody 
nebo minerálky. Možnost dokoupení All inclu-
sive (plná penze formou švédských stolů, od 
10:00 – 21:00 hod. místní točené nápoje: pivo, 
bílé a červené víno, 3 druhy nealkoholických 

nápojů a to s konzumací v centrální restauraci)
Pláž: oblázková pláž s pozvolným vstupem do 
moře je od hotelu vzdálena cca 80 m a je prolo-
žena betonovými platy

seriál: 38534  06.06. – 13.06. 13.06. – 20.06. 20.06. – 27.06. 27.06. – 29.08.
  12.09. – 19.09. 05.09. – 12.09. 29.08. – 05.09.

dosp. osoba v 1/2  4.990 5.790 6.290 6.990
dosp. os. na přistýlce  4.990 5.390 5.890 6.590
2. dítě 2-12 bez lůžka  3.390 3.390 3.390 3.390                         

1. dítě do 12 let na přistýlce v doprovodu 2 plně platících osob ZDARMA platí povinný 
poplatek 250 Kč/pobyt

cena zahrnuje: 7 x ubytovámí s polopenzí, pobytovou taxu, služby delegáta
cena nezahrnuje: dopravu: + 2450 Kč, doplatek na all inclusive light: + 2500 Kč (platí i dítě 
2-12 let) 

Baško Polje – hotel a depandance Alem **

Poloha: příjemný hotel pavilonového typu, 
který je umístěn v  mírném svahu v  zeleni, 
v blízkosti moře cca 100 m a v blízkosti hotelu 
Biokovka, centrum Makarské je dosažitelné za 
15 min. procházkové chůze po pobřežní pro-
menádě
Vybavení: recepce, klimatizovaná restaurace, 
směnárna, trezor, kavárna, TV místnost, taneční 
terasa, obchod se suvenýry, aperitiv bar. Teni-
sové kurty, hřiště na volejbal, stolní tenis, mini-
golf, dětské hřiště, vodní sporty. V hlavní sezo-
ně každý den animační sportovní program, 
1x týdně dalmatinská večeře v  restauraci a 3x 
týdně živá hudba na taneční terase
Pokoje: dvoulůžkové se sprchou a WC, telefo-
nem,  ledničkou a balkonem. Některé pokoje 
jsou s možností 1 přistýlky, ale nemají balkon. 
Z pokojů není výhled na moře. Každý pokoj je 
vybaven ventilátorem a televizí. WI-FI je zdarma 
Stravování: polopenze, snídaně formou bufe-
tu, večeře servírovaná, výběr ze 3 menu (polév-

ka, dezert, hlavní jídlo, salát formou bufetu), 
1 nápoj při večeři zdarma (výběr 2 dcl vína, 
piva, džusu nebo minerální vody)
Pláž: oblázková, s pozvolným vstupem do vody 
přímo před hotelem cca 50 - 200 m 
Dítě do 3 let bez lůžka zdarma

seriál: 38535  23.05. – 06.06. 06.06. – 13.06. 13.06. – 27.06. 27.06. – 11.07. 11.07. – 15.08.
   05.09. – 19.09. 22.08. – 05.09. 15.08.  – 22.08.

dospělá os. v 1/2  7.190 7.290 7.590 7.990 8.990
dosp. na přistýlce  6.190 6.290 6.490 6.700 7.390
dítě do 12 let v 1/2  4.990 5.200 5.450 5.900 6.250                         

dítě do 12 let na přistýlce v doprovodu 2 plně platících osob ZDARMA platí povinný 
poplatek 250 Kč/pobyt

cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi včetně 1 nápoje, služby delegáta, pojištění CK
cena nezahrnuje: doprava: + 2450 Kč, 1/1 pokoj: + 2850 Kč

Makarská – hotel RivieraDítě 12 let
 zdarma

Dítě 12 let
 zdarma

NOVINKA

do 28.2.10 %

do 13.2.7 %
do 13.3.5 %
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se nachází v  samém srdci Dalmácie, v  ekologicky 
nejčistší části Makarské riviery. Vrcholky Biokova 
dodávají tomuto středisku fascinující kulisu přírod-
ní scenerie. Místní oblázkové pláže nabízí dost pro-

storu i stínu pro každého návštěvníka a romantické 
kavárničky, lemující promenádu, řadí Podgoru k nej-
hezčím místům na Jadranu. Díky pohostinnosti míst-
ních lidí se sem klienti stále vrací. Nabízíme Vám uby-
tování v  privátních apartmánech, hotelu Minerva 
a oblíbeném hotelu Podgorka s  depandancí Lovor 

v  těsné blízkosti. Hotel Pod-
gorka i Lovor jsou v nabídce 
předposlední rok před plánovanou rekonstrukcí. 
Parkování pro osobní auta je za poplatek. Platí se na 
recepci hotelu. V Podgoře máme vlastního delegáta  
(v termínu od 06.06. 19.9.2015).

Podgora

Poloha: v  samém centru letoviska a v těsné 
blízkosti oblázkové pláže
Vybavení: recepce, hotelová restaurace, bar, 
kavárna, TV místnost, wifi  v lobby za poplatek, 
stůl na stolní tenis za poplatek, parkování na 
vymezeném parkovišti za poplatek 
Ubytování: standartní dvoulůžkové pokoje 
s možností 1 přistýlky mají vlastní koupelnu 
a balkon nebo terasu (oddělenou od ložnice 
skleněnými posuvnými dveřmi, zakončenou 
francouzským oknem). Všechny pokoje mají TV 
a telefon. Pokoje na mořskou stranu za přípla-
tek na vyžádání
Stravování: snídaně a večeře jsou podávány 
formou bufetu v  hotelové restauraci (výborná 
kuchyně)
Pláž: oblázková pláž přímo před hotelem, 
lehátka a slunečníky za poplatek, potápěcí cen-
trum a vodní sporty za poplatek

Rodinná cena – možnost výhodně ubytovat ve 
dvoulůžkovém pokoji s  přistýlkou 2 dospělé 
osoby a 2 děti nově až do 12 let na společném 
3. lůžku – viz ceník

seriál: 38536 dosp. osoba dítě  do 12 let dítě 10-12 dosp. osoba            rodinná cena 2 dosp. + 2 děti 
 v 1/2 v 1/2 na přist. na přist.                 do 12 let na spol. 3. lůžku

06.06. – 13.06. 6.390 4.900 3.200 5.990 18.300
13.06. – 20.06. 6.990 4.900 3.300 6.190 19.500
20.06. – 27.06. 6.990 4.900 3.300 6.390 19.900
27.06. – 04.07. 7.390 5.200 3.500 6.890 20.500
04.07. – 22.08. 7.990 5.200 3.500 6.990 21.000
22.08. – 29.08. 7.690 5.100 3.400 6.990 20.700
29.08. – 05.09. 7.390 4.900 3.300 6.990 20.500
05.09. – 12.09. 7.190 4.900 3.300 6.590 19.900
12.09. – 19.09.  6.490 4.900 3.200 6.190 18.300                         

dítě do 10 let na přistýlce v doprovodu 2 plně platících osob ZDARMA platí povinný 
poplatek 250 Kč/pobyt

cena zahrnuje: 7 x ubytování, 7 x polopenze formou bufetu, delegáta, pojištění CK proti úpad-
ku, pobytovou taxu
cena nezahrnuje: doprava: + 2450 Kč, 1/1 pokoj: + 1800 Kč (omezený počet pokojů), mořská 
strana (na vyžádání): + 700 Kč/os./týden, parkování: do 27.06. a od 19.09.: + 4 EUR/den, od 
27.6.-19.09.: + 6 EUR/den, platí se na recepci

hotel Podgorka **+Dítě 10 let
 zdarma HIT!

do 28.2.5 %

10 % do 31.1.

do 31.1.
6.-27.6.15 %
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Poloha: nad hotelem Podgorka, cca 75 schodů, 
v  klidném místě, všechny pokoje na mořskou 
stranu, je součástí hotelu Podgorka
Vybavení: recepce v  hotelu Podgorka, hote-
lová restaurace, bar, kavárna, TV místnost, wifi  
v lobby za poplatek, parkování za poplatek.
Ubytování: standartní dvoulůžkové pokoje 
s balkonem bez možnosti přistýlky a 2 lůžkové 
pokoje bez balkonu s  možností 1 přistýlky – 
rozkládací křeslo 
Stravování: v  restauraci hotelu Podgorka for-
mou švédských stolů – vyhlášená kuchyně
Pláž: oblázková pláž 80 m, lehátka a slunečníky 
za poplatek, potápěcí centrum, vodní sporty za 
poplatek

Nově: rodinná cena – možnost výhodně 
ubytovat ve dvoulůžkovém pokoji s přistýl-
kou  2 dospělé osoby a 2 děti do 12 let na 
společném 3. lůžku – viz ceník

seriál: 38537 dosp. osoba dítě do11,99 dítě 12 – 18 dosp. osoba           rodinná cena 2 dosp. + 2 děti 
 v 1/2 na lůžku  na přistýlce  na přistýlce            do 12 let na spol. 3. lůžku

06.06. – 13.06. 5.990 4.500 2.500 5.690 16.990
13.06. – 20.06. 6.290 4.500 2.500 5.890 17.290
20.06. – 27.06. 6.590 4.500 2.500 5.990 17.790
27.06. – 04.07. 6.990 4.500 2.500 6.390 18.000
04.07. – 22.08. 7.290 4.900 3.000 6.790 18.400
22.08. – 29.08. 6.990 4.500 2.500 6.390 18.000
29.08. – 05.09. 6.690 4.500 2.500 6.090 17.890
05.09. – 12.09. 6.590 4.500 2.500 5.990 17.790
12.09. – 19.09.  5.990 4.500 2.500 5.690 16.990                         

dítě do 12 let na přistýlce v doprovodu 2 plně platících osob ZDARMA platí povinný 
poplatek 250 Kč/pobyt

cena zahrnuje: 7 x ubytování, 7 x polopenze formou bufetu, delegáta, pojištění CK proti úpad-
ku, pobytovou taxu
cena nezahrnuje: doprava: + 2450 Kč, 1/1 pokoj: + 1800 Kč, parkování: do 27.06. a od 19.09.: 
+ 4 EUR/den, od 27.6.-19.09.: + 6 EUR/den, platí se na recepci

depandance Lovor **

Poloha: přímo u mořské promenády, 200 m 
od centra letoviska, v blízkosti restaurace, bary, 
banka, pláž 10 m
Vybavení: vnitřní bazén se sladkou vodou, 
solární terasa, fi tness, whirpool, sauna, masá-
že, TV místnost, aperitiv bar, kavárna, taverna, 
kongresový sál a směnárna. centrální klima-
tizovaná restaurace, v hotelu je výtah, kterým 
se dostanete přímo na pobřežní promenádu 
a pláž, parkování u hotelu za poplatek
Ubytování: 2 lůžkové  klimatizované pokoje 
s možností 1 přistýlky, koupelna, balkon, SAT TV 
a telefonem. Pokoje jsou orientované na hory 
nebo na moře, viz ceník
Stravování: polopenze (snídaně a večeře) se 
podává v  hotelové klimatizované restauraci 
formou švédských stolů 
Pláž: přímo před hotelem pozvolná oblázková 
pláž

seriál: 38538 23.05. – 27.06. 27.06. – 18.07. 18.07. – 22.08.
 19.09. – 26.09. 22.08. – 19.09.

dosp. v 1/2 PARK 7.750 8.950 10.400
dosp. v 1/2 MOŘE 8.990 9.900 11.400
dítě do 12 let na přist. - 50% - 50% - 50%
dítě do 12 let na lůžku - 30% - 30% - 20%
dosp. na přistýlce - 30% - 30% - 30%
1/1 pokoj + 60% + 70% +80%                         

cena zahrnuje: 7 x ubytování s polopenzí, delegáta, pobytovou taxu
cena nezahrnuje: doprava: + 2450 Kč, parkování: do 27.06. a od 19.09.: + 4 EUR/den, od 27.6.-
19.09.: + 6 EUR/den, platí se na recepci

hotel Minerva ***+

Dítě 12 let
 zdarma

do 31.1.
6.-27.6.15 %

do 28.2.5 %

10 % do 31.1.

15 % do 31.1.

10 % do 31.3.
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karavany STANDART

karavany LUX

Nově nabízíme ubytování v  příjemném pří-
rodním prostředí v  kempu Sutikla v  borovém 
parku 50 m od moře nad místní promenádou 
z  Podgory do Čaklje. Můžete si vybrat ubyto-
vání ve stanu nebo karavanu. Hygienické spo-
lečné zařízení je udržované v čistotě. Prodejna 
potravin je v místě, stejně jako spousta restau-
rací, barů a kaváren. Na pláži půjčovna vodních 
sportů. K  dispozici za poplatek tenisový kurt 
v těsné blízkosti kempu
Poloha: příjemný kemp má ideální polohu, leží 
v borovém háji bezprostředně u moře na konci 
promenády 
Vybavení: v areálu je recepce a denně udržo-
vané nově opravené sociální zařízení 
Ubytování: nové 4 lůžkové stany – 2 ložnice, 
vařič, základní nádobí, lednice, elektřina, stolek 
se židlemi. Možnost obsazení 5. a 6. osobou bez 

nároku na lůžko a vybavení stanu 
Stravování: vlastní, možnost dokoupení stra-
vování formou bufetu v hotelu Podgorka
Pláž: pozvolná, s bílými oblázky je od kempu 
vzdálena 50 metrů. Na pláži restaurace a bar

seriál: 38540 30.05. – 13.06. 13.06. – 27.06. 27.06. – 04.07. 04.07. – 22.08. 12.09. – 19.09. 19.09. – 26.09.
    cena za osobu 05.09. – 12.09. 29.08. – 05.09. 22.08. – 29.08. 

4 osoby 1.299 1.999 2.499 2.899 999 899
3 osoby 1.399 2.399 2.899 3.199 999 899
2 osoby 1.499 2.699 3.299 3.699 999 899
5. a 6. osoba 499 499 499 499 499 499
3. osoba do 12 let 1.199 2.199 2.699 2.999 799 699
4., 5., 6. osoba do 12 let   ZDARMA            ZDARMA          ZDARMA           ZDARMA            ZDARMA            ZDARMA                        

cena zahrnuje: 7 x ubytování, pobytovou taxu, spotřebu elektrické energie a vody, služby 
delegáta
cena nezahrnuje: doprava: + 2450 Kč, 7 x  polopenze dosp. osoba: + 2600 Kč,  dítě do 6,99 let: 
+ 1850 Kč, 7 x večeře dosp. os.: + 1790 Kč, dítě do 6,99: + 1260 Kč, parkování: + 950 Kč/auto/7nocí

Podgora – kemp Sutikla – stany

Poloha: příjemný kemp má  ideální polohu, leží 
v borovém háji bezprostředně u moře na konci 
promenády 
Vybavení: v areálu je recepce a denně udržo-
vané nově opravené sociální zařízení. 
Ubytování: 
karavany STANDART: 4 lůžkové karavany – 
vařič, základní nádobí, lednice, elektřina, stolek 
se židlemi a venkovní stříška 
karavany LUX: 3-5 lůžkové karavany – vařič, 
základní nádobí, lednice, elektřina, stolek se 
židlemi a venkovní stříška – nově vybavené
Stravování: vlastní, možnost dokoupení stra-
vování formou bufetu v hotelu Podgorka
Pláž: pozvolná, s bílými oblázky je od kempu 
vzdálena 50 metrů. Na pláži restaurace a bar

seriál: 38541 30.05. – 13.06. 13.06. – 20.06. 20.06. – 27.06. 27.06. – 04.07. 04.07. – 22.08. 29.08. – 05.09. 12.09. – 19.09. 19.09. – 26.09.
    cena za osobu 05.09. – 12.09.   22.08. – 29.08. 

4 osoby 1.399 2.199 2.299 2.799 3.199 2.099 1.099 999
3 osoby 1.499 2.599 2.899 3.499 3.799 2.599 1.099 999
2 osoby 1.599 2.999 3.299 3.699 3.999 2.999 1.099 999
3. osoba do 12 let 1.299 2.399 2.699 3.299 3.599 2.399 899 799
4. osoba do 12 let            ZDARMA            ZDARMA           ZDARMA          ZDARMA           ZDARMA           ZDARMA           ZDARMA           ZDARMA

Podgora – kemp Sutikla – karavany 

seriál: 38541 30.05. – 13.06. 13.06. – 20.06. 20.06. – 27.06. 27.06. – 04.07. 04.07. – 22.08. 12.09. – 19.09. 19.09. – 26.09.
    cena za osobu 05.09. – 12.09. 29.08. – 05.09.  22.08. – 29.08. 

4 osoby 1.599 2.399 2.599 2.999 3.399 1.299 1.199
3 osoby 1.799 2.799 3.199 3.699 3.999 1.299 1.199
2 osoby 1.899 3.399 3.599 3. 899 4.399 1.299 1.199
5. osoba 499 499 499 499 999 499 499
3. osoba do 12 let 1.599 2.599 2.999 3.499 3.799 1.099 999
4. a 5. osoba do 12 let    ZDARMA            ZDARMA           ZDARMA          ZDARMA           ZDARMA           ZDARMA           ZDARMA                                                                     

cena zahrnuje: 7 x  ubytování, pobytovou taxu, spotřebu elektrické energie a vody, služby delegáta
cena nezahrnuje: doprava: + 2450 Kč, 7 x  polopenze dosp. osoba: + 2600 Kč,  dítě do 6,99 let: + 1850 Kč, 7 x večeře 
dosp. os.: + 1790 Kč, dítě do 6,99: + 1260 Kč, parkování: + 950 Kč/auto/7nocí

Výhodná
cena

do 30.4.5 %

do 30.4.5 %

15 % do 31.1.

15 % do 31.1.

10 % do 31.3.

10 % do 31.3.
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Poloha: 50 – 180 m od pláže, moře a krásné 
pobřežní promenády pod pohořím Biokovo
Vybavení: restaurace, směnárny, supermarke-
ty v těsné blízkosti 
Ubytování: všechny APT mají denní místnost 
s jídelním stolem, koupelnu, kuchyňku vybave-
nou pro daný počet osob, terasu nebo balkon, 
APT s klimatizací (COMFORT) za příplatek. A 2: 
1/2 ložnice, A 3: 1/3 ložnice, A 2+2: 1/2 ložnice 
+ rozkl. dvoulůžko v obýváku, A 4: 2/2 ložnice, 
A 5: 1/2 + 1/3 ložnice, A 6: 3/2 ložnice, povleče-
ní a ručníky jsou v ceně 
Stravování: vlastní, možno dokoupit stravu 
v hotelu Podgorka formou švédských stolů
Pláž: nádherné oblázkové pláže do 180 m od 
ubytování, u pláže restaurace, bary, pizzerie, 
půjčovny vodních sportů za poplatek

seriál: 38539 do 30.05. 30.05. – 13.06. 13.06. – 27.06. 27.06. – 11.07. 11.07. – 22.08. 
 od 12.09. 05.09. – 12.09. 29.08. – 05.09. 22.08. – 29.08.

A 2 5.750 7.990 9.200 10.300 11.450
A 3 7.990 10.300 11.450 12.600 13.700
A 2+2 8.700 10.990 12.600 15.200 17.400
A 4 9.160 11.450 13.700 16.000 18.300
A 5 11.450 13.750 16.000 18.300 20.600
A 6 13.750 16.000 18.350 20.620 24.050                         

cena zahrnuje: nájem apartmánu na 7 nocí, povlečení, ručníky, spotřebu vody a el. energie, 
delegáta, závěrečný úklid 
cena nezahrnuje: doprava: + 2450 Kč,  APT typ Comfort s klimatizací: + 20 %,  7 x  polopenze 
dosp. osoba: + 2600 Kč,  dítě do 6,99 let: + 1850 Kč, 7 x večeře dosp. os.: + 1790 Kč, dítě do 
6,99: + 1260 Kč
povinný poplatek na místě:  pobytová taxa: dosp. osoba od 18 let: 1 EUR/noc, dítě 12 – 17,99 let: 
0,5 EUR/noc

Podgora – soukromé apartmány

Poloha: je jediným kempem ve městě Makar-
ska. Je obklopen borovicemi, od pláže 200 m, 
cetrum cca 1,2 km
Vybavení: restaurace s výbornou stravou, kavár-
na, aperitiv bar, parkoviště, udržované sociální 
zařízení, sprchy, prádelna, sušárna, prostor ke 
grilování, WiFi zdarma. V  blízkosti sportovní 
a rekreační centrum s tenisovými kurty, minigolf 
nebo plážový volejbal, vodní sporty na pláži za 
poplatek, parkování cca 20 m od Vašeho karava-
nu za poplatek
Ubytování: velmi pěkně zařízené 3-4 lůžkové 
karavany lux klima, vybavené novým zaříze-
ním: vařič, základní nádobí, lednice, elektřina, 
stolek se židlemi a venkovní předstan. Možnost 
klimatizace za příplatek 0,5 Eur/hodinu (sami 
si můžete určit počet hodin, které využijete, 
klimatizace není podmínkou při zakoupení 
pobytu, platíte až na místě delegátce, dle Vaší 

potřeby) 
Stravování: vlastní, možnost dokoupení polo-
penze přímo v restauraci v kempu, cca 30 – 50 m 
od Vašeho karavanu 
Pláž: oblázková s jemnými kamínky a pozvol-
ným vstupem do moře s hustým borovicovým 
porostem, který nabízí příjemný stín 

Makarska – kemp Jure

seriál: 38542 30.05. – 13.06. 13.06. – 20.06. 20.06. – 27.06. 27.06. – 04.07. 04.07. – 22.08. 12.09. – 19.09. 19.09. – 26.09.
    cena za osobu 05.09. – 12.09. 29.08. – 05.09.  22.08. – 29.08. 

4 osoby 1.599 2.399 2.599 2.999 3.399 1.299 1.199
3 osoby 1.799 2.799 3.199 3.699 3.999 1.299 1.199
2 osoby 1.899 3.399 3.599 4.199 4.699 1.299 1.199
5. osoba 499 499 499 499 999 499 499
3. osoba do 12 let 1.599 2.599 2.999 3.499 3.799 1.099 999
4. osoba do 12 let            ZDARMA            ZDARMA           ZDARMA          ZDARMA           ZDARMA           ZDARMA           ZDARMA                                           

cena zahrnuje: 7 x  ubytování, pobytovou taxu, spotřebu elektrické energie a vody, služby 
cena nezahrnuje: doprava: + 2450 Kč, polopenze: +  2599 Kč/osoba, klimatizace 0,5 Eur/hodina, parkování: 
+  950 Kč/týden/auto

do 28.2.4 %

8 % do 31.1.

do 30.4.5 %

15 % do 31.1.

10 % do 31.3.
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8 km pod Podgorou se nachází Igrane, známé turi-

stické místo s  krásnou pláží, podél dlouhé pláže 
k Živogošči při promenádě jsou vystavěny komfortní 
domy a vily, kavárny, obchody a restaurace. 

Igrane

Poloha: 80 m od moře a 30 m od centra
Vybavení: supermarket 40 m, společné poseze-
ní s grilem, parkování u domu, kavárny a restau-
race  do 100 m, parkování u domu 
Ubytování: krásné, nově zrekonstruované APT 
a studia. STU 2: místnost s  manželským lůž-
kem, možnost 1 přistýlky (za poplatek), A 2+2: 
ložnice s  manželským lůžkem, denní místnost 
s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, každý APT 
má koupelnu a terasu nebo balkon. Některý 
možnost klimatizace za poplatek
Stravování: vlastní, v místě restaurace a taverny
Pláž: krásná oblázková pláž 80 m od domu

apartmány Prug

seriál: 38540 STU 2 A 2+2 přist. ve STU 

do 6.6. 4.850 8.500 1.390
06.06. – 13.06. 5.300 9.700 1.390
13.06. – 20.06. 6.750 10.850 1.390
20.06. – 27.06. 7.350 12.740 1.390
27.06. – 22.08. 8.900 14.480 1.960
22.08. – 29.08. 8.000 13.300 1.960
29.08. – 05.09. 7.300 12.100 1.390
05.09. – 12.09. 6.000 10.900 1.390
od 12.09. 4.850 8.500 1.390                         

cena zahrnuje: nájem apartmánu na 7 nocí, povlečení, ručníky, spotřebu vody a el. energie, 
závěrečný úklid, 
cena nezahrnuje: doprava: + 2450 Kč , klimatizace: + 5 EUR/den
povinný poplatek na místě: pobytová taxa: dosp. osoba od 18 let: 1 EUR/noc, dítě 12 – 17,99 let: 
0,5 EUR/noc

Sárvár je městečko s jedním z nejmoderněj-
ších lázeňských koupališť, které můžeme najít 
v Maďarsku. Historie se datuje až do antic-
kých dob. Dnešní Sárvár je taková kombinace  
moderního i historického střediska, kde nalez-
nete spoustu obchůdků v klidných uličkách, ale 
i moderní velkoobchody, živo a ruch. V lázních 
Sárvár  lze navštívit 7 bazénů z toho 1 vnitřní, 
2 polokryté a zbytek venkovních. I zde můžete 
zažít krásné chvíle relaxace a oddychu při růz-
ných procedurách jako masáže, sauny, koupele, 
vířivky. Voda v Sárváru je vhodná pro pacienty, 
kteří mají problémy s pohybovým ústrojím, 
kůži, gynekologických problémech,…
Park Inn patří do sítě hotelů vyzařující mládím 
a svěžestí. Pro tuto síť je charakteristická jedno-
duchost, modernost, přizpůsobení se požadav-
kům a přáním hostů, pocit bezpečí a v nepo-
slední řadě rovnováha mezi cenou a kvalitou. 
Park Inn byl postaven v roce 2006 a mimo jiné 
získal také Cenu maďarského turismu a kvality 
a také cenu Zelený hotel. Hotel je propojen s ter-
málním areálem krytou chodbou. Od května do 
konce září je otevřen i venkovní areál. Všechny 
pokoje mají vlastní koupelnu, WC, fén, individu-
álně ovladatelnou klimatizaci, SAT TV, připojení 

na internet zdarma, mini bar 
Snídaně a večeře: se podává v  restauraci for-
mou bohatých a chutných švédských stolů.  
Hosté mají neomezený přístup do lázní (vnitřní 
a venkovní bazény s  termální léčivou vodou, 
vnitřní a venkovní zážitkové bazény, plavecké 
bazény, venkovní a vnitřní skluzavky). Svět sau-
ny je za poplatek
Program: 
1. den – odjezd v ranních hodinách z  Písku, 
Milevska, Tábora, Plané, Soběslavi, Veselí nad 
Lužnicí, Třeboně a po trase  se zastávkou na 
občerstvení, příjezd do Sárváru, ubytování, od 
15.00 hod. neomezený vstup do termálního 
areálu, večeře
2.-3. den – snídaně, koupání, procházky, večeře
4. den – koupání, do 12.00 hod. předání pokojů 
a odjezd zpět do ČR se zastávkou na večeři, pří-
jezd do Písku kolem 18.00 hodiny

seriál:  termín dosp. osoba dosp. osoba. dítě 6 – 17,99 let přípl. 1/1 pokoj
  v 1/2 pokoji na přist. na přist.

3601 14. – 17.05. 6.490 5.290 4.290 3.200
3602 17. – 20.09. 6.490 5.290 4.290 3.200                         

dítě do 6 let na přistýlce platí pouze dopravu 990 Kč
cena zahrnuje: 3 x ubytování v hotelu, 3 x polopenzi, dopravu zahraničním busem, neomeze-
ný vstup do termálního areálu, zapůjčení županu a osušky, průvodce
cena nezahrnuje: pobytovou taxu, platí se na místě: 1,7 EUR za osobu a noc, platí osoby od 18 let, 
komplexní cestovní pojištění: + 104 Kč
minimální počet účastníků: 40

Maďarsko – Sárvár – hotel Park Inn ****

Výhodná
cena

HIT!

do 28.2.4 %

10 % do 31.1.
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Krásné město Caorle se nachází na severu Itálie 
v oblasti zvané Veneto (Benátsko). Bylo založeno již 
kolem roku 40 př.n. l. a původně se jednalo o ostrov 
s vodními kanály, kvůli čemuž je Caorle občas nazý-

váno malými Benátkami. V současné době má Caorle 
přibližně 12 000 obyvatel a nabízí svým návštěvní-
kům hned několik důvodů k návštěvě. Kromě již 
zmíněného historického centra se v Caorle nachází 
aquapark Aquafollie, mnoho obchodů, restaurací, 
sportovní centrum, fi tness centrum, supermarkety 

aj. Pláže jsou zde vyhledáva-
né zejména pro svůj jemný 
písek a možnost sportovních aktivit. Letovisko nabízí 
mnoho atrakcí pro děti – herny, nafukovací skákadla, 
možnost zapůjčení rodinných kol, svezení se vláč-
kem Orient express,…

Caorle 

rezidence Colombo 
Poloha: apartmánový komplex se nachází v cen-
tru Caorle – Spiaggia di Ponente 
Vybavení: bazén pro dospělé na střeše resi-
dence (zpravidla vyžadována koupací čepice), 
menší bazének pro děti, sluneční terasa s lehát-
ky (počet míst omezen), výtah a parkoviště 
(1 parkovací místo pro každý apartmán)
Ubytování: moderně zařízené apartmány vyba-
veny klimatizací, TV a sejfem, většina je vybave-
na mikrovlnnou troubou
Apt typ A – pro 4 osoby: obývací pokoj s roz-
kládacím dvoulůžkem, 2 lůžky a kuchyňským 
koutem, koupelna, balkon nebo předzahrádka
Apt typ B – pro 4-5 osob: obývací pokoj s roz-
kládacím dvoulůžkem a kuchyňským koutem, 
ložnice pro 2 osoby, koupelna, balkon nebo 
předzahrádka (případné 5. lůžko formou rozklá-
dacího křesla, buď v obývací části nebo v ložnici)
Apt typ C – pro 7 osob: obývací pokoj s rozklá-
dacím dvoulůžkem, jedním samostatným rozklá-
dacím lůžkem a kuchyňským koutem, ložnice se 
2 lůžky, 2. ložnice s palandou nebo 2 oddělenými 
lůžky, koupelna, balkon nebo předzahrádka 
Strava: vlastní
Pláž: 50 m od písčité pláže

rezidence Roberta
Poloha: apartmánový komplex se nachází 
v západní části letoviska, asi 400 m od centra 
Vybavení: komplex byl poprvé otevřen v letní 
sezóně 2009, má bazén, výtah a parkoviště (pro 
každý apartmán 1 parkovací místo)

Ubytování: komplex se skládá ze 2 budov s cel-
kem 40 prostornými apartmány; které jsou nově 
zařízeny a vybaveny SAT/TV, sejfem a klimati-
zací, většina je vybavena mikrovlnnou troubou 
a pračkou 
Apt typ B – pro 5 osob: obývací pokoj s kuchyň-
ským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 oso-
by, 1 ložnice s manželským lůžkem a 1 lůžkem, 
koupelna, balkon či terasa
Strava: vlastní
Pláž: 150 m od písčité pláže 

galerie Gran Mado
Poloha: nový apartmánový komplex se nachá-
zí v západní části letoviska, 500 m od centra 
Vybavení: zcela nový komplex byl poprvé ote-
vřen v letní sezóně 2012, má bazén, výtah a par-
koviště (pro každý apartmán 1 parkovací místo)
Ubytování: prostorné apartmány jsou nově 
zařízeny a vybaveny SAT/TV, sejfem a klimati-
zací, většina je vybavena mikrovlnnou troubou 
a pračkou
Apt typ A – pro 4 osoby: obývací pokoj s roz-
kládacím dvoulůžkem, vysunovacím lůžkem 
pro 1-2 osoby a kuchyňským koutem, koupel-
na, balkon 
Apt typ B – pro 5 osob: obývací pokoj s kuchyň-
ským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 oso-
by, ložnice s manželským lůžkem a 1 lůžkem, 
koupelna, balkon 
Strava: vlastní 
Pláž: 180 m od písčité pláže

rezidence Colombo, Roberta, Galerie Gran Mado

seriál: 4901-3 Colombo Colombo Colombo Roberta Gran Mado Gran Mado
 A (4) B (5) C (7) B (5) A (4) B (5)

30.05. – 06.06. 6.990 7.990 10.990 7.990 6.990 7.990
06.06. – 13.06. 8.990 10.990 11.990 10.990 8.990 10.990
13.06. – 20.06. 12.290 13.990 15.990 13.990 12.290 13.990
20.06. – 27.06. 15.490 17.590 20.990 17.590 15.490 17.590
27.06. – 04.07. 18.490 23.990 28.990 23.990 18.490 23.990
04.07. – 01.08. 18.990 24.990 28.990 24.990 18.990 24.990
01.08. – 15.08. 19.490 25.590 29.590 25.590 19.490 25.590
15.08. – 22.08. 18.990 24.990 28.990 24.990 18.990 24.990
22.08. – 29.08. 16.490 18.590 21.990 18.590 16.490 18.590
29.08. – 05.09. 12.990 14.990 19.990 14.990 12.990 14.990
05.09. – 12.09. 8.990 10.990 11.990 10.990 8.990 10.990
12.09. – 19.09. 6.990 7.990 10.990 7.990 6.990 7.990                         

cena u apartmánových domů Colombo, Roberta a Gran Mado zahrnuje: pronájem zvole-
ného typu APT na 7 nocí, služby delegáta, zákonné pojištění CK, plážový servis, závěrečný úklid
cena nezahrnuje: doprava autobusem: +1990 Kč
Poplatky placené na místě pobytu – povinné: pobytová taxa 3,5 Eur/osoba od 11 let/pobyt, 
spotřeby energií (voda, elektřina, plyn) 40 Eur/apartmán, vratná kauce 100 Eur/apartmán

Odjezdová místa bez příplatku: Praha, Plzeň, Benešov, Tábor, Příbram, Nepomuk, Strakonice, 
Písek, Blatná, České Budějovice, Kaplice, Český Krumlov, Vodňany, Brno, Jihlava, Humpolec, Vel-
ké Meziříčí, Znojmo, Slaný, Kladno, Louny, Chomutov, Ústí nad Labem, Mladá Boleslav, Votice, 
Lovosice, Dobříš, Liberec, Turnov
S  příplatkem 100,- (uskuteční se za předpokladu min. 6 osob): Prachatice, Horažďovice, 
Veselí nad Lužnicí, Vimperk, Milevsko, Beroun, Karlovy Vary
S příplatkem 150,- (uskuteční se za předpokladu min. 6 osob): Sušice, Kdyně, Mariánské 
Lázně, Planá u Mar. Lázní, Stříbro, Tachov, Kutná Hora, Žatec, Domažlice, Klatovy
S  příplatkem 190,- (uskuteční se za předpokladu min. 6 osob): Česká Lípa, Poděbrady, 
Sokolov, Most, Hradec Králové, Teplice, Cheb, Pardubice, Děčín

Další ujednání:  V případě, že z odjezdového místa bude méně, než 6 klientů, vyhrazuje si CK 
právo nabídnout některé z hlavních odjezdových míst, aby byla splněna podmínka min. 6 osob 
(týká se i nástupních míst bez příplatku)

rezidence Colombo

rezidence Roberta

galerie Gran Mado

6 %
do 15.2.

4 %

5 %
do 31.3.

3 %
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Pro milovníky aktivního odpočinku i  koupání  jsme 
opět  zařadili do své nabídky jeden z  nejúspěšněj-
ších zájezdů. Jedná se o pobyt u čistého Jaderského 
moře v hotelu s polopenzí proložený výlety. Zájezd je 

vhodný i pro celé rodiny. Kdo se chce pouze koupat, 
využije toho v plné míře, komu se týdenní  lenošení 
na pláži zdá příliš dlouhé, navštíví s námi nejznámější 
národní parky Chorvatska jako jsou Plitvická jezera, 

vodopády řeky Krka, Šibenik, Kornatské 
ostrovy a soutěsku Paklenica v  pohoří 
Velebit. Ve 2 termínech i chorvatské Benátky Trogir 
a Split. Všechny návštěvy a prohlídky národních par-
ků jsou doprovázeny česky mluvícím průvodcem.

Národní parky Chorvatska s pobytem u moře

(program jednotlivých dnů může být prů-
vodcem upraven v závislosti na počasí)
1. den – odjezd z ČR v odpoledních hodinách 
2. den – dopoledne prohlídka národního par-
ku Plitvická jezera (zařazeného na listinu 
UNESCO) tvořeného 16ti terasovitě položenými 
jezery, propojenými vodním tokem s množ-
stvím vodopádů a peřejí na délce 8 km s míst-
ním průvodcem (povinné) a českým překla-
dem,  v cca 13.00 hod. odjezd na ubytování do 
hotelu ALBA ve středisku Sv. Filip a Jakov, 4 km 
severně od Biogradu, večeře
3. den –  odpočinek na pláži, volný program 
4. den – po snídani odjezd do Šibeniku – pro-
hlídka, panoramatický výhled z pevnosti sv. Anny, 
kterému dominují katedrála sv. Jakuba, gotické 
kostely, renesanční radnice, biskupský palác, 
pevnost Sv. Anny s nádherným panoramatickým 
výhledem, návštěva tržnice. Přejezd do NP Krka 
s  kaskády  nádherných vodopádů, mlýnicemi, 
možnost koupání pod vodopády a ochutnávka 
místních likérů. Návrat do hotelu, večeře
5. den – po snídani fakultativně lodní výlet na 
Kornatské ostrovy s rybím piknikem, zastávka 
u jezera Telaščica, možnost koupání, procházka 
k útesům, navečer návrat kolem 18.00 hodiny 
6. den – polodenní výlet do Zadaru, prohlídka 
historického centra, tržnice, individuální volno, 
po večeři návštěva večerního Biogradu s nád-
hernou promenádou a starými úzkými uličkami
7. den – celodenní výlet na Velebit – Velká 
Paklenická soutěska, jeskyně Manita peč, 
prohlídka, koupání u hotelu Alan ve Starigradu, 
navečer návrat do hotelu
8. den – po snídani celodenní výlet do Splitu 
a „chorvatských Benátek„ – Trogiru * (pouze u seriálu 
301 a 308) ostatní termíny volný den, koupání  
9. den – dopoledne do 10.00 hodin uvolnění 
pokojů, možnost koupání, v  cca 18.00 hodin 
odjezd do ČR
10.den – příjezd do ČR v časných ranních hodi-
nách do ČB, dále dle místa nástupu
Ubytování: hotel ALBA *** – 110 m od pláže, 
moderně zařízené 2 lůžkové pokoje s možnos-

tí 1 přistýlky, vlastní sociální zařízení, balkon, 
rodinné pokoje (oddělená ložnice + rozkládací 
dvoulůžko v  obýváku, 2 x WC, minikuchyňka, 
jídelní  kout) na vyžádání – u rodinných pokojů 
povinný příplatek za mořskou stranu, možnost 
volby pokoj s výhledem na moře (za příplatek) 
nebo k místní komunikaci  
Stravování: snídaně a večeře formou bufetu

Program zájezdu

seriál: termín dosp. osoba v 1/2 dítě do 12 let dosp. na přist.
  dítě do 12 let v 1/2 na přist.

301* 12.06. – 21.06.  9.590 5.000 8.990
302 19.06. – 28.06. 9.990 5.000 9.590
303 26.06. – 05.07.  10.390 5.000 9.690
304 03.07. – 12.07.  10.590 5.000 9.990
305 10.07. – 19.07.  10.590 5.000 9.990
306 14.08. – 23.08.  10.590 5.000 9.990
307 21.08. – 30.08.  9.990 5.000 9.590
308* 28.08. – 06.09. 9.790 5.000 8.990                         

cena za dítě do 12 let v rodinném pokoji: - 1.600 Kč z ceny dospělé osoby
cena zahrnuje: 7 x ubytování, 7 x polopenzi formou bufetu, výlety uvedené v  programu 
s  výjimkou vstupů, průvodce, dopravu  klimatizovaným busem, pojištění CK proti úpadku, 
pobytovou taxu
cena nezahrnuje: pokoje s výhledem na moře: + 800 Kč/pokoj/týden, 1/1 pokoj: seriál 301: 
+ 1.100 Kč, ostatní termíny: + 2.600 Kč, vstupné Plitvice červen: dosp. osoba: + 420 Kč, dítě 
7 – 18 let: + 235 Kč, vstupné Plitvice červenec a srpen: dosp. osoba: + 635 Kč, dítě 7 – 18 let: 
+ 235 Kč, komplexní cestovní pojištění: + 260 Kč
odjezdová místa:  Praha, Beroun, Plzeň, Písek, Milevsko, Tábor, ČB i po trase ( možnost domlu-
vy pro skupinky)
doporučené kapesné na vstupy: cca do 25 EUR + lodní výlet Kornaty + Telaščica: 27 EUR (200 kuna)
minimální počet účastníků: 38

HIT!

do 31.1.7 %
do 28.2.4 %

9 % do 31.1.
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Většina z nás si při cestě na Jadran ani nestačí povšim-
nout hezkých míst při cestě. Proto opět zařazujeme 
inovovaný úspěšný hvězdicový zájezd s  pobytem 
u moře na jednom místě, s výborným jídlem a boha-

tým programem. Chceme Vás pozvat do slovinské 
Lublaně, která zůstává i přes své historické skvosty 
často opomíjená,  do slovinského krasu – navštívíme 
Škocjanskou jamu s nádhernou krápníkovou výzdo-

bou, relaxaci na pláži zpestříme výlety 
do Puly, Motovum, Pazinu, ale i Poreče. 
Třešničkou na dortu bude prohlídka italských Bená-
tek, které nestačí vidět jen jednou.  

Perly Slovinska a  Istrie s výletem do Benátek

(program jednotlivých dnů může být prů-
vodcem upraven v závislosti na počasí)
1. den – odjezd ve večerních hodinách, noční 
přejezd přes Rakousko do Slovinska
2. den – ráno zastávka u malebného Bledské-
ho jezera na úpatí Julských Alp s teplou vodou 
a s ostrůvkem, na kterém je poutní kostel Panny 
Marie. Prohlídka historické Lublaně, jejíž domi-
nantu tvoří Lublaňský hrad, který se tyčí nad 
řekou Lublanicí, Katedrála sv. Mikuláše, Troj-
mostí a Dračí most. Odjezd do Slovinského 
krasu, prohlídka Škocjanské jeskyně, odjezd 
na ubytování na pobřeží Jadranu do Poreče. 
3. den – celodenní odpočinek na pláži
4. den – celodenní výlet po Istrii, přejezd do jed-
noho z nejstarších měst na východním jadran-
ském pobřeží do Puly s jejím velkolepým amfi -
teátrem, prohlídka, osobní volno, návrat přes 
Limski fj ord – přírodní rezervace (pěstují se zde 
ústřice a slávky jedlé) se zastávkou do Poreče 
5. den – odpočinek na pláži. Možnost fakulta-
tivního celodenního výletu na Brijunské ostrovy, 
které přitahují návštěvníky zejména svou přírod-
ní krásou. Národní park tvoří dva velké a dvanáct 
menších ostrovů, jejichž kulturní památky svědčí 
o bohaté minulosti. Bílé skály, které září na bře-
zích souostroví a na jeho plážích, zdůrazňují 
krásu istrijského kamene. Automobily nemají na 
ostrovy přístup, dopravu návštěvníků po ostro-
vě zajišťují autovláčky 
6. den – odpočinek na pláži
7. den – výlet do historické Poreče s tradičními 
istrijskými kamennými domy a  nepřehlédnu-
telným bludištěm postranních ulic, návštěva 
Eufraziovy baziliky, která je zapsána v sezna-
mu světového dědictví UNESCO. Její součástí 
je i biskupský palác, baptisterium a kampanila. 
Projdeme se 2000 let starou Dekumanskou 
ulicí, zavítáme do přístavu a na místní trhy. Pře-
jezd do vysoko položeného města Motovum, 
které je obklopené hradbami a odkud je nád-
herný výhled po okolí. V blízkých chráněných 
Motovunských lesích rostou vzácné lanýže, na 
jejichž vyhledávání se používají zvlášť vycviče-
ní psi (případně vepři). Zde se nachází i známá 
restaurce Zigante, kde lze tyto houby ochut-
nat na různé způsoby a posoudit, jestli jsou 
opravdu takovou lahůdkou. Přejezd do Pazinu 
– původně Pazinská tvrz byla majetkem bis-
kupa Porečského, prohlídka, Pazinská propast 
– přírodní památka chráněná zákonem. Návrat 
do Poreče
8. den – odpočinek na pláži, možnost fakulta-
tivního celodenního lodního výletu do Limské-
ho fj ordu se zastávkou v malebné Rovinji, kou-
páním ve Vrsaru a rybím piknikem. Cena 25 EUR

9. den – po snídani odjezd do Itálie na Punta 
Sabbioni, odtud lodí (20 EUR jízdenka) oko-
lo ostrovů Murano, Burano, Torcello a Lido 
do romantických Benátek (cca 40 minut), pro-
hlídka nejzajímavějších míst - náměstí sv. Mar-
ka, bazilika Sv. Marka, Dóžecí palác, kostel sv. 
Jana a Pavla, kanál Grande. Navečer zpět na 
Punta Sabbioni, odjezd do ČR
10. den – návrat v časných ranních hodinách.

Ubytování: ** hotel Delfi n v  Poreči – Zelená 
Laguna, (nově zrekonstruované 1/2 pokoje 
s koupelnou) , na přistýlce nelze dospělá osoba 
Stravování: 7 x polopenze formou bohatých 
švédských stolů

Program zájezdu

seriál:  termín cena

309 04.09. – 13.09. 8.990                         

cena zahrnuje: 7 x ubytování v pokoji bez balkonu, 7 x polopenzi formou bufetu, dopravu 
klimat. busem včetně výletů, pojištění CK proti úpadku, průvodce, pobytovou taxu
cena nezahrnuje: jednolůžkový pokoj: + 650 Kč, balkon: + 400 Kč/osobu a pobyt, pokoj na 
moře: + 400 Kč, komplexní cestovní pojištění: + 260 Kč
slevy: dítě do 12 let na přistýlce: - 1.500 Kč
doporučené kapesné na vstupy: cca 45 EUR (Škocjanské jeskyně, lodní lístek do Benátek, Pula)
minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

HIT!

do 31.1.7 %
do 28.2.4 %

9 % do 31.1.
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Přijměte pozvání do míst, kde historie, příroda a moře 
nabízí dokonalou, zážitky proloženou aktivní dovo-
lenou. Navštívíme Ulcinj, Svatý Štefan, Budvu, Boku 
Kotorskou, Starý Bar, Skadarské jezero a perličkou 

bude výlet do Albánie – Shkodra. Výchozím místem 
pro výlety bude Ulcinj se svou 13 km dlouhou a 100 m
širokou pláží s  jemným pískem. Ulcinj nám připo-
míná „Malý orient“, a to se vším, co k  němu patří. 
V úzkých uličkách, jež si zachovaly feudální ráz, 
najdeme kavárny a čajovny, obchůdky s ručně zpra-

covaným stříbrem a zlatem, keramikou 
a rukodělnými výrobky z kůže, dřeva, aj. 
Při zpáteční cestě budete mít možnost se pokochat 
krásou starobylého Dubrovníku.

Za krásami Černé hory

(program jednotlivých dnů může být prů-
vodcem upraven v závislosti na počasí)
1. den – odjezd v poledne z Prahy přes Č. Budě-
jovice, Rakousko do Chorvatska, noční přejezd
2. den – v poledne příjezd do Černé Hory –
Ulcinj, ubytování, volno, koupání
3. den – snídaně, volný den, projížďka busem 
okolo Velké pláže až k řece Bojaně, kde se 
nachází spousta tradičních i rybích restaurací, 
nádherné koupání, návrat do hotelu, po večeři 
prohlídka Ulcinju. Stará Ulcinj – návštěva pev-
nosti (Archeologické a etnografi cké muzeum, 
bývalé vězení)
4. den – po snídani odjezd do fj ordu Boka 
Kotorská – z Perastu lodí krátká plavba ke kos-
telíku Gospa od Škrpjela (malé muzeum) – pro-
hlídka historického Kotoru – města námořníků 
(v seznamu UNESCO), Budva (historické jádro 
města), zastávka na fotografování u Svatého 
Štefanu, klášter Reževiči, návrat, večeře
5. den – po snídani odjezd do Starého Baru, kde 
roste nejstarší oliva na Jadranu (přes 2000. let), 
poté návštěva Cetinje – kulturní a duchovní cen-
trum Černé Hory, bylo hlavním městem starého 
Černohorského království, sídlili zde vládci země 
z dynastie Petrovič-Njegoš (poslední z dynastie 
jsou zde pochováni v  královské hrobce). Mezi 
další nejnavštěvovanější památky patří Cetin-
ský klášter a černohorský palác Nikoly I. (dnes 
národní muzeum), při pěkném počasí výjezd 
na horu Lovčen (1.562 m) – mauzoleum krá-
le Neguše s  krásným rozhledem,odpoledne 
návrat do Ulcinju, večeře
6. den – snídaně, volný den, koupání, večeře
7. den – po snídani výlet do Albánie do kupec-
kého města Shkodra, vyjdeme na pevnost 
Rozafu, odkud je výhled na Skadarské jezero 
z albánské strany a na albánské řeky Bojanu 
a Drin. Skadar – procházka městem: kostely 
mešity, návštěva tržnice. Po návratu večeře. 
Program výletu do Albánie bude ještě aktuali-
zován vzhledem k  časovým možnostem a dle 
pokynů místní slovensky hovořící průvodkyně
8. den – po snídani odjezd do Virpazaru (zří-
cenina hradu) – vstupní místo na jedno z nej-
větších balkánských jezer – Skadarské jezero 
10–13:00 hod. prohlídka návštěvnického cent-
ra, plavba lodí po jezeře s občerstvením, koupá-
ní z  lodě na jezeře, možnost ochutnat tradiční 
oběd šaran (kapr), návrat do hotelu, večeře
9. den – po snídani odjezd do Dubrovníku 
– (9-hodinová bezpečnostní pauza řidičů), 
lanovkou na horu Srč, prohlídka města včetně 
městských hradeb, fakultativně lodí ze starého 
přístavu ve městě na ostrov Lokrum (pevnost, 
botanická zahrada, volno na koupání, ve večer-

ních hodinách odjezd do ČR přes Chorvatsko, 
Slovinsko a Rakousko
10. den – v odpoledních hodinách dojezd do ČR

Ubytování: ** hotel Mediteran Resort Ulcinj je 
v centru starého města, obklopen borovicovým 
lesem blízko městské pláže s vlastním bazénem 
se sladkou vodou. Dvoulůžkové pokoje s mož-
ností 1 přistýlky mají vlastní koupelnu, klimati-
zaci a balkon, na pokojích minilednička a SAT 
TV, bezplatná Wi-Fi u recepce, snídaně formou 
bufetu, večeře  výběrem z menu o 3 chodech

Program zájezdu

seriál: termíny dosp. osoba dosp. os. na přist.

310 12.06. – 21.06. 11.790 11.390
311 04.09. – 13.09. 11.790 11.390                         

cena zahrnuje: 7 x ubytování, 7 x polopenzi, dopravu zahraničním busem včetně uvedených 
výletů s výjimkou fakultativních, pobytovou taxu, průvodce, pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění: + 260 Kč, 1/1 pokoj: + 2390 Kč 
doporučené kapesné na vstupy: 60 EUR a cca 200-300 HRK (do Dubrovníku)
odjezdová místa: Praha, Plzeň, Písek, Tábor, ČB i po trase (možnost domluvy pro skupinky)
minimální počet účastníků: 38

do 31.1.

do 28.2.

800 KČ

400 KČ
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Krásná příroda, turistické i kulturní zážitky, krátké vzdá-
lenosti, kvalitní bydlení i stravování, aktivní program 
a v neposlední řadě i příjemná cena – to jsou hlavní argu-
menty pro ty, kteří by se rádi vrátili do míst, kde začínali 
s vysokohorskou turistikou, kde se vždycky cítili jako 

doma, kde se i dnes bez problémů domluví. Bydlet bude-
te v hotelu AGRO ve Veĺké Lomnici v pokojích s vlastním 
sociálním zařízením a výhledy na štíty hor. Stravování je 
zajištěno formou polopenze přímo v  hotelu s  jednot-
ným chutným menu. Nedaleký Vrbov, vyhlášený svými 

termálními bazény a bezvadným koupá-
ním, bude jistě zpestřením Vaší dovolené, 
stejně jako večerní koupání v  Aquaparku v Popradu. 
Během týdenního pobytu budou uskutečněny 4 auto-
busové výlety, které jsou zahrnuty v ceně. V posledních 
14 sezonách velice oblíbený a rychle vyprodaný zájezd, 
pro velký zájem jsme zajistili prázdninový termín.

SLOVENSKO – Vysoké Tatry

Velice zajímavý a oblíbený zájezd k jezerům, vodo-

pádům, do údolí alpských hor, malebných měst 
a upravených vesniček. Během 3 dnů uvidíte to nej-
zajímavější na níže uvedené trase. Doprovázet Vás 

bude zkušený průvodce.Okruh Rakouskem

1. den – odjezd v  ranních hodinách z  ČR na 
Slovensko. Nástupní místa: Praha (za příplatek), 
Písek, Milevsko, Tábor, Pelhřimov, Jihlava, Brno, 
Olomouc,…) i po trase, po cestě zastávka na 
oběd na území ČR, ubytování, večeře 
2.-7. den – program s turistikou a možností kou-
pání v termálních bazénech ve Vrbově. Autobus 
bude k  dispozici celý týden. Během pobytu 
budou uskutečněny 4 výlety + 1 x odvoz k ter-
málnímu koupališti Vrbov a 1 x večerní koupání 
v Aquaparku v Popradu
1. Pieninský národní park, Červený kláštor, plav-
ba po Dunajci,…
2. Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, pěší turistika 
3. Slovenský ráj
4. Tatranská Lomnica, možnost individuální 
turistiky

8. den –  po snídani odjezd  z Velké Lomnice do ČR 
se zastávkou na oběd na území ČR. Příjezd kolem 
18.00 hod. do Tábora, dále dle nástupních míst

Program zájezdu

1. den – odjezd z  ČR v časných ranních hodi-
nách. Dopoledne prohlídka Solných jezer Atter-
see a Mondsee s  krátkým odpočinkem v této 
rekreační oblasti. Poté přejedeme do oblasti 
Salzburku – Berchtesgadenu, kde navštíví-
me známé „Hitlerovo Orlí hnízdo“ umístě-
né v  horské oblasti s  překrásnými pohledy na 
okolní Alpy. Po přejezdu německým územím 
zavítáme do známého turistického městečka 
Lofer. Po procházce tímto malebným městem 
odjezd do Maishofenu na ubytování v hotelu, 
večeře, nocleh
2. den – snídaně, odjezd do romantického údolí 
Vysokých Taurů, až k mohutným Krimmelským 
vodopádům, kde se můžete vydat na procházku 
kolem překrásných kaskád. Odpoledne odjezd 
do oblasti Kaprunského masivu, kde vyjedeme 

lanovkou do výše 1800m nebo až do výše 3000 m
na vrchol ledovce. Při návratu na ubytová-
ní krátce navštívíme městečko Zell am See. 
Projdeme se  historickým centrem a zavítáme 
k malebnému stejnojmennému jezeru. Ubyto-
vání v hotelu, večeře, nocleh 
3. den – po snídani odjezd do západní části 
Dachsteinského masivu přes krásné rakouské 
vesničky romantickou přírodou k horskému 
jezeru Gossausee pod ledovcem Dachstein, pro-
cházka u jezera nebo výjezd lanovkou na okolní 
vrcholky. Dále návštěva městečka Hallstatt, leží-
cího nad stejnojmenným jezerem. Po prohlídce 
tohoto turisticky nejvýznamnějšího rakouského 
klenotu se vydáme zpět do ČR. Příjezd do Prahy 
ve večerních hodinách cca 22.00 hod.

Program zájezdu

seriál: termín dosp. osoba dítě do 10 let
 
42101 18.07. – 25.07. 6.650 6.300                         

cena zahrnuje: 7 x ubytování s  polopenzí ve 2–4 lůžkových pokojích s  vlastním soc. zař., 
dopravu klimat. busem, výlety uvedené v programu, průvodce po celou dobu pobytu, pojiš-
tění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: nástupní místo Praha: + 250 Kč, fakultativně večer v Kolibě s večeří a cimbá-
lem: + 360 Kč, komplexní cestovní pojištění: + 208 Kč
doporučené kapesné na vstupy a lanovky: cca 65 EUR  
minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

seriál: termíny cena

4301 14.05. – 16.05. 3.890
4302 25.06. – 27.06. 3.890
4303 23.07. – 25.07. 3.890
4304 13.08. – 15.08. 3.890
4305 10.09. – 12.09. 3.890                         

cena zahrnuje: doprava zahraničním usem, 2x ubytování v hotelu v pokoji se spol. soc. zaříze-
ním na patře, 2x polopenzi, průvodce, pojištění CK proti úpadku 
cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění vč. storna: + 78 Kč, příplatek za pokoj s kou-
pelnou: + 800 Kč/os. 1/1 pokoj: + 800 Kč
minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

nástupní místa bez příplatku: Praha, Žebrák, 
Hořovice, Příbram, Písek, České Budějovice, 
za příplatek 250 Kč: Brno, Velké Meziříčí, Jihlava, 
Humpolec, Tábor, Břeclav, Plzeň
doporučené kapesné na vstupy, lanovky: cca 70 €

hotel Agro

HIT!

do 31.1.8 %
do 28.2.4 %

do 15.3.3 %

5 % do 15.3.

10 % do 31.1.
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Klasicky zařazujeme velmi oblíbený zájezd, který se 
opravdu drží hesla To nejlepší ze Švýcarska. Nechy-
bí zde nic, co by každý návštěvník této země neměl 
vynechat: jízda lanovkou a nejrozšířenějším švýcar-

ským veřejným dopravním prostředkem vlakem, 
návštěva čokoládovny, jedno z  nejkrásnějších švý-
carských měst – malebný Luzern. A zejména sku-
tečnost, že navštívíme dvě nejvyhlášenější horské 
oblasti na světě – Jungfrau a oblast Matterhornu. 
Zájezd je koncipován jako poznávací v  kombinaci 

s lehkou až středně náročnou turistikou. 
U všech pěších túr máme připraveno 
více variant, jak pro náročnější turisty, tak odpo-
činkové trasy vhodné i pro seniory.

To nejlepší ze Švýcarska

(program jednotlivých dnů může být prů-
vodcem upraven v závislosti na počasí)
1. den – odjezd večer z ČR, noční přejezd přes 
Německo do Švýcarska
2. den – ráno přijedeme do oblasti Luzernu, 
horský masív Stoos – Morschach, lanovkami 
pojedeme na vrchol Fronalpstock (1.921 m n. 
m., odkud se vydáme panoramatickou hřebe-
novou túrou (cca 2,5 hodiny) na Chlingenstock 
(1.935 m n. m.) - nezapomenutelný výhled na 
švýcarská jezera. Odpoledne navštívíme jedno 
z  nejkrásnějších měst Švýcarska – Luzern na 
břehu řeky Reuss, projdeme se podél jezera 
Vierwaldstätter See s pohledem na vrchol hory 
Pilatus (2.132 m n. m.). Nejslavnější památkou 
města je dřevěný most s  kaplí Kappellbrücke. 
Navečer se přesuneme na ubytování do Wilder-
swilu u Interlakenu
3. den – po snídani odjedeme do Lauterbrun-
nen, odtud vlakem do Wengenu a lanovkou 
z Wengenu na Männlichen. Poté nás čeká turisti-
ka s pozvolným klesáním přes Kleine Scheidegg 
(cca 2 hodiny). Dále budeme pokračovat:
a) do Grindelwaldu vlakem
b) pěšky z  Kleine Scheidegg pod severní stě-
nou Eigeru do zastávky Alpiglen cca 2,5 hodiny
c) do Grindelwaldu pěšky cca 4 hodiny
- odjezd busem z Grindelwaldu do Wilderswilu
4. den – ráno návštěva soutěsky Aareschlucht, 
odjezd autobusem pod vodopády Reichen-
bachfälle, odtud historickou lanovkou vyjede-
me na místo, kde byl literárně v souboji zavraž-
děn Sherlock Holmes. Odpoledne navštívíme 
skanzen v  Ballenbergu u Brienz, druhá sku-
pina si může zvolit procházku k  Brienzskému 
jezeru, poté odjezd do Interlakenu – exkurze 
v čokoládovně Schuh s ukázkou ruční výroby 
a ochutnávkou nejjemnější švýcarské čokolády, 
možnost nákupu čokoládových pralinek (vstup 
15 CHF zahrnuje výklad a ukázky výroby, ochut-
návku čokolády a dárek), nákupy v Interlakenu
5. den – po snídani odjezd z hotelu přes Inter-
laken do oblasti Grimsel, krátká zastávka u pře-
hrady a průsmyku Grimsel (pěkné výhledy na 
fotografování), v  poledne vlakem z Täsche do 
Zermattu – oblast Matterhornu 4.477 m n. m., 
25 vrcholů vyšších než 4.000 m n. m., z Zermat-
tu se nabízejí následující možnosti turistiky:
a) budeme pokračovat vlakem z  Zermattu na 
Gornergrat – 3.130 m n. m. (je možné vidět 29 
čtyřtisícovek), zpět pěšky o jednu stanici níže 
na Riff elberg 2.585 m n. m. (cca 1,5-2 hodiny) 
– krásné výhledy na oblast Matterhornu nebo 
pro zdatné turisty sestup až do Zermattu

b) metrem na Sunnegu 2.300 m n. m., dále kabin-
kovými lanovkami na Blauherd (2.571 m n.m.) 
a event. lanovkou na Rothorn (3.222 m n. m.), 
pěšky z Blauherdu cestou pěti jezer do Riff elalmu 
(cca 3 hod), event. do Zermattu (4,5 hod)
c) lanovkami až na Klein Matterhorn 3.883 m n. m. 
(ledovec) - jen při krásném počasí. Individuál-
ní prohlídka překrásného horského městečka 
Zermattu s výhledem na Matterhorn (muzeum, 
hřbitov obětí velehor)
d) Matterhorn Glacier Trail – jedinečná trasa 
morénovým polem ve výšce 3.000 m n. m. těsně 
pod úpatím Matterhornu. Lanovkou na Trocke-
ner Steg a pěšky do Schwarzsee Paradise. Malé 
převýšení a nádherné výhledy.Večer odjezd do 
České republiky s nočním přejezdem
6. den – příjezd do České republiky v poledních 
hodinách

Ubytování s polopenzí: hotel Schönbühl s ven-
kovním bazénem ve Wilderswilu, 4 km od Inter-
lakenu, směr Jungfraugebiet – krásné horské 
panorama, dvoulůžkové a jednolůžkové pokoje 
mají vlastní sociální zařízení, větší 4-6 lůžkové 
pokoje mají pěkné společné soc. zařízení na pat-
ře (ve 4lůžkovém pokoji lze ubytovat samostat-
ně i 2 nebo 3 osoby)

Program zájezdu

seriál: termín osoba v 1/2 osoba v 3-6 pokoji osoba v 1/1  
  SWC spol. soc. SWC

4101 03.07. – 08.07. 7.990 6.690 8.990
4102 18.08. – 23.08. 7.990 6.690 8.990
4103 11.09. – 16.09. 7.990 6.690 8.990                         

cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 3x ubytování v hotelu, 3x polopenzi (snídaně, 
večeře), průvodce, pojištění CK proti úpadku 
cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění: + 156 Kč/pobyt, vstupy, jízdné lanovkami a vlaky
doporučené kapesné na lanovky a vlaky: 180 CHF
odjezdová místa: Praha, Benešov, Votice, Tábor/Písek, Č. Budějovice
minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

HIT!

8 %
do 31.1.

6 %

6 %
do 28.2.

4 %
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za českými krajany, turistikou a panenskou přírodouRumunsko – český Banát 

Zažijte s námi pohodovou  atmosféru známou z fi l-
mu Pod Toskánským sluncem, zamilujete si kouzelná 

městečka v Umbrii, nadchnou vás středověké památ-
ky, ochutnáte toskánská i umbrijská vína a dokonce 

spousty čokolády na  festivalu čokolády 
v Perugii.

Umbrie a Toskánsko, slavnost čokolády

1. den – odjezd odpoledne z ČR, noční přejezd 
přes Slovensko do Maďarska
2. den – dopoledne příjezd do Rumunska se 
zastávkou v barokním městě Temešvár, ubyto-
vání ve vesnici Gernik, seznámení s nejbližším 
okolím vesnice
3. den – můžete si vybrat jednu z variant programu:
a) busem do Sascy Romany – celodenní pěší 
výlet do kaňonu řeky Nery (skalnaté stěny 
jsou místy až 400 m vysoké, možnost koupání 
v řece, několik variant náročnosti
b) volný program v Gerniku: jízda na koni nebo 
celodenní výlet do Rovenska s koňským spře-
žením (část. pěšky, v  rovných úsecích jízda na 
žebřiňáku atd.),  návrat na ubytování 
4. den – turistika v  okolí Gerniku, jeskyně 
Turecká díra, nádherné výhledy nad Gernikem, 
možnost zapůjčení kol, event. jízda na koni, 
sběr hub, návrat na ubytování 
5. den – celodenní autokarový výlet do srb-
ského Banátu: Češke selo (prohlídka místního 
muzea), Bela Cerkva – tržnice oběd v rybí restau-
raci na břehu Dunaje, trajektem do Ramu, kde si 
prohlédneme místní pevnost a pravoslavný kos-
tel, na závěr koupání u jednoho ze srbských jezer. 

Ubytování ve Sv. Heleně
6. den – Sv. Helena - seznámení s okolím vesnice: 
výhledy na Dunaj, Kazaňská soutěska, pohled na 
zříceninu hradu Golubec, který leží na srbské stra-
ně Dunaje. Prohlídka místní školy. Večerní poseze-
ní v místní hospůdce. Návrat na ubytování
7. den – celodenní autokarový výlet: česká 
vesnice Bígr (expozice malíře pana Josefa 
Řeháka), dále busem do Eibenthalu, turistika 
v okolí vesnice, nádherné pohledy do kraji-
ny, zpět na ubytování
8. den – celodenní autokarový výlet: plavba 
lodí po Dunaji – Kazaňská soutěska, prohřeje-
me se ve starých termálních lázních Baile Her-
culane, (bazény v přírodě). Uvidíme poslední 
českou vesnici Šumice a  její malebné okolí 
(arboretový hřbitov), v Putně u Šumice navštíví-
me také český mlýn i místní pravoslavný klášter, 
návrat na ubytování
9. den – časně ráno odjezd do ČR, předpoklá-
daný příjezd ve večerních hodinách 
Ubytování: je zajištěno v rodinách ve 2-3lůžko-
vých pokojích, 3x v Gerniku, 4x ve Sv. Heleně
Stravování: plná penze v  rodinách  (oběd ve 
formě balíčku)

Program zájezdu

ší kostel v Umbrii, středověké uličky, možnost 
oběda, účast na festivalu čokolády Eurochoco-
lat, bohatá nabídka čokolád a zábavy, perugij-
ské tance s vlajkami, dále Torgiano, nejslavnější 
vína z Umbrie (červená, bílá a sekty), muzeum 
vína a olivového oleje, pozdní návrat na uby-
tování
4. den – kouzlo Spoletského údolí, vína a román-
ských kostelů: Montefalco, nejúchvatnějších ze 
všech vesnic v údolí Spoleto, ochutnáte víno 
s  čokoládou, místní červené víno Sagrantino di 
Montefalco - ochutnávka, Deruta, vesnice proslu-
lá keramikou, Spello, pohledy na vrcholky Mon-
te Subasino, kouzlo babího léta a zbarvených 
vinic,  Assisi (UNESCO), dvoupatrová bazilika sv. 
Františka (Giottovy fresky), večeře a komentova-

ná ochutnávka u hotelu
5. den – Orvieto, město založené Etrusky na 
300 m vysoké náhorní plošině uprostřed vinic, 
etruské hrobky pod starým městem, lanovka, 
katedrála s  překrásně zdobeným průčelím, 
studna sv. Patrika,  park kolem bývalé pevnos-
ti, návštěva podzemí se sklepy, kde se lisoval 
olivový olej a chovali se holubi, archeologická 
muzea, uličky, individuálně. ochutnávka slav-
ných bílých orvietských vín, necropole, pev-
nost, možnost ochutnávky známého bílého 
vína Orvieto, nákup místních produktů, fakulta-
tivně  večeře na rozloučenou, místní specialita 
holub na orvietský způsob, odjezd do ČR s noč-
ním přejezdem Itálie a Rakouska
6. den – návrat do ČR odpoledne

(CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle počasí)
1. den – odjezd z Prahy v 21 hodin, přes české Budějovice, transfer 
přes Rakousko do Itálie
2. den – cesta jižním Toskánskem,  Cortona  , katedrála, radnice, místa 
spojená s fi lmem Pod toskánským sluncem,  možnost oběda, ochutnáv-
ka vín a salámů, vyhlídky a středověké uličky, krásy Trasimenského jeze-
ra a vzpomínka na bitvu a vojevůdce Hannibala, ubytování  u Perugie
3. den – Perugia, věhlasná katedrála, okázalá radnice Palazzo dei Prio-
ri, fontána Fontana Maggiore ze 13.stol. (otec a syn Pisanové), největ-

Program zájezdu

seriál: termín cena za osobu
 
4001 03.07. – 11.07. 8.290                         

cena zahrnuje: dopravu autobusem, 7x ubytování, 7x plnou penzi, průvodce, pojištění CK 
proti úpadku. 
cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění: + 234 Kč, 1/1 pokoj: + 1490 Kč
odjezdová místa: Praha, Benešov, Votice, Tábor/Písek, Strakonice, Vodňany, Č. Budějovice, Tře-
boň, J. Hradec, Pelhřimov, Brno
doporučené kapesné: 50 EUR, na místě možnost platit také v Kč 
minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 30

seriál: termín cena za osobu
 
3904 23.10. – 28.10. 7.990                         

cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3x hotel se snídaní, 2x večeře, průvodce, pojištění CK 
proti úpadku
cena nezahrnuje:  komplexní pojištění: + 156 Kč, 1/1 pokoj: + 1400 Kč, 1 x večeře na rozlou-
čenou: + 580 Kč, svoz  HK, PU Brno (od 4 osob): + 400 Kč, místního průvodce a místní dopravu, 
ochutnávky a vstupné do objektů 
doporučené kapesné: 70 EUR 
minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

NOVINKA

NOVINKA

8 %
do 31.1.

6 %

6 %
do 28.2.

4 %

do 31.1.5 %
do 28.2.3 %
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NOVINKA

Hellbrunnskou alejí do Salcburku          
Salcburk bývá často nazýván Římem severu pro 
množství historických památek. Při našem cyk-
lovýletu poznáte nejen město samé, ale i kou-
zelnou přírodu v oblasti soutěsky Strubklamm 
a jezer Hintersee a Wiestalstausee. Do Salcbur-
ku přijedeme historickou alejí od zámku Hell-
brunn. Cyklotrasa není časově náročná, bude 
dostatek času na prohlídku Mozartova města 
a jeho historických památek

Cyklotrasa: HOF – FAISTENAU – HALLEIN – 
zámek HELLBRUNN – SALCBURK 

Termíny: 9.5. a 8.8.2015  
Cena: 810 Kč, děti do 15 let: 750 Kč

Kola: nejvhodnější trekingová a silniční 
Náročnost: mírná
Délka trasy: cca 60 km

Odjezdová místa 9.5.: Milevsko – garáže 
ČSAD ve 2.55 hod., Tábor AN st. 22 ve 3.35 hod., 
Soběslav – parkoviště u restaurace Paluba ve 
4.00 hod., Veselí nad Lužnicí – vlakové nádra-
ží, ve 4.20 hod., Č. Krumlov – AN st. BUS STOP 
v 5.55 hod., Kaplice – AN st.3, v 6.20 hod. 
Odjezdová místa 8.8.: Milevsko – garáže ČSAD, 
3.00 hod., Písek – AN st. 1 ve 3.55 hod., Č. Budě-
jovice – Dlouhá louka, Peugeot v  5.15 hod., 
Č. Krumlov – AN st. BUS STOP, v 5.55 hod., Kapli-
ce – AN st.3, v 6.20 hod. Předpokládaný návrat do 
Tábora (Písku) do 22.30 hod.

Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobu-
sem, přepravu kol v  přívěsu, průvodce, infor-
mační materiál, pojištění úrazu a léčebných 
výloh

Dunajská stezka od Pasova k Linci
Jedna z  nejoblíbenějších a nejatraktivnějších 
cyklistických tras v  Rakousku vede z  němec-
ko-rakouské hranice kolem známé Dunajské 
smyčky až k hlavnímu městu Horních Rakous 
– Linci. Tato stezka je mezi cyklisty velmi oblí-
bená, vede kouzelnou krajinou podél jedné 
z nejdelších evropských řek – Dunaje 

Cyklotrasa: PASOV (hr. přechod) – PYRAWANG 
– JOCHENSTEIN – SCHLÖGEN  (přívoz za 2 EUR) 
– ASCHACH – OTTENSHEIM.  

Termíny: 1.5. a 1.8.2015    
Cena: 670 Kč, děti do 15 let: 620 Kč 

Kola: nejvhodnější silniční a trekingová
Náročnost: lehká, mohou ji absolvovat i netré-
novaní cyklisté 
Délka trasy: cca 85 km, 66 km nebo 44 km

Odjezdová místa 1.5.: Milevsko – garáže 
ČSAD ve 3.30 hod., Písek – AN st. 1, ve 4.25 hod., 
Č. Budějovice – Dlouhá louka, Peugeot v 5.45 hod., 
Č. Krumlov – AN st. BUS STOP v 6.25 hod., Kaplice 
– AN st.3, v 6.55 hod. 
Odjezdová místa 1.8.: Milevsko – garáže ČSAD 
ve 3.25 hod., Tábor AN st. 22 ve 4.05 hod., Sobě-
slav – parkoviště u restaurace Paluba ve 4.30 hod., 
Veselí nad Lužnicí – vlakové nádraží, ve 4.50 hod., 
Č. Krumlov – AN st. BUS STOP v 6.25 hod., Kapli-
ce – AN st.3, v 6.55 hod.  Předpokládaný návrat do 
Písku (Tábora) do 21.30 hod.

Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobu-
sem, přepravu kol v přívěsu, průvodce, informač-
ní materiál, pojištění úrazu a léčebných výloh
Doporučujeme minimální kapesné: cca 2 € 
na přívoz

Jednodenní cyklovýlety

Oblíbený zájezd do termálních lázní Europa Ther-
me v Bad Füssingu v Německu, 5 hodinový pobyt 
v lázních, návrat do ČR ve večerních hodinách

Termíny:
soboty: 10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 7.3, 21.3., 4.4., 
18.4., 1.5. (pátek – st. svátek), 23.5., 12.9., 26.9., 
10.10., 24.10., 7.11., 17.11. (úterý – st. svátek), 
5.12., 19.12.2015 
neděle: 18.1., 15.2., 15.3., 26.4., 17.5., 20.9., 
18.10., 29.11., 27.12.2015
v termínech 10.1., 21.2., 7.3., 4.4., 23.5., 12.9., 10.10., 
7.11., 5.12. a 27.12.2015 odjezd také z Milevska 

Odjezdová místa: Milevsko AN v  6.25 hod., 
Písek – AN st. 1 v 7.00 hod., Strakonice – zastáv-
ka MHD u vlak. nádraží v 7.25 hod. 

Cena: 
630 Kč – odjezd z Milevka 
610 Kč – odjezd z Písku a Strakonic

Cena zahrnuje: dopravu, pojištění léčebných výloh 

a připojištění úrazu, služby průvodce, vstupné 
do termálních lázní Europa Therme (5 hodin)

Bad Füssing – Jednodenní zájezd do termálních lázní

NOVINKA
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2 35ÚVOD – SLEVY – OBSAH VSP – POJIŠTĚNÍ

Vážené dámy a pánové, 

Právě se Vám do rukou dostal nový katalog pobytů a zájezdů na rok 2015, 
kterým otevíráme 23. rok naší činnosti. Než se začtete do naší nové nabíd-
ky, chtěli bychom Vám, stálým zákazníkům poděkovat za důvěru, kterou jste 
nám dali tím, že jste si nás vybrali za partnera pro Váš odpočinek. A Vám, 
novým klientům, přejeme, aby jste si dobře vybrali a ze svých cest se vrace-
li spokojení. Pokud si nevyberete, v naší cestovní kanceláři máme bohatou 
nabídku mnoha dalších osvědčených cestovních kanceláří a rádi Vám pomů-
žeme s výběrem.

Jsme specialisté na pobytové zájezdy s výlety a oblast Chorvatska. Ale zařa-
dili jsme do katalogu nově  i vybrané ubytování v Itálii a termální lázně v Sár-
váru. Další novinkou pro klienty z jižních Čech jsou jednodenní cyklovýlety 
busem do Rakouska a Německa, stejně jako termální lázně v Bad Füssingu.

V Chorvatsku se snažíme nabídku rozšiřovat, ale pouze o kvalitní ubytování 
s dobrým koupáním, eventuelně o pobyty, kde je dobrý poměr ceny a kvality. 
Velmi dobrou odezvu měl v roce 2014 ostrov Vir, kde jsme nabídku konkrét-
ních domů rozšířili a věříme, že splní Vaše očekávání. Ve Svatém Filipu a Jako-
vu budeme mít k dispozici zcela nově zrekonstruované pokoje s výbornou 
polopenzí v penzionu Pikolo, pouhých 110 m od pláže. Pro rodiny s dětmi 
jsme zajistili ubytování v Banjole a Trogiru, kde hotel nabízí výborné ceny pro 
děti, stejně tak jako hotel Lišanj v Novi Vinodolski.

Ne všichni chtějí ubytování v hotelu nebo apartmánech a tak pro Vás, kdo 
máte rádi spojení s  přírodou, je v  katalogu nabídka ubytování ve stanech 
nebo karavanech.

Zajišťujeme autobusovou dopravu do Chorvatska z  celé České republiky, 
některá odjezdová místa za příplatek. Samozřejmě máme nabídku i letecké 
dopravy i s transferem do cílového letoviska.
  
Všechny produkty, které přímo organizuje a garantuje CK NEAN TOUR, jsou 
označeny naším logem.

Pro pestrost katalogu nabízíme i zájezdy našich partnerských cestovních 
kanceláří a věříme, že budete spokojeni. 

Žádané jsou slevy za včasný nákup, které jsou u každého seriálu označeny 
individuálně a vysvětleny v textu na stejné stránce.

Cestovní kancelář NEAN TOUR je již mnoho let členem Asociace českých ces-
tovních kanceláří a agentur. Evropská asociace ECCTA, jejímž členem AČČKA 
je, pravidelně přináší zprávy o dění v  cestovním ruchu v ostatních evrop-
ských zemích. 

Cestovní kancelář NEAN TOUR je ze zákona pojištěna proti úpadku dle záko-
na u pojišťovny UNIQA a zároveň přes stejnou pojišťovnu Vám můžeme 
nabídnout nově ještě výhodnější balíčky cestovního pojištění.

Vážené dámy a pánové, přejeme Vám pohodu při prohlížení.

Kolektiv CK NEAN TOUR

Pro rok 2015 jsme upravili slevový program tak, že slevy za včasný nákup jsou 
uvedeny u každého programu, s tím, že je uvedena výše slevy v % nebo Kč 
a zároveň je uveden termín, do kdy je sleva platná. Podmínkou pro přiznání 
uvedené slevy je úhrada zálohy 50 % z ceny zájezdu, při označení výše slevy:  
* je podmínkou 100% úhrada ceny zájezdu do uvedeného termínu.

Příklad  1.                                               Příklad 2.

NEAN TOUR – logo u zájezdu: označuje zájezdy, 
jejichž pořadatelem je přímo CK NEAN TOUR.

SENIORSKÁ SLEVA: 200 Kč – pro účastníky zájezdu starší 60 let, pokud je 
nástup na zájezd do 13. 06. a od 05.09. 2015 včetně  při ubytování v hotelu, 
100 Kč – pro účastníky zájezdu starší 60 let, pokud je nástup na zájezd do 13. 06. 
a od 05.09.2015  při ubytování v APT.

SLEVA PRO SKUPINY: dovolená s přáteli může pro Vás znamenat nižší cenu 
a větší zábavu. Cestujete-li s přáteli ve větší skupině, cenu Vám uděláme pří-
mo na míru po domluvě.

WWW.SLEVA: při objednání zájezdu přes internet na www.neantour.cz, po 
skončení slev za včasný nákup, poskytneme slevu 200 Kč na platící osobu při 
ubytování v hotelu, 500 Kč na APT při ubytování v apartmánu, pokud je cena 
APT vyšší než 7000 Kč a 300 Kč, pokud je cena APT nižší než 7000 Kč.

GARANCE CENY: pokud uhradíte při přihlášení se na zájezd celkovou cenu 
zájezdu, garantujeme Vám neměnnost této ceny, i přes případný vyšší kurso-
vý pokles CZK nebo zvýšení cen pohonných hmot.

DÍTĚ ZDARMA: u zájez dů pořádaných CK NEAN TOUR, 
kde je uvedeno dítě zdarma (platí v doprovodu 2 plně 
platících osob), má dítě lůžko i stravování. Platí povin-
ný administrativní  poplatek 250 Kč . Udaná horní věková hranice znamená, 
že dítě nesmí v době konání zájezdu tuto hranici dosáhnout.

HIT: u takto označených zájezdů doporučujeme včas-
nou rezervaci.  Jedná se o zájezdy rychle vyprodané.

ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ: všechny zájezdy pořádané cestovní kanceláří NEAN 
TOUR jsou pojištěni dle zákona č. 159/99 Sb. proti úpadku u pojišťovny 
UNIQA. Všeobecné smluvní podmínky CK NEAN TOUR jsou nedílnou součástí 
cestovní smlouvy.
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Slevy Cestovní pojištění

Výňatek ze všeobecných smluvních podmínek  CK NEAN TOUR

Obsah kataloguObsah katalogu

do 28.2.5 %10 %
do 31.1.

7 %

Dítě
 zdarma

HIT!

Ve spolupráci s pojišťovnou UNIQA a.s. Vám ke všem zájezdům, které nemají pojiš-
tění v ceně, nabízíme 2 výhodné balíčky. 

1. pojištění léčebných výloh (LV) – cena 14 Kč/osobu/den
2. komplexní cestovní pojištění (KPC) na cesty a pobyt – 26 Kč/osobu/den

Přehled výší pojistných částek:                                                LV                          KCP

Pojištění LV a asistenční služba  5.000.000 Kč 5.000.000 Kč 

Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:     
– Náklady na repatriaci pojištěného                                                                        do výše max. plnění
– Náklady na repatriaci tělesných ostatků                                                             do výše max. plnění
    pojištěného
– Náklady na vyslání opatrovníka  100.000 Kč
– Náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty  100.000 Kč
– Náklady vzniklé zmeškáním dopravního prostředku  100.000 Kč
– Náklady na právní pomoc v zahraničí vč. jejího  100.000 Kč 
   zprostředkování
– Náklady, vzniklé ztrátou cestovních dokladů  100.000 Kč
– Zachraňovací náklady  1.500.000 Kč
– Odškodnění v případě zadržení pojištěného  100.000 Kč 
    při únosu letadla nebo busu
– Zprostředkování fi nanční pomoci pojištěnému  100.000 Kč
– Náklady vzniklé zpožděním zavazadel  5.000 Kč
– Náklady vzniklé zpožděním letu  5.000 Kč
 
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu  150.000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu  300.000 Kč
Úrazové pojištění – nemocniční odškodné   300 Kč/den
(hospitalizace úraz + nemoc v zahraničí)  
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby  1.000.000 Kč
Pojištění zavazadel  15.000 Kč  
  max. 5.000/ks
Pojištění stornovacích poplatků (80% max. do výše)  15.000 Kč
Pojištění nevyužité dovolené  15.000 Kč
 
Komplexní cestovní pojištění (KPC) na cesty a pobyt je možno uzavřít pouze 
při sepsání přihlášky.
Pojištění léčebných výloh (LV) je možno uzavřít kdykoliv před odjezdem na zájezd.

Cestovní smlouva se uzavírá mezi cestovní kanceláří (pořada-
telem souboru služeb, dále zájezdu) a zákazníkem. Smlouva 
může být uzavřena přímo v cestovní kanceláři nebo prostřed-
nictvím jejího obchodního zástupce (prodejce), který jedná 
na základě a v mezích uzavřené obchodní smlouvy a udělené 
plné moci. Zákazník je oprávněn si nechat předložit dokument, 
který osvědčuje způsobilost prodejce uzavírat cestovní smlou-
vy jménem cestovní kanceláře, pro kterou je zájezd zprostřed-
kováván. Klient musí dostat Potvrzení o zakoupeném zájez-
du písemnou formou.

6. Odstoupení od cestovní smlouvy
a) ze strany cestovní kanceláře
Cestovní kancelář může před zahájením zájezdu od cestovní 
smlouvy odstoupit jen z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvo-
du porušení smluvní povinnosti zákazníkem. Odstoupí-li ces-
tovní kancelář od smlouvy před zahájením zájezdu z důvodu 
porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit 
cestovní kanceláři níže stanovené odstupné a cestovní kan-
celář je povinna vrátit zákazníkovi vše, co od něj obdržela na 
úhradu ceny zájezdu podle zrušené cestovní smlouvy. Odstou-
pila-li cestovní kancelář od cestovní smlouvy z důvodu zrušení 
zájezdu před jeho zahájením, má zákazník právo požadovat, 
aby mu cestovní kancelář na základě nové cestovní smlouvy 
poskytla jiný zájezd nejméně v  kvalitě odpovídající původní 
cestovní smlouvě, může-li cestovní kancelář takový zájezd 
nabídnout. Zruší-li cestovní kancelář zájezd ve lhůtě kratší než 
20 dnů před termínem jeho zahájení, je povinna uhradit zákaz-
níkovi pokutu ve výši 10 % z ceny zájezdu. Právo zákazníka na 
náhradu škody tím není dotčeno. Cestovní kancelář se může 
zprostit odpovědnosti za škodu podle předchozího odstavce 
nebo povinnosti zaplatit pokutu jen tehdy, prokáže-li, že ke 
zrušení zájezdu došlo v souladu s ustanovením o nedosažení 
minimálního počtu osob potřebných pro jeho realizaci nebo 
v  důsledku neodvratitelné události, které nemohla cestovní 
kancelář zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze 
na ní spravedlivě požadovat.

b) ze strany zákazníka 
Zákazník může odstoupit od smlouvy kdykoli za podmínek 
stanovených touto smlouvou. Odstoupí-li zákazník od cestov-
ní smlouvy na základě nesouhlasu se změnou cestovní smlou-
vy, kterou navrhla cestovní kancelář z objektivních důvodů, má 

zákazník právo požadovat, aby mu cestovní kancelář na zákla-
dě nové cestovní smlouvy poskytla jiný zájezd nejméně v kva-
litě odpovídající původní cestovní smlouvě, může-li cestovní 
kancelář takový zájezd nabídnout. Odstoupí-li zákazník od 
smlouvy svévolně, je zákazník povinen zaplatit cestovní kan-
celáři níže stanovené odstupné a cestovní kancelář je povinna 
vrátit zákazníkovi vše, co od něj obdržela na úhradu ceny zájez-
du podle zrušené cestovní smlouvy. Je-li důvodem odstoupení 
zákazníka od cestovní smlouvy porušení povinnosti cestovní 
kanceláře stanovené cestovní smlouvou nebo tímto zákonem, 
nebo nedojde-li k uzavření nové cestovní smlouvy v případě, 
že zákazník nepřistoupil na změnu původně sjednané smlou-
vy, je cestovní kancelář povinna bez zbytečného odkladu vrátit 
zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu 
podle zrušené cestovní smlouvy, aniž by byl zákazník povinen 
platit cestovní kanceláři odstupné. Právo zákazníka na náhra-
du škody tím není dotčeno.

c) společná ustanovení
Při uzavření nové cestovní smlouvy se v uvedených případech 
platby uskutečněné  na  základě původní cestovní smlouvy 
považují za platby podle nové cestovní smlouvy. Je-li cena 
nového zájezdu nižší, než již uskutečněné platby podle před-
chozí věty, je cestovní kancelář povinna tento rozdíl bez zby-
tečného odkladu zákazníkovi vrátit.

7. Odstupné
V případech, kdy se touto smlouvou sjednává povinnost zákazní-
ka uhradit cestovní kanceláři odstupné, se jeho výše určuje podle 
počtu dnů od rozhodné skutečnosti, která zakládá povinnost 
k jeho úhradě, do počátku zájezdu (poskytnutí první služby).

Výše odstupného za každou osobu činí:
45 dní a více před rozhodnou skutečností – 400 Kč
44 dní až 30 dní  – 30 % z celkové ceny objednaných služeb
29 dní až 15 dní  – 60 % z celkové ceny objednaných služeb
14 dní až 7 dní  – 80 % z celkové ceny objednaných služeb
7 dní a méně  –100 % z celkové ceny objednaných služeb

Klient má právo za sebe vyslat náhradníka, potom popla-
tek za provedení změny činí:
při provedení změny do 11 dnů před odjezdem ...........200,- Kč
při provedení změny 10 a méně dní před odjezdem....500,- Kč

10. Pojištění
Pojištění není součástí ceny zájezdu, pokud není uvedeno 
jinak. V CK NEAN TOUR Vám nabízíme uzavření 2 typů pojiště-
ní pro cesty a pobyt včetně léčebných výloh prostřednictvím 
pojišťovny UNIQA, a.s.

11. Závěrečná ustanovení
Zákazník podpisem cestovní smlouvy potvrzuje, že se sezná-
mil s jejím obsahem, zejména s rozsahem objednaných služeb, 
podmínkami pojištění ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb., pod-
mínkami cestovního pojištění, jakož i s podmínkami úhrady 
odstupného, které je v  případech stanovených touto smlou-
vou povinen uhradit cestovní kanceláři. Zákazník bere na 
vědomí, že pojistné podmínky a odstupné jsou nedílnou sou-
částí smlouvy, souhlasí s nimi, a to jménem všech spolucestují-
cích osob, ve prospěch kterých tuto cestovní smlouvu uzavírá.
Zákazník je osobně zodpovědný za správnost jím uvedených 
osobních údajů. Zákazník je povinen zajistit si platné cestov-
ní doklady včetně víz a dalších náležitostí potřebných pro 
vycestování do konkrétní destinace (např. lékařská potvrzení 
o vakcinaci aj.). 

Termín „katalog“ zahrnuje veškerý písemný nabídkový materi-
ál cestovní kanceláře, který byl klientovi prokazatelně předán. 
Odlišuje-li se vymezení zájezdu uvedené v katalogu od této 
smlouvy - má vždy přednost potvrzení o zájezdu.

12. Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů
Zákazník souhlasí s použitím jeho osobních údajů, v souladu 
se zákonem č. 101/2000 Sb., uvedených v této smlouvě, pro 
potřeby cestovní kanceláře NEAN TOUR, s.r.o., a to výhradně za 
účelem zasílání nabídek služeb v cestovním ruchu zákazníko-
vi. Dále prohlašuje, že je zmocněn a tímto uděluje souhlas ve 
smyslu § 5 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb. i jménem dalších osob 
uvedených na této cestovní smlouvě.

Úplné znění všeobecných a záručních podmínek CK NEAN 
TOUR Milevsko je nedílnou součástí cestovní smlouvy.

Reklamační řád viz www.neantour.cz
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cestovní kancelář

Informujte se na cestovní pojištění UNIQA ve Vaší CK

Vždy a všude s cestovním pojišt ním UNIQA

 Výhodné balí ky pojišt ní
 Bohaté asisten mí služby
 Jednoduché sjednání
 Nep etržitá asistence

  Pojištění adrenalinových plážových aktivit již v základním pojištění

  Bezplatné prodloužení pojištění v případě zásahu „vyšší moci“

  Léčebné výlohy bez spoluúčasti pojištěného

Cestovní kancelář NEAN TOUR
Riegrova 145, 39901 MILEVSKO
tel.: 382 522 555, 382 521 089
www.neantour.cz
www.caneantour.cz

Vaše cestovní kancelář

Poznávací zájezdyoznávací zájezdy
Pobyty s výletyobyty s výlety 

Maďarsko – aďarsko – Itálietálie
ChChorvatskoorvatsko
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