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Cestovní pojištění UNIQA

www.uniqa.cz

•Výhodné balíčky pojištění

•Bohaté asistenční služby

•Jednoduché sjednání

•Nepřetržitá asistence

Konečně sami a daleko od lidí.

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

Vaše cestovní kancelář
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Program
1. den – Odjezd v ranních hodinách z ČR na Slovensko (nást. místa: ČB, Písek, Milev-

sko, Tábor, Pelhřimov, Jihlava, Brno i po trase, Praha za příplatek), po cestě 
zastávka na oběd na území ČR, ubytování, večeře. 

2. - 7. den – Program s turistikou a možností koupání v termálních bazénech ve Vrbo-
vě. Autobus bude k dispozici celý týden. Během pobytu budou uskutečněny 
4 výlety + 2 x odvoz k termálnímu koupališti.

  1. Pieninský národní park, Červený kláštor, plavba 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, rozvozy dle 
objednávky.

seriál termín dosp. osoba dítě do 10 let
    

42101 14.07. – 21.07. 6.290 5.990
42102  04.08. – 11.08. 6.290 5.990                   

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, pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: fakultativně večer v  Kolibě s  večeří a cimbálem: + 360 Kč, 
nástup Praha za příplatek: + 300 Kč, komplexní cestovní pojištění: + 208 Kč
doporučené kapesné na vstupy a lanovky: cca 65 EUR 
minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

Krásná příroda, turistické i kulturní 
zážitky, krátké vzdálenosti, kvalitní 
bydlení i stravování, aktivní program 

a v  neposlední řadě i příjemná cena – to jsou 
hlavní argumenty 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 budete v  hote-

lu AGRO ve Veĺké Lomnici v pokojích s vlastním 
sociálním zařízením a výhledy na štíty hor. Stra-
vování je zajištěno formou polopenze přímo 
v  hotelu s  jednotným chutným menu. Nedale-
ký Vrbov, vyhlášený svými termálními bazény 

a bezvadným koupáním, bude jistě zpestře-
ním Vaší dovolené. Během týdenního pobytu 

budou uskutečněny 4 autobusové výlety, kte-
ré jsou zahrnuty v  ceně. V posledních 11 sezo-
nách velice oblíbený a rychle vyprodaný zájezd, 
pro velký zájem jsme zajistili ubytování ve 2 týden-
ních termínech.

Slovensko – Vysoké Tatry
Vážené dámy a pánové, 

Katalog na rok 2012 je pro Vás i nás malým dárkem, protože CK NEAN 
TOUR zahajuje již 20. sezonu činnosti v oblasti cestovního ruchu.

Dříve, než se ponoříte do naší nové nabídky, chtěli bychom Vám 
poděkovat za důvěru, že jste si k realizaci dovolené vybrali naši ces-
tovní kancelář. Děkujeme Vám i za dopisy a maily, ve kterých nám 
sdělujete Vaše poznatky z absolvovaného zájezdu či pobytu a které 
nám pomáhají a inspirují nás do další sezony.

Standartně nabízíme 3 typy dovolené: pobytové zájezdy, pobyty 
s výlety a poznávací okruhy. V roce 2011 byly právě pobytové zájez-
dy s výlety velice rychle vyprodané, je to aktivní dovolená pro celou 
rodinu, i pro skupinu přátel. Mimo poznání nových míst se budete 
pohodlně rekreovat a program si můžete uzpůsobit dle Vaší momen-
tální nálady. 

Naše cestovní kancelář se po celou dobu své činnosti nejvíce speci-
alizuje na oblast Chorvatska. Mimo tradičních cílových a oblíbených 
míst, kam se mnoho z Vás opakovaně vrací, jsme připravili i novinky. 
Zkuste se podívat na místa, která se teprve dostávají do podvědo-
mí klientely, jsou umístěna v blízkosti známých středisek a mají své 
kouzlo, jako třeba Ičiči na Istrii v blízkosti velice známého lázeňského 
městečka Opatija. Každoročně na Istrii nabízíme  ubytovací kapacity 
v oblasti Poreče a okolí, kde se můžete spolehnout na kvalitu uby-
tování, možnost kulturního i sportovního vyžití pro všechny věkové 
kategorie nebo se jen po celodenním relaxu u moře procházet his-
torickou Porečí. Velice oblíbeným místem Istrie je i Premantura s pří-
rodní rezervací mysu Kamenjak nebo oblast Puly.

V oblasti severní Dalmácie jsme nově zařadili i oblíbené letovisko Sri-
ma v blízkosti Vodice i národního parku Krka a města Šibenik. Mnoho 
klientů se rádo vrací do oblasti Makarské riviery, lemované úžasnou 
kulisou Biokova, které se zrcadlí v křišťálově čistém moři. Zde se nabí-
zí ubytování v privátních apartmánech nebo hotelech s polopenzí. 
Nově nabízíme ubytování v Orebiči.

Pro zpestření nabídky jsme do katalogu zařadili i produkty jiných 
cestovních kanceláří, na které Vám uznáme stejné slevy, které pořá-
dající CK poskytuje.

CK NEAN TOUR je dle zákona pojištěna proti úpadku u pojišťovny 
UNIQA a přes stejnou pojišťovnu Vám výhodně zajistíme i cestovní 
pojištění ve Vámi požadovaném rozsahu.

Přejeme Vám, aby výběr dovolené předčil Vaše očekávání a těšíme se 
s Vámi nashledanou na zájezdu.

Kolektiv cestovní kanceláře NEAN TOUR a Vaši průvodci a delegáti.

Slevy
Uvedené slevy platí pouze na pobyty a zájezdy pořádané výhradně 
cestovní kanceláří NEAN TOUR (je označeno logem CK) s výjimkou 
APT Pical v Poreči, na které platí pouze www.sleva. 
Slevy nelze sčítat.
   
Na zájezdy patnerských CK, které nejsou označeny logem CK NEAN 
TOUR Vám poskytneme veškeré slevy, které tyto CK poskytují svým 
klientům.  Rádi Vám je sdělíme.

ČASOVÁ SLEVA
9 %  do 31.01.2012 – ze základní ceny zájezdu dospělé osoby 

nebo dítěte, pokud nemá ubytování a stravu zdarma při  
zaplacení 100% ceny zájezdu, max. výše slevy je 800 Kč 
na osobu, eventuelně max. 1000 Kč na APT

7 % do 31. 01. 2012 – ze základní ceny zájezdu dospělé osoby 
nebo dítěte, pokud nemá ubytování a stravu zdarma, max. 
výše slevy je 700 Kč na osobu, event. max. 900 Kč na APT

5 % do 27. 02. 2012 – ze základní ceny zájezdu dospělé osoby 
nebo dítěte, pokud nemá ubytování a stravu zdarma

 (Podmínkou přiznání časové slevy  7 a 5 % je zaplacení 
50% zálohy z celkové ceny zájezdu)

SENIORSKÁ SLEVA – 200 Kč – pro účastníky zájezdu starší 60 let, 
pokud je nástup na zájezd do 16. 06. a od 08.09. při ubytování v hotelu.
100 Kč – pro účastníky zájezdu starší 60 let, pokud je nástup na zájezd 
do 16. 06. a od 08.09.  při ubytování v APT.

SLEVA PRO SKUPINY – dovolená s přáteli může pro Vás znamenat 
nižší cenu a větší zábavu. Již od 20 platících osob můžete uplatnit sle-
vu – platí pouze při objednání zájezdu přímo v CK NEAN TOUR.
–    20 platících osob – sleva pro 21. osobu 50 %
–    30 platících osob – zdarma 31. osoba
–    40 platících osob – zdarma 41. osoba a 42.osoba má slevu 50 %
(dítě bez služeb na pobytovém místě s pevnou dětskou cenou nelze 
počítat jako platící osobu)

WWW. SLEVA – při objednání zájezdu přes internet na www.neantour.
cz, včetně vyplnění cestovní smlouvy (přihlášku stáhněte z interne-
tu ve formátu. pdf ) a zaslání mailem nebo faxem poskytneme slevu 
200 Kč na platící osobu při ubytování v hotelu  600 Kč na APT při uby-
tování v apartmánu, pokud je cena APT vyšší než 7000 Kč a  400 Kč, 
pokud je cena APT nižší než 7000 Kč.

GARANCE CENY – pokud uhradíte při přihlášení se na zájezd celko-
vou cenu zájezdu, garantujeme Vám neměnnost této ceny, i přes pří-
padný vyšší kursový pokles CZK nebo zvýšení cen pohonných hmot.

DOVOLENÁ NA SPLÁTKY – Chcete mít dovolenou zajištěnou bez 
hektiky a s jistotou?  Pokud nechcete využít časové slevy, stačí při 
přihlášce záloha 500 Kč na osobu, doplatek do 50% ceny zájezdu 
je nutno uhradit do 31.03.2012  a zbytek 1 měsíc před odjezdem. 
U dovolené na splátky je možno uplatnit všechny další slevy 
mimo časové.

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

VÝHODNÁ CENA – U zájezdů označených 
tímto piktogramem si Vás dovolujeme upozornit 
na výhodnou cenovou nabídku od našich partnerů.

HIT – U takto označených zájezdů 
doporučujeme včasnou rezervaci.  
Jedná se o zájezdy rychle vyprodané.

ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ – Všechny zájezdy pořádané cestovní kance-
láří NEAN TOUR jsou pojištěni dle zákona č. 159/99 Sb. proti úpadku  
u pojišťovny UNIQA. 
Všeobecné a záruční podmínky CK NEAN TOUR jsou nedílnou 
součástí cestovní smlouvy.

Dítě
 zdarma

HIT!

Výhodná
cena

Odstoupení od cestovní smlouvy
a) ze strany cestovní kanceláře
Cestovní kancelář může před zahájením zájezdu od cestovní smlou-
vy odstoupit jen z dů-vodu zrušení zájezdu nebo z důvodu poru-
šení smluvní povinnosti zákazníkem. Odstoupí-li cestovní kancelář 
od smlouvy před zahájením zájezdu z důvodu porušení povinnosti 
zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit cestovní kanceláři níže sta-
novené odstupné a cestovní kancelář je povinna vrátit zákazníkovi 
vše, co od něj obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené ces-
tovní smlouvy. Odstoupila-li cestovní kancelář od cestovní smlou-
vy z důvodu zrušení zájezdu před jeho zahájením, má zákazník 
právo požadovat, aby mu cestovní kancelář na základě nové ces-
tovní 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 zákazníko-
vi 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 realiza-
ci 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 stano-
vených touto smlouvou. Odstoupí-li zákazník od cestovní smlou-
vy na základě nesouhlasu se změnou cestovní smlouvy, kterou 
navrhla cestovní kancelář z objektivních důvodů, má zákazník 
právo požadovat, aby mu cestovní kancelář na základě nové ces-
tovní smlouvy poskytla jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající 
původní cestovní smlouvě, může-li cestovní kancelář takový zájezd 
nabídnout. Odstoupí-li zákazník od smlouvy svévolně, je zákaz-
ník povinen zaplatit cestovní kanceláři níže stanovené odstupné 
a cestovní kancelář je povinna vrátit zákazníkovi vše, co od něj 
obdržela na úhradu ceny zájezdu 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 
smlouvy, 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 náhradu škody tím 
není dotčeno.

c) společná ustanovení
Při uzavření nové cestovní smlouvy se v uvedených případech plat-
by uskutečněné na základě původní cestovní smlouvy považují za 
platby podle nové cestovní smlouvy. Je-li cena nového zájezdu nižší, 

než již uskutečněné platby podle předchozí věty, je cestovní kance-
lář povinna tento rozdíl bez zbytečného odkladu zákazníkovi vrátit.
 
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  – 15 % z celkové ceny objednaných služeb

29 dní až 15 dní  – 30 % z celkové ceny objednaných služeb

14 dní až 7 dní  – 60 % z celkové ceny objednaných služeb

 6 dní až 4 dní  – 80 % z celkové ceny objednaných služeb

 3 dny a méně  – 100 % z celkové ceny objednaných služeb

Klient má právo za sebe vyslat náhradníka, potom poplatek 
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

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

Výňatek ze všeobecných a záručních podmínek CK NEAN TOUR
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Obsah kataloguCestovní pojištění
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  3.000.000 Kč 3.000.000 Kč 

Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:     
– Náklady na repatriaci pojištěného 60.000 Kč 60.000 Kč
– Náklady na repatriaci těl. ostatků 60.000 Kč 60.000 Kč
– Náklady na vyslání opatrovníka 60.000 Kč 60.000 Kč
– Náklady na předčasný návrat z poj.cesty 60.000 Kč 60.000 Kč
– Náklady vzniklé zmešk. dopr. prostředku 60.000 Kč 60.000 Kč
– Náklady na právní nemoc 60.000 Kč 60.000 Kč 
– Náklady vzniklé ztrátou cest. dokladů 60.000 Kč 60.000 Kč
– Zachraňovací náklady 500.000 Kč 500.000 Kč
– Odškodnění v případě zadržení při únosu 60.000 Kč 60.000 Kč 
– Zprostředkování fi nanční pomoci  60.000 Kč 60.000 Kč
– Náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5.000 Kč 5.000 Kč
– Náklady vzniklé zpožděním letu 5.000 Kč 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
Pojištění odp.škody na zdraví a věci 3.osoby  1.000.000 Kč
Pojištění zavazadel max. 5.000/ks  15.000 Kč 
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.

Chorvatsko – autobusová doprava – nástupní místa

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

Chorvatsko 
Istrie

Praha, Beroun, Plzeň, Písek, Tábor, Strakonice, Milevsko, 
Č. Budějovice, Příbram, Mikulov, Brno, Jihlava, Humpolec

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

1900/1500 Poreč, Umag, Novigrad, Vrsar, Rovinj, Pula, 
Rabac

Kvarner 
ostrov Krk

Liberec, Jablonec, MB, PHA, Benešov, Tábor, ČB, Kaplice 2200/1600 ostrov Krk (Malinska, Baška, Krk)

Chorvatsko 
severní Dalmácie

Liberec, Jablonec, MB, PHA, Benešov, Tábor, ČB, Kaplice, 
Brno, Jihlava, Mikulov, Písek, Příbram,…

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

2300/1650 Zadar, Biograd, Turanj, Drage, Pakoštane, 
Pirovac, Vodice, Trogir,…

Chorvatsko
střední Dalmácie

LBC, Jablonec, MB, Praha, Plzeň, Písek, Tábor, Milevsko, 
Č. Budějovice, Kaplice, Brno, Humpolec, Jihlava, Mikulov,…

+ 300 Kč: HK, PU, Chrudim
+ 250 Kč: Vys. Mýto, Litomyšl, Svitavy
+ 150 Kč: Kdyně, Klatovy, Domažlice, 
Horažďovice

2390/1700 Split, Omiš, Duče, Nemira, Brela, Baška 
Voda, Promajna, Makarská, Podgora, 
Igrane, Gradac, Orebič…

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. 
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Zadar

Telaščica Drage

BaškaPremantura

Šilo

Biograd na moru
Turanj, Sv. Filip a Jakov

Privlaka – Sabunike

Posedarje

Vodice

Rovinj

Pirovac

Poreč

Pula

Rijeka

ostrov Krk

Rab

NovaljaMali Lošinj

Slovinsko

Pag

Nemira

Červar Porat
Opatija

Ičiči

Split

Makarska

Korčula

Omiš – Duče
Brela

Hvar Podgora
Igrane

Gradac
Orebič

Baška voda

hotel Zagreb ***
Velice oblíbený hotel s velmi dobrou polohou na okraji piniového háje, cca 120 m od 
pláže a 15 minut procházkové chůze od centra města, kam se klienti opakovaně rádi 
vracejí. Velice hezké, moderní 1 a 2 lůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek, mají vlast-
ní koupelnu, terasu, na každém pokoji je telefon a TV. Stravování – polopenze formou 
bohatých švédských stolů v klimatizované hotelové restauraci s proslulou výbornou 
kuchyní. Nápoje k večeři nejsou v ceně zájezdu. Součástí hotelu je bazén se sladkou 
vodou a dětský bazén (lehátka zdarma, slunečníky za poplatek), 2 kavárny, bar, TV 
místnost, restaurace á la carte u bazénu, supermarket. V průběhu celého dne jsou pro 
děti i dospělé organizovány bohaté animační programy (ranní gymnastika, výlety, hra 
pro děti, večerní zábavné programy jako kvízy, bingo,....). Tématické večery 2 x týd-
ně. Možnost úschovy kol. Wifi  v lobby hotelu s vlastním PC zdarma, jinak za poplatek 
na recepci. Pláže jsou oblázkové, přírodní kamenité i betonové s dostatečným množ-

stvím stínu pod stromy, sprchy na pláži, 
dětské hřiště, pískoviště a restaurace. 
Dětská postýlka pro děti 0 – 2 roky zdar-
ma na vyžádání. S  hotelem Zagreb spolu-
pracujeme 20. rok bez reklamace. Doporu-
čujeme i pro náročné klienty. 
Dítě do 14 let v doprovodu 2 plně platí-
cích osob ZDARMA. 

Dítě 14 let
 zdarma

Porečská riviéra se vyznaču-
je množstvím zátok a malých 
poloostrůvků, které poskytují 

nádherné a klidné koupání. Hotely a ubytova-
cí zařízení jsou moderní a samozřejmostí jsou 
bazény a široké možnosti sportovního vyžití. 

Na moři spatříte stovky rybářských člunů a výlet-
ních lodí, které Vám připraví nezapomenutelné 
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 průbě-
hu 2000 let. V Poreči jsou zajištěny delegátské 
služby v termínu od 09.06. - 08.09.2012.

HIT!

Istrie – Poreč

Příroda rozdávala v Chorvatsku štědře. 
Křišťálově čisté moře, zelení porostlé 

ostrovy, rybářské vesničky, vinice, památ-
ky, starobylá městečka, místní speciality 
a vína, turistika či potápění – to je jen malá 
část pokladů, pro které je tato země pra-
vým turistickým rájem. Místní obyvatelé 
jsou velice přátelští a pohostinní. Chor-
vatsko očekává i Vás a je připraveno Vám 
nabídnout strávení volných dnů odpočin-
ku novým a pokaždé jiným způsobem. 
Sedm národních parků Vás láká k turisti-
ce a poznání výjimečných přírodních úka-
zů. A jsou tu místa, kde být je prostě fajn. 
Ať už se jedná o diskotéky a živá středis-
ka na Istrii, posezení na útesu v Dalmácii 
a nebo jen sledování běhu světa z poulič-
ní kavárny. Jadran opravdu stojí za to 
navštívit, přesvědčte se sami.

ChorvatskoChorvatsko
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seriál: 38501  31.03. – 26.05. 26.05. – 23.06. 23.06. – 28.07. 28.07. – 18.08. 15.09. – 26.10.
  08.09. – 15.09. 18.08. – 08.09.

dosp.osoba v 1/2 5.500 8.300 10.200 11.500 4.990
dítě do 14 let v 1/2 4.190 6.250 7.500 8.500 3.750
dosp. osoba na přist. 5.000 7.800 9.490 10.800 4.590
osoba v 1/1 balkon 6.300 9.660 12.600 14.490 5.690
dosp. v 1/1 bez balkonu 6.090 9.240 11.970 14.070 5.490
dítě do 14 let na přistýlce zdarma – platí povinný poplatek 250 Kč                  

SLEVA: 10 % v termínu: 23.06. – 30.06., 01.09. – 15.09.2012
PŘÍPLATEK: 10% v termínu 28.04. – 05.05.2012
2 děti do 14 let se 2 platícími osobami: každé dítě sleva: - 65 %, 
2 děti do 14 let s 1 plně platící osobou: každé dítě sleva: - 50 %

cena zahrnuje: 7 x ubytování, 7 x polopenzi formou bohatých švédských stolů, 
uvítací přípitek, pojištění CK proti úpadku, pobytovou taxu, asistenci delegáta 
cena nezahrnuje: doprava klimat. busem: + 1900 Kč 

apartmány Pical 
NA APARTMÁNY PICAL SE NEVZTAHUJE ŽÁDNÁ SLEVA KROMĚ WWW.SLEVY.

Oblíbený komplex 110 apartmánů se nachází v parku v bezprostřední blízkosti hotelu 
ZAGREB, kde je i recepce. Klienti ubytováni v apartmánech mohou plně využívat všech-
na zařízení hotelu včetně bazénu pro dospělé i pro děti, hotelové kavárny, restaurace 
a animačních celodenních programů. Vzdálenost od pláže je 150 – 200 m. Komplex má 
svoje vlastní parkoviště. Apartmány jsou zde dvojího typu a jejich cena se odvíjí dle typu 
apartmánu. Pláž je přírodní se vstupem po upravené oblázkové pláži nebo po schodech 
z betonových plat na ležení. Na pláži je restaurace, bar, půjčovna sportovních potřeb pro 
vodní sporty, ping-pong, minigolf, kola, v blízkosti areál se 14 tenisovými kurty. Stravo-
vání vlastní. Možno doplatit polopenzi nebo večeře v hotelu Zagreb na místě v recepci. 
V hotelu Zagreb je též supermarket. Lehátka a slunečníky(omezené množství) u bazénu 
zdarma, na pláži za poplatek. Dětská postýlka pro děti 0 – 2 roky zdarma na vyžádání.
 
APT A pro 2 (max. 4) osoby: 1 dvoulůžková ložnice, obývací pokoj s možností dalších 
2 přistýlek (za poplatek), jídelní kout, koupelna, oddělená kuchyňka vybavená nerez 
nádobím, ledničkou a dvouplotýnkovým vařičem, terasa se zahradním nábytkem, telefon 
APT B pro 4 (max. 6) osob: 2 dvoulůžkové ložnice, obývací pokoj s možností dalších 
přistýlek (za poplatek), jídelna s kuchyňskou linkou vybavena nerez nádobím, ledničkou 
a elektrickým sporákem, koupelna, terasa se zahradním nábytkem, telefon
Cena stravování v hotelu Zagreb: 1 snídaně 40 kuna, 1 večeře 100 kuna, dítě do 12 let: 
sleva 50 %. Platba možná v hotovosti nebo platební kartou. 

seriál: 38502 A 2 B 4 přistýlka 

28.04. – 05.05. 4.550 6.600 600
05.05. – 12.05. * 4.100 5.700 600
12.05. – 19.05. 4.550 6.600 600
19.05. – 26.05. * 4.100 5.700 600
26.05. – 16.06. 5.900 11.200 1.100
16.06. – 30.06. * 8.800 12.300 1.300
30.06. – 28.07. 10.800 14.800 1.300
28.07. – 18.08. 13.400 19.200 1.300
18.08. – 25.08. 10.800 14.800 1.300
25.08. – 08.09. * 9.400 13.300 1.300
08.09. – 15.09. 4.600 6.700 600
od 15.09. 3.400 5.000 600                  

*v takto označených termínech jsou v ceně již promítnuté slevy od chorvat-
ského partnera

cena zahrnuje: 7 x ubytování ve zvoleném typu apartmánu, povlečení a ručníky, 
spotřeba vody a el., závěrečný úklid, pojištění CK proti úpadku, pobytovou taxu, 
asistenci delegáta v období 9.6. – 08.09.2012
cena nezahrnuje: doprava klimat. busem: + 1900 Kč, domácí zvíře: + 6 EUR/den, 
platí se v recepci, musí být nahlášeno při sepsání smlouvy

HIT!

ChorvatskoChorvatsko
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6 km jižně od Poreče se rozkládá 
oblíbené prázdninové 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  příje-

mnému posezení po celodenním lenošení na plá-
žích. Do centra Poreče je spojení jak lodní, auto-
busové, tak i rekreačním ekovláčkem nebo lodí 
(za poplatek). V naší nabídce je opět zařazen žáda-
ný hotel Delfín a apartmány Astra.

Poreč – Zelena Laguna 

hotel Delfín **
** oblíbený kompletně zrekonstruovaný hotelový komplex nacházející se v rekreačním 
centru Zelena Laguna, pouhých 50 m od pláže. Všechny 1 – 2 lůžkové pokoje mají vlast-
ní sociální zařízení a balkon. Možno zakoupit i pokoje bez balkonu, nachází se v přízemí 
a nižších patrech (viz sleva). Hotelový vestibul je klimatizován. Je možno připlatit pokoj 
orientovaný na mořskou stranu - vyšší patro, nezaručuje výhled na moře nebo rodinné 
pokoje- na vyžádání (2 ložnice, společná koupelna, 1 balkon), kde je možno ubyto-
vat až 4 osoby. Děti v rodinném pokoji mají cenu jako dítě na lůžku. Ve standartním 
pokoji je možná pouze 1 přistýlka formou rozkládacího lůžka, není plnohodnotným 
lůžkem. V hotelu se nachází 3 restaurace, kde je podávána polopenze oblíbenými švéd-
skými stoly, kavárna, denní bar, aperitiv bar, vinárna, prodejna suvenýrů, směnárna, … 
Možnost doplatku na plnou penzi. Součástí hotelového komplexu je bazén s mořskou 
vodou. Na pláži je tobogán (za poplatek). Možnost fakultativních výletů.

seriál: 38503 dosp. osoba v 1/2 dítě do 7 let v 1/2 dítě 7-14 let v 1/2 dítě 14 -18 let 
  dítě 7-14 na přist.  na přist.

02.06. – 09.06. 5.600 2.900 3.990 4.550
09.06. – 23.06. 5.900 3.100 4.300 4.900
23.06. – 30.06. 6.990 3.650 5.100 5.800
30.06. – 11.08. 7.900 4.100 5.700 6.500
11.08. – 25.08. 6.990 3.650 5.100 5.800
25.08. – 01.09. 5.900 3.100 4.300 4.900
01.09. – 08.09. 5.600 2.900 3.990 4.550
08.09. – 15.09. 5.190 2.600 3.700 4.200
15.09. – 22.09. 4.100 2.090 2.850 3.300
dítě do 7 let na přistýlce zdarma - platí povinný poplatek 250 Kč                   

AKCE: 5% sleva v termínu 02.06. - 09.06. a 07.07. -14.07.2012
10% sleva v termínu 30.06. - 07.07. a 08.09. - 15.09.2012

cena zahrnuje: 7 x ubytování v pokoji s balkonem, 7 x  polopenze formou švéd-
ských stolů, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: pokoj na mořskou stranu: + 400 Kč/os./týden, 1/1 pokoj od 
8.9.: + 400 Kč, od 2.06. – 08.09.2012: + 750 Kč, autobusová doprava: + 1900 Kč, 
7 x oběd: + 1100 Kč, malý pes: + 8 EUR denně, parking auto: 1 EUR denně, dětská 
postýlka: 5 EUR /den (na vyžádání), ubytování v rodinném pokoji: + 200 Kč/osobu
sleva: ubytování v pokoji bez balkonu: - 350 Kč/dosp.osobu, dítě do 14 let: - 200 Kč

Dítě 7 let
 zdarma

villas Astra
V  krásném upraveném lesoparku jsou umístněny v  jednoposchoďových domečcích 
4 lůžkové apartmány Astra s možností max. 1 přistýlky (80 x 160 cm za příplatek). Každý 
apartmán má 2 oddělené ložnice, vybavenou kuchyňku s ledničkou a elekrickým vařičem, 
koupelnu a terasu se zahradním nábytkem. V blízkosti areálu, který má centrální recepci, 
je supermarket, pizzerie, grill terasa, rybí a mezinárodní restaurace, kavárny, cukrárny,… 
V těsné blízkosti se nachází tenisový areál s 18 kurty a sportovní hala INTERSPORT. V okolí 
je mnoho hotelů, kde se večer pořádají na terasách taneční zábavy.
Pláž je vzdálena od objektu 50 – 200 m. Částečně je kamenitá, částečně upravená obláz-
ková, (místy písek pro děti). Na pláži bazén (zdarma), lehátka a slunečníky za poplatek. 
Možnost dokoupení polopenze v hotelu Delfín formou bufetu – viz příplatky.

seriál: 38504 27.04. – 19.05. 19.05. – 09.06. 09.06. – 16.06. 16.06. – 23.06. 23.06. – 28.07. 28.07. – 11.08.
 08.09. – 23.09. 01.09. – 08.09. 25.08. – 01.09. 18.08. – 25.08. 11.08. – 18.08. 

1/4 APT 5.690 10.200 11.300 13.000 17.800 18.400
přistýlka 920 1.100 1.650 1.650 1.650 1.650                            

AKCE: sleva 5 % v termínu 19.05. – 16.06., 10 % v termínu 11.08. – 01.09., 
15 % v termínu 30.06. – 07.07., 20 % v termínu 23.06. – 30.06., 25% v termínu 
01.09. – 08.09.2012

cena zahrnuje: nájem APT na 7 nocí včetně spotřeby vody, el. energie, povlečení, 
ručníky (výměna 1 x týdně), pobytovou taxu
cena nezahrnuje: 7 x polopenze v hotelu Delfín dospělá osoba: + 2400 Kč, dítě 
4 – 11 let: + 1200 Kč, dítě do 4 let zdarma, autobusová doprava: + 1900 Kč, malý 
pes: + 8 EUR denně, parking auto: 1 EUR denně
 

HIT!

HIT!

ChorvatskoChorvatsko
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Turistické letovisko Červar Porat
se nachází pouhých 5 km severně 
od Poreče, má 700 stálých obyva-

tel a je rozloženo kolem mořského pobřeží. Leto-
visko ožívá hlavně v letní sezoně, kdy sem přijíždí 
turisté, ale i místní obyvatelé, kteří zde mají své 
víkendové domky. Červar je ideálním místem pro 

rodinnou dovolenou i pro klienty hledající odpo-
činek blízko moře a v  zeleni. V  centru Červaru 
je i přístav jachet a lodiček. Pláže jsou zde oblázko-
vé v kombinaci s přírodními kamenitými a travna-

tou plochou na ležení. Na pláži je dostatek stínu. 
Všichni si zde najdou své místo. Doporučujeme 
na vlastní dopravu, možno i bus dopravou, 
ale středisko nemá pravidelné spojení s Porečí 
(pouze 2x denně bus). Nabízíme Vám ubytování 
v apartmánovém objektu Rona Volta a vilce Bršljan.

Poreč – Červar Porat

apartmánový dům Rona Volta
Nachází se u centra Červaru, 100 m od moře, 250 m od pláže, má 24 hodinovou recep-
ci, celý objekt včetně apartmánů je klimatizován. Přístup na internet v každém APT 
zdarma, možnost zapůjčení kol, praní prádla (za poplatek). V  parku před domem 
je dětské hřiště a v blízkosti i parkoviště. Všechny APT jsou po rekonstrukci s klimati-
zací, moderně zařízené, SAT TV, mikrovlnná trouba, lednička s  mrazákem, vybavená 
kuchyně, koupelna, balkon nebo terasa se zahradním nábytkem, CD radio, překapávač 
kávy. U domu je gril s posezením pro 6 osob. Obchod 50 m, restaurace 50 m.
APT STU 2-4: přízemí obývák s  rozkládacím gaučem (140 cm), na galerii manželská 
postel a nika s lůžkem pro dítě do 8 let, APT 2-4: ložnice s manželským lůžkem, denní 
místnost s rozkl. lůžkem (140 cm), APT 2-5: ložnice s manželským lůžkem, denní míst-
nost s rozkl. lůžkem (140 cm) + 1 samost. lůžko, 2 balkony, APT 4-6: ložnice s manžel-
ským lůžkem, francouzské lůžko pro 2 osoby na galerii nad ložnicí, 2 koupelny, denní 
místnost s rozkládacím lůžkem (140 cm)

vilka Rona Bršljan
Nachází se v řadové jednopatrové zástavbě blízko pláže, klimatizace, koupelna, terasa 
a kuchyně včetně moderního vybavení jako APT Rona Volta. Obchod 200 m, restaurace 
200 m, pláž 80 m. APT 2 – 4: ložnice s manželským lůžkem, denní místnost s rozkláda-
cím gaučem (140 cm)  

seriál: 38505 do 09.06. 09.06. – 23.06. 23.06. – 30.06. 30.06. – 14.07. 14.07. – 18.08.
 od 15.09. 01.09. – 15.09. 25.08. – 01.09. 18.08. – 25.08.

APT STU 2-4 5.400 8.600 9.200 11.300 13.600
APT 2-4 + Bršljan 5.600 9.000 10.000 12.200 14.600
APT 2-5 6.700 10.200 11.200 13.500 16.300
APT 4-6 7.600 12.400 13.600 15.600 18.900                   

cena zahrnuje: nájem APT na 7 nocí, povlečení, ručníky, klimatizaci, spotřebu 
vody a elektřiny, pobytovou taxu, závěrečný úklid
cena nezahrnuje: doprava: + 1900 Kč, malý pes: + 5 EUR den, dětská postýlka: 
+ 5 EUR/den, pronájem kola: + 6 EUR den

ChorvatskoChorvatsko
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Řadí se mezi nejkrásnější 
místa Istrie. Unikátní rezer-
vace Kamenjak i malebná 

Premantura, nejjižnější bašta Istrie, je propoje-
na autobusovou dopravou s 11 km vzdálenou 
Pulou.  Rezervace okouzluje dramatickými skalis-
ky s romantickými oblázkovými plážemi, na jaře 
kvetoucími divokými orchidejemi. Kamenjak 
tvoří výběžek s 33 km členitého pobřeží s pláže-
mi, piniovými háji a mediteránskou fl órou. Oblast 
má unikátní ostrovní klima a přírodu, moře 

v barvě sytého tyrkysu kontrastuje s bílým 
vápencovým krasem, kterou křižují cyklistické 
stezky. Dovolená u moře v této části chorvat-
ské Istrie je rájem potápěčů, na podzim dějiš-
těm windsurfových soutěží. V centru městečka 
jsou  restaurace a cukrárny, půjčovny kol, terén-
ních skútrů, internetová kavárna, sportoviště 
v  kempu Stupice, supermarket a směnárna. 

Apartmány  nabízíme v široké škále – od 
kategorie ekonomické,  standardní po nad-

standardní nabídku, s možností výletů a služeb. 
V privátních domech často bydlí majitelé v oddě-
lené části, soukromí je vždy plně zachováno. Let-
ní dovolená v této lokalitě Istrie je vyhledávána  
díky ideálnímu ostrovnímu klimatu, poloze, vel-
kému množství pláží v přírodní rezervaci,  prů-
zračnému moři a velkému množství solí a mine-
rálů, s příznivým vlivem na lidský organizmus. 
K dispozici je stálý český delegát.

apartmány Istra standard** 

apartmány Istra plus*** 

Ubytování v soukromých domech ve vzdálenosti cca 250 – 800 m od centra a 180 – 750 m 
od moře. Apartmány mají standardní vybavení, TV, vybavenou kuchyňku pro daný 
počet osob včetně lednice, koupelnu, balkon, lodžii nebo posezení v zahradě, gril, mís-
to pro auto, klimatizace a pes (na dotaz a za poplatek)

Vkusné a prostorné privátní apartmány, atypické či nadstandardní vybavení, vzdálené 
od moře cca 200 – 450 m. Apartmány mají TV, někdy TV/SAT, terasu nebo balkón, vyba-
vený kuchyňský kout s lednicí, koupelnu, klimatizaci, zpravidla zahradu a gril či poseze-
ní na zahradě, místo pro auto, klimatizace a pes (na dotaz a za poplatek).

STU 2: studio se 2 lůžky, A 2: 1/2 ložnice, možnost další lůžko v obývacím prostoru 
za příplatek, A 2+2: 1/2 ložnice, rozkládací pohovka pro 2 osoby v obývacím prostoru,
A 4 (2/2): 2 oddělené ložnice, možnost přist. v  obývacím prostoru nebo ložnici, 
A 5: 2 ložnice s 2 a 3 lůžky, možnost přistýlky v obýváku nebo v ložnici, A 6: 3 ložnice se 
2 lůžky, možnost přistýlky v obýváku nebo v ložnici.

Ve všech typech ubytování možnost 1 přistýlky na vyžádání a za poplatek viz 
ceník. Některé APT mají přistýlku pro dítě do 11,9 let zdarma.

Premantura – mys Kamenjak

seriál: 38506 STU 2 A 2 A 2 + 2 A 4 A 5 A 6 přistýlka 

26.05. – 09.06. 5.090 6.390 7.790 8.290 9.690 11.190 1.490
09.06. – 23.06. 6.390 7.690 8.990 9.790 10.990 12.390 1.490
23.06. – 30.06. 7.090 8.690 10.290 11.790 13.290 14.990 1.690
30.06. – 14.07. 8.390 9.690 11.990 13.790 15.790 17.690 1.990
14.07. – 21.07. 9.390 10.690 13.590 14.990 16.990 18.690 2.190
21.07. – 18.08. 10.890 11.890 14.990 16.990 18.990 20.390 2.490
18.08. – 25.08. 8.390 9.690 11.990 13.790 15.790 17.690 1.990
25.08. – 01.09. 7.090 8.690 10.290 11.790 13.290 14.990 1.690
01.09. – 08.09. 6.390 7.690 8.990 9.790 10.990 12.390 1.490
08.09. – 27.10. 5.390 6.390 7.790 8.290 9.690 11.190 1.490

seriál: 38507 STU 2 A 2 A 2 + 2 A 4 A 5 A 6 přistýlka  

26.05. – 09.06. 5.990 7.090 8.690 9.190 10.690 12.390 1.690
09.06. – 23.06. 7.090 8.590 9.990 10.890 12.190 13.790 1.690
23.06. – 30.06. 7.890 9.690 11.390 13.090 14.790 16.590 1.890
30.06. – 14.07. 9.290 10.790 13.290 15.290 17.490 19.590 2.190
14.07. – 21.07. 10.390 11.890 15.090 16.690 18.890 20.690 2.390
21.07. – 18.08. 12.090 13.190 16.690 18.890 21.090 22.590 2.690
18.08. – 25.08. 9.290 10.790 13.290 16.690 17.490 19.590 2.190
25.08. – 01.09. 7.890 9.690 11.390 13.090 14.790 16.590 1.890
01.09. – 08.09. 7.090 8.590 8.990 10.890 12.190 13.790 1.690
08.09. – 27.10. 5.990 7.090 8.690 9.190 10.690 12.390 1.690                  

cena zahrnuje: nájem apartmánu na 7 nocí, spotřebu vody a el. energie, ložní 
prádlo a ručníky, služby delegáta, závěrečný úklid, pěší výlet do přírodní rezer-
vace Kamenjak s průvodcem, prohlídka Puly s průvodcem (sraz v Pule), zákonné 
pojištění proti úpadku
cena nezahrnuje: doprava: + 1990 Kč, klimatizace: + 5 EUR/den
povinný příplatek na místě pobytová taxa a přihlašovací poplatek: dosp. osoba: 
+ 9 EUR /7nocí, dítě 12-17,9 let : + 5,5 EUR, dítě 0-11,9 let: + 2 EUR, další týden 
sleva: - 2 EUR 
sleva: děti do 2,9 bez nároku na lůžko, platí jen přihlašovací poplatek: + 2 EUR/pobyt 

APT Istra Standard ** no name 

APT Istra Plus *** no name 

HIT!
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seriál: 38508 02.01. – 09.06. 09.06. – 23.06. 23.06. – 14.07. 14.07. – 18.08.
 15.09. – 30.12. 01.09. – 15.09. 18.08. – 01.09.

A 2-4 6.790 10.590 13.490 16.590
A 2-5 6.990 10.990 14.590 18.190                   

AKCE: 7=6 v termínu 23.06. – 30.06. a 25.08. – 01.09.2012

cena zahrnuje: nájem APT na 7 nocí včetně spotřeby vody, el. energie, klimatizace, 
povlečení, ručníky, závěrečný úklid, parkování pro 1 auto

apartmánový dům Rona Ičiči
Je umístěn v krásné části Ičiči, v zeleni s parkovou úpravou, 150 m od moře i oblázkové 
pláže a 5 km od Opatije. Nejbližší market je 200 m stejně jako restaurace. Není možno 
ubytovat domácí mazlíčky. Dům má klimatizovaný společný prostor, centrální tope-
ní, grilovací posezení s lavičkami pro 10 osob, houpačku pro děti a parkovací místo 
(1 pro každý APT). V domě se nachází 6 APT, které byly zcela zrekonstruované před 
několika lety. Každý APT má klimatizaci (v ceně), moderní designový nábytek, SAT/TV, 
vybavenou kuchyň, troubu, ledničku s  mrazákem, myčku nádobí, CD radio, kávovar 
na překapávanou kávu a balkon se zahradním nábytkem a lehátky na pláž.

Typy APT: A 2-4: (36 m2) – 1/2 ložnice s  manželským lůžkem a vchodem na balkon, 
kuchyň, jídelnu a obývák s rozkládacím gaučem pro 2 osoby (140 cm), koupelnu (celkem 
4 APT), A 2-5: (56 m2) – 1/2 ložnice s manželským lůžkem + rozkládacím křeslem, vchod 
na balkon, prostorná kuchyně, jídelna a obývák s  rozkládacím gaučem pro 2 osoby 
(140 cm), koupelna

Nově jsme do katalogu zařadili oblíbené 
letovisko v Kvarnerském zálivu na úpatí hory 
Učka se 150 letou turistickou tradicí. Dnes se 

dá říci, že je již „předměstím „ mondéní lázeňké Opati-
je, od které je vzdáleno 4 km a 2 km od Lovranu. Ičiči je 

plné zeleně, palem, parků, najdete zde vše pro Vaši 
dovolenou. Místní dlouhá promenáda spojuje měs-

tečko Lovran až do Opatije. Je zde přístav jachet 
a rekreačních lodí, oblázková pláž s pozvolným vstu-
pem do vody, ale i přírodní pláže s betonovými platy. 
Bary, obchody, restaurace, v sezoně dětská hřiště pro 
děti. Určeno pouze na vlastní dopravu.

Ičiči

NOVINKA

vila Mara 
Apartmánový dům o třech podlažích, blízko moře, v tiché rezidenční části Premantury 
(část Munte),  cca 200 m od první i bezbariérové pláže, 600 m od centra. Vila je vhod-
ná k příjemné rodinné rekreaci a skupinek do počtu 30 pevných lůžek a s možností
max. 7 přistýlek pro děti. Dům obklopuje hezká udržovaná zahrada. Za zvýhodněnou 
cenu economy nabízíme jedno studio pro 2 osoby v přízemí, s venkovním poseze-
ním, bez lodžie. Všechny APT nebo STU mají balkóny a lodžie nebo posezení v zahra-
dě, kuchyňský kout nebo kuchyně s lednicí, TV, příslušenství, místo pro auto, klimati-
zace za příplatek (1x  A 4), pes za příplatek pouze po vyžádání a zpětném potvrzení, 
české  TV programy pouze na venkovním posezení u kávové kuchyňky wi-fi  v celém 
objektu zdarma, gril, velké parkoviště. Možnost posezení venku s  krytou terasou 
a grilem.

Typy apartmánů: STU 2:  lůžková, obývací i kuchyňská část v jednom společném pro-
storu, 1. a 2. patro,  STU 2: studio s lůžkovou, obývací i kuchyňskou částí v jednom 
společném prostoru, bez lodžie, posezení v zahradě, za cenu economy,  STU 3: studio 
větších rozměrů, s lůžkovou, obývací i kuchyňskou částí v jednom společném prosto-
ru, přízemí, 1. a 2. patro , A 2-3: ložnice se 3 lůžky, kuchyňka, výhled na moře, A 4-5: 
kuchyňka, 1/2 a 1/3 ložnice (APT s možností klimatizace za příplatek), boční výhled na 
moře, STU 2 přízemí – cena economy, ostatní APT a STU cena Istra standard.

NOVINKA
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Nachází se v oblasti Kvarnerských ostrovů a je nej-
větším ostrovem v Jaderském moři (409 km). Téměř 
všechny obce leží na pobřeží a jsou současně i tra-
dičními turistickými středisky. Jeho osídlení i histo-
rie jsou velmi staré. Celkový ráz ostrova je poměrně 

klidný, zejména ve srovnání s istrijskými středisky. 
V 70. letech byl dokončen most z pevniny (za popla-

tek – platí se pouze vjezd 30 kuna), takže dopravní 
spojení je velmi dobré. Nabízíme Vám letos uby-
tování v  soukromých apartmánech ve střediscích 
Baška a Šilo.

ostrov Krk  

Je zřejmě nejznámějším letovis-
kem na ostrově Krk. Toto přístavní 
městečko leží ve stejnojmenné 

zátoce na jižním pobřeží ostrova. Lázeňství a turis-
tika 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 pláž 
dlouhou 2 km. Pláž je obzvlášť vhodná pro děti 

a neplavce. K dispozici je mnoho restaurací, cukrá-
ren a obchodů, které jsou rozmístěny podél 3 km 
dlouhého přímořského korza. Mezi návštěvníky 
mají významné místo turisté z Čech, kteří jsou 
zde odjakživa vítáni, protože dali podnět k roz-
voji cestovního ruchu na tomto ostrově.

Baška 

soukromé apartmány
Všechny apartmány se nachází ve vzdálenosti 50 – 550 m od moře, jsou velice hezky 
a účelně zařízené, všechny APT mají vybavenou kuchyňku pro daný počet osob, balkon 
nebo terasu. Parkovací místo vždy u domu. V dosahu jsou mnohé restaurace, obchody 
s potravinami, kavárny, trh,… S 2, 4 jsou studia pro uvedený počet osob (1 místnost 
s kuchyňským koutem), apartmány A 2 mají 1 oddělenou ložnici, A 4 mají 2 oddělené 
ložnice a A 6 mají 3 oddělené ložnice.  

seriál: 38509 do 26.05. 26.05. – 16.06. 16.06. – 30.06. 30.06. – 21.07. 21.07. – 25.08.
typ APT od 15.09. 08.09. – 15.09. 01.09. – 08.09. 25.08. – 01.09.

S 2 5.400 5.800 6.990 8.600 9.990
S 4 8.000 9.400 11.090 12.990 15.590
A 2 6.700 7.100 8.500 10.100 11.990
A 4 (2/2) 8.990 10.050 12.250 14.990 17.900
A 6 (3/2) 11.200 12.900 14.700 17.800 22.390
přistýlka 950 1.100 1.300 1.500 1.650                   

cena zahrnuje: pronájem APT na 7 nocí, pobytovou taxu, spotřebu vody, el. ener-
gie, plynu, povlečení, ručníky a závěrečný úklid
cena nezahrnuje: přihlašovací poplatek + ekologická taxa: 4,10 EUR/os. a pobyt 
– platí se na místě v agentuře, doprava: + 2200 Kč, dítě bez lůžka: 4 EUR/denně, 
klimatizace: + 15 %, domácí zvíře (na dotaz): + 6 EUR denně

Šilo – soukromé apartmány
Jde o příjemné 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 Crikvenicí, odkud jezdí do Šila rychlolodě po celý den (5 minut 
plavby) v době od 8. – 20.00 hod. Cena za jednosměrnou jízdu je 25 kuna/osobu. Klien-
ti, kteří využijí autobusovou dopravu budou vysazeni v přístavu v Crikvenici a použijí 
tento spoj, který je vysadí v Šilu 200 m od partnerské agentury. Šilo má písečné pláže 
a křišťálově čisté moře. Ke koupání je zde řada pěkných zátok. V době největší letní 
sezóny zde pobývá nejvýše 1200 hostů, což dává předpoklad klidné a intimní dovo-
lené, hlavně pro rodiny s dětmi. Ideální na vlastní dopravu. Apartmány jsou rozmís-
těny 200 – 700 m od pláže. Na místě se platí jednorázový přihlašovací poplatek 2 EUR 
na osobu a pobyt včetně dětí. S 2 je studio pro 2 osoby (1 místnost s  kuchyňským 
koutem), apartmány A 2 mají 1 oddělenou ložnici, A 4 mají 2 oddělené ložnice a A 6 
mají 3 oddělené ložnice.

seriál: 38510 01.04. – 16.06. 16.06. – 30.06. 30.06. – 14.07. 14.07. – 28.07. 28.07.–18.08.
typ APT 08.09. – 01.10. 01.09. – 08.09. 25.08. – 01.09. 18.08. – 25.08.

S 2 4.900 5.700 6.500 7.100 8.700
A 2 5.250 6.400 7.100 7.900 9.600
A 4 (2/2) 7.500 9.100 10.400 11.900 13.900
A 6 (3/2) 10.500 12.513 14.800 16.590 19.600
přistýlka 750 990 1.150 1.300 1.500                   

cena zahrnuje: pronájem APT na 7 nocí, pobytovou taxu, spotřebu vody, el. ener-
gie, plynu, povlečení, ručníky a závěrečný úklid
cena nezahrnuje: přihlašovací poplatek 2 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

HIT!

HIT!
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je oblast mezi starobylými městy s mnoha 
památkami, od Starigradu přes Zadar, Šibenik 
až ke Splitu. Zahrnuje menší letoviska, která jsou 
populární vodními sporty, kvalitou služeb a pří-
rodní krásou. Příroda Vás v této oblasti uchvátí 
svojí bujnou středomořskou vegetací a téměř 
stále kvetoucím rostlinstvem. Žádná jiná oblast 

se nemůže pochlubit jedinečním přírodním 
fenoménem 4 národních parků, které Vás zvou 
k návštěvě. Kornati – souostroví 125 malých 
ostrůvků často bizardních tvarů, které jsou pře-

vážně holé a neobydlené, vodopády řeky Krka 
u Šibeniku, kaňon Paklenica láká zvláště turisty 
i horolezce a v neposlední řadě i 16 jezer v národ-
ním parku Plitvická jezera, kterými projíždíte při 
vlastní nebo autobusové dopravě.

Severní Dalmácie 

soukromé apartmány

vila Kristi I.

vila Kristi II.

Apartmány jsou hezky a vkusně zařízeny, mají vybavenou kuchyňku, každý má terasu 
nebo balkon, ve většině vil možnost použití venkovního grilu. Nachází se 200 – 600 m 
od pláže s  pozvolným vstupem do moře naproti ostrovu Pag. V areálu rekreační-
ho komplexu jsou 3 restaurace a 2 supermarkety. Nově nabízíme i 2 konkrétní vily 
v Sabunike. Určeno pouze na vlastní dopravu.
A 2: 1 ložnice, A 2+1: 1 ložnice + 1 lůžko v denní místnosti, A 2+2: 1 ložnice + 2 lůžka 
v denní místnosti, A 4: 2/2 ložnice, A 6: 3/2 ložnice nebo 2/2 ložnice + 2 lůžka v denní 
místnosti.

Apartmánový dům Kristi I. se nachází v klidné části Sabunike, 300 m od pláže, restau-
race 200 m, obchod 50 m. Parking je ve dvoře. Dům má 4 apartmány pro 4 osoby se 
2 ložnicemi (ložnice s manželským lůžkem a ložnice se 2 lůžky). Všechny 4 APT jsou 
velice hezky vybaveny, mají terasu a možnost dokoupit klimatizaci na místě (5 EUR/
den) APT č. 1 a 2 jsou na prvním patře, APT č. 3 a 4 jsou na druhém patře, všechny APT 
mají terasu. V APT č. 2 a 3 je možnost doplatit přistýlku.

APT dům s celkem 5 APT typu 2+2 (ložnice s manželským lůžkem a rozkládací gauč 
v obývacím prostoru) se nachází cca 50 m od domu KRISTI I. Parkování ve dvoře. Jeden 
APT je v přízemí, 2 APT jsou na 1. patře a 2 APT jsou na 2. patře. Všechny APT opět velice 
hezky a nově zařízeny, mají koupelnu, vybavenou kuchyň, terasu a možnost klimatiza-
ce za poplatek, viz KRISTI I. 

seriál: 38511 do 02.06. 02.06. – 30.06. 30.06. – 07.07. 07.07. – 25.08.
APT standart od 15.09. 01.09. – 15.09. 25.08. – 01.09.

A 2 + 1 6.690 7.490 7.900 8.900
A 2 + 2 7.790 8.500 9.000 11.190
A 4 8.490 9.000 10.500 13.300
A 6 8.890 10.000 12.300 15.600

seriál: 38512 KRISTI I.  KRISTI II.
KRISTI A 4 (2 ložnice) A 2+2

16.06. – 30.06. 11.100 11.100 
30.06. – 14.07. 12.200 12.200 
14.07. – 18.08. 13.350 12.200  
od 18.08. 12.200 12.200                   

cena zahrnuje: nájem APT na 7 nocí včetně spotřeby vody, el.energie, plynu, 
povlečení, malé ručníky, závěrečný úklid, parkování 
cena nezahrnuje: přistýlka: + 950 Kč/týden, klimatizace: + 1000 Kč/týden, domácí 
zvíře na dotaz: 5 EUR/den
povinný poplatek na místě: pobytová taxa: dosp. osoba od 18 let: 6 kuna/noc, 
dítě 12 – 17,99 let: 3 kuna/noc

Již po 4 roky zařazujeme tuto destinaci 
pro klienty, hlavně rodiny s dětmi, kteří 
mají rádi pěkné ubytování v  apartmá-

nech, uprostřed přírody, blízko pláží (většinou 
písečných). Apartmánové středisko Sabunike 

se nachází 18 km od Zadaru směrem na Nin 
a 3 km od centra Privlaki, kde je veškerá vybave-

nost včetně lékaře. Soukromé apartmány, které 
majitelé pronajímají v letní sezoně, jsou rekreač-
ními vilami obyvatel ze Zadaru, Zagrebu, …

Privlaka – Sabunike

ChorvatskoChorvatsko

11

Katalog Nean 2012 leto.indd   11Katalog Nean 2012 leto.indd   11 11/29/11   11:59 AM11/29/11   11:59 AM



apartpenzion Adria
Nabízíme ubytování v  příjemném rodinném apartpenzionu v Posedarje v části Čiker 
cca 25 km před Zadarem, 15 km od NP Paklenica, 40 km od NP Kornaty a 60 km 
od NP Krka. Centrum Posedarje je vzdáleno 1,5 km. K  domu patří privátní upravená 
oblázkovo kamínková pláž s posezením, skluzavkou pro děti, molem a plochou na ležení.

Vybavení penzionu – restaurace, terasa, bazén se sladkou vodou, zahrada, kry-
té zahradní posezení u krbu, parking v zahradě, stojany s vodou a limonádou i horkou 
vodou zdarma, zapůjčení člunu a kol., Wi-Fi, všechny APT, STU i pokoje mají klimatizaci 
(v ceně), TV/SAT, internet, vybavené kuchyně s lednicí, příslušenství, lodžie či terasy.
Typy ubytování: A 2-4: ložnice s dvojlůžkem a místnosti s obývací i kuchyňskou částí, 
A 3-5: ložnice s dvojlůžkem a lůžkem, dvojlůžko či pohovka v obývacím pokoji, A 4-6: 

seriál: 38513 osoba v APT osoba v pokoji

do 09.06. 5.290 4.690
09.06. – 30.06. 5.790 5.290
30.06. – 14.07. 6.490 5.990
14.07. – 11.08. 6.690 6.490
11.08. – 18.08. 6.490 5.990
18.08. – 25.08. 5.790 5.290
od 25.08. 5.290 4.690                   

cena nezahrnuje: doprava: + 2300 Kč
slevy: dítě do 12,9 let při maximálním naplnění apartmánu či pokoje jako 3. oso-
ba (v A 2-4): - 50%, 4. a 5. osoba (v A 3-5): - 50%, 5. a 6. osoba v A 4-6): - 50%, nebo 
1 dítě 0 - 2,9 let ZDARMA

soukromé apartmány
APT 2: studio nebo ložnice se 2 lůžky, APT 2+1: studio nebo ložnice se 2 lůžky + 1 lůžko 
v obývacím prostoru, APT 2 + 2 ložnice + 2 lůžka v obytné místnosti, APT 4: 2/2 ložnice, 
APT typ 4+1: 2/2 ložnice + 1 lůžko v obývacím prostoru, APT typ 4 + 2: 2/2 ložnice 
+ 2 lůžka v obývacím prostoru, APT 1/6: 3/2 ložnice, APT 1/6 + 2: 3/2 ložnice + 2 lůžka 
v obývacím prostoru. Všechny apartmány mají plně vybavenou kuchyňku pro základ-
ní vaření včetně lednice, koupelnu, TV, terasu nebo balkon. Vybavení odpovídá velikosti 
apartmánů. V ceně je ložní a koupelnové prádlo (ručníky). Ubytování začíná od 14.00 hod., 
uvolnění APT do 10.00 hod.

seriál: 38514 do 09.06. 09.06. – 16.06. 16.06. – 30.06. 30.06. – 21.07. 21.07. – 11.08.
   typ/termín od 01.09. 25.08. – 01.09.  11.08. – 25.08.

A 2  4.900 5.350 6.200 7.600 8.900
A 2 + 1 5.600 6.250 7.150  8.500 10.500
A 2+2 6.250 7.600 7.800 8.900 11.200
A 4 7.150 8.000 9.400 11.600 12.900
A 4+1 7.600 8.900 11.150 12.900 14.000
A 4+2 8.250 10.000 12.250 14.450 15.600
A 6 10.000 11.600 13.600 15.600 16.600
A 6+2 11.150 13.400 14.450 16.700 17.700                   

cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 dní, spotřebu vody a elektřiny, povle-
čení, ručníky, asistenci partnerské CK, závěrečný úklid 
cena nezahrnuje: doprava klimatizovaným busem: + 2300 Kč, klimatizace: 
+ 1000 Kč/apt./týden, přistýlka: +1300 Kč/týden, domácí zvíře: + 7 EUR/den, dět-
ská postýlka: 5 EUR/den (na dotaz)
povinný poplatek na místě: pobytová taxa: dosp. osoba od 18 let: 1 EUR/noc, 
dítě 12 – 17,99 let: 0,5 EUR/noc

Pro Vás, kteří chcete prožít klid-
nou dovolenou v  blízkosti Bio-
gradu, je pobyt ve střediscích 

Sv. Petar, Turanj nebo Sv. Filip a Jakov dobrou 
volbou. Letoviska na sebe téměř plynule nava-
zují. Polohou jsou ideální i k  mnoha výletům. 
Kromě Zadaru (25 km) a bezprostřední blízkosti 
Biogradu (4-7 km) je na dosah i největší dalmat-

ské sladkovodní Vranské jezero, národní park 
Krka, Kornaty, starocharvátské město Šibenik,…
Najdete zde obchůdky, kavárničky, restaurace, 
směnárnu, prodejny potravin, rychlé občers-
tvení i prodejny a stánky se suvenýry a jinými

typickými produkty pro tuto oblast. Ubytování 
je zajištěno v soukromých apartmánech, kte-
ré jsou umístěny max. 600 m od pláže – APT 
viz tabulka No Name nebo v konkrétních domech 
na vyžádání. Pláž z drobných oblázků a kamínků 
se postupně svažuje, vhodné i pro děti a neplav-
ce. Partnerská agentura sídlí přímo ve Sv. Filipu 
a Jakovu a je zde česky mluvící asistentka.

Turanj / Sv. Filip a Jakov

cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, při-
vítací přípitek, chlazená voda i limonáda non 
stop, zahradní karaoke party, 2x večerní gri-
lování, spotřeby, klimatizaci, závěrečný úklid, 
užívání bazénu, taxy, asistenční služby CK

2 ložnice s dvojlůžky, optický předěl od obýváku s ložní částí s dvoj-
lůžkem, pokoj 2-3: 3 lůžka, lednice, varná konvice, příslušenství, 
terasa či posezení v zahradě, pokoj 2-4: 1 větší místnost s 2 lůžky 
a obývací části, přepažená část prostoru s vlastním vchodem a 2 lůž-
ky (bez okna). Stravování: snídaně rozšířená kontinentální, večeře 
3 chody, nápoje k večeři za příplatek. Nástupní den: sobota.

Původně rybářská obec, dnes 
letovisko 25 km  nad Zadarem, 
v Novigradském zálivu s mož-

nostmi výletů k vodopádům řeky Zrmanji, k jes-
kyním Cerovečke Pečine nebo k léčivým blatům. 

Moře je zde teplejší než na otevřeném jadranu. 
V centru nechybí restaurace, kavárny, cukrárny, 

obchody, lékárna a lékař,… Najdete zde 30 km 
písečných, štěrkopískových a kamínkových pláží, 
zátoky s léčivými bahny, 3 cyklostezky. V blízkém 
okolí lákají k výletům NP Paklenica, Krka a národ-
ní park Kornaty.

Posedarje
ChorvatskoChorvatsko
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Patří mezi vyhledávané turistic-
ké oblastii centrální části Jad-
ranského pobřeží. Leží na polo-

ostrově 30 km jižně od Zadaru naproti ostrovu 
Pašman, kam je pravidelné spojení trajektem. 
Od roku 1019 byl sídelním a korunovačním měs-

tem chorvatských králů. Láká mnoha pěknými 
plážemi s  dostatečným množstvím stínu pinií. 
Centrum Biogradu večer ožívá promenádou 

turistů, najdete zde mnoho restaurací, kaváren, 
cukráren, obchůdků a velice krásné a romantické 
jsou procházky úzkými uličkami mezi kamenný-
mi domy. Nabízíme Vám ubytování hotelu ADRIA 
s  bazénem a all inclusive a oblíbených příjem-
ných apartmánů Mitja v centru Biogradu. 

Biograd na Moru

apartmány Mitja ***
Po loňské premiéře opět zařazujeme velice oblíbené apartmány Mitja. Jejich poloha 
je ideální, v centru města Biogradu, blízko trhu, pekárna, obchody 15 m. Pláž Dražica 
s pozvolným vstupem do vody, tobogánem a dostatkem stínu pod stromy, je vzdále-
ná 200 m. Jedná se o 3 propojené domy se společným vstupem, zahradou (dvorem), 
každý APT má samostatný vstup. Apartmány jsou velice hezky zařízené pro daný počet 
osob. Celkem je zde 6 apartmánů a 4 studia. Na místě je možno doplatit klimatizaci 
s výjimkou APT, kde není klima – viz tabulka. V ceně pobytu je používání internetu, 
společného grilu a v den příjezdu a odjezdu též používání 1 společné kuchyně. Majite-
lé jsou velice příjemní, po dohodě Vám majitel ugriluje rybí speciality. Možnost dokou-
pení večeří v restauraci (polévka, hlavní jídlo s přílohou a desert nebo salát). Podrobný 
popis APT na www.neantour.cz. Cena je daná za pevná lůžka v APT, požadované při-
stýlky se doplácí, viz ceník. *udává možný počet přistýlek.

seriál: 38515 patro/klima do 09.06. 09.06. – 30.06. 30.06. – 14.07. 14.07. – 18.08.
 typ apartmánu  od 15.09. 01.09. – 15.09. 18.08. – 01.09.

A 2 + 2* 2. / ano 6.290 7.200 8.300 9.400
A 2 + 1* 2. / ano 6.200 7.200 8.300 9.400
A 5 + 2* 1. / ano 9.400 11.400 12.900 15.400
A 4 + 2* 0. / ne 7.800 9.800 11.800 13.800
A 2 + 1* 1. / ano 6.200 7.200 8.300 9.400
A 4 0. / ne 7.200 8.700 10.700 12.500
STU 2 0. / ne 4.900 5.800 7.200 8.700
STU 2 + 1* 0. / ano 4.900 5.800 7.200 8.700
STU 3 1. / ano 4.900 5.800 7.200 8.700
STU 2 + 1* 1. / ano 4.900 5.800 7.200 8.700                   

cena zahrnuje: nájem APT nebo STU na 7 nocí, spotřebu vody, el. energie, povle-
čení, ručníky, používání grilu, wifi  připojení. 
cena nezahrnuje: doprava: + 2300 Kč, 7 x večeře v restauraci: + 1300 Kč, přistýlka: 
+ 1100 Kč 
povinný poplatek na místě: pobytová taxa: dosp. osoba od 18 let: 1 EUR/noc, 
dítě 12 – 17,99 let: 0,5 EUR/noc

hotel Adria
Zrekonstruovaný a moderně zařízený klimatizovaný hotel je postaven u krásného boro-
vicového lesa, 200m od písečné pláže Soline (vhodné pro děti), oblázková pláž s dostat-
kem stínu pinií v dosahu 200-300m. Do centra městečka se dostanete pohodlnou chůzí 
za 15minut. Hostům je k dispozici restaurace, kavárna, aperitiv bar, vnitřní i venkovní 
bazén se sladkou vodou. Lehátka a slunečníky u bazénu zdarma. Animační programy 
pro děti i dospělé. Ubytování možno ve dvoulůžkových pokojích s  přistýlkou (rozkl. 
křeslo) nebo třílůžkových pokojích s přistýlkou. Stravování do 16.06. a od 15.09.2012 
polopenze formou bufetu, od 16.06. – 15.09. all inclusive (snídaně, oběd, večeře for-
mou bufetu, včetně nápojů, odpolední svačina 15.-17.00 (káva, čaj, pizza, sladké koláče 
a zmrzlina pro děti), v době od 10.-23.00 se podávají nápoje u bazénu. 
Dítě do 12 let na přistýlce ZDARMA!!

seriál: 38516 dosp. os. dítě 7-18 let dosp. os. dítě 7- 18 let na 2.l. dítě 7-12 let dítě 12-18 let
 v 1/2  na lůžku dítě 12-18 let na 3.l. na 3. lůžku na 4. lůžku
    dítě 7-12 let na 4.l.

19.05. – 26.05. 5.590 2.790 5.890 2.790 zdarma 3.990
26.05. – 09.06. 6.590 2.990 6.990 2.990 zdarma 4.290
09.06. – 16.06. 6.990 3.190 6.990 3.190 zdarma 4.490
16.06. – 23.06. 8.590 3.990 8.990 3.990 zdarma 5.690
23.06. – 30.06. 9.590 6.590 10.690 6.590 4.690 7.590
30.06. – 01.09. 11.990 8.290 12.990 8.290 5.990 9.390
01.09. – 08.09. 9.590 6.590 10.690 6.590 4.690 7.590
08.09. – 15.09. 8.590 3.990 8.990 3.990 zdarma 5.690
15.09. – 22.09. 6.990 3.190 6.990 3.190 zdarma 4.490                   

cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x all inclusive (polopenzi), pobytovou taxu, služby 
delegáta, pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: dopravu: + 2300 Kč 

                                              pokoj 1/2                                      pokoj 1/ 2+1, 1/ 3 +1

Dítě 12 let
 zdarmaNOVINKA

HIT!

ChorvatskoChorvatsko
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V posledních letech velice oblíbe-
né letovisko Drage. Dříve příjem-
ná rybářská vesnička, dnes velmi 

vyhledávané středisko se nachází pouhých 6 km 
jižně od Biogradu na Moru a 2 km od Pakoštane, 

přímo u moře. Přírodní rezervace Vranské jezero 
je vzdáleno pouhý 1 km. Letovisko je obklope-

no piniovými porosty a středomořskou vegetací. 
Drage je ideálním místem pro klienty, kteří si pře-
jí prožít svou dovolenou v  kontaktu s  přírodou. 
Doporučujeme i pro cyklisty (stezky kolem Vran-
ského jezera). 

Drage

apartmány Kiko
Moderní vila s 11 pěkně vybavenými apartmány se nachází pouhých 120 m od uprave-
né pláže, v klidné části Drage. Všechny apartmány mají koupelnu, vybavenou kuchyňku 
s ledničkou, TV/SAT, každý má svůj balkon s pohledem k moři nebo do parku. V přízemí 
je společenská místnost s televizí a možností zahradního grilování. Nejbližší obchod 
je vzdálen 150 m, restaurace 100 m. Všechny apartmány mají místo na parking přímo 
u vily. Možnost dopravy busem. Velice příjemné domácí prostředí.
Typy APT: A 1/2 + 1: denní místnost s  dvojlůžkem a rozkládacím lůžkem pro dítě, 
A 2 + 2: ložnice se 2 lůžky a obývací prostor s rozkládacím lůžkem, A 2 + 3: ložnice pro 
2 osoby, obývací prostor s rozkládacím lůžkem pro 2 osoby + 1 lůžkový gauč, A 5 + 1: ložnice 
pro 2 osoby, ložnice pro 3 osoby, denní místnost s 1 gaučem.

seriál: 38517 26.05. – 16.06. 16.06. – 23.06. 23.06. – 30.06. 30.06. – 07.07. 07.07. – 18.08.
typ apartmánu 08.09. – 01.10. 01.09. – 08.09. 25.08. – 01.09. 18.08. – 25.08.

A 2 + 1 5.600 6.700 7.800 8.800 10.000
A 2 + 2 6.700 7.800 9.600 10.900 13.100
A 2 + 3 7.600 8.700 10.100 12.000 13.800
A 5 + 1 8.900 10.000 12.700 14.900 17.400                   

cena zahrnuje: nájem zvoleného apartmánu na 7 nocí, povlečení, ručníky, spo-
třebu vody a el. energie, povinné pojištění proti úpadku 
cena nezahrnuje: doprava: + 2300 Kč
povinný poplatek na místě: pobytová taxa: dosp. osoba od 18 let: 1 EUR/noc, 
dítě 12 – 17,99 let: 0,5 EUR/noc

Nabízíme Vám ubytování v  oblasti Plitvických 
jezer, nejkrásnějšího ze 7 národních parků Chor-
vatska. Je škoda při cestě autem do oblasti Dal-
mácie minout přírodní skvost soustavy 16 jezer, 

kaskádovitě položených nad sebou v délce 7 km. 
Navzájem jsou jezera propojeny více než 90 vodo-
pády, jejichž výška se pohybuje mezi 3 – 82 m. 
Převýšení mezi nejvýše a nejníže položeným jeze-

rem je 140m. Na zakoupené vstupence je plánek 
prohlídkových tras. Cena vstupenky na rok 2012 
je 110 kuna na dospělou osobu, dítě do 6,99 let zdar-
ma a dítě 7 – 17,99 let má cenu vstupenky 55 kuna.

Tranzitní ubytování v oblasti Plitvických jezer 

hotel Grabovac ***
Velice příjemný a hezky zařízený klimatizovaný hotel s vlastním parkovištěm, restaura-
cí 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. 

seriál: 38518 01.01. – 30.04. 01.05. – 30.06. 01.07. – 31.08.
 01.11. – 31.12. 01.09. – 31.10.

dosp. v 1/2 850 1.000 1.060
dosp. v 1/1 1.200 1.500 1.560
dítě do 7 let na lůžku s rodiči: zdarma, na přistýlce: -50% 
dítě 7-12 na přist.: -30%, dosp.osoba na přistýlce: -20% osoba na přist.                   

cena zahrnuje: 1 x ubytování se snídaní ve zvoleném hotelu, pobytovou taxu

hotel Bellevue **
Nabízí ubytování v  centru 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 sta-
vební materiál. Všechyn pokoje jsou s koupelnou, hotel má café bar a TV salon.

Bellevue

Grabovac

ChorvatskoChorvatsko
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Mimo Vodice a Biogradu je Piro-
vac jedno z  nejznámějších a nej-
oblíbenějších turistických míst 

střední Dalmácie. Město se nachází na severním 
pobřeží Pirovackého zálivu, odkud se po celý den 
otevírá pohled na pohádkový ostrůvek Suspinatac. 
Jistě Vás okouzlí i nedaleké národní parky Kornaty, 

vodopády řeky Krka či Vranské jezero. Pirovacké 
letní noci jsou naplněny romantikou starobylých 
kamenných uliček, šuměním moře, gastronomic-
kými specialitami báječné dalmatské kuchyně 

a dobrým vínem v  některé z  mnoha četných 
restaurací tohoto chorvatského města. Bezpro-
středně na historické centrum (historie města se 
datuje z roku 1298) navazuje živá obchodní zóna 
s  množstvím obchůdků, tržiště, kavárny, lékařská 
ambulance, pošta,..V Pirovacu jsou 2 pěkné obláz-
kové pláže s pozvolným vstupem do moře.

Pirovac 

soukromé vily
Ubytování je zajištěno v  moderních rodinných vilách 20 - 300 m od moře a pláže. 
2-8 lůžkové apartmány mají počet lůžek dle počtu ubytovaných osob, plně vybave-
ný kuchyňský kout, sociální zařízení, balkon nebo terasu. Součástí vybavení jsou lůž-
koviny i ručníky. Nově nabízíme i možnost ubytování v pokojích s vlastní koupelnou 
a balkonem, stravování formou polopenze v blízké restauraci. Nástupní den v termínu 
od 30.06. – 25.08.2012: SO – SO nebo středa- středa (na dotaz), v ostatních termínech 
každý den do vyprodání kapacit.
Typy APT: APT 2: studio nebo ložnice se 2 lůžky, APT 2+1: studio nebo ložnice se 
2 lůžky + 1 lůžko v obývacím prostoru, APT 2 + 2 ložnice + 2 lůžka v obytné místnosti, 
APT 4: 2/2 ložnice, APT typ 4+1: 2/2 ložnice + 1 lůžko v obývacím prostoru, APT typ 
4 + 2: 2/2 ložnice + 2 lůžka v obývacím prostoru, APT 1/6: 3/2 ložnice, APT 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 balkon. Vyba-
vení odpovídá velikosti apartmánů. V ceně je ložní a koupelnové prádlo (ručníky). Uby-
tování začíná od 14.00 hod., uvolnění APT do 10.00 hod 

seriál: 38519 do 16.06. 16.06. – 30.06. 30.06. – 07.07. 07.07. – 21.07. 21.07. – 18.08.
typ apartmánu od 08.09. 01.09. – 08.09. 25.08. – 01.09. 18.08. – 25.08.

STU 2 4.900 5.800 6.700 7.800 8.900
A 2 5.400 6.200 7.100 8.300 9.400
A 2 + 1 6.000 6.900 7.800 8.900 10.500
A 2 + 2 6.700 7.800 8.500 9.800 11.600
A 4 7.800 8.700 10.000 11.600 12.900
A 4 + 1 8.500 9.800 11.100 12.900 14.300
A 4 + 2 8.900 10.300 12.000 13.800 15.600
A 6  9.800 11.100 12.900 15.100 16.900
A 6 + 2 12.000 13.800 15.100 17.400 19.100                   

AKCE: 21=18, 14=12, 7=6: do 16.06. a od 01.09.2012
Sleva za včasnou rezervaci a 100% úhradu do 28.02.2012: -10%
Sleva za včasnou rezervaci a 100% úhradu do 31.03.2012: -5%
U APT „ NO NAME“ je možnost po celou sezonu 11 a 12 denních pobytů s AKCÍ 
12=11 a 11=10 platících nocí. Akce a slevy nelze vzájemně kombinovat.

APT: cena zahrnuje: 7 x ubytování ve zvoleném typu apartmánu, spotřebu vody, 
el. energie (plynu), povlečení, ručníky, závěrečný úklid, pojištění CK proti úpadku
povinný poplatek na místě: pobytová taxa: dosp. osoba od 18 let: 1 EUR/noc, 
dítě 12 – 17,99 let: 0,5 EUR/noc

seriál: 38520 do 16.06. 16.06. – 30.06. 30.06. – 07.07. 07.07. – 21.07. 21.07. – 18.08.
 pokoje s polopenzí od 08.09. 01.09. – 08.09. 25.08. – 01.09. 18.08. – 25.08.

dosp. os. 5.300 5.500 5.800 6.300 6.700                   

AKCE: 21=18, 14=12, 7=6: do 16.06. a od 25.09.2012
Sleva: dítě 2 – 7 let: -30%, 7 – 12 let: - 20 % (na přistýlce)

cena zahrnuje:  7 x ubytování s polopenzí, pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: doprava klimat. busem: + 2300 Kč, přistýlka v APT: + 1450 Kč, 
dětská postýlka: + 6 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
povinný poplatek na místě: pobytová taxa: dosp. osoba od 18 let: 1 EUR/noc, 
dítě 12 – 17,99 let: 0,5 EUR/noc

HIT!
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Malebné, v sezóně rušné, rybářské 
a turistické městečko v  mělkém 
zálivu s  přístavem jachet, obklo-

pené vinicemi a piniovými háji, je nejznámějším 
letoviskem Šibenické riviéry, dnes jedno z nejvyhle-
dávanějších rekreačních středisek v oblasti severní 
Dalmácie. Jméno získalo podle četných pramenů 

pitné vody v místě a v jeho okolí. Nádherné typic-
ké městečko rozložené kolem moře, s  mnoha 
restauracemi, tavernami, obchůdky, velkou tržnicí,
mnoha hotely a množstvím lůžek v  moderních 

privátních vilách, to jsou dnešní Vodice. Historic-
ké centrum Vás okouzlí množstvím malebných 
úzkých uliček a nádhernými kamennými stavba-
mi. Relaxovat můžete na příjemných upravených 
oblázkových plážích. Nabízíme Vám ubytování 
v  hotelových depandancích hotelu Imperial – Flora 
a Madera a nově i v Srimě, 2 km od centra Vodice.

Vodice

hotelové depandance Flora Madera
Velice oblíbené depandance jsou součástí **** hotelu Imperial, který leží v borovém 
háji, na klidném místě, 100 m od oblázkové pláže. V hotelu je klimatizovaná restaurace, 
kavárna, směnárna, animační programy pro děti i dospělé, otevřený a krytý bazén (kry-
tý bazén otevřen do poloviny června a od poloviny září) s mořskou vodou, velká terasa.
Ubytování je ve 2 lůžkových pokojích s možností 1 přistýlky, sociálním zařízením a bal-
konem. Stravování formou výborné polopenze formou švédských stolů je v centrální 
restauraci hotelu Imperial, kde se nachází i recepce. Možno využít dětské hřiště, hřiště 
na volejbal a košíkovou, (vodní sporty, tobogán a tenis je za poplatek). 
Standartní nástupní den je sobota, možno i UT – UT nebo ST – ST. (na vyžádání)
Autobusová doprava pro nástupní den UT-UT bude zajištěna v termínu od 16.07. – 
05.09.2012.

seriál: 38521 dospělá osoba dítě 2 – 12 let dítě 2 – 12 let
  na přist. na lůžku

09.06. – 16.06. 7.240 3.990 5.990
16.06. – 23.06. 7.390 3.990 5.990
23.06. – 30.06. 7.590 3.990 5.990
30.06. – 18.08. 7.990 4.990 5.990
18.08. – 01.09. 7.590 3.990 5.990
01.09. – 08.09. 7.390 3.990 5.990
08.09. – 23.09. 7.240 3.990 5.990                   

cena zahrnuje: 7 x ubytování, 7 x polopenzi formou bufetu, služby delegáta, 
pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: doprava: + 2300 Kč, 1/1 pokoj: + 30%, 7 x oběd: + 2100 Kč, 7 x 
all inclusive: + 3150 Kč, parkování: + 4 EUR/den

Vodice – Srima / apartmány Dalmacija ****
Srima je ideálním místem pro rodiny s dětmi. Do centra Vodice vede pobřežní, cca 2 km 
dlouhá promenáda. Moderní apartmány s bazénem se nacházejí přímo u oblázkové 
pláže s pozvolným vstupem do moře. Na pláži bohatý výběr vodních sportů. V centru 
Vodic se nachází celá řada sportovišť (tenisové kurty, volejbal, fotbalové hřiště, potá-
pění). Několik restaurací a barů se nachází na promenádě podél pláže. Supermarket 
a pekárna je asi 250 m od apartmánů.
Nadstandardně vybavené apartmány nabízejí hostům vše pro kvalitní dovolenou. 
K dispozici je zahrada s bazénem se sladkou vodou pro dospělé, malý bazén pro děti, 
sprchy, lehátka na opalování, 2 grily s posezením, půjčovna jízdních kol (80 HRK/den), 
podzemní parkoviště pro auta klientů (za poplatek) nebo parkování u domu zdar-
ma.  Každý apartmán má klimatizaci, SAT/TV, obývací prostor, jídelní kout, kuchyňku se 
sklokeramickou deskou a troubou, mikrovlnnou troubu, chladničku s mrazákem, žeh-
ličku, fén, koupelnu s WC a balkon. Na společné terase je možné se zdarma připojit na 
wi-fi  síť.  Možnost dokoupení večeří nebo polopenze v nedaleké restauraci.

V den příjezdu se skládá za každý apartmán vratná kauce ve výši 50 EUR.
A4+2: apartmány pro 4 až 6 osob – 2 oddělené ložnice pro 2 osoby, obývací pokoj 
s rozkládací pohovkou až pro 2 osoby. Většina apartmánů má boční výhled na moře. 
A2, A2+1, A2+2: apartmány pro 2 až 4 osoby – ložnice s manželským lůžkem, prostorný 

seriál: 38522 do 02.06. 02.06. – 23.06. 23.06. – 30.06. 30.06. – 01.09.
 od 15.09. 08.09. – 15.09. 01.09. – 08.09.

APT 2 5.000 10.000 12.000 14.000
APT 2+1 7.500 10.500 12.500 14.500
APT 2 +2 10.000 11.000 13.000 15.000
APT 4 +2  12.500 14.500 16.500 20.500                   

Možnost prodloužených pobytů: SO-ÚT-SO: 10,11 nocí : viz.: www.neantour.cz

cena zahrnuje: pronájem apt na 7 nocí, pobytovou taxu, spotřebu vody, el. ener-
gie, povlečení, závěrečný úklid
cena nezahrnuje: dopravu: + 2300 Kč, 7x večeře dosp. os: + 2100 Kč, dítě do 
8 let 1750 Kč, polopenze dosp. os.: + 2730 Kč, dítě do 8 let: + 2240 Kč, pes do 10 kg: 
+ 10 EUR/den (platba na místě), klimatizace: 7 EUR/den

obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, tyto apartmány 
jsou výhradně v zadní části domu a nemají výhled na moře.  

NOVINKA
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Omišská riviera leží 
na půli cesty mezi 
Splitem a Makarskou.

Jen málo letovisek v  Chorvatsku se může pyš-
nit písečnými plážemi s  pozvolným vstupem 
do moře. Táhne se pod nádherným pohořím 

Biokova v  délce cca 3 km a vytváří jedinečnou 
a neopakovatelnou kulisu pobřeží. Letoviska 
Duče, Omiš, Nemira, Mala Luka, Lokva Rogoz-

nica až k  Pisaku jsou vyhledávané 
pro své pláže, křišťálově čisté moře 

a krásnou přírodu. V  Duče a Omiši 
jsou písečné pláže, od Nemiry dále jsou pláže 
oblázkové. 

soukromé apartmány a pokoje s polopenzí
Krásné vily a pensiony v blízkosti moře (do cca 400 m) jsou připraveny právě pro Vás. 
Nabízíme ubytování  v apartmánech pro 2-8 osob a pokojích s  vlastní koupelnou 
a polopenzí v blízké restauraci. Studio 2 je ubytování na způsob garsonky s vlastním 
sociálním zařízením a kuchyňským koutem, apartmány pro 2 osoby mají 1/2 ložnici, 
A 4 má 2/2 ložnice (někdy 1/2 ložnice + 2 lůžka v obývacím prostoru), A 6 má 3/2 lož-
nice a A 8 má 3/2 ložnice + 2 lůžka (mohou být rozkládací) v obývacím pokoji. Všech-
ny apartmány mají denní prostor s kuchyňkou, koupelnu, terasu nebo balkon, někde 
možnost grilování. Možno dokoupit večeře v restauraci.

seriál: 38523 do 09.06. 09.06. – 23.06. 23.06. – 30.06. 30.06. – 14.07 14.07. – 25.08.
 apartmány od 01.09. 25.08. – 01.09.

A 2 5.850 6.500 7.500 8.300 8.990
A 3 7.000 7.400 8.600 9.700 10.990
A 4 9.300 10.800 11.500 12.990 13.990
A 5 11.700 12.400 13.300 14.800 16.300
A 6 13.300 14.600 15.900 17.800 19.100
A 8 17.900 19.700 21.500 23.800 25.600

Nemira – apartmány Denis **
apartmány mají fantastickou polohu přímo u pláže v Nemiře a ze všech pokojů je boční 
nebo čelní výhled na moře. Z terasy apartmánů sejdete pouze 20 schodů a jste přímo na 
pláži Dům se nachází u moře na konci strmější cesty, kterou se dá dojet autem až k domu, 
kde je pro hosty parkoviště. Autobus k apartmánům nezajíždí a výstup i nástup klientů 
probíhá na magistrále, odkud majitel zajistí svoz zavazadel autem a klienti sejdou pěšky 
cca 600 metrů z magistrály. Hostům je k dispozici společenská místnost v přízemí se sate-
litní TV a krásná terasa s výhledem na moře s možností posezení u domácího vína a další 
velká terasa na opalování s lehátky. Pizzerie, pekárna a obchod cca 300m, rušné centrum 
Omiše cca 25 minut chůze. Možnost grilování, stolní tenis, každý APT má zdarma 1 lehátko 
na terase. Na společné terase v přízemí je možnost zdarma připojení Wi-Fi.

STU 2 nebo 2+1: jednoduše, ale účelně vybavena studia zaručují standardní kom-
fort ubytování. Každé má vlastní vchod, manželské lůžko nebo 2 samostatná lůžka 
a případně lůžko pro 3. osobu, vlastní koupelnu se sprchovým koutem a WC, vybavený 
kuchyňský koutek, balkon s čelním nebo bočním výhledem na moře. STU 2 v přízemí: 
malé studio v  přízemí má vchod ze společné terasy. Manželské lůžko, koupelna, 
kuchyňský koutek s chladničkou. Studio má před vchodem vlastní stůl s posezením. 
APT 4: apartmá s oddělenou ložnicí se 3 lůžky a balkónem a vnitřní místností s kuchyň-
kou a gaučem pro 1 osobu, koupelna. APT 1/5: propojením STU pro 3 osoby a dalším 
menším pokojem pro 2 osoby. Oba pokoje mají vlastní vchod ze společné chodby 
a jsou propojeny přes společný balkón s výhledem na moře. Vchod do koupelny je pou-
ze z jednoho pokoje, společná kuchyně. APT A 6+1: podkrovní APT vznikl propojením 
2 studií a samostatného pokoje, do apartmánu se vchází chodbou, kde je umístěna 

Omišská riviera – Duče, Nemira

seriál: 38524 do 09.06. 09.06. – 23.06. 23.06. – 30.06. 30.06. – 14.07 14.07. – 25.08.
 pokoje s polopenzí od 01.09. 25.08. – 01.09.

dosp. osoba v 1/2 5.600 5.900 6.100 6.300 6.500                   

cena zahrnuje: pronájem APT. na 7 nocí, spotřebu vody a el. energie, povlečení, 
závěrečný úklid
cena nezahrnuje: doprava klimat. busem: + 2390 Kč, (klienti, kteří přijedou busem, 
platí na místě transfer z místa výstupu busu na ubytování a zpět: + 3 EUR/osobu), 
7 x večeře: + 1700 Kč, 7 x snídaně: + 920 Kč, domácí zvíře (na dotaz): 8 EUR/denně 
povinný poplatek na místě: pobytová taxa: dosp. osoba od 18 let: 1 EUR/noc, 
dítě 12 – 17,99 let: 0,5 EUR/noc

Výhodná
cena

HIT!Výhodná
cena

Blízko Omiše, kde se řeka Cetina vlévá do moře, 
se nachází plynule navazující letovisko Duče. 
Blízkost Omiše s nádherným historickým náměs-
tím a spoustou obchodů včetně tržiště s ovocem a zeleninou Vás jistě naláká k nejednomu výletu. 

Z Duče do Omiše je pravidelné autobusové spo-
jení (3 km).Duče

ChorvatskoChorvatsko
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seriál: 38525 do 09.06. 09.06. – 16.06. 16.06. – 23.06. 23.06. – 30.06. 30.06. – 07.07. 07.07. – 25.08. 25.08. – 01.09. 01.09. – 08.09.
 od 08.09.

STU 1/2 v patře 3.800 4.100 6.100 8.500 9.500 9.100 8.100 5.500
STU 1/2+1 v patře 5.100 6.500 8.100 10.100 10.800 10.100 9.100 7.500
STU 2 v přízemí 3.800 4.100 5.600 7.500 8.600 8.100 7.100 5.000
A 4 7.500 8.900 10.000 12.200 14.500 13.500 12.500 9.500
A 5 8.700 10.200 11.200 13.500 16.700 15.700 14.700 10.200
A 6 + 1 9.500 11.900 12.500 15.500 19.500 18.500 17.500 12.000                             

Možnost prodloužených pobytů: SO-ÚT-SO, 10, 11 nocí: viz: www.neantour.cz

cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí, pobytovou taxu, spotřebu vody, el. energie, povlečení, 
závěrečný úklid, delegátský servis
cena nezahrnuje: doprava klimat. busem: + 2390 Kč, 7 x večeře dosp. os: + 2380 Kč, dítě do 10 let: 
+ 2100 Kč, 7 x polopenze dosp.os.: + 3080 Kč/, dítě do 10 let: + 2800 Kč, pes do 10kg: + 10 EUR/den 
(platba na místě)

Letoviskem Brela a navazujícím 
střediskem Baška Voda začí-
ná nejpěknější pobřežní úsek 

střední Dalmácie – Makarská riviera, která je 
vyhledávána našimi turisty už po několik deseti-
letí. Pláže jsou členité, s pozvolným vstupem do 

vody v jednotlivých zátokách a jejich malebnost 
doplňují 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 skutečnou pravdou. 

Makarská riviera 

Brela – vila Slavonka
Oblíbené ubytování v typické dalmatské vile, jež umístěna ve svahu 30 m nad místní 
komunikací, která spojuje Brelu a Bašku Vodu, 50 m pod vilou je supermarket s veške-
rým sortimentem. Vilu Slavonku máme v  naší nabídce již 10. sezonu. Vzdálenost od 
nádherné pláže je 120 m, kam se dostanete po schůdkách.
V 1. patře je pokoj č. 1 pro 3 osoby (možno obsadit pouze 2 osobami): vlastní sociální 
zařízení, terasa s výhledem na moře, vybavená minikuchyňka s 2 plotýnkovým vařičem 
pro jednoduchá jídla, lednička. APT č. 2 pro 4 osoby: čtyřlůžková ložnice, denní prostor 
s jídelnou, kuchyňka, lednička, TV, koupelna a 2 terasy, (k moři i na hory). APT č. 3: 1/3 lož-
nice s koupelnou, kuchyňka, denní místnost směrem k horám, TV, krytá terasa (pergola) 
– výhled na moře. APT č. 4 pro 3 osoby: 1/3 ložnice s koupelnou, denní místnost směrem 
k horám, samostatná kuchyně, malá terasa pro posezení. Ve 2. patře jsou 2 apartmány 
pro 4 a 5 osob č. 5. a 6. s přímým výhledem na moře a okolní ostrovy. Každý apartmán 
má 2 oddělené ložnice, obývací prostor s možností dalšího lůžka, kuchyňku, koupelnu, 
terasu směrem k moři a další terasu směrem k horám.
Nově v pokoji č.1 a APT č. 4 možnost klimatizace – v případě zájmu platba 5 EUR/
den přímo u majitele na místě.
V přízemí bydlí majitelé a je zde i velká venkovní terasa s krásným výhledem na moře. 
Na terase jsou stoly se židlemi a slunečníky pro možnost posezení. Možnost dokoupení 
večeří v restauraci Ljetni raj s dalmatskou kuchyní cca 8 minut chůze od vily.

kuchyňka (2x chladnička, 2x 2plotýnkový vařič), z chodby je vchod do dvou oddělených ložnic pro 2 a 3 osoby, 
(každá ložnice s koupelnou a balkonem). K apartmánu patří malá ložnice pro 2 osoby, která má vlastní vchod 
ze společné chodby a s 3lůžkovou ložnicí je propojena přes společný balkón. 

Stravování: je vlastní nebo doporučujeme dokoupení polopenze nebo večeří v  sousední restauraci Aga. 
Snídaně jsou podávány formou bufetu a večeře je servírovaná.

seriál: 38526  od 25.08. 09.06. – 23.06. 23.06. – 30.06. 30.06. – 18.08.
 typ ubytování   18.08. – 25.08.

ůžko ve 2-3 pokoji  2.190 2.300 2.550 2.750
APT 1/3 – 1.patro  6.250 7.300 8.000 8.700
APT 1/4 – 1 ložnice   7.500 8.200 10.000 11.000
APT 1/4 – 2 ložnice  9.600 10.500 11.200 12.200
APT 1/5 – 2 ložnice  10.300 11.000 12.600 13.200
dítě do 12 let bez lůžka  600/týden 600/týden 600/týden 600/týden
přistýlka  1.000 1.000 1.000 1.000                   

cena zahrnuje: pokoj č. 1: ubytování pro 1 osobu v pokoji na 7 nocí, povlečení, 
ručníky (výměna 1 x týdně), používání kompletně vybavené kuchyně a ledničky, 
spotřebu vody a el. energie, závěrečný úklid, pojištění CK proti úpadku
apartmány: nájem apartmánu na 7 nocí (SO-SO), spotřebu vody a el. energie, 
povlečení, závěrečný úklid, ručníky 
cena nezahrnuje: doprava zahraničním busem: + 2390 Kč, 7 x večeře: + 2100 Kč, 
klimatizace: + 5 EUR/den, platba na místě)
povinný poplatek na místě: pobytová taxa: dosp. osoba od 18 let: 1 EUR/noc, 
dítě 12 – 17,99 let: 0,5 EUR/noc

Výhodná
cenaHIT!

ChorvatskoChorvatsko
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Původně malá rybářská osada, 
dnes velice známé a vyhledávané 
letovisko pod pohořím Biokovo 

plynule navazuje na Brelu. Vzdálenost od Makar-
ské je 10 km. Dlouhá oblázková pláž, obklopená 

borovými lesíky, olivovými háji a vinicemi posky-
tuje ty nejlepší možnosti pro Vaši relaxaci. Místní 

pláž byla oceněna Modrou vlajkou. Příjemné uby-
tovací kapacity všech druhů přilákají každoročně 
tisíce turistů. Příjemnou procházkou lze přibližně 
za 20 minut dojít až do letoviska Brela. 

Baška Voda  

seriál: 38527 do 02.06. 02.06. – 23.06. 23.06. – 07.07. 07.07. – 18.08.
    soukromé APT  od 15.09. 01.09. – 15.09. 18.08. – 01.09.

ST 2 4.190 5.390 6.090 6.890
ST 2+1 5.390 6.690 7.690 8.390
A 2 5.390 6.490 7.250 7.990
A 2+1 6.490 7.890 8.790 9.590
A 2+2 7.690 9.190 9.990 10.990
A 4 8.390 9.990 11.490 12.890
A 4+1 9.590 11.290 12.990 13.990
A 6 11.490 13.790 15.990 17.590                   

cena zahrnuje: týdenní pronájem celého apartmánu, spotřebu vody a energií, lůž-
koviny, ručníky, místní přihlašovací poplatek, pobytové taxy 
cena nezahrnuje: dopravu: +2390 Kč, 7x snídaně dosp. os.: + 1100 Kč, dítě do 10 let: 
+ 1000 Kč, 7x večeře dosp. os.: +1700 Kč, dítě do 10 let: +1500 Kč, parkování za popla-
tek cca 10 KN/den.

seriál: 38528 do 02.06. 02.06. – 23.06. 23.06. – 07.07. 07.07. – 18.08.
    pokoje s polopenzí  od 15.09. 01.09. – 15.09. 18.08. – 01.09.

dosp.os. 3.490 3.990 4.590 4.990
dítě do 12let na přist. 2.790 2.990 3.590 3.890
dítě v 1/2  2.890 3.190 3.690 4.090
dosp. os. na přist. 3.190 3.590 4.190 4.490                   

cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, přihlašovací poplatek, pobytovou taxu, 
pojištění CK proti úpadku. 
cena nezahrnuje: dopravu: + 2390 Kč, parkování za poplatek cca: 10 KN/den.

soukromé apartmány 

pokoje s polopenzí 

se nachází v rodinných a rekreačních vilách ve vzdálenosti 100 - 600 metrů od moře, 
vždy je garance ubytování pod magistrálou. Zařízení APT a pokojů záleží vždy na vkusu 
majitelů objektu. Všechny 2 - 6 lůžkové apartmány a studia mají kuchyňku pro daný 
počet osob, obývací prostor s jídelním stolem, koupelnu a terasu nebo balkon. Stravo-
vání je vlastní nebo možnost dokoupit v restauraci. Konkrétní dům se klienti dozví při 
nástupu na ubytování.

Typy ubytování: S 2: studio, jedna místnost s prostorem na spaní pro dvě osoby, 
S 2+1: studio, jedna místnost s prostorem na spaní pro tři osoby, A 2: 1/2 ložnice, 
A 2+1: 1/2 ložnice + lůžko (přistýlka) v obývací části, A 2+2: 1/2 ložnice + dvě přistýlky 
v obývací části – zpravidla rozkládací pohovka, A 4: 2/2 ložnice, A 5: 2/2ložnice + při-
stýlka v obývací části, A 6: 2/3 ložnice. 

Možnost ubytovat s soukromých pokojích hotelového typu (většina s balkonem nebo 
terasou) a vlastní koupelnou, stravování je zajištěno v restauraci Šebin (snídaně bufet, 
večeře servírované – předkrm, hlavní jídlo – výběr ze 2 hlavních jídel, salát, dezert, skle-
nice minerální vody, džusu, piva nebo vína). V ceně je ložní a koupelnové prádlo.

HIT!Výhodná
cena NOVINKA

ČEDOK, EXIM TOURS, V.T.T., VÍTKOVICE TOURS, CANARIA TRAVEL, ESO, CAMPANA, FISCHER, FIROTOUR, INEX, 
QUICKTOUR, ALEX, ATIS, HUNGARIA TOUR, PARKAM, PERMON, AMERICA TOURS, ALEXANDRIA, NEV DAMA,  
OSVĚTA, SIAM TRAVEL, FEDE, ...

Na našich pultech můžete zakoupit zájezdy a pobyty dalších cestovních kanceláří

ChorvatskoChorvatsko
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se nachází v  samém srdci Dal-
mácie, v ekologicky nejčistší čás-
ti Makarské riviery. Je posazena 

mezi olivovníkovými a borovými háji. Vrcholky 
Biokova dodávají tomuto středisku fascinující 
kulisu přírodní scenerie. Blízkost Splitu, nevelká 
vzdálenost Dubrovníku, dobré spojení s  okol-
ními ostrovy a národní park Biokovo nabízí ši-
rokou škálu možností výletů. Místní oblázkové 

pláže nabízí dost prostoru i stínu pro každého 
návštěvníka a romantické kavárničky, lemující 
promenádu, řadí Podgoru k  nejhezčím místům 
na Jadranu. Při troše štěstí můžete vidět na vol-
ném moři delfíny, což je důkazem kvality zdejší 
mořské vody. Díky pohostinnosti místních lidí se 

sem klienti stále vrací. Nabízíme Vám ubytování 
v  privátních apartmánech, oblíbených hotelech 
v těsné blízkosti moře – v hotelu Podgorka, Medi-
teran, hotel. depandanci hotelu Podgorka Lovor 
a v  klimatizovaném hotelu Minerva. Parkování 
pro osobní auta je za poplatek 30 kuna/denně. 
Platí se na recepci hotelu.
V Podgoře máme vlastního delegáta (v termí-
nu od 09.06. – 22.09.2012).

Podgora

hotel Podgorka***
Velice oblíbený hotel přímo na místní přímořské promenádě, od 18.00 hod. pěší zóna. 
Všechny standartní dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýlky mají vlastní koupelnu 
a balkon nebo terasu (oddělenou od ložnice skleněnými posuvnými dveřmi, zakon-
čenou francouzským oknem). Všechny pokoje mají TV, telefon a standardní zařízení 
nábytkem. Polopenze (snídaně a večeře) se podávají v hotelové restauraci formou 
švédských stolů. V atriu hotelu se nachází tropický park s příjemným posezením. Hotel 
má restauraci, bar, kavárnu, letní terasu, stůl na stolní tenis (za poplatek),…. Oblázková 
pláž je přímo před hotelem. Ceny jsou uvedeny za pokoj na PARK, pokoje na mořskou 
stranu na vyžádání za příplatek. 

Možnost ubytovat ve dvoulůžkovém pokoji s přistýlkou 2 dospělé osoby a 2 děti 
do 10 let na společném 3.lůžku – viz rodinná cena pod ceníkem.

Hodnocení NEAN : **+, vhodné pro všechny věkové kategorie včetně rodin s dět-
mi, výborná kuchyně, přímá dostupnost na pěší zóně.

Dítě 10 let
 zdarma

seriál: 38529 dosp. osoba dítě 10-12 let  dítě do 12 let dosp. osoba
 v 1/2 na přistýlce na lůžku na přistýlce

09.06. – 16.06. 5.890 3.590 4.900 5.390
16.06. – 23.06. 6.390 3.990 5.490 5.790
23.06. – 30.06. 6.890 4.190 5.990 6.390
30.06. – 07.07. 7.590 4.490 6.590 6.990
07.07. – 18.08. 7.890 4.590 6.990 7.290
18.08. – 25.08. 7.290 4.390 6.490 6.790
25.08. – 01.09. 7.090 4.190 6.090 6.490
01.09. – 08.09. 6.590 4.090 5.790 6.090
08.09. – 15.09. 5.890 3.590 4.990 5.390
15.09. – 22.09.  5.490 3.590 4.790 5.090

dítě do 10 let na přistýlce zdarma – platí povinný poplatek 250 Kč                   

Rodinná cena: 2 dosp. + 2 děti v  pokoji 1/2+1: každé dítě má slevu 70 % 
z ceny dosp. osoby

cena zahrnuje: 7 x ubytování, 7 x polopenze formou bufetu, delegáta, pojištění 
CK proti úpadku, pobytovou taxu
cena nezahrnuje: doprava: + 2390 Kč, 1/1 pokoj: + 1200 Kč (omezený počet 
pokojů), mořská strana (na vyžádání): + 600 Kč/os./týden, parkování: 30 HRK/den

HIT!
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Lovor – hotelový pavilon hotelu Podgorka **
Hotelový pavilon Lovor měl v naší nabídce premieru v r. 2004 a setkal se s velmi dob-
rým ohlasem. Nachází se ve svahu přímo nad hotelem Podgorka (cca 70 - 100 schůdků 
dle polohy pokoje) a je jeho součástí. Všechny pokoje jsou orientované na mořskou 
stranu, pokoje jsou 6 let po rekonstrukci, mají vlastní sociální zařízení. Dvoulůžkové 
pokoje s přistýlkou (rozkl. křeslo) nemají balkon, ale jsou prostorné, 2 lůžkové pokoje 
bez přistýlky mají balkon. Klienti ubytováni v pavilonu Lovor se stravují v  restauraci 
hotelu Podgorka formou polopenze – viz popis hotelu Podgorka. Lovor je umístěn 
cca 80 m od oblázkové pláže. Klienti využívají veškerá zařízení hotelu Podgorka. 

Hodnocení NEAN: **, ubytování ve standartních pokojích, výborná kuchyně, 
nevýhodou jsou schody pro klienty s pohybovými problémy.   

seriál: 38530 dosp. osoba dítě 10-12 let dítě do 12 let 
 v 1/2 na přistýlce na lůžku 

09.06. – 16.06. 4.890 4.190 4.390
16.06. – 23.06. 5.290 4.590 4.790
23.06. – 30.06. 6.190 5.290 5.590
30.06. – 07.07. 6.890 6.090 6.390
07.07. – 18.08. 7.190 6.390 6.690
18.08. – 25.08. 6.890 6.090 6.390
25.08. – 01.09. 6.390 5.590 5.890
01.09. – 08.09. 5.790 4.990 5.290
08.09. – 15.09. 4.890 4.090 4.390
15.09. – 22.09.  4.690 3.990 4.290
dítě do 12 let na přistýlce platí pouze povinný poplatek 250 Kč                   

cena zahrnuje: 7 x ubytování, 7 x polopenze formou bufetu, delegáta, pojištění 
CK proti úpadku, pobytovou taxu
cena nezahrnuje: doprava: + 2390 Kč, 1/1 pokoj: + 1200 Kč, parkování: 30 HRK/den

Dítě 12 let
 zdarma

hotel Mediteran **+

Hotel stejné hotelové společnosti jako hotel Podgorka se nachází v těsné blízkosti 
oblázkové pláže. Tvoří jej 3 hotelové pavilony 5 – 40 m od pláže. Přímo pod hotelem 
jsou překrásné pláže s dostatečným stínem pinií. Všechny dvoulůžkové pokoje s mož-
ností 1 přistýlky mají vlastní soc. zařízení, balkon (lodžie), orientované směrem na moř-
skou stranu - nezaručuje výhled na moře. Pokoje jsou standardně zařízené. Polopenze 
(snídaně a večeře) se podávají v hotelové restauraci formou švédských stolů. Hotel 
má aperitiv bar u recepce, recepci, venkovní kavárnu, v blízkosti jsou 2 tenisové kurty 
(za poplatek). 

Možnost ubytovat ve dvoulůžkovém pokoji s přistýlkou 2 dospělé osoby a 2 děti 
do 10 let na společném 3. lůžku – viz rodinná cena pod ceníkem.

Hodnocení NEAN: **, vhodné pro nenáročné klienty všech věkových kategorií 
včetně rodin s dětmi, vyhledávající krásné koupání na dosah a dobrou kuchyni.

seriál: 38531 dosp. osoba dítě 10-12 let  dítě do 12 let dosp. osoba
 v 1/2 na přistýlce na lůžku na přistýlce

09.06. – 16.06. 5.690 3.390 5.290 5.490
16.06. – 23.06. 6.090 3.790 5.390 5.590
23.06. – 30.06. 6.690 3.990 5.990 6.190
30.06. – 07.07. 7.090 4.190 6.490 6.690
07.07. – 18.08. 7.690 4.390 6.990 7.190
18.08. – 25.08. 7.090 4.190 6.490 6.690
25.08. – 01.09. 6.790 3.990 6.090 6.290
01.09. – 08.09. 5.990 3.890 4.990 5.290
08.09. – 15.09. 5.590 3.790 4.790 5.090
dítě do 10 let na přistýlce zdarma – platí povinný poplatek 250 Kč                   

Rodinná cena: 2 dosp. + 2 děti v  pokoji 1/2+1: každé dítě má slevu 70 % 
z ceny dosp. osoby

cena zahrnuje: 7 x ubytování, 7 x polopenze formou bufetu, delegáta, pojištění 
CK proti úpadku, pobytovou taxu
cena nezahrnuje: doprava: + 2390 Kč, 1/1 pokoj: + 1200 Kč, parkování: 30 HRK/den

Dítě 10 let
 zdarma

HIT!
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hotel Minerva ***+

Hotel Minerva je situován přímo u mořské promenády, cca 150 m od centra letovis-
ka. Všechny 1 a 2 lůžkové pokoje jsou klimatizované, s koupelnou, balkonem, SAT TV 
a telefonem. Ve 2 lůžkových pokojích možnost 1 přistýlky. Polopenze (snídaně a veče-
ře) se podává v  hotelové klimatizované restauraci formou švédských stolů. Součástí 
vybavení hotelu je krytý bazén se sladkou vodou, fi tness, whirpool, sauna, masáže, 
solární terasa, TV místnost, aperitiv bar, kavárna, taverna, kongresový sál a směnárna. 
V hotelu je výtah, kterým se dostanete přímo na pobřežní promenádu a pláž. 

seriál: 38532  do 19.05 19.05. – 09.06. 09.06. – 07.07. 07.07. – 25.08.
  od 29.09. 08.09. – 29.09. 25.08. – 08.09.

dosp. v 1/2 Park  5.800 7.100 8.990 10.500
dítě do 7 let na přist.  zdarma zdarma 4.500 5.300
dítě do 12 let na přist.  2.900 3.600 4.500 5.300
dítě do 12 let na lůžku  3.900 5.000 6.100 7.300
dosp. na přistýlce  4.000 5.250 6.350 7.550
pokoj na Moře – dosp.  +4 00 + 750 + 750 + 750
pokoj na Moře – dítě  + 250 + 400 + 400 + 400                   

cena zahrnuje:  7 x ubytování s polopenzí v hotelové restauraci, delegáta, pojiš-
tění CK proti úpadku, pobytovou taxu
cena nezahrnuje: doprava: + 2390 Kč, 1/1 SWCB Park: + 2200 Kč, 1/1 SWCB Moře: 
+ 2900 Kč, parkování: 30 HRK/den

soukromé apartmány a pokoje s polopenzí 
Již tradičně Vám nabízíme oblíbené ubytování v soukromí. Soukromé vily se nachází 
5 - 150 m od moře. Apartmány mají vkusně a účelně zařízené interiéry. Každý APT má 
vybavený kuchyňský kout s ledničkou, koupelnu, denní místnost a terasu nebo balkon. 
Povlečení a ručníky jsou v ceně. Pro zpestření pobytu je připraveno několik tenisových 
kurtů, hřišť, půjčoven sportovních potřeb pro vodní sporty,… V  místních restaura-
cích a tavernách čeká na své hosty příjemný a ochotný personál se svým kulinářským 
uměním. Pokoje s vlastním sociálním zařízením a polopenzí odpovídají hotelovému 
standartu. Polopenze je podávána v restauraci Klemič nebo Palme. Snídaně rozšířená 
kontinentální, večeře – výběr ze 3 menu. U apartmánů je možnost dokoupení večeří 
nebo polopenze. 
Typy apartmánů: A2: 1/2 ložnice, může být též studio, A3: 1/2 ložnice, obýv. prostor 
s lůžkem – může být 3. lůžko v ložnici, A 2+2: 1 ložnice + 2 lůžka v obývacím prostoru, 
A4: 2/2 ložnice, A5: 1/2, 1/3 ložnice, A6: 3/2 ložnice, A7: 3/2 ložnice + 1 lůžko v obý-
vacím prostoru 

seriál: 38533 do 02.06. 02.06. – 16.06. 16.06. – 30.06. 30.06. – 14.07 14.07. – 18.08.
 typ apartmánu od 15.09. 08.09. – 15.09. 01.09. – 08.09. 18.08. – 01.09.

APT 2 5.390 7.690 8.890 9.790 10.890
APT 3 7.590 9.690 10.790 11.890 12.990
APT 2+2 8.290 10.490 11.990 14.290 16.390
APT 4 8.890 10.890 12.990 15.090 17.290
APT 5 10.790 12.990 15.090 17.290 19.390
APT 6 12.990 15.090 17.290 19.390 22.790
APT 7 15.909 17.290 19.390 22.690 24.890
7 x polopenze 2.200 2.200 2.400 2.600 2.750
7 x večeře  1.750 1.750 1.850 1.850 1.850                   

cena zahrnuje: nájem apartmánu na 7 nocí, povlečení, ručníky, spotřebu vody 
a el. energie, delegáta, závěrečný úklid, 
cena nezahrnuje: doprava: + 2390 Kč, APT typ komfort s klimatizací: + 2.100 Kč/
APT
povinný poplatek na místě: pobytová taxa: dosp. osoba od 18 let: 1 EUR/noc, 
dítě 12 – 17,99 let: 0,5 EUR/noc
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Po loňské premiéře Vám opět 
nabízíme Igrane, letovisko 8 km
pod Podgorou a je součástí

Makarské riviéry. Mnoho starých obnovených 
domů tvoří s novými vystavěnými domy ladný 
celek vesnice se 400 obyvateli, která sestupuje 

k moři, přístavu a dlouhé slunečné a oblázkové 
pláži. Nad městem se vyvyšuje štíhlá zvonice 
patřící ke kostelu Sv. Rozálie. Igrane je dnes zná-

mé turistické místo s  krásnou pláží, sportovní-
mi a zábavnými programy. Ubytování se nabízí 
v hotelu, apartmánových domech a penzionech. 
Podél dlouhé pláže k  Živogošči při promenádě 
jsou vystavěny komfortní domy a vily, kavárny, 
obchody a restaurace.

Igrane

apartmány Prug
Nabízíme velice příjemné ubytování ve vile Prug, 80 m od moře a 30 m od centra. 
Každý apartmán má místo na parking, všichni klienti mohou používat společný gril 
s posezením, market je v blízkosti vily a hlavně se s majitelem dobře domluvíte rodnou 
češtinou. 

Typy ubytování: STU 2: ložnice se 2 lůžky, 
kuchyňským koutem, koupelnou a terasou 
na moře, možnost 1 přistýlky za poplatek, 
všechna studia jsou na 2. patře, některé 
s klimatizací za doplatek na místě. APT 4: 
ložnice se 2 lůžky, koupelna, obývací pro-
stor s  kuchyňkou, rozkládací pohovkou 
a SAT TV, koupelna, terasa na moře, jeden 
APT na 1. patře, druhý APT na 2. patře, oba 
na moře.

seriál: 38534 do 09.06. 09.06. – 16.06. 16.06. – 23.06. 23.06. – 30.06. 30.06. – 25.08.
 od 15.09. 08.09. – 15.09. 01.09. – 08.09. 25.08. – 01.09.

STU 2 4.550 4.990 6.300 7.200 7.900
APT 4 7.900 8.950 10.100 11.500 12.600
přistýlka 1.300 1.300 1.900 1.900 1.990                   

cena zahrnuje: nájem apartmánu na 7 nocí, povlečení, ručníky, spotřebu vody 
a el. energie, delegáta, závěrečný úklid, 
cena nezahrnuje: doprava: + 2390 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

vila Radič
Jako novinku Vám nabízíme ubytování s polopenzí ve vile Radič v klidném místě Ore-
biče, směrem k Perně za velice výhodné ceny. Vzdálenost od moře je 50 m – zde jsou 
menší oblázkové pláže s pozvolným vstupem do moře, možno využít i koupání u ved-
lejšího hotelového komplexu Komodor. Jde o ideální místo pro surfování, v blízkosti 
Komodoru je také surfařská základna s možností výuky. Vila je třípatrová, je zde bez-
platné připojení WIFI. Součástí komplexu je restaurace v přízemí vedlejšího objektu, 
kde je podávána pro ubytované klienty polopenze. Možnost dokoupení obědů v okol-
ních restauracích do 200 m, obchod 500 m. Parkování aut u vily. Možnost zapůjčení kol. 
Ubytování je zajištěno ve 2lůžkových pokojích s  možností až 2 přistýlek, balkónem 
a vlastním sociálním zařízením, stravování formou polopenze (rozšířená kontinentální 
snídaně, večeře jednotné menu o 3chodech). Pro klienty s autobusovou dopravou je 
nástupní den sobota (pobyt 7 nocí). Vlastní doprava – možné pobyty na 10-11 nocí, 
ceník viz www.neantour.cz. Domácí zvířata nelze.

seriál: 38535 dosp. osoba dítě do 12 let 3. dosp. os.
  na přist. na přist.

26.05. – 16.06. 4.590 2.990 4.390
16.06. – 30.06. 4.790 2.990 4.590
30.06. – 25.08. 4.990 2.990 4.790
25.08. – 08.09. 4.790 2.990 4.590
08.09. – 29.09. 4.590 2.990 4.390                   

cena zahrnuje: 7 x ubytová s polopenzí (snídaně a večeře), pobytovou taxu, pojiš-
tění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: dopravu: + 2390 Kč, 1/1 pokoj: + 1600 Kč

Výhodná
cena

Výhodná
cena

V  jižní části poloostrova Pelje-
šac směrem k  ostrovu Korčula 
se nachází turisty vyhledávané 

letovisko Orebič s krásnou přírodou a čistě křiš-
ťálovým mořem. Převažují oblázkové pláže s po-
zvolným vstupem do vody. Pláže jsou lemovány 

bohatou zelení. Nad pobřežím se majestátně 
vypíná horský masiv s nejvyšším vrcholem Sveti 
Ilja (961 m.n.m.). Najdete zde restaurace, pizze-

rie, kavárny. Orebič je ideální místo pro strávení 
klidné a příjemné dovolené. Pobyt a lenošení 
u moře si můžete zpestřit výlety jako je lodní pik-
nik, lodí na ostrov Korčula nebo můžete navštívit 
historický Dubrovník.

Jižní Dalmácie – Orebič 

ChorvatskoChorvatsko
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Kalábrie zaujímá nejjižnější část 
Apeninského poloostrova a je 
obklopena Jónským a Tyrhén-

ským mořem. Vyznačuje se především nejčist-
ším mořem, které omývá sluncem zalité pobřeží 
a pro nás až nezvykle horké podnebí, které zde 

trvá od dubna do října. Krajina Vás tu okouzlí 
svou rozmanitostí. Vrcholky Apenin, vyzdobené 
typickými městečky s úzkými uličkami se střídají 

se zelenými sady citrónovníků a pomerančovní-
ků. Jistě zde také oceníte pohostinnost místních 
obyvatel, pro které je každý návštěvník váženým 
hostem a přítelem. 

Kalábrie

apartmánový dům Bernardo
Moderní apartmánový dům, který se nachází 100 m od písečné pláže s oblázky obklo-
pený exotickou vegetací. Komplex je k dispozici pouze klientům CK Kalousek a je zde 
česky mluvící personál. Má recepci, sladkovodní bazén s lehátky, bar s točeným českým 
pivem a občerstvením, kde je možné platit i v Kč, klimatizovanou jídelnu s TV, wi-fi  při-
pojení v jídelně, před barem a za recepcí, výtah, vyhrazené parkoviště. V blízkosti zdar-
ma travnaté hřiště na fotbal a 2 tenisové kurty. Tenisové rakety za poplatek (5 EUR/set). 
Bazén má omezenou otvírací dobu a je nutná koupací čepice. Vzdálenost k nejbližší-
mu obchodu cca 800 m, v červenci a srpnu otevřen obchod cca 100 m od ubytování, 
do centra Pietrapaola Mare jsou to 2 km. V Bernardu probíhají během sezony různé 
doprovodné programy pro klienty – jóga, pilates, aerobic… Všechny APT mají malý 
kuchyňský kout bez vařiče, se základním nádobím, mikrovlnnou troubu, rychlovarnou 
konvici, malou ledničku bez mrazáku, trezor, koupelnu, sprcha, fen,WC, balkon nebo 
terasa, jsou vybaveny klimatizací (za příplatek). 

MONO 2/3: malá obytná místnost s rozkládacím gaučem + 1 přistýlka nad gaučem pro 
dítě do 12 let, BILO 4/5: 1/2 ložnice, obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkláda-
cím gaučem + 1 přistýlka nad gaučem pro dítě do 12 let, 2 pevná lůžka + 3 přistýlky), 
TRILO 4/7: 2 ložnice nebo 1 ložnice a galerie s manž. postelí v patře (WC), obytná míst-
nost s kuchyňským koutem a s rozkl. gaučem + 1 přistýlka nad gaučem pro dítě do 12 let. 
(4 lůžka + 3 přistýlky).

Stravování: italská polopenze – kontinentální snídaně včetně nápojů, večeře 3 chody: 
předkrm, hlavní jídlo, desert nebo ovoce.
Odjezd: pondělí, návrat středa, pobyty úterý – úterý.

seriál: 3911 dosp. osoba osoba MONO osoba na přist. RODINA PŘÁTELÉ 

30.04. – 09.05. 7.999 7.499 6.899 28.499 21.399
07.05. – 23.05. 8.099 7.599 6.999 28.599 21.599
21.05. – 06.06 8.699 8.199 7.599 29.699 23.299
04.06. – 20.06. 9.299 8.799 8.199 30.799 24.999
18.06. – 04.07. 9.899 9.399 8.399 31.899 26.299
02.07. – 05.09. 10.499 9.999 8.999 32.999 27.999
03.09. – 19.09. 9.999 9.499 8.499 32.099 26.599
17.09. – 03.10. 9.399 8.899 8.299 30.999 25.299
01.10. – 10.10. 8.799 8.299 7.699 29.899 23.599
08.10. – 17.10. 7.999 7.499 6.899 28.499 21.399
dítě do 7 let na přistýlce : 2.999 Kč, dítě 7-13 let na přistýlce: 6.999 Kč                   

AKCE: RODINA – 2 dospělí a 2 děti do 13 let na přistýlce!!!
PŘÁTELÉ – 2 dospělí a 1 osoba na přistýlce!!!

cena zahrnuje:  7 x ubytování s polopenzí, dopravu zahraničním busem, povlečení, 
ručníky (1 na os. a pobyt), vodu, el. proudu, plynu, služby delegáta
cena nezahrnuje: neobsazené lůžko: + 1999 Kč, klimatizace: + 500 Kč/APT/
týden, slunečník: + 5 EUR/týden (platba na místě), vratná kauce: 1000 Kč/APT 
(v ceně není zahrnut úklid, pokud nebude ubytování předáno v pořádku, budou 
peníze strženy z kauce) 
slevy: vlastní doprava nebo zdvojený termín: -1600 Kč

Rekreační komplex několika apartmánových 
domů různého typu, které leží asi 25 km jižně od 
většího města Rossana. Pláže jsou písčité s  ob-
lázky a pozvolným vstupem do moře. Najdete zde i malé hřiště na fotbal a tenisové kurty. Okolí 

je ideálním místem k  podnikání výletů: Rossa-
no a bahenní lázně Rotta delle Ninfe, Aquapark 
Odissea a celodenní výlet na Sicílii do historické-
ho města Taorminy.

Mandatoriccio Mare

HIT!

ItálieItálie
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Dopřejte si pohodový víkend v  termálních kou-
pelích v  Bad Geinbergu a Bad Shallerbachu, 

nebudete dlouho cestovat busem, oba vodní are-
ály s  termální, slanou i normální vodou jsou od 

sebe vzdáleny 60 km. Nocleh je zajištěn ve Welsu, 
cca 11 km od Bad Schallerbachu.

Rakousko – Víkend v rakouských termálech

Program
1. den – Odjezd z Prahy v 5.30 hod. přes Písek, Strakonice a Passau do Bad Geinber-

gu. Od cca 10.00 hod. pobyt v Karibské laguně se slanou vodou a termál-
ních lázních Geinberg (vodní svět s cca 3000 m2 vodní plochy). Vnitřní i vněj-
ší bazény s  termální, slanou i normální vodou. Hlavním hitem je venkovní 
Karibská laguna se slanou vodou: sůl z pravěkého moře, podvodní hudba, 
teplota vody mezi 28 – 36° C. Voda z hloubky 2100 m je teplá 100° C a má 3% 
obsah solí (vstupné cca 15 EUR). Nocleh v **** hotelu v centru historického 
městečka Wels.

2. den – Celodenní koupání a relaxace v lázních Bad Schallerbach – Colorama a Aqua-
pulco. Areál je rozdělen na několik oblastí, zážitkový aquapark, saunový svět 
a relaxační bazény. Můžete vyzkoušet pověstné speciální saunové ceremoniá-
ly o délce až 30 minut. (vstupné od 15 – 35 EUR)

seriál termín cena
    
4304 21.04. – 22.04. 2.900
4305 12.05. – 13.05. 2.900
4306 27.10. – 28.10. 2.900                   

cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu **** se snídaní, průvodce, pojištění 
CK proti úpadku.
cena nezahrnuje: 1 x večeře: + 450 Kč, 1/1 pokoj: + 300 Kč

Velice zajímavý a oblíbený zájezd k jeze-
rům, vodopádům, do údolí alpských hor, 
malebných měst a upravených vesniček. 

Během 3 dnů uvidíte to nejzajímavější na níže 
uvedené trase. Doprovázet Vás bude zkušený 
průvodce.

Okruh Rakouskem

Program
1. den – Odjezd z ČR v časných ranních hodinách. Dopoledne prohlídka Solných jezer 

Attersee a Mondsee s krátkým odpočinkem v této rekreační oblasti. Poté 
přejedeme do oblasti Salzburku – Berchtesgaden, kde navštívíme známé 
„Hitlerovo Orlí hnízdo“ umístěné v horské oblasti s překrásnými pohledy na 
okolní Alpy. Po přejezdu německým územím zavítáme do známého turis-
tického městečka Loferu. Po procházce tímto malebným městem odjezd 
do Maishofenu na ubytování v hotelu, večeře, nocleh.

2. den – Snídaně, odjezd do oblasti Kaprunu (ledovce, hydroelektrárna), kde vyjede-
me lanovkou do výše 1800m n/m nebo až do výše 3000 m na vrchol ledovce. 
Odpoledne je v programu projížďka údolím Vysokých Taurů až k mohutným 
Krimmelským vodopádům, kde se můžete vydat na procházku kolem 
překrásných kaskád. Při návratu na ubytování krátce navštívíme městečko 
Zell am See. Projdeme se  historickým centrem a zavítáme k malebnému 
jezeru. Ubytování v hotelu, večeře, nocleh. 

3.den – Snídaně, odjezd přes krásné rakouské vesničky romantickou přírodou k hor-
skému jezeru Gossausee pod ledovcem Dachstein, procházka u jezera nebo 
výjezd lanovkou na okolní vrcholky. Dále návštěva městečka Hallstatt, ležící-
ho nad stejnojmenným jezerem. Po prohlídce tohoto turisticky nejvýznamněj-
šího rakouského klenotu se vydáme zpět do ČR. Příjezd do Prahy ve večerních 
hodinách cca 22.00 hod. 

seriál termín cena seriál termín cena
    
4301 17.05. – 19.05. 3.500 4304 16.08. – 18.08. 3.500
4302 14.06. – 16.06. 3.500 4305 20.09. – 22.09. 3.500
4303 12.07. – 14.07. 3.500 4306 04.10. – 06.10. 3.500                   

cena zahrnuje: doprava autobusem, 2x ubytování v hotelu v pokoji se společ-
ným sociálním zařízením na patře, 2x polopenze, průvodce, pojištění CK proti 
úpadku 
cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění vč. storna: + 78 Kč, příplatek 
za pokoj s koupelnou: + 800 Kč/os., 1/1 pokoj: + 800 Kč
nástupní místa: Brno, Jihlava, Humpolec, Praha, Beroun, Hořovice, Příbram, Plzeň, 
Písek, České Budějovice
doporučené kapesné na vstupy, lanovky: cca 70 €
minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

HIT!HIT!HIT!HIT!

minimální počet klientů pro uskutečnění 
zájezdu: 38

NOVINKA

Poznávací zájezdyPoznávací zájezdy
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Velmi oblíbený zájezd se opravdu drží 
hesla ‚‚To nejlepší ze Švýcarska‘‘. Nechy-
bí zde nic, co by každý návštěvník této 

země neměl vynechat: jízda lanovkou a nejrozší-
řenějším švýcarským veřejným dopravním pro-
středkem – vlakem, návštěva čokoládovny a sýrár-

ny, dvě vyhlášená švýcarská města – malebný 
Luzern a majestátní Zürich. A zejména skutečnost, 
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 odpočinkové trasy vhodné 
i pro seniory

To nejlepší ze Švýcarska

Program
1. den  – Odjezd večer z ČR po trase Praha, Tábor, ČB nebo v opačném směru, noční pře-

jezd přes Německo do Švýcarska 
2. den – Ráno prohlídka Zürichu (největší švýcarské město, ležící u stejnojmenného 

jezera), kostel sv. Petra s obrovským číselníkem, Nádražní ulice – „výkladní skříň 
Švýcarska“, velechrám Grossmünster a Fraumüster, exkurze v sýrárně Emmental, 
nejkrásnější město Švýcarska Luzern na břehu řeky Breus, (dřevěný most s kaplí 
Kappellebrücke z roku 1333), odpoledne exkurze v sýrárně Emmental Schaukkä-
serei (exkurze 3 CHF/os.), přesun na ubytování ve Wildeswilu u Interlakenu, 

 3. den – Po snídani busem dojedeme do Grindelwaldu, přestoupíme na místní POST-
BUS na Grosse Scheidegg 1.961 m, celodenní pěší turistika, návrat na ubytová-
ní, večeře, trasy různé náročnosti – příklad:

   a) First 2.168 m – Bachalpsee (jedno z  nejkrásnějších jezer) – Bussalp nebo 
od Bachlalpsee k zastávce lanovky Bort a lanovkou do Grindelwaldu

   b) Bort (1.570m) – Waldspitz 1.919 m – Grindelwald
   c) Waldspitz – Faulhorn (2.680 m), přechod na Schynige Platte (alpská botanická 

zahrada) a vláčkem do Wlsderwilu, pěšky do hotelu, (velmi namáhavé, cca 7-8 hodin)
4. den – Po snídani celodenní turistika do Lauterbrunnen, odsud vlakem do Wengenu, 

lanovkou z Wengenu na Männlichen, pěšky přes Kleine Scheidegg do Grindel-
waldu, opět možnost několika tras, večeře

 5. den – Po snídani návštěva soutěsky Aareschlucht, přejezd do Brienzu, jezero Brien-
zer See, skanzen v Ballenbergu u Brienz, poté odjezd do Interlakenu – exkurze 
v čokoládovně Schuh s ukázkou ruční výroby a ochutnávkou nejjemnější švýcar-
ské čokolády, možnost nákupu čokoládových pralinek (vstup 15,-CHF zahrnuje 
výklad a ukázky výroby, ochutnávku čokolády a dárek), nákupy v Interlakenu 

6. den – Po snídani odjezd z  hotelu do oblasti Grimsel, krátká zastávka u stanice Gel-
merbahn 106 %, svoji odvahu si můžete ověřit na mostě 70 m nad vodopádem 
přes řeku Aaru (Handeckfalbrücke), kolem přehrad a průsmyku Grimsel, v pole-
dne vlakem z Täsche do Zermattu – oblast Matterhornu 4.477m, 25 vrcholů 
vyšších než 4.000 m, z Zermattu se nabízejí možnosti turistiky:

   a) vlakem z  Zermattu na Gornergrat - 3.130 m (možno vidět 29 čtyřtisícovek), 
zpět pěšky o jednu stanici níže na Riff elberg 2.585 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, dále lanovými kabinkami na Blauherd (2.571 m) 
a event. lanovkou na Rothorn (3.222 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 (ledovec) – jen při krásném počasí
   d) Matterhorn Glacier Trail – jedinečná trasa morénovým polem ve výšce 3.000 

m n.m. těsně pod úpatím Matterhornu. Lanovkou na Trockener Steg a pěšky do 
Schwarzsee Paradoxe, malé převýšení a nádherné výhledy. Individuální prohlíd-
ka překrásného horského městečka Zermattu s výhledem na Matterhorn (muze-
um, hřbitov obětí velehor)

   V případě nepříznivého počasí náhradní program: autobusem přes Inter-
laken do lázní Gstadt, ledovec L´Diableres, Chillon – zámek na břehu Ženevského 
jezera, Vevey – hrob Charlese Chaplina, Bern. 

   Večer odjezd do České republiky s nočním přejezdem.
7. den –  Příjezd do ČR v poledních hodinách

seriál termín osoba v 1/2 osoba ve 4-6 osoba v 1/1
  SWC spol. SWC

4101 03.07. – 09.07. 7.990 6.990 8.990
4102 20.08. – 26.08. 7.990 6.990 8.990
4103 04.09. – 10.09. 7.990 6.990 8.990                   

cena zahrnuje: dopravu lux. autokarem, 4x ubytování v  hotelu, 4x polopenze, 
průvodce, pojištění CK proti úpadku. 
cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění: + 182 Kč
doporučené kapesné na lanovky a vlaky: 180 CHF
minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

HIT!

Poznávací zájezdyPoznávací zájezdy
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K  nejoblíbenějším jarním zájez-
dům patří tradičně Holandsko – 
země květin, vodních kanálů, roz-

sáhlých pastvin s proslulými větrnými mlýny, 
tulipánových polí, naučných skanzenů, sýrových 
farem a malebných holandských měst a přístavů. 
V roce 2012 se zde navíc koná světová zahrad-

nická výstava Floriade, kterou máte možnost 
navštívit pouze jednou za 10 let! Nenechte 
si proto ujít tuto jedinečnou příležitost! V klasic-
kém programu uvidíte typické atributy Holand-

ska – květiny, sýry, větrné mlýny, hlavní 
město Amsterdam a samozřejmě rovněž 

Floriade. Ve vybraných termínech navštíví-
te také květinové korzo (21.4.) nebo oslavy 

Dne královny (30.4.). Ubytováni budete v hotelu 
v malém městečku Bergen.

Klasické Holandsko a Floriade

Program 
(Přesný sled programu a jednotlivých dnů může průvodce upravit dle aktuální situace)
1. den – Odjezd z ČR ve večerních hodinách, noční průjezd SRN.
2. den – Ráno příjezd do Venla, místa konání Floriade. Celodenní návštěva této proslulé 

výstavy rozkládající se na 66 ha s více než 100 vystavovateli z celého světa rozdě-
lené do 5 tematických okruhů (bližší info: www.fl oriade.cz). V podvečer přejezd 
na ubytování do Bergenu, pro zájemce večeře.

3. den – u zájezdů s odjezdem ve středu: Po snídani navštívíme proslulý sýrový trh 
v Alkmaaru (tradiční způsob prodeje sýra již od 17. století na hlavním náměstí, 
možnost zakoupení sýrů), poté jeden z typických holandských skanzenů Zaanse 
Schans s větrnými mlýny a ukázkami ruční výroby dřeváků a porcelánu. A roz-
hodně si nenecháme ujít jarní květinový park Keukenhof, překrásnou zahradu 

seriál termín cena  osoba na přist. odjezdová místa  

3101 11.04. – 15.04. 6.990 6.690 TA, CB, PI, PLZ
3102 13.04. – 17.04. 6.990 6.690 CB, TA, PHA, PLZ
3103* 18.04. – 22.04. 6.990 6.690 TA, CB, PI, Plzeň
3104* 20.04. – 24.04. 6.990 6.690 PHA, Plzeň
3105 25.04. – 29.04. 6.990 6.690 ČB, PI, Plzeň
3106** 27.04. – 01.05. 6.990 6.690 CB, TA, PHA, Plzeň                   

Květinové korzo – sobota 21.4. navštívíme u zájezdů označených * 
Den královny 30.4. navštívíme u zájezdu označeného **
cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem s WC a videem, 2x ubytování ve 3* hote-
lu v Bergenu v pokojích s vlastním soc. zařízením, 2x snídani (formou bufetu), průvodce, 
pojištění CK proti úpadku, celodenní vstupenku na výstavu Floriade
cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění: + 150 Kč, projížďka lodí po grach-
tech v Amsterdamu: + 200 Kč/os., 1 večeře: + 300 Kč/os./den (tříchodové menu) lze 
objednat 1-2 večeře, 1/1 pokoj: + 900 Kč/pobyt, odjezd Písek, Strakonice: + 200 Kč
doporučené kapesné na vstupy: 40-50 EUR
minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

Program 
1. den – Odjezd z Prahy ve 22 hodin. 
2. den – Velký okruh Julskými Alpami – horské panorama Špikova skupina, dolina 

Vrata pod Triglavem a překrásný vodopád Peričnik, Kranjska Gora, sedlo Vršič 
(1611 m), údolí Soče a prameny řeky Soče, zpět přes italskou část Julských 
Alp se zastávkou u jezer Fusine s nádhernou horskou scenérií Mangrtu. Noc-
leh na Bohinji (SLO) v ****hotelu.

3. den – To nejlepší z  Julských Alp – Bled – lázně u jezera, hrad a ostrov s  koste-
lem, na který se jezdí dřevěnými gondolami. Jezero Bohinj - centrální část 
Julských Alp, jezera, soutěsky, výjezd lanovkou do hor na Vogel s výhledy na 
panorama Julských Alp s Triglavem, vodopád Savica – 72 m vysoký nejkrás-
nější slovinský vodopád. Soutěska Vintgar. Nocleh opět na Bohinji.

4. den – Hlavní město Ljubljana – prohlídka historického centra i památek archi-
tekta Plečnika, Kras s návštěvou Škocjanských jeskyní (UNESCO) – největší 
podzemní kaňon na světě. Predjamski Grad – hrad unikátně vestavěný do 
skály. Nocleh u moře v hotelu *** v komplexu Bernardin – pěšky podél moře 
jen 15 minut historické benátské město  Piran či moderní letovisko Portorož. 
Možnost využití mořských bazénů pod střechou Laguna – vstup v ceně.

seriál termín cena  

38601 13.06. – 18.06. 5.990
38602 26.09. – 01.10. 5.990                   

cena zahrnuje: dopravu, 1 x nocleh v hotelu ****, 2 x nocleh v hotelu *** se snída-
ní, vstup do aquaparku Laguna, průvodce, pojištění CK proti úpadku.
cena nezahrnuje: 3 x večeře: + 1200 Kč
 

Slovinsko – zelený svět mezi mořem a horami 

rozkládající se na 32 ha se 100 druhy tulipánů a množstvím 
jiných květin. Návrat do Bergenu, ubytování, fakultativně 
večeře.

3. den – u zájezdů s  odjezdem v  pátek: Stejný program jako 
den s odjezdem ve středu, odpadá návštěva sýrových trhů 
v Alkmaru.

4. den –  u zájezdů s  odjezdem ve středu: Po snídani celoden-
ní výlet do Amsterdamu: prohlídka centra s  průvodcem, 
návštěva brusírny diamantů, projížďka lodí po starých 
městských grachtech, popř. individuální program (možnost 
návštěvy muzea Vincenta van Gogha, Rijskmuzea, ev. muzea 
voskových fi gurín Madamme Tussaud´s). Večer odjezd do ČR.

4. den – u zájezdů s odjezdem v pátek: Po snídani navštívíme 
největší květinovou burzu na světě v Aalsmeeru (kromě 
30.4., kdy se zúčastníme oslav Dne královny), následuje 
návštěva Amsterdamu – viz odjezdy ve středu. 

5. den – Noční přejezd přes Německo, návrat do ČR v dopoledních. 
hodinách.

5. den – Program na slovinském pobřeží – Koper, Piran, Portorož, 
možnost plavby lodí, možnost využití bazénů Laguna.
Večerní návrat do ČR.

6. den – Návrat do ČR v časných ranních hodinách.

minimální počet klientů pro uskutečnění 
zájezdu: 38

HIT!
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Normandie – Bretaň, Paříž, oslavy vylodění 6. června1944

Program 
1. den – Odjezd z Prahy, nástupní místa Benešov u Prahy, Tábor (Písek)v odpoledních 

hodinách, přejezd přes SRN do Francie 
2. den – Dopoledne příjezd do Rouen (prohlídka města Jany z Arcu – kostel Jeanne d’Arc, 

památník upálení, krásné hrázděné domy), odpoledne odjezd do normandského 
přímořského městečka Honfl eur (prohlídka typického rybářského přístavu u ústí 
Seiny do Atlantiku), ubytování v hotelu v Honfl eur

3. den – Po snídani odjezd do Mont Saint Michel (ostrůvek v Altantickém oceánu s opev-
něným románsko-gotickým klášterem, slavné poutní místo v zátoce St.  Michel, 
známé největším rozdílem mezi přílivem a  odlivem v  Evropě), skalnatý mys 
Grouin, pokračování do Cancale (pěstírna ústřic, kterých se vyprodukuje ročně 
25 000 tun, možnost ochutnávky), Saint Malo (opevněné korzárské a kupecké 
město v Bretani), nocleh v Honfl eur

4. den – Po snídani Arromanches – vylodění spojenců v Normandii dne 6.6.1944, účast 
na oslavách 68. výročí vylodění, možnost návštěvy muzea, Colleville sur Mer 
(americký hřbitov), Omaha Beach (útes Pointe du Hoc, 30 metrů vysoká skála, 
na které vybudovali Němci velkou baterii, která svými děly ohrožovala nejen 
pláž Omaha, ale i další invazní pláž) Utah, Bayeux – katedrála a muzeum tapise-
rie s unikátní 70 m dlouhou tapiserií, event. muzeum vylodění se zaměřením na 
vojenskou techniku Pont de Normandie – přejezd přes slavný most přes ústí 
Seiny, který je zavěšený na lanech a patří s délkou hlavního oblouku mezi oběma 

seriál termín osoba v 1/2 pokoji osoba v 1/3 pokoji  

3303 04.06. – 09.06. 6.990 6.590                   

cena zahrnuje: dopravu lux.busem, 3x ubytování v hotelu, 3x snídani, průvodce, pojiš-
tění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění : + 156 Kč, přípl. 1/1 pokoj: + 1990 Kč 
doporučené kapesné na vstupy: cca 60 EUR
minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

Program 
1. den – Odjezd z ČR odpoledne, nástupní místa: Praha, Benešov,Tábor / Písek, České 

Budějovice, noční přejezd přes SRN a Francii.
2. den – Ráno příjezd do Paříže, projedeme náměstím Bastily, kde stála slavná pev-

nost, a bulvárem Rivoli k  náměstí Svornosti. Následně se vydáme na pěší 
prohlídku města, abychom viděli hlavní pařížské pamětihodnosti: Chrám 
Sv. Magdalény, Operu, Vendomské náměstí, Královský palác, kulturní centrum 
Georgese Pompidou, pařížskou radnici, Justiční palác, Svatou kapli, gotickou 
katedrálu Notre Dame, Sorbonnu, Latinskou čtvrť, Panthéon, Lucemburský 
palác a další. Ve večerních hodinách odjedeme na ubytování.

3. den – V květnovém termínu si dopoledne prohlédneme královský zámek a zahrady 
Versailles, velkolepé sídlo francouzských králů, v zářijovém termínu výlet 
do Fontainebleau spojený s  návštěvou královského zámku, v  němž jako 
císař sídlil Napoleon Bonaparte. Odpoledne se na cestě do Paříže zastavíme 
v moderní čtvrti La Défense, abychom zhlédli Velkou Archu - hlavní domi-
nantu této čtvrti, odpolední osobní volno bude vhodné zejména k návštěvě 
Eiff elovy věže a na závěr dne projdeme romantická zákoutí malebné čtvrti 
Montmartre, kde můžeme vidět baziliku Sacré Coeur, náměstí malířů Place 
de Tertre i místa, kde se na počátku minulého století scházeli slavní umělci. 

seriál termín osoba v 1/2 osoba v 1/3  

3301 04.05. – 08.05. 5.290 4.990
3302 26.09. – 30.09. 5.290 4.990                   

cena zahrnuje: 2x ubytování v hotelu Premiere Classe, dopravu lux. autobusem 
s WC a videem, 2x snídaně, průvodce, pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění: + 130 Kč, přípl. 1/1 pokoj: + 1500 Kč, 
projížďka lodí po Seině: + 200 Kč
doporučené kapesné na vstupy: cca 50 EUR
minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

Francie – Paříž, zámek Versailles a Fontainebleau  

nosnými sloupy 856 metrů mezi největší na světě. Etretat 
- bílé útesy až 70 m vysoké nad mořem, skalní oblouky, kte-
ré se staly inspirací pro díla mnohých malířů např. Clauda 
Moneta. V těchto místech očekávala německá armáda 
vylodění spojeneckých vojsk, jsou zde ještě zbytky opev-
nění. Nocleh v Honfl eur.

5. den – Po snídani odjezd do Paříže, cca 9 hodinová prohlídka nej-
známějších pamětihodností v  centru, možnost návštěvy 
muzeí Louvre nebo d´Orsay, projížďka lodí po Seině, Eiff elova 
věž, večerní osvětlená Paříž, noční přejezd do České republiky 

6. den – Přejezd přes SRN, příjezd do Prahy kolem poledne

4. den – Individuální volno, dopoledne můžeme navštívit par-
fumerii Fragonard, kde se seznámíme s historií a tech-
nologiemi výroby parfémů a poté budete mít možnost 
nakoupit parfémy za výrobní ceny. Individuálně lze 
navštívit některé z  významných muzeí (Louvre, Orsay, 
…)., prohlídka hřbitova Pere Lachaise, kde jsou pohřbe-
ny významné osobnosti. Fakultativně večerní projížďka 
lodí po Seině. Ve večerních hodinách odjezd z  Paříže, 
zastávka v  Remeši, hlavním městě kraje Champagne, 
kde je významná katedrála, v níž byli po několik stale-
tí korunováni francouzští králové. Noční přejezd přes 
SRN.

5.den – Příjezd do ČR v poledních hodinách

Ubytování: je zajištěno v hotelu Premiere Classe v St. Cyr nedaleko 
Versailles, které je spojeno s centrem Paříže příměstským vlakem RER.
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Tradičně velice oblíbený zájezd do míst, kde 
na Vás dýchá historie na každém kroku. Na-
vštivte s  námi Florencii, Neapol, Pompeje, 

Vesuv, Sorrento, Capri, Vatikán, Řím, Veronu a Ischii. 
Doprovázet Vás bude zkušený průvodce, ubytování 
s polopenzí je zajištěno v hotelu s bazénem. 

Okruh jižní Itálií

Program 
1. den – Odjezd v odpoledních hodinách přes ČR a Rakousko, Slovensko nebo Německo.
2. den – V  ranních hodinách příjezd do Florencie, starobylé metropole Toskánska 

– prohlídka cca 2 hodiny. Odjezd do oblasti Neapolského zálivu, ubytování 
v hotelu s bazénem na okraji Neapole. 

3. den – Po snídani odjezd autobusem do přístavu v Sorrentu – prohlídka, jízda lodí na 
malebný ostrov Capri, jeden z nejkrásnějších v Tyrhenském moři. Prohlídka měst 
Capri a Anacapri, případně vily San Michel a Monte Solara – nejvyššího vrcholu 
ostrova. Možnost okružní plavby lodí kolem ostrova. Poté odjezd lodí do  Neapole, 
projížďka autobusem po centru města včetně slavné Santa Lucie. Návrat na hotel.

Program 
1. den – Odjezd z Prahy v 17 hodin (ČB nebo PI dle dohody, svoz od 6 osob HK, Pa,Br), 

přejezd přes Rakousko. 
2. den – Florencie (UNESCO), toskánská metropole nazývaná kolébka renesance, pro-

hlídka s místním průvodcem, Piazza della Signoria a Palazzo Vecchio, Michelan-
gelův David, Bargello, Piazza Duomo, dóm, Giottova kampanila, St. Croce, zahra-
dy Boboli, lázeňské městečko Montecatini Terme, ubytování, fakult. večeře. 

3. den – Klenoty Toskánska: středověké San Gimignano (UNESCO), katedrála, Torre 
Grossu, středověké město s rodovými věžemi, výborné víno Chianti, fakul-
tativně ochutnávka místních sýrů a vína Vernaccia, Pisa (UNESCO), baptiste-
rium, šikmá věž, Camposanto, Lucca, rodiště Pucciniho, kouzelné náměstí, 
krásný dóm San Martino z 11. stol., vyhlídka. 

4. den – Celodenní Florencie – Ponte Vecchio, kostela San Lorenzo a kaple Medicej-
ských s Michelangelovými náhrobky, kostel Santa Maria del Carmine s jedi-

seriál termín cena 

3908 05.04. – 09.04. 6.990
3909 04.05. – 08.05. 6.990
3910 26.09. – 30.09. 6.990                   

cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 2x ubytování v hotelu, 
2x snídani, průvodce, pojištění CK
cena nezahrnuje: komplexní pojištění: + 130 Kč, přípl. 1/1: + 1200 Kč, 1 x večeře: 
+ 400 Kč, vstupenka galerie Uffi  zi: + 450 Kč, vstupné, ochutnávky a fakult. služby 
(doporučujeme 45 EUR). 
doporučené kapesné na vstupy: cca 45 EUR
minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

seriál termín cena 

3901* 09.04. – 15.04. 7.300
3902 21.05. – 27.05. 6.990
3903 18.06. – 24.06. 6.990
3904 02.07. – 08.07. 6.990
3905 06.08. – 12.08. 6.990
3906 10.09. – 16.09. 6.990
3907* 08.10. – 14.10. 7.300                   

cena zahrnuje:  cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem, 4x ubytování 
s polopenzí ve standartním hotelu s bazénem, průvodce, pojištění proti úpadku CK
cena nezahrnuje: koplexní cestovní pojištění včetně storna: + 182 Kč, 1/1 pokoj: 
+ 1500 Kč
nástupní místa: Plzeň, Rokycany, Žebrák, Beroun, Praha, Humpolec, Jihlava, Brno, 
Mikulov
doporučené kapesné pro absolvování celého programu: cca 140 EUR. (např. 
trajekt na ostrovy Ischia a Capri, italské autobusy po ostrovech, okružní plavba 
lodí kolem ostrova Capri, vstup do Pompejí a na Vesuv, metro v Římě, italští prů-
vodci, bezdrátová sluchátka atd.) 
minimální počet účastníků: 38 

Florencie, Lucca a Pisa jsou perla-
mi v náručí Toskánska. Florencie 
je kolébkou renesance, městem 

Michelangela a Medicejských. Potkáváte se 
s historií a uměním na každém kroku, ochutná-

te skvělé toskánské víno Chianti a Vernaccia, 
zažijeme večerní atmosféru města Montecatini 

Terme… a pro ctitele výtvarného umě-
ní galerie Uffi  zi bez front na rezervaci. 

2 plné dny ve Florencii, zájezdy v době 
státních svátků.

Florencie – kolébka renesance 

nečnou kaplí Brancacciů (Masaccio), možnost návštěvy 
galerie Uffi  zi (doporučujeme rezervaci) nebo Accade-
mie, tržnice a atmosféra uliček, večer odjezd s nočním 
přejezdem přes Rakousko. 

5.den – Návrat do ČR ráno. 

4. den – Po snídani odjezd na Vesuv a pěší výstup k samotnému 
jícnu vulkánu, poté odjezd do Pompejí, prohlídka býva-
lého antického města (zničeno a zasypáno v r. 79 při 
výbuchu sopky), návštěva obchodního domu, odjezd 
na hotel, možnost koupání v bazénu.

5. den – Po snídani odjezd z hotelu do přístavu Pozzuoli, přejezd 
trajektem na termální ostrov Ischia, kde následuje okruh 
ostrovem italským klimatizovaným autobusem. Ve Foriu 
v restauraci Belvedere je připravena ochutnávka s mož-
ností nákupu ischijských vín a likérů. Odpoledne možnost 
koupání v moři nebo v termálních bazénech. V podvečer 
přejezd trajektem na pevninu, návrat do hotelu.

6. den – Po snídani odjezd do Říma, přeprava metrem do cen-
tra města, kde následuje půldenní prohlídka s průvod-
cem. Návštěva Vatikánu s prohlídkou Svatopetrského 
náměstí, chrámu sv.Petra, Kolossea… Večer odjezd 
do České republiky.

7. den – V odpoledních hodinách návrat domů.

* seriál 3901 a 3907 pobyt na Ischii, hotel 
s termálním bazénem, koupání v moři, v  pro-
gramu odpadá návštěva Sorrenta a obchod-
ního domu v Neapoli

HIT!
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Pro milovníky aktivní-
ho odpočinku i kou-
pání jsme opět zařadili 

do své nabídky již 14 let jeden z nejúspěšnějších 
zájezdů. Jedná se o pobyt u čistého Jaderské-
ho 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 dlou-
hé, navštíví s námi nejznámější národní parky 
Chorvatska jako jsou Plitvická jezera, vodopády 

řeky Krka, Šibenik, Kornatské 
ostrovy a soutěsku Pakleni-

ca v  pohoří Velebit. Všechny 
návštěvy a prohlídky národních parků jsou dopro-
vázeny česky mluvícím průvodcem.

Národní parky Chorvatska s pobytem u moře

Program: 10 denní zájezd (7 noclehů)
Program: (přesný sled jednotlivých programových dnů může průvodce upravit 
v závislosti na počasí)
pátek  – Odjezd z ČR v odpoledních hodinách.
2. den  – Dopoledne prohlídka Plitvických jezer cca 4,5 hodiny, odjezd na ubytování, 

večeře.
3. den – Odpočinek na pláži, volný program. 
4. den  – Po snídani odjezd do Šibeniku – prohlídka, panoramatický výhled z pevnos-

ti sv. Anny, návštěva tržnice,  přejezd do národního parku Krka, možnost 
koupání pod vodopády, navečer návrat. 

5. den  – Po snídani fakultativně lodní výlet na Kornatské ostrovy s rybím piknikem, 
zastávka u jezera Telaščica, koupání, procházka k  útesům, navečer návrat 
kolem 18.00 hodiny. 

6. den  – Polodenní výlet do Zadaru, prohlídka historického centra, tržnice, individu-
ální volno. 

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  – Výlet do Splitu a Trogiru *(pouze u seriálů 301 a 309) ostatní termíny volný 
den, koupání. 

9. den – Dopoledne do 10.00 hodin uvolnění pokojů, možnost koupání, v cca 18.00 
hodin odjezd do ČR.

neděle  – Příjezd do ČR v časných ranních hodinách do ČB, dále dle místa nástupu.
Ubytování: hotel ALBA ***
(100 m od pláže) moderně zařízené 2 lůžkové pokoje s  možností 1 přistýlky, vlastní 
sociální zařízení, balkon.  
Stravování: snídaně a večeře formou bufetu.

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

301* 08.06. – 17.06. 8.890 4.290 8.490
302 15.06. – 24.06. 8.990 4.290 8.690
303 22.06. – 01.07. 9.290 4.290 8.790
304 29.06. – 08.07. 9.990 4.290 9.490
305 06.07. – 15.07. 9.990 4.290 9.490
306 10.08. – 19.08. 9.990 4.290 9.490
307 17.08. – 26.08.  9.990 4.290 9.490
308 24.08. – 02.09. 9.790 4.290 9.290
309* 31.08. – 09.09. 9.190 4.290 8.690                   

cena zahrnuje: 7 x ubytování, 7 x polopenzi formou bufetu, výlety uvedené 
v programu s výjimkou vstupů, průvodce, dopravu klimatizovaným busem, pojiš-
tění CK proti úpadku, pobytovou taxu
cena nezahrnuje: pokoje s výhledem na moře: + 750 Kč/pokoj/týden, 1/1 pokoj: 
do 16.06. a od 01.09: + 1000 Kč, v termínu od 16.06. do 01.09.: + 2200 Kč, vstupné 
Plitvice: dosp. osoba: + 350 Kč, dítě 7 – 18 let: + 200 Kč, komplexní cestovní po-
jištění: + 260 Kč
odjezdová místa: Praha, Beroun, Plzeň, Písek, Milevsko, Tábor, ČB i po trase (mož-
nost domluvy pro skupinky)
doporučené kapesné na vstupy: cca do 20 EUR + lodní výlet Kornaty + Telaščica: 
25 EUR (180 kuna)
minimální počet účastníků: 38
 

Split

NP Kornaty

NP Plitvice

NP Kornaty

hotel Alba

Výhodná
cenaHIT!

pokoj Alba

Pobyty s výletyPobyty s výlety
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Nabízíme Vám zkrácenou variantu předchozího programu, která je klienty velmi oblíbená.         

Za odpočinkem a národními parky Chorvatska II.

Program: 8 denní zájezd (5 noclehů)
Přesný sled jednotlivých programových dnů může průvodce upravit v závislosti 
na počasí
neděle – Odjezd z ČR v odpoledních hodinách.
2. den  –  Dopoledne prohlídka Národního parku Plitvická jezera (zařazeného na listi-

nu UNESCO) tvořeného 16ti terasovitě položenými jezery propojenými vod-
ním tokem s množstvím vodopádů a peřejí na délce 8 km. Odpoledne odjezd 
na ubytování v oblasti Biogradu (5 nocí). Večeře.

3. den  – Po snídani celodenní lodní výlet s rybím piknikem na Kornatské ostrovy 
(NP Kornati) a na ostrov Dugi Otok k jezeru Telaščica. Večeře a nocleh.

4. den  – Po snídani odjezd do Šibeniku, prohlídka starého přístavního města Šibenik, 
kterému dominují katedrála sv. Jakuba, gotické kostely, renesanční radnice 
a biskupský palác. Odpoledne prohlídka vodopádů na řece Krka s možností 
koupání v NP Krka. Večeře a nocleh.

5. den – Snídaně, celodenní volno na pláži, odpočinek, koupání, večeře a nocleh.
6. den – Po snídani odjezd na výlet do národního parku Paklenica, turistika, jeskyně 

Manita peč, odpoledne odpočinek na pláži u hotelu ALAN, návrat na ubyto-
vání, večeře a nocleh.

7. den  – Po snídani opuštění pokojů a naložení zavazadel, kolem 12 hod. odjezd 
do Zadaru, prohlídka historického Zadaru s řadou cenných památek v čele 
s rotundou sv. Donáta, osobní volno, navečer odjezd do ČR.

neděle – Návrat do ČR v časných ranních hodinách.
Ubytování: mediteránské středisko San Antonijo v Biogradu*** otevřené v roce 2006 
je postavené v piniovém lesoparku s velice vkusně upraveným okolím, 300 m od centra 
Biogradu a 150 m od pláže. Komplex velkoryse řešených bungalovů s vlastní terasou, 
koupelnou uspokojí i náročné klienty. Terasa je vybavena slunečníkem a zahradním 
nábytkem. Každý pokoj má vlastní SAT/TV, telefon, za popl. 3 EUR/denně minibar. 
V  areálu se nachází recepce, stylová restaurace, bar, směnárna, uzavřené parkoviště 
(za poplatek 4 EUR/den), fi tness (za poplatek), půjčovna kol, tenisový areál (200 m), 
na pláži potápěčské centrum, půjčovna pro vodní sporty, pronájem lehátek a slunečníků. 
Stravování: snídaně bufet, večeře formou jednotného menu, výborná dalmatská 
kuchyně (polévka, hlavní jídlo, salát nebo desert).

seriál termin cena     
 

310 02.09. – 09.09. 7.990                   

cena zahrnuje: 5 x ubytování, 5 x polopenzi, výlety uvedené v programu (mimo 
lodního), odborného průvodce, dopravu, pojištění CK proti úpadku, pobytovou 
taxu 
cena nezahrnuje: vstupné Plitvice: dosp. osoba: + 350 Kč, dítě 7 – 18 let: + 200 Kč, 
1/1 pokoj: + 1200 Kč, komplexní cestovní pojištění: + 208 Kč
doporučené kapesné na vstupy: 50 EUR (včetně lodního výletu na Kornaty)
odjezdová místa: Praha, Beroun, Plzeň, Písek, Milevsko, Tábor, ČB i po trase (mož-
nost domluvy pro skupinky)
minimální počet účastníků: 38

Paklenice

NP Plitvice

Šibenik

NP Krka

Výhodná
cenaHIT!

Pobyty s výletyPobyty s výlety
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Většina z  nás si při cestě na Jadran ani nesta-
čí povšimnout hezkých míst při cestě. Proto 
opět zařazujeme inovovaný úspěšný hvězdico-
vý zájezd s  pobytem u moře na jednom místě, 
s  výborným jídlem a bohatým programem. 

Chceme Vás pozvat do slovinské Lublaně, která 
zůstává i přes své historické skvosty často opo-
míjená, do slovinského krasu – nově navštívíme 
Škocjanskou jamu s  nádhernou krápníkovou 
výzdobou, relaxaci na pláži zpestříme výlety 

do Puly přes Vodnjan, Motovum, ale i Poreč. Třeš-
ničkou na dortu bude prohlídka italských Bená-
tek, které nestačí vidět jen jednou…

Program
(program jednotlivých dnů může být průvodcem upraven v závislosti na počasí)
pátek  – Odjezd ve večerních hodinách, noční přejezd přes Rakousko do Slovinska.
2. den – Ráno zastávka u malebného Bledského jezera na úpatí Julských Alp s teplou 

vodou a s ostrůvkem, na kterém je poutní kostel Panny Marie. Prohlídka histo-
rické Lublaně, jejíž dominantu tvoří Lublaňský hrad, který se tyčí nad řekou 
Lublanicí, Katedrála sv. Mikuláše, Trojmostí 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 se zastávkou ve Vodnjanu, přejezd do jednoho z nej-

starších měst na východním jadranském pobřeží do Puly s  jejím velkolepým 
amfi teátrem, prohlídka, osobní volno, návrat přes Limski fj ord – přírodní rezer-
vace (pěstují se zde ústřice a slávky jedlé) se zastávkou do Poreče. 

5. den – Odpočinek na pláži. Možnost fakultativního celodenního výletu na Brijun-
ské ostrovy, které přitahují návštěvníky zejména svou přírodní krásou. Národní 
park tvoří dva velké a dvanáct menších ostrovů, jejichž kulturní památky svědčí 
o bohaté minulosti. Bílé skály, které září na březích souostroví a na jeho plážích, 
zdůrazňují krásu istrijského kamene. Automobily nemají na ostrovy přístup, 
dopravu návštěvníků po ostrově zajišťují autovláčky. 

6. den – Odpočinek na pláži
7. den – Výlet do historické Poreče s  tradičními istrijskými kamennými domy a  nepře-

hlédnutelným bludištěm postranních ulic, návštěva Eufráziovy baziliky, která 
je zapsána v  seznamu světového dědictví UNESCO. Její součástí je i biskupský 
palác, baptisterium a kampanila. Projdeme se 2000 let starou Dekumanskou uli-
cí, zavítáme do přístavu a na místní trhy. Přejezd do vysoko položeného města 
Motovum, které je obklopené hradbami a odkud je nádherný výhled po okolí. 
V blízkých chráněných Motovunských lesích rostou vzácné lanýže, na jejichž 
vyhledávání se používají zvlášť vycvičení psi (případně vepři). Zde se nachá-
zí i známá restaurce Zigante, kde lze tyto houby ochutnat na různé způsoby 
a posoudit, jestli jsou opravdu takovou lahůdkou. Přejezd do Pazinu – původně 
Pazinská tvrz byla majetkem biskupa Porečského, prohlídka, Pazinská propast – 
přírodní památka chráněná zákonem. Návrat do Poreče

8. den – Odpočinek na pláži, možnost fakultativního celodenního lodního výletu do Lim-
ského fj ordu se zastávkou v malebné Rovinji, koupáním ve Vrsaru a rybím pikni-
kem. Cena 25 EUR.

9. den – Po snídani odjezd do Itálie na Punta Sabbioni, odtud lodí okolo ostrovů Murano, 
Burano, Torcello a Lido do romantických Benátek (cca 40 minut), pro hlídka nej-
zajímavějších míst - náměstí sv. Marka, bazilika Sv. Marka, Dóžecí palác, kostel sv. 
Jana a Pavla, kanál Grande. Navečer zpět na Punta Sabbioni, odjezd do ČR.

neděle – Návrat v časných ranních hodinách.

Ubytování: 7 x ** hotel Delfi n v Poreči – Zelene Laguně, (1/2 pokoje s koupelnou), pokoj 
s balkonem za příplatek 
Stravování: 7 x polopenze formou bohatých švédských stolů

seriál termín cena

311 07.09. – 16.09. 7.390                   

cena zahrnuje: 7 x ubytování v pokoji bez balkonu, 7 x polopenzi formou bufetu, 
dopravu klimat. busem včetně výletů, pojištění CK proti úpadku, průvodce, poby-
tovou taxu
cena nezahrnuje: jednolůžkový pokoj: + 500 Kč, balkon: + 400 Kč/osobu a pobyt, 
komplexní cestovní pojištění: + 260 Kč, slevy: dítě do 12 let na přistýlce: - 1500 Kč
doporučené kapesné na vstupy: cca 45 EUR (Škocjanské jeskyně, lodní lístek 
do Benátek, Pula)
odjezdová místa: Praha, Beroun, Plzeň, Písek, Milevsko, Tábor, ČB i po trase (mož-
nost domluvy pro skupinky)
minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

Perly Slovinska a Istrie s výletem do Benátek zase jinak

HIT!

Bled

Pula

Benátky

Predjamski hrad

Pobyty s výletyPobyty s výlety
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Přijměte pozvání do míst, kde historie, 
příroda a moře nabízí dokonalou, zážitky 
proloženou aktivní dovolenou. Navštíví-

me Ulcinj, Svatý Štefan, Budvu, Boku Kotorskou, 
Starý Bar, Skadarské jezero, klášter Ostrog a per-
ličkou bude výlet do Albánie – Shkodra. Výcho-

zím místem pro výlety bude Ulcinj se svou 13 km 
dlouhou a 100 m širokou pláží s jemným pískem. 
Ulcinj nám připomíná „Malý orient“, a to se vším, 

co k němu patří. V úzkých uličkách, jež si zacho-
valy feudální ráz, najdeme kavárny a čajovny, 
obchůdky s  ručně zpracovaným stříbrem a zla-
tem, keramikou a rukodělnými výrobky z  kůže, 
dřeva, aj. 

Za krásami Černé hory

Program
1. den  – Odjezd z Prahy ve 13.00 hod., nástupní místa: Plzeň, Praha, Písek, Tábor, České 

Budějovice, přejezd přes Rakousko a Chorvatsko.
2. den – Dopoledne příjezd do Ulcinju, ubytování, volno, večeře. 
3. den – Volný den, koupání na Velké pláži, projížďka busem okolo Velké pláže až k řece 

Bojaně, kde se nachází spousta tradičních a rybích restaurací, návrat do hotelu, 
po večeři prohlídka Ulcinju.

4. den – Po snídani odjezd do Virpazaru (zřícenina hradu) – vstupní místo na jedno z nej-
větších balkánských jezer – Skadarské jezero – fakultativně projíždka lodí po jeze-
ře (doporučujeme), s  možností tradičního oběda šaran (kapr), návrat do hotelu, 
večeře.

5. den – Odjezd do Starého Baru, kde roste nejstarší oliva na Jadranu (přes 2000. let), 
návštěva kláštera Reževiči na úpatí pobřeží s olivovým hájem, cestou zpět zasta-
vení v Novém Baru, návrat do hotelu, večeře.

6. den – Snídaně, volný den nebo polodenní výlet k jednomu z nejznámějších klášterů 
Černé Hory Ostrog, v odpoledních hodinách návrat, volno, večeře.

7. den – Celodenní výlet do Albánie do kupeckého města Shkodra, vyjdeme na pevnost 
Rozafu, odkud je výhled na Skadarské jezero z albánské strany a na albánské 
řeky Bojanu a Drin, návštěva sídelního města albánských králů Kruju i s tradič-
ním Bazarem, návrat do hotelu.

8. den – Po snídani odjezd do Budvy (historické jádra města) se zastávkou na fotografo-
vání u Svatého Štefana, Boka Kotorská – fakultativně projížďka lodí nejjiž-
nějším fj ordem až do Kotoru – města námořníků, prohlídka historického Kotoru 
(v seznamu UNESCO), dále do vesničky Njeguši, kde se střetává mořský a hor-
ský vzduch. Suší se zde vynikající pršuty, lze ochutnat místní vína a rakiji, návrat 
do hotelu, večeře. 

9. den – Po snídani odjezd do Dubrovníku – lanovkou na horu Srč, prohlídka města včet-
ně městských hradeb, fakultativně lodí ze starého přístavu ve městě na ostrov 
Lokrum – pevnost, botanická zahrada, volno na koupání, ve večerních hodinách 
odjezd do ČR, průjezd Chorvatskem přes Slovinsko a Rakousko.

10. den – V odpoledních hodinách dojezd do ČR.

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

seriál termíny dosp. osoba dítě do 12 let dosp. os.
  v 1/2 na přist. na přist.

312 15.06. – 24.06. 9.990 5.990 8.590
313 31.08. – 09.09. 9.990 5.990 8.590
314 07.09. – 16.09. 9.990 5.990 8.590                   

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: + 2690 Kč 
doporučené kapesné na vstupy: cca 35 EUR + fakultativní výlety lodí 2 x 15 EUR
minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

HIT!

Kotor

Sv. Stefan

Ulcinj

Pobyty s výletyPobyty s výlety
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Zveme Vás na velice oblíbený pobytový zájezd 
s  výlety do míst, kde se nejen bez problému 
domluvíte, ale budete relaxovat v  termálních 
koupalištích jižního Slovenska, pro zpestření 

programu bude pobyt proložen výlety. Pro-
gram výletů jsme upravili. Ubytování je zajištěno 
v hotelu ENERGY v těsném sousedství termální-
ho areálu v  Podhájské, zářijový termín v  penzi-

onu QUATRO. Hotel Energy má vlastní termální 
bazén a nově i venkovní bazén.

Termály v Podhájské a výlet do Maďarska 

Program:
(jednotlivé dny může průvodce upravit dle počasí)
1. den – V ranních hodinách odjezd z Prahy na Slovensko (2 trasy – viz tabulka), pří-

jezd do Podhájské, ubytování, koupání, individuální volno. 
2. den – Polodenní pobyt na Podhájské, koupání, relaxace, odpoledne výlet do Nitry 

– hrad s katedrálou, budovy Velkého a Malého semináře, socha knížete Pribiny, 
návrat do Podhájské, koupání. 

3. den – Výlet do Šťúrova a Ostřihomu se známou bazilikou, jejíž kopule je viditelná 
z dalekého okolí, odpoledne návrat do Podhájské, koupání.

4. den – Návštěva uměle vytvořené solné jeskyně ve Starém Tekově spojená s návště-
vou muzea Vojenské techniky a voliéry okrasných i chovných bažantů, 
Brhlovce – unikátní skalní obydlí ze 16-17. století – ochrana místních obyva-
tel před nájezdy Turků, odpoledne návrat, koupání, relaxace, volno. 

5. den a 6. den – Celodenní pobyt na Podhájské, relaxace, koupání, možnost objedná-
ní a čerpání různých procedur.

7. den (zájezd na 6 nocí) – Dopoledne individuální volno, koupání, v poledne odjezd 
do ČR, návrat ve večerních hodinách. 

7. den (zájezd na 7 nocí) – Celodenní pobyt na Podhájské, koupání, čerpání různých 
procedur.

8. den – Po snídani krátké volno, koupání, v poledne odjezd do ČR, návrat ve večer-
ních hodinách.

 
Hotel ENERGY: samostatné 1/2 pokoje s  TV (v  omezeném množství) s koupelnou 
nebo se slevou ubytování v  APT se 2 samostatnými pokoji s TV, společná koupelna 
a WC, 50 m od termálního areálu Vrbov, vlastní vnitřní termální a venkovní bazén se 
sladkou vodou (v listopadovém termínu venkovní bazén s termální vodou), polopenze 
v hotelové restauraci.
Penzion QUATRO II., III. a IV.: 300 m od termálního areálu, snídaňová restaurace, možnost 
dokoupení večeří v hotelu ENERGY (cca 4 EUR), 1/2 pokoje s koupelnou, SAT-TV a ledničkou.

seriál:  termín cena cena odjezdy
  ENERGY QUATRO

42103 07.05. – 13.05. 8.050 - A
42104 13.08. – 19.08. 8.050 - B
42105 22.09. – 29.09. - 5.800 B
42106 12.11. – 18.11. 7.050 - A                   

cena zahrnuje hotel Energy: 6 x ubytování,  6 x polopenzi, volný celodenní vstup 
do termálního bazénu Energy I. a nově i venkovního bazénu, taneční večer s hud-
bou, ochutnávka vína, místní poplatek, uvedené výlety s výjimkou vstupů, prů-
vodce, pojištění CK proti úpadku
cena zahrnuje penzion QUATRO: 7 x ubytování v 1/2 pokojích se sprchou a WC, 
TV SAT a ledničkou, 7x snídani formou švédského stolu, místní poplatek, uvedené 
výlety s výjimkou vstupů, průvodce, pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění: + 182 Kč/6 nocí, + 208 Kč/7 nocí, 
1/1 pokoj: + 1900 Kč (Energy), + 1400 Kč (Quatro)
sleva hotel ENERGY: ubytování v APT se 2 ložnicemi: - 300 Kč/os.
odjezdová místa: (v případě většího počtu klientů i dle dohody)
A: PHA, Kolín, Kutná Hora, Havlíčkův Brod, Jihlava, Brno,…
B: Praha, Milevsko, (Písek), Tábor, Jihlava, Brno,…
minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

HIT!Energy

Energy

Quatro

Energy

Pobyty s výletyPobyty s výlety
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Program
1. den – Odjezd v ranních hodinách z ČR na Slovensko (nást. místa: ČB, Písek, Milev-

sko, Tábor, Pelhřimov, Jihlava, Brno i po trase, Praha za příplatek), po cestě 
zastávka na oběd na území ČR, ubytování, večeře. 

2. - 7. den – Program s turistikou a možností koupání v termálních bazénech ve Vrbo-
vě. Autobus bude k dispozici celý týden. Během pobytu budou uskutečněny 
4 výlety + 2 x odvoz k termálnímu koupališti.

  1. Pieninský národní park, Červený kláštor, plavba 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, rozvozy dle 
objednávky.

seriál termín dosp. osoba dítě do 10 let
    

42101 14.07. – 21.07. 6.290 5.990
42102  04.08. – 11.08. 6.290 5.990                   

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, pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: fakultativně večer v  Kolibě s  večeří a cimbálem: + 360 Kč, 
nástup Praha za příplatek: + 300 Kč, komplexní cestovní pojištění: + 208 Kč
doporučené kapesné na vstupy a lanovky: cca 65 EUR 
minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

Krásná příroda, turistické i kulturní 
zážitky, krátké vzdálenosti, kvalitní 
bydlení i stravování, aktivní program 

a v  neposlední řadě i příjemná cena – to jsou 
hlavní argumenty 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 budete v  hote-

lu AGRO ve Veĺké Lomnici v pokojích s vlastním 
sociálním zařízením a výhledy na štíty hor. Stra-
vování je zajištěno formou polopenze přímo 
v  hotelu s  jednotným chutným menu. Nedale-
ký Vrbov, vyhlášený svými termálními bazény 

a bezvadným koupáním, bude jistě zpestře-
ním Vaší dovolené. Během týdenního pobytu 

budou uskutečněny 4 autobusové výlety, kte-
ré jsou zahrnuty v  ceně. V posledních 11 sezo-
nách velice oblíbený a rychle vyprodaný zájezd, 
pro velký zájem jsme zajistili ubytování ve 2 týden-
ních termínech.

Slovensko – Vysoké Tatry
Vážené dámy a pánové, 

Katalog na rok 2012 je pro Vás i nás malým dárkem, protože CK NEAN 
TOUR zahajuje již 20. sezonu činnosti v oblasti cestovního ruchu.

Dříve, než se ponoříte do naší nové nabídky, chtěli bychom Vám 
poděkovat za důvěru, že jste si k realizaci dovolené vybrali naši ces-
tovní kancelář. Děkujeme Vám i za dopisy a maily, ve kterých nám 
sdělujete Vaše poznatky z absolvovaného zájezdu či pobytu a které 
nám pomáhají a inspirují nás do další sezony.

Standartně nabízíme 3 typy dovolené: pobytové zájezdy, pobyty 
s výlety a poznávací okruhy. V roce 2011 byly právě pobytové zájez-
dy s výlety velice rychle vyprodané, je to aktivní dovolená pro celou 
rodinu, i pro skupinu přátel. Mimo poznání nových míst se budete 
pohodlně rekreovat a program si můžete uzpůsobit dle Vaší momen-
tální nálady. 

Naše cestovní kancelář se po celou dobu své činnosti nejvíce speci-
alizuje na oblast Chorvatska. Mimo tradičních cílových a oblíbených 
míst, kam se mnoho z Vás opakovaně vrací, jsme připravili i novinky. 
Zkuste se podívat na místa, která se teprve dostávají do podvědo-
mí klientely, jsou umístěna v blízkosti známých středisek a mají své 
kouzlo, jako třeba Ičiči na Istrii v blízkosti velice známého lázeňského 
městečka Opatija. Každoročně na Istrii nabízíme  ubytovací kapacity 
v oblasti Poreče a okolí, kde se můžete spolehnout na kvalitu uby-
tování, možnost kulturního i sportovního vyžití pro všechny věkové 
kategorie nebo se jen po celodenním relaxu u moře procházet his-
torickou Porečí. Velice oblíbeným místem Istrie je i Premantura s pří-
rodní rezervací mysu Kamenjak nebo oblast Puly.

V oblasti severní Dalmácie jsme nově zařadili i oblíbené letovisko Sri-
ma v blízkosti Vodice i národního parku Krka a města Šibenik. Mnoho 
klientů se rádo vrací do oblasti Makarské riviery, lemované úžasnou 
kulisou Biokova, které se zrcadlí v křišťálově čistém moři. Zde se nabí-
zí ubytování v privátních apartmánech nebo hotelech s polopenzí. 
Nově nabízíme ubytování v Orebiči.

Pro zpestření nabídky jsme do katalogu zařadili i produkty jiných 
cestovních kanceláří, na které Vám uznáme stejné slevy, které pořá-
dající CK poskytuje.

CK NEAN TOUR je dle zákona pojištěna proti úpadku u pojišťovny 
UNIQA a přes stejnou pojišťovnu Vám výhodně zajistíme i cestovní 
pojištění ve Vámi požadovaném rozsahu.

Přejeme Vám, aby výběr dovolené předčil Vaše očekávání a těšíme se 
s Vámi nashledanou na zájezdu.

Kolektiv cestovní kanceláře NEAN TOUR a Vaši průvodci a delegáti.

Slevy
Uvedené slevy platí pouze na pobyty a zájezdy pořádané výhradně 
cestovní kanceláří NEAN TOUR (je označeno logem CK) s výjimkou 
APT Pical v Poreči, na které platí pouze www.sleva. 
Slevy nelze sčítat.
   
Na zájezdy patnerských CK, které nejsou označeny logem CK NEAN 
TOUR Vám poskytneme veškeré slevy, které tyto CK poskytují svým 
klientům.  Rádi Vám je sdělíme.

ČASOVÁ SLEVA
9 %  do 31.01.2012 – ze základní ceny zájezdu dospělé osoby 

nebo dítěte, pokud nemá ubytování a stravu zdarma při  
zaplacení 100% ceny zájezdu, max. výše slevy je 800 Kč 
na osobu, eventuelně max. 1000 Kč na APT

7 % do 31. 01. 2012 – ze základní ceny zájezdu dospělé osoby 
nebo dítěte, pokud nemá ubytování a stravu zdarma, max. 
výše slevy je 700 Kč na osobu, event. max. 900 Kč na APT

5 % do 27. 02. 2012 – ze základní ceny zájezdu dospělé osoby 
nebo dítěte, pokud nemá ubytování a stravu zdarma

 (Podmínkou přiznání časové slevy  7 a 5 % je zaplacení 
50% zálohy z celkové ceny zájezdu)

SENIORSKÁ SLEVA – 200 Kč – pro účastníky zájezdu starší 60 let, 
pokud je nástup na zájezd do 16. 06. a od 08.09. při ubytování v hotelu.
100 Kč – pro účastníky zájezdu starší 60 let, pokud je nástup na zájezd 
do 16. 06. a od 08.09.  při ubytování v APT.

SLEVA PRO SKUPINY – dovolená s přáteli může pro Vás znamenat 
nižší cenu a větší zábavu. Již od 20 platících osob můžete uplatnit sle-
vu – platí pouze při objednání zájezdu přímo v CK NEAN TOUR.
–    20 platících osob – sleva pro 21. osobu 50 %
–    30 platících osob – zdarma 31. osoba
–    40 platících osob – zdarma 41. osoba a 42.osoba má slevu 50 %
(dítě bez služeb na pobytovém místě s pevnou dětskou cenou nelze 
počítat jako platící osobu)

WWW. SLEVA – při objednání zájezdu přes internet na www.neantour.
cz, včetně vyplnění cestovní smlouvy (přihlášku stáhněte z interne-
tu ve formátu. pdf ) a zaslání mailem nebo faxem poskytneme slevu 
200 Kč na platící osobu při ubytování v hotelu  600 Kč na APT při uby-
tování v apartmánu, pokud je cena APT vyšší než 7000 Kč a  400 Kč, 
pokud je cena APT nižší než 7000 Kč.

GARANCE CENY – pokud uhradíte při přihlášení se na zájezd celko-
vou cenu zájezdu, garantujeme Vám neměnnost této ceny, i přes pří-
padný vyšší kursový pokles CZK nebo zvýšení cen pohonných hmot.

DOVOLENÁ NA SPLÁTKY – Chcete mít dovolenou zajištěnou bez 
hektiky a s jistotou?  Pokud nechcete využít časové slevy, stačí při 
přihlášce záloha 500 Kč na osobu, doplatek do 50% ceny zájezdu 
je nutno uhradit do 31.03.2012  a zbytek 1 měsíc před odjezdem. 
U dovolené na splátky je možno uplatnit všechny další slevy 
mimo časové.

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

VÝHODNÁ CENA – U zájezdů označených 
tímto piktogramem si Vás dovolujeme upozornit 
na výhodnou cenovou nabídku od našich partnerů.

HIT – U takto označených zájezdů 
doporučujeme včasnou rezervaci.  
Jedná se o zájezdy rychle vyprodané.

ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ – Všechny zájezdy pořádané cestovní kance-
láří NEAN TOUR jsou pojištěni dle zákona č. 159/99 Sb. proti úpadku  
u pojišťovny UNIQA. 
Všeobecné a záruční podmínky CK NEAN TOUR jsou nedílnou 
součástí cestovní smlouvy.

Dítě
 zdarma

HIT!

Výhodná
cena

Odstoupení od cestovní smlouvy
a) ze strany cestovní kanceláře
Cestovní kancelář může před zahájením zájezdu od cestovní smlou-
vy odstoupit jen z dů-vodu zrušení zájezdu nebo z důvodu poru-
šení smluvní povinnosti zákazníkem. Odstoupí-li cestovní kancelář 
od smlouvy před zahájením zájezdu z důvodu porušení povinnosti 
zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit cestovní kanceláři níže sta-
novené odstupné a cestovní kancelář je povinna vrátit zákazníkovi 
vše, co od něj obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené ces-
tovní smlouvy. Odstoupila-li cestovní kancelář od cestovní smlou-
vy z důvodu zrušení zájezdu před jeho zahájením, má zákazník 
právo požadovat, aby mu cestovní kancelář na základě nové ces-
tovní 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 zákazníko-
vi 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 realiza-
ci 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 stano-
vených touto smlouvou. Odstoupí-li zákazník od cestovní smlou-
vy na základě nesouhlasu se změnou cestovní smlouvy, kterou 
navrhla cestovní kancelář z objektivních důvodů, má zákazník 
právo požadovat, aby mu cestovní kancelář na základě nové ces-
tovní smlouvy poskytla jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající 
původní cestovní smlouvě, může-li cestovní kancelář takový zájezd 
nabídnout. Odstoupí-li zákazník od smlouvy svévolně, je zákaz-
ník povinen zaplatit cestovní kanceláři níže stanovené odstupné 
a cestovní kancelář je povinna vrátit zákazníkovi vše, co od něj 
obdržela na úhradu ceny zájezdu 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 
smlouvy, 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 náhradu škody tím 
není dotčeno.

c) společná ustanovení
Při uzavření nové cestovní smlouvy se v uvedených případech plat-
by uskutečněné na základě původní cestovní smlouvy považují za 
platby podle nové cestovní smlouvy. Je-li cena nového zájezdu nižší, 

než již uskutečněné platby podle předchozí věty, je cestovní kance-
lář povinna tento rozdíl bez zbytečného odkladu zákazníkovi vrátit.
 
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  – 15 % z celkové ceny objednaných služeb

29 dní až 15 dní  – 30 % z celkové ceny objednaných služeb

14 dní až 7 dní  – 60 % z celkové ceny objednaných služeb

 6 dní až 4 dní  – 80 % z celkové ceny objednaných služeb

 3 dny a méně  – 100 % z celkové ceny objednaných služeb

Klient má právo za sebe vyslat náhradníka, potom poplatek 
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

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

Výňatek ze všeobecných a záručních podmínek CK NEAN TOUR
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cestovní kancelář

2012

2012

Cestovní pojištění UNIQA

www.uniqa.cz

•Výhodné balíčky pojištění

•Bohaté asistenční služby

•Jednoduché sjednání

•Nepřetržitá asistence

Konečně sami a daleko od lidí.

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

Vaše cestovní kancelář
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