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Vážené dámy a pánové, milí klienti.
 
Každoročně v polovině prosince Vám představujeme katalog s nabídkami na rok 
následující. Tentokrát na rok 2018, kdy si připomene 26 let činnosti naší cestovní 
kanceláře. To je poměrně dlouhá doba, během které s námi vycestovalo mnoho 
klientů. Každý rok je něčím specifi cký a samozřejmě to ovlivňuje i situace ve světě. 
Rok 2017 byl velmi dobrý a lidé se pomalu začínají vracet do destinací, kde se 
situace stabilizovala a nabízejí se velice slušné podmínky pro rekreaci. Nejoblí-
benějšími destinacemi, pokud se týká leteckých zájezdů je Řecko, Bulharsko, ale 
začíná se vyrovnávat i Turecko, Tunisko a další země. Pokud se týká zemí nám 
dostupných autem, či busem, jednoznačně vede Chorvatsko, Itálie, ale i Rakous-
ko, Maďarsko a Slovensko.

Chorvatsko je naší hlavní destinací, a proto jsme do katalogu na rok 2018 zařadili 
novinky a obohatili tak naši nabídku pro Vás. Týká se to Istrijského poloostrova 
například v  Umagu, Banjole a Premantuře, na Kvarneru v  Crikvenici, ve střední 
Dalmácii v Drveniku a Igrane. Je možnost i kombinace apartmánů s dokoupením 
stravování. Ne všechny nabídky se do katalogu vešly, tak jsme je alespoň umístili 
na naše webové stránky www.neantour.cz

Velmi dobré přízni se v roce 2017 těšila oblast severní Dalmácie, která se prodá-
vala velmi dobře. Ať se již jedná o apartmány a pension Pikolo nebo oblast Pakoš-
tane. Další oblíbenou oblastí je samozřejmě Istrie, vzhledem ke krásným plážím, 
přírodě a kulise pohoří Biokova je velmi žádaná oblast Makarské riviery, i zde jsou 
v katalogu novinky.

Zcela novým produktem jsou plavby na plachetnici pro 6 – 10 osob s akreditova-
ným kapitánem po Jaderském moři. 

Jsme tak trošku specialisté na pobytové zájezdy s výlety, které si oblíbilo v roce 
2017 o 15 % více klientů, než v roce předchozím. Je vidět že „aktivní dovolená“ si 
nachází stále více příznivců. Dobré ubytování, pestrá strava a program proložený 
výlety za poznáním, je asi tím, co vyhovuje celým rodinám. Jedná se o národní 
parky a památky UNESCO Chorvatka, putování po Istrii, Černá Hora s výletem do 
Albánie a samozřejmě oblíbený zájezd na Slovensko.
 
Rozšiřujeme i nabídku v Itálii, kde jsou příjemné pláže pro děti a i neplavce. Novin-
kou je i oblast Rimini. 

Dopravu si každý může zvolit sám. Vlastní, či autobusem, kde jízdenky zajišťu-
jeme u prověřených dopravních fi rem. Na požádání můžeme zajistit i leteckou 
dopravu včetně transferu.

Zájezdy pořádané přímo naší cestovní kanceláří jsou označeny naším logem. 
V případě zájmu Vám můžeme sestavit i Vaši dovolenou na míru.

Jsme členy Asociace českých cestovních kanceláří, kde získáváme všechny 
potřebné informace o novinkách a legislativě. 

Cestovní kancelář NEAN TOUR je ze zákona pojištěna proti úpadku. K zájezdům 
Vám můžeme nabídnout i výhodné nabídky cestovního pojištění, viz informace 
na předposlední straně.

Dovolujeme si Vám nabídnout, abyste se začetli do nového katalogu, v případě, 
že nenajdete, co by se Vám líbilo, klidně se nás obraťte a připravíme Vám nabídku 
od jiné cestovní kanceláře, se kterými spolupracujeme.

Přejeme Vám pohodový rok 2018, krásné zážitky z Vašich cest a hlavně pevné 
zdraví. 

Kolektiv CK NEAN TOUR

Pro rok 2018 platí stejný slevový program jako loni a to tak, že slevy za včasný 
nákup jsou uvedeny u každého programu, s tím, že je uvedena výše slevy v % 
nebo Kč a zároveň je uveden termín, do kdy je sleva platná. Podmínkou pro 
přiznání uvedené slevy je úhrada zálohy 50 % z ceny zájezdu, při označení výše 
slevy:  * je podmínkou 100% úhrada ceny zájezdu do uvedeného termínu.  

Příklad  1.                                               Příklad 2.

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

SENIORSKÁ SLEVA: 200 Kč – pro účastníky zájezdu starší 60 let, pokud je 
nástup na zájezd do 16. 06. a od 01.09. 2018 včetně  při ubytování v hotelu
100 Kč – pro účastníky zájezdu starší 60 let, pokud je nástup na zájezd do 16. 06. 
a od 01.09.2018 při ubytování v APT. 
Seniorská sleva platí jen pro zájezdy CK NEAN TOUR.

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

WWW.SLEVA: při objednání zájezdu přes internet na www.neantour.cz, po 
skončení slev za včasný nákup, poskytneme slevu 200 Kč na dospělou platící 
osobu při ubytování v hotelu na 1. a 2. lůžku, 400 Kč na APT při ubytování 
v apartmánu, pokud je cena APT vyšší než 8000 Kč a 300 Kč, pokud je cena 
APT nižší než 8000 Kč. Slevy se nesčítají se slevami za včasný nákup, vždy 
se uplatňuje sleva, která je pro klienta výhodnější.

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

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

HIT: u takto označených zájezdů doporučujeme včasnou 
rezervaci. Jedná se o zájezdy rychle vyprodané.

ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ: všechny zájezdy pořádané cestovní kanceláří NEAN 
TOUR jsou pojištěni dle zákona č. 159/99 Sb. proti úpadku. Všeobecné smluv-
ní podmínky CK NEAN TOUR jsou nedílnou součástí potvrzení o zájezdu.
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Rozsah cestovního pojištění UNIQA pojišťovna, a.s. dle VPP UCZ/Ces/16 pro rok 2018

Tabulka tarifů a pojistných částek LV KCP S* ST*

Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění 5 000 000,- Kč 5 000 000,- Kč nesjednáno nesjednáno

Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:
- náklady na repatriaci pojištěného
- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného
- náklady na vyslání opatrovníka
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty
- náklady na právní pomoc v zahraničí vč. jejího zprostředkování
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů
- zachraňovací náklady
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu
- zprostředkování fi nanční pomoci pojištěnému 
- náklady vzniklé zpožděním zavazadel
- náklady vzniklé zpožděním letu

do max. plnění
do max. plnění

100 000,- Kč
100 000,- Kč
100 000,- Kč
100 000,- Kč

1 500 000,- Kč
100 000,- Kč
100 000,- Kč

5 000,- Kč
5 000,- Kč

do max. plnění
do max. plnění

100 000,- Kč
100 000,- Kč
100 000,- Kč
100 000,- Kč

1 500 000,- Kč
100 000,- Kč
100 000,- Kč

5 000,- Kč
5 000,- Kč

nesjednáno nesjednáno

Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu nesjednáno 150 000,- Kč nesjednáno nesjednáno

Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu nesjednáno 300 000,- Kč nesjednáno nesjednáno

Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace následek úrazu, nemoci) nesjednáno 300,- Kč/den nesjednáno nesjednáno

Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby nesjednáno 1 000 000,- Kč nesjednáno nesjednáno

Připojištění zavazadel nesjednáno 15 000,- Kč
5 000,- Kč/ks nesjednáno nesjednáno

Pojištění stornovacích poplatků (80% z nich), max. do výše nesjednáno 15 000,- Kč 50 000,- Kč nesjednáno

Pojištění náhrady dovolené (80%), max. do výše nesjednáno 15 000,- Kč 50 000,- Kč nesjednáno

Pojištění stornovacích poplatků z důvodu terorismu (80% z nich), max. do výše nesjednáno nesjednáno nesjednáno 25 000,- Kč

Cena pojistného za osobu a den v zóně 1 (Evropa) 14,- Kč 26,- Kč

Cena pojistného za osobu a den v zóně 2 (Svět) 30,- Kč 40,- Kč

Cena pojistného za osobu a zájezd 1% z rozdílu 
pojistné částky 250,- Kč
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Rozsah cestovního pojištění UNIQA pojišťovna, a.s. dle VPP UCZ/Ces/16 pro rok 2018

Tabulka tarifů a pojistných částek LV KCP S* ST*

Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění 5 000 000,- Kč 5 000 000,- Kč nesjednáno nesjednáno

Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:
- náklady na repatriaci pojištěného
- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného
- náklady na vyslání opatrovníka
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty
- náklady na právní pomoc v zahraničí vč. jejího zprostředkování
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů
- zachraňovací náklady
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu
- zprostředkování fi nanční pomoci pojištěnému 
- náklady vzniklé zpožděním zavazadel
- náklady vzniklé zpožděním letu

do max. plnění
do max. plnění

100 000,- Kč
100 000,- Kč
100 000,- Kč
100 000,- Kč

1 500 000,- Kč
100 000,- Kč
100 000,- Kč

5 000,- Kč
5 000,- Kč

do max. plnění
do max. plnění

100 000,- Kč
100 000,- Kč
100 000,- Kč
100 000,- Kč

1 500 000,- Kč
100 000,- Kč
100 000,- Kč

5 000,- Kč
5 000,- Kč

nesjednáno nesjednáno

Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu nesjednáno 150 000,- Kč nesjednáno nesjednáno

Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu nesjednáno 300 000,- Kč nesjednáno nesjednáno

Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace následek úrazu, nemoci) nesjednáno 300,- Kč/den nesjednáno nesjednáno

Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby nesjednáno 1 000 000,- Kč nesjednáno nesjednáno

Připojištění zavazadel nesjednáno 15 000,- Kč
5 000,- Kč/ks nesjednáno nesjednáno

Pojištění stornovacích poplatků (80% z nich), max. do výše nesjednáno 15 000,- Kč 50 000,- Kč nesjednáno

Pojištění náhrady dovolené (80%), max. do výše nesjednáno 15 000,- Kč 50 000,- Kč nesjednáno

Pojištění stornovacích poplatků z důvodu terorismu (80% z nich), max. do výše nesjednáno nesjednáno nesjednáno 25 000,- Kč

Cena pojistného za osobu a den v zóně 1 (Evropa) 14,- Kč 26,- Kč

Cena pojistného za osobu a den v zóně 2 (Svět) 30,- Kč 40,- Kč

Cena pojistného za osobu a zájezd 1% z
pojistné

rozdílu 
é částky 250,- Kč

2 39

Obalka Nean leto 2018.indd   2Obalka Nean leto 2018.indd   2 11/30/17   2:15 PM11/30/17   2:15 PM



Zadar
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Baška voda

N ádherná země na jihu Evropy, nej-
krásnější oblázkové pláže Středo-

moří, druhé nejčlenitější pobřeží Evro-
py, nedotčená příroda národních parků, 
antické a středověké kulturní památky 
a mnoho dalšího, to Vám nabízí oblíbe-
ná destinace Chorvatsko. Vychutnejte 
místní speciality a tradiční vína, pohos-
tinnost místních obyvatel, kteří k  nám 
mají velmi blízko a v neposlední řadě si 
dostatečně užijete koupání v průzračné 
vodě Jadranu.

Chorvatsko / Itálie – autobusová doprava – nástupní místa

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

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

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

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

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

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

Kvarner – Krk Praha, PLZ, Benešov, Tábor, Příbram, ST, PI, Brno, Mikulov, 
Pohořelice 

+ 200 Kč: LBC, Jablonec, Teplice, Most, 
Sokolov, Cheb, Pardubice, PLZ
+ 150 Kč: Mělník, Domažlice, Klatovy, Kdyně, 
Sušice, Beroun, Rokycany, Rakovník, M. Lázně

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

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

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

2400/1700 Zadar, Biograd, Turanj, Drage, Pakoštane, 
Pirovac, Vodice, Šibenik, Trogir

Střední Dalmácie 
– Čechy

Praha, Plzeň, Písek, Tábor, Milevsko, Č. Budějovice, Kaplice, 
Děčín, Ústí nad Labem, Lovosice, Teplice

+ 300 Kč: Chrudim, Vys. Mýto, Litomyšl, 
Česká Třebová, Svitavy, Boskovice, Olomouc, 
H.Králové, Pardubice
+ 200 Kč: Prostějov, Vyškov, LBC, Jablonec
+ 150 Kč: Kdyně, Klatovy, Domažlice, Horažďovice

2500/1800 Split, Omiš, Duče, Nemira, Brela, Baška Voda, 
Promajna, Makarská, Podgora
+ 100 Kč: Gradac, Igrane
+ 200 Kč: Orebič 

Střední Dalmácie 
– Morava

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

2500/1800 Split, Omiš, Duče, Nemira, Brela, Baška Voda, 
Promajna, Makarská, Podgora
+ 100 Kč: Igrane, Gradac 
+ 200 Kč: Orebič 

Příplatek za 2 a vícetýdenní pobyt: + 200 Kč, místenka: + 200 Kč/oba směry

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

Severní Itálie

Rimini

vždy: Benešov, Blatná, České Budějovice, Horažďovice, Kap-
lice, Klatovy, Písek, Plzeň, Praha, Příbram, Strakonice, Tábor
při min. 6 os.: Brno, Český Krumlov, Dolní Dvořiště, 
Humpolec, Jihlava, Kladno, Nepomuk, Prachatice, Rokycany, 
Soběslav, Stříbro, Veselí nad Lužnicí, Vimperk, Vodňany, 
Volyně

+150 Kč: Liberec, Lovosice, Mladá Boleslav, 
Ústí nad Labem 
+150 Kč: Bechyně, Beroun, Domažlice, 
Kdyně, Kolín, Kutná Hora, Louny, Mělník, 
Milevsko, Poděbrady, Slaný, Sušice, Tachov, 
Turnov, Vlašim, Žatec (min. 6 osob) 
+ 250 Kč: Česká Lípa, Děčín, Hradec Králové, 
Cheb, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Karlovy 
Vary, Klášterec nad Ohří, Mariánské Lázně, 
Most, Pardubice, Sokolov, Teplice 

2090/1460

2400/1680

Bibione, Caorle, Lignano, Eraclea Mare

Rimini

Střední Itálie
(výluka v termínu 
04.-18.8.)

Praha, Beroun, Plzeň, Písek, Tábor, Strakonice, Milevsko, 
Dobříš, Č. Budějovice, Příbram

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

2650/1860 Marcelli di Numana, San Benedetto d.T., 
Martinsicuro, Villa Rosa, Alba Adriatica,
Pineto, Silvi Marina

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.

obousm. / 1 směrná  výstupní místo

2090/1460

2400/1680

Bibione, Caorle, Lignano, Eraclea Mare

Rimini

2650/1860 Marcelli di Numana, San Benedetto d.T.,

ádherná země na jihu Evropy, nej-
krásnější oblázkové pláže Středo-

moří, druhé nejčlenitější pobřeží Evro-
py, nedotčená příroda národních parků, 
antické a středověké kulturní památky 
a mnoho dalšího, to Vám nabízí oblíbe-
ná destinace Chorvatsko. Vychutnejte 
místní speciality a tradiční vína, pohos-
tinnost místních obyvatel, kteří k  nám 
mají velmi blízko a v neposlední řadě si 
dostatečně užijete koupání v průzračné 
vodě Jadranu.

stupní místa

obousm. / 1 směrná  výstupní místo

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

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

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

2400/1700 Zadar, Biograd, Turanj, Drage, Pakoštane,
Pirovac, Vodice, Šibenik, Trogir

2500/1800 Split, Omiš, Duče, Nemira, Brela, Baška Voda,
Promajna, Makarská, Podgora
+ 100 Kč: Gradac, Igrane
+ 200 Kč: Orebič 

2500/1800 Split, Omiš, Duče, Nemira, Brela, Baška Voda,
Promajna, Makarská, Podgora
+ 100 Kč: Igrane, Gradac
+ 200 Kč: Orebič 

oba směry

Martinsicuro, Villa Rosa, Alba Adriatica,
Pineto, Silvi Marina

ástupních míst dle počtu př

ta Zasedací pořádek se připravuje dle pořadí přihlášených osob.

řihlášených osob. Doprava je zajišťována

pravuje dle pořadí přihlášených osob

OpatijaOpO t
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Středověké městečko Umag je prvním turistickým 
střediskem na západní straně Istrie při cestě ze seve-
ru. Pro jeho okolí je typické členité pobřeží s mnoha 

zátokami, borovými lesíky a bohatou středomořskou 
vegetací, okolí je bohaté na vinohrady, ze kterého 
se stáčí vynikající víno. Dnešní Umag je kontrastem 
původní historické části a nových staveb, hotelů či 

rezidencí. Nabízíme Vám  hotel 
Adriatic s  depandancí Jadran a rekreační komplex 
Savudria.

Umag

Poloha:  resort Savudrija s depandancí Moj Mir***, 
bungalovy s polopenzí***  a apartmány *** tvo-
ří rekreační komplex nedaleko letoviska Umag 
(9km). Leží přímo u moře, obklopený borovým 
hájem a krásnou mediteránskou zelení. Celkem 
je zde 67 pokojů, 40 bungalovů a 62 apartmánů
Vybavení: wifi  na recepci a na pokojích za 
poplatek, parkování, venkovní bazén, smě-
nárna, kiosek s  tiskem, obchod se smíšeným 
zbožím.  Mini klub pro děti 5-12 let je zajištěn 
v  období 16.06. – 01.09.2018. Je zde dětské 
hřiště, hřiště pro plážový volejbal, košíkovou, 
v  blízkosti za poplatek tenisové kurty, mini-
golf, stolní tenis, kola, vodní sporty. Do centra 
Umagu se dostanete buď vlastním autem nebo 
vláčkem, který jede z Polynesie (zastávka 2 km), 
podél moře. Možno ubytovat i domácí miláč-
ky do 10 kg za poplatek, nesmí do restaurace, 
k bazénu a na veřejnou pláž. Večerní programy 
pro děti i dospělé od 30.06. – 01.09.2018
Ubytování: depandance Moj Mir ***: 2 lůž-
kové pokoje s  možností 1 přistýlky, balkon, 
koupelna, SAT TV, telefon. BGW ***1/2: stejně 
vybavené jako pokoje v  depandanci, možnost 
1 přistýlky, prostornější, mají vlastní venkovní 
posezení na terase. APT 1/4: nachází se v 1. pat-
ře dvoupatrových domečků s  balkonem nebo 
terasou, kuchyňka, koupelna, TV SAT, 1/2 ložni-
ce, v denní místnosti rozkládací gauč pro 2 oso-
by. APT 1/6: nachází se v přízemí nebo 1. patře, 
2/2 ložnice, v  denní místnosti rozkl. gauč pro 
2 osoby, kuchyňka, koupelna, SAT/TV, balkon 
nebo terasa
Stravování: dep. Moj Mir a BGW v restauraci 
přímo nad mořem: polopenze, snídaně i veče-
ře formou bufetu, neomezené nápoje k večeři 
z automatu, nealko, víno, pivo,…, APT mají uve-
denu cenu bez stravování, možno dokoupit, 
podmínkou polopenze u APT, že všichni klienti 
v APT si zakoupí stejnou stravu. Lze využít i plá-
žového baru a fast foodu

Pláž: přírodní pláže s průzračnou vodou, menší 
oblázková pláž vhodná i pro děti

seriál: 38513 16.06. – 23.06. 23.06. – 07.07. 07.07. – 21.07. 21.07. – 18.08.
 01.09. – 08.09. 25.08. – 01.09. 18.08. – 25.08.

depandance Moj Mir***  
dosp.os. v 1/2 7.450 8.800 9.450 10.200
dosp. osoba na přist. 5.600 6.600 7.100 7.650
dítě do 12 let v 1/2 5.600 6.600 7.100 7.650

bungalovy *** 
dosp.os. v 1/2 8.100 9.450 9.950 10.800
dosp. osoba na přist. 6.100 7.100 7.500 8.100
dítě do 12 let v 1/2 6.100 7.100 7.500 8.100                              

Dítě do 11,99 let na přistýlce: ZDARMA, platí povinný poplatek: 250 Kč
cena zahrnuje: 7 x ubytování s polopenzí + nápoje k večeři, služby delegáta, pobytovou taxu
cena nezahrnuje: doprava: + 2100 Kč, 1/1 pokoj dep. Moj Mir: + 2200 Kč, 1/1 BGW: + 50 %, 
dětská postýlka do 3 let: zdarma

resort Savudrija s depandancí Moj Mir***

seriál: 38514 16.06. – 23.06. 23.06. – 07.07. 07.07. – 21.07. 21.07. – 18.08. 25.08. – 01.09. 01.09. – 08.09.
   18.08. – 25.08. 

apartmány Savudrija***
A 4 15.200 18.300 20.900 23.290 17.600 11.200
A 6 16.400 20.790 24.100 25.800 18.750 12.190                              

cena zahrnuje: nájem APT na 7 nocí, spotřebu vody, el. energie, ručníky, povlečení, pobytovou 
taxu, delegátku
cena nezahrnuje: dopravu: + 2100 Kč, 7 x polopenze dosp. osoba: + 3050 Kč, 7 x polopenze dítě 
do 5 let: zdarma, 7 x polopenze dítě 5 – 13,99 let: + 1600 Kč

Savudrija

Savudrija

Savudrija

Savudrija

Moj Mir

Moj Mir

Moj Mir

Savudrija

20 % do 31.1.

15 % do 15.3.

Středověké městečko Umag je prvním turistickým 
střediskem na západní straně Istrie při cestě ze seve-
ru. Pro jeho okolí je typické členité pobřeží s mnoha 
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Savud

Savud

Savud

222200 % do 31.1.

11155 % do 15.3.

Savudrija
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Adriatic Jadran

dep. Jadran

Poloha: středisko Punta, cca 1,5 km od Umagu, 
v blízkosti jachtařského přístavu, spojení s cen-
trem je turistickým vláčkem, v  okolí najdete 
tenisové kurty, školu tenisu, vodní sporty, mini-
golf,  stolní tenis, plážový volejbal (za poplatek)
Vybavení: recepce, společenské prostory, kli-
matizovaná restaurace, lobby bar, trezor a inter-
netový koutek na recepci (za poplatek), bezplat-
né nehlídané parkování, ubytovací komplex tvoří 
starší hotelová budova Adriatic a  depandance 
Jadran 
Ubytování: hotel Adriatic: jednoduše zaříze-
né dvoulůžkové pokoje, možnost 1 přistýlky, 
koupelna, telefon, balkon (za příplatek),  poko-

je orientované na mořskou stranu s balkonem 
v přístavbě hotelu (za příplatek), depandance 
Jadran: menší, jednoduše zařízené dvoulůž-
kové pokoje, koupelna, malý balkon, v omeze-
ném počtu pokojů možnost přistýlky
Stravování: polopenze formou bufetu, k veče-
ři nápoje v neomezeném množství (víno, pivo 
a nealko) v restauraci hotelu Adriatic
Pláž: upravená pláž s  betonovými plochami 
na slunění cca 50 m, malé oblázkové pláže cca 
250 m

komplex Adriatic / Jadran **

   16.06. – 23.06. 23.06. – 07.07. 07.07. – 28.07. 28.07. – 18.08.
   01.09. – 08.09. 25.08. – 01.09. 18.08. – 25.08. 

 dosp. os. na lůžku  5.600 7.500 7.700 7.990 
 dosp. na přistýlce  4.200 5.700 5.800 5.990 
 dítě do 5 let na lůžku 2.800 3.800 3.900 4.000 
 dítě 5-14 na lůžku  4.200 5.700 5.800 5.990 
 dítě do 14 na přist.    ZDARMA: platí poplatek: + 250 Kč
 dosp. os. na lůžku  5.500 6.800 7.200 7.690 
 dosp. na přistýlce  4.200 5.100 5.500 5.950 
 dítě do 5 let na lůžku 2.800 3.400 3.700 3.950 
 dítě 5-14 na lůžku  4.200 5.100 5.500 5.950 
 dítě do 14 na přist.   ZDARMA: platí poplatek: + 250 Kč                             

cena zahrnuje: 7 x ubytování v  pokoji bez balkonu (Adriatic), v  pokoji s  balkonem (Jadran), 
7 x polopenzi včetně nápojů k večeři, služby delegáta, pobytovou taxu
cena nezahrnuje: doprava: + 2100 Kč, 1/1 pokoj: + 1200 Kč, příplatek balkon Adriatic: + 400 Kč, 
balkon moře Adriatic + 800 Kč, dětská postýlka do 3 let: zdarma

seriál: 38511 
hotel Adriatic

seriál: 38512 
depandance Jadran

Starobylé městečko a příjemné letovisko s  2000 
obyvatel leží na malém poloostrově 16 km jižně 

od Umagu a 15 km severně od Poreče, má krásné 
1500 let staré historické centrum s kouzelnými ulič-
kami a kamennými domy. Je zde mnoho privátních 
apartmánů a také hotely, ze kterých jsme pro Vás 

vybrali příjemný hotel Aminess 
Laguna ***.

Novigrad

Poloha: cca 1 km od historického centra Novi-
gradu, kam vede pobřežní promenáda a jezdí 
turistický vláček, 100 - 250 m od pláže
Vybavení: hotel má recepci, trezor, výtah, kli-
matizovanou restauraci, aperitiv bar, cukrárnu, 
obchod se suvenýry, venkovní bazén se slad-
kou vodou pro dospělé a oddělený prostor pro 
děti, sluneční terasa se slunečníky a lehátky 
zdarma. Hosté hotelu mohou využívat krytý 
bazén s vyhřívanou mořskou vodou v soused-
ním hotelu Maestral zdarma. V  blízkosti hote-
lu je na pláži nový mořský bazén Punto Mare 
s relaxační zónou a barem, lehátka a slunečníky 
za poplatek, WiFi v aperitiv baru zdarma, parko-
vání zdarma, zvíře není povoleno
Ubytování: menší 2 lůžkové klimatizované poko-
je s možností 1 přistýlky (pro dítě), většina pokojů 
má balkon (za příplatek), možnost dokoupení 
ledničky na pokoj (na vyžádání) za poplatek 3,5 
EUR/pokoj/ den 
Stravování: polopenze formou bufetu, k večeři 
neomezené množství nápojů zdarma (točené 

pivo, víno, nealko)
Pláž: 100 m od hotelu kamenitá pláž s betono-
vými plochami na ležení, oblázková pláž 250 m 
od hotelu, slunečníky a lehátka za poplatek
Sporty: tenisové kurty, volejbal, basketbal, plá-
žový volejbal, stolní tenis, minigolf, animace, 
aquapark Istralandie cca 5 km
Nástupy: SO – SO 

seriál: 38505 16.06. – 23.06. 23.06. – 30.06. 30.06. – 07.07. 07.07. – 25.08.
  01.09. – 08.09. 25.08. – 01.09. 

dosp. os. v 1/2 11.700 11.900 13.000 13.700 
dosp. osoba na přist. 1.000 11.250 12.750 13.500 
dítě 14–16,99 na přist. 6.400 7.400 7.950 9.050                               

Dítě do 13,99 let na přistýlce v doprovodu 2 plně platících osob: ZDARMA
cena zahrnuje: 7 x ubytování s polopenzí, nápoj k večeři, pobytová taxa, služby delegáta, 
cena nezahrnuje: autobusová doprava: + 2100 Kč, balkon: + 450 Kč/os./strana park, balkon MS: 
+ 850 Kč/os., dětská postýlka pro dítě do 2 let: zdarma 

hotel Aminess Laguna ***

do 28.2.5 %

8 % do 31.1.

do 28.2.6 %

10 % do 31.1.
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je orientované na mořskou stranu s balkonem
v přístavbě hotelu (za příplatek), depandance
Jadran: menší, jednoduše zařízené dvoulůž-
kové pokoje, koupelna, malý balkon, v omeze-
ném počtu pokojů možnost přistýlky
Stravování: polopenze formou bufetu, k veče-
ři nápoje v neomezeném množství (víno, pivo
a nealko) v restauraci hotelu Adriatic
Pláž: upravená pláž s  betonovými plochami
na slunění cca 50 m, malé oblázkové pláže cca
250 m

atic / Jadran **

16.06. – 23.06. 23.06. – 07.07. 07.07. – 28.07. 28.07. – 18.08.
01.09. – 08.09. 25.08. – 01.09. 18.08. – 25.08.

5.600 7.500 7.700 7.990 
4.200 5.700 5.800 5.990 
2.800 3.800 3.900 4.000
4.200 5.700 5.800 5.990 

ZDARMA: platí poplatek: + 250 Kč
5.500 6.800 7.200 7.690 
4.200 5.100 5.500 5.950 
2.800 3.400 3.700 3.950
4.200 5.100 5.500 5.950 

 ZDARMA: platí poplatek: + 250 Kč

bez balkonu (Adriatic), v  pokoji s  balkonem (Jadran), 
by delegáta, pobytovou taxu
1 pokoj: + 1200 Kč, příplatek balkon Adriatic: + 400 Kč, 
stýlka do 3 let: zdarma

vybrali příjemný hotel Aminess
Laguna ***.

ovi-
zdí 

kli-
nu,
ad-
pro 
tky 
ytý 
ed-
te-
are
íky 
ko-

ko-
ojů 
ení 
3,5

eři 
né 

pivo, víno, nealko)
Pláž: 100 m od hotelu kamenitá pláž s betono-
vými plochami na ležení, oblázková pláž 250 m
od hotelu, slunečníky a lehátka za poplatek
Sporty: tenisové kurty, volejbal, basketbal, plá-
žový volejbal, stolní tenis, minigolf, animace,
aquapark Istralandie cca 5 km
Nástupy: SO – SO 

30.06. –07.07. 07.07. –25.08.
25.08. –01.09.

13.000 13.700 
12.750 13.500 

7.950 9.050  

doprovodu 2 plně platících osob: ZDARMA
, nápoj k večeři, pobyt
2100 Kč, balkon: + 45

ss Laguna ***

50 Kč/os./strana park, balkon MS: 
tová taxa, služby delegáta, 
50 Kč/os./strana park, balkon MS:

k l Ad i ti /
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Porečská riviéra a hlavně historické městečko Poreč 
je luxusním místem pro Vaši dovolenou, mnoho 
hotelů prošlo náročnou rekonstrukcí a kvalita ubyto-
vacích zařízení je v kategorii 4 - 5*. V  loňském roce 

se otevřel nový aquapark v  blízkosti Zelené Laguny 
(Aquacolors), který poskytuje zábavu pro celé rodiny. 
Porečská riviéra nabízí upravené pláže, půjčovny vod-
ních sportů, tenisové areály, mediteránské a stylové 
restaurace, mnoho barů, cukráren, obchodů, ale i kul-

turní představení, festivaly hud-
by, divadla,…. Ubytování Vám nabízíme v  oblasti 
Zelené Laguny v hotelu Delfín, hotelu Plavi, apartmá-
nech ASTRA, u centra v oblíbeném hotelu Pical. 

Poreč

Poloha: oblíbený *** hotel, postavený v krásné 
mediteránské zeleni, 12 minut chůze od histo-
rického centra města 
Vybavení: recepce, hotelový obchod, směnár-
na, lékař, bankomat, klimatizovaná restaurace 
se 450 místy, restaurace a la carte se 150 místy, 
lobby bar, cafe bar, bar u bazénu, Mandula bar 
na terase, bazén pro děti i dospělé s mořskou 
vodou, konferenční místnost s  audiovizuální 
technikou, kadeřnictví, masáže (za popl.), sau-
na, parkoviště za poplatek 
Ubytování: 249 komfortních 1 a 2 lůžkových 
pokojů bez možnosti přistýlky, koupelna, vysou-
šeč vlasů, TV SAT, telefon s přímou volbou, poko-

je na stranu park nebo moře 
Stravování: snídaně a večeře se podávají for-
mou bohatých švédských stolů, hotel má vyhlá-
šenou kuchyni
Pláž: oblázková, betonová plata i přírodní 120 m
od hotelu – oceněná Modrou vlajkou, sprchy 
i převlékací kabiny. K dispozici restaurace, bar, 
vodní sporty, minigolf, beach volejbal, dětská 
školka, lehátka a slunečníky (za poplatek)
Nástupy: možné každý den, min. doba pobytu: 
1 noc, v období od 30.06. – 03.09.: 3 noci, kratší 
pobyt za příplatek: + 20%
Hotel je v  provozu od 17.03. – 26.10., ceny 
před a po sezoně na vyžádání v CK

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

26.05. – 02.06. 9.450 6.600 11.550 8.100
02.06. – 09.06. 10.900 7.600 13.300 9.300
09.06. – 16.06. 10.750 7.550 13.100 9.200
16.06. – 30.06. 11.500 8.050 14.100 9.850
30.06. – 28.07. 13.750 9.650 16.800 11.750
28.07. – 25.08. 16.250 11.400 19.850 13.900
25.08. – 01.09. 13.750 9.700 16.800 11.800
01.09. – 08.09. 12.200 8.500 14.850 10.400
08.09. – 15.09. 9.850 6.900 12.050 8.500
15.09. – 22.09. 7.100 4.900 8.600 6.000
22.09. – 29.09. 6.400 4.500 7.800 5.500                              

Dítě do 2 let na lůžku s rodiči: ZDARMA

hotel Pical ***

6 km jižně od Poreče se rozkládá oblíbené prázdnino-
vé středisko Zelena Laguna s mnoha hotely, apartmá-

ny, sportovišti, centrem pro vodní a potápěčské 
sporty. To vše uprostřed kvetoucí zeleně v těsné blíz-
kosti moře. Množství kaváren, taveren a obchůdků 
láká nejen k nákupům, ale i k příjemnému posezení 

po celodenním lenošení na plá-
žích. Do centra Poreče je spojení 
jak autobusové, tak i rekreačním 
ekovláčkem nebo lodí (za poplatek). 

Poreč – Zelena Laguna 

Poloha: velmi oblíbený, zrekonstruovaný ** hotel 
v turistickém středisku Zelena Laguna, 6 km jižně 
od Poreče 
Vybavení: recepce, 3 restaurace, denní bar, 
aperitiv bar, vinárna, směnárna, prodejna suve-
nýrů, bazén s mořskou vodou
Ubytování: 1 a 2 lůžkové pokoje s balkonem i bez 
balkonu, u dvoulůžkových pokojů možná přistýl-
ka pro dítě do max. 18 let (není plnohodnotným 
lůžkem), rodinné pokoje  (RP) s 2 ložnicemi (lož-
nice s manž. lůžkem a ložnice se 2 lůžky), pokoje 
na mořskou stranu ve vyšším patře za příplatek 

(není zaručen výhled na moře). Pokoj 1/1 na moře 
nelze. Standartní 1/2 pokoje nemají manželská 
lůžka. Nelze přistýlka pro dospělou osobu
Stravování: snídaně a večeře se podávají ve 
3 restauracích formou bohatých švédských sto-
lů, možnost doplatit obědy 
Pláž: 80 m od hotelu je členitá pláž, upravený vstup 
do vody, částečně oblázková i kamenitá pláž s beto-
novými platy, na pláži u kempu bazén, restaurace, 
vodní sporty, lehátka a slunečníky za poplatek
Nástupy možné každý den, minimální doba 
pobytu: 7 nocí, kratší pobyty za příplatek 30%

seriál: 38503 dosp. osoba dítě do 7 v1/2 dítě 7-14 dítě 14 -18 na dosp. osoba dítě do 14 let
  dítě 12-14 na přist. v 1/2 přist. nebo  v 1/2 v RP v RP 

26.05. – 23.06. 6.390 3.190 4.490 5.100 7.100 3.550
23.06. – 30.06. 8.290 4.150 5.790 6.650 8.990 4.490
30.06. – 07.07. 8.750 4.390 6.150 6.990 9.450 4.750
07.07. – 04.08. 9.450 4.750 6.650 7.590 10.190 5.090
04.08. – 18.08. 8.990 4.490 6.290 7.190 9.950 4.990
18.08. – 25.08. 8.290 4.150 5.790 6.650 8.750 4.390
25.08. – 01.09. 7.590 3.790 5.300 6.100 7.800 3.900
01.09. – 08.09. 5.950 2.990 4.150 4.750 6.150 3.090
08.09. – 15.09. 5.450 2.790 3.800 4.390 5.690 2.850                              

Dítě do 12 let na přistýlce v doprovodu 2 plně platících osob: ZDARMA, platí poplatek: + 250 Kč
cena zahrnuje: 7 x ubytování v pokoji s balkonem, 7 x polopenzi, delegáta v období 16.06. – 
15.09.2018, povlečení, ručníky, pobytovou taxu
cena nezahrnuje: dopravu: + 2100 Kč, 7 x oběd: + 1155 Kč, 1/1 pokoj v termínu do 4.8. a od 
18.08. + 800 Kč /7nocí, v termínu 4.8. – 18.08.: + 1150 Kč/7 nocí, mořská strana: + 400 Kč, malý 
pes nebo kočka: + 8 EUR/den, platí se na recepci, parkování: 1 EUR denně, platí se na recepci, 
dětská postýlka: 5 EUR /den (na vyžádání), sleva: za pokoj bez balkonu: - 200 Kč/7 nocí

hotel Delfín **

cena zahrnuje: 7 x ubytování  
s polopenzí, povlečení a ručníky, 
pojištění CK proti úpadku, poby-
tovou taxu, asistenci delegáta 
v termínu od 9.6. – 15.9.2018
cena nezahrnuje: doprava kli-
mat. busem: + 2100 Kč, dětská 
postýlka (na vyžádání): + 5 EUR/
den, parkování: + 1 EUR/den, 
1/1 pokoj: + 50%

15 % do 30.12.

10 % do 31.1.

do 28.2.5 %
max. 800 Kč

8 % do 28.2.

Porečská riviéra a hlavně historické městečko Poreč 
je luxusním místem pro Vaši dovolenou, mnoho 
hotelů prošlo náročnou rekonstrukcí a kvalita ubyto-
vacích zařízení je v kategorii 4 - 5*. V  loňském roce 

se
(A
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ní
re

PPPPoorreečččč

6 km jižně od Poreče se rozkládá oblíbené prázdnino-
vé středisko Zelena Laguna s mnoha hotely, apartmá-
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lá

Poreč – Zelena Laguna

11155 % do 30.12.

11100 % do 31.1.

do 28.2.5555 %
max. 800 Kč

8888 % do 28.2.
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seriál: 38504 A 4                                                             termín  A 4 

12.05. – 02.06. 8.990  21.07. – 04.08. 21.300
02.06. – 09.06. 11.390  04.08. – 11.08. 19.400
09.06. – 16.06. 13.950  11.08. – 18.08. 14.900
16.06. – 23.06. 14.900  18.08. – 25.08. 13.300
23.06. – 30.06. 16.100  25.08. – 01.09. 8.990
30.06. – 21.07. 18.900  01.09. – 29.09. 7.800                                

AKCE: sleva 10% za včasný nákup do 31.03.2018, platí pro termíny od 3.6.-30.06.2018
(nelze sčítat se slevou za včasný nákup)
cena zahrnuje: 7 x ubytování, delegáta, povlečení, ručníky, pobytovou taxu
cena nezahrnuje: dopravu: + 2100 Kč, 7 x polopenze dosp. osoba: + 2500 Kč, dítě 4-12 let: 
+ 1250 Kč, dítě do 3,99 let: zdarma, přistýlka v termínu do 12.05. a od 25.08.: + 950 Kč, od 12.05. – 
02.06.: + 1150 Kč, ostatní termíny: + 1700 Kč, parkování: + 1 EUR/den, platí se na recepci, dětská 
postýlka na vyžádání: + 5 EUR/noc, platba na místě, domácí mazlíček: + 8 EUR/noc

Poloha: v lesoparku ve středisku Zelena Lagu-
na, 6 km jižně od Poreče
Vybavení: recepce, supermarket, parkoviště, 
v blízkosti pizzerie, restaurace, v těsné blízkosti 
tenisový areál s 18 kurty a v dosahu 300 m spor-
tovní areál INTERSPORT včetně sportovní haly, 
fotbalového hřiště,… WiFi zdarma na recepci, 
AQUAPARK 2,5 km 
Ubytování: jednoposchoďové domky, v  kaž-
dém 2 APT (přízemí a 1. patro), se 2 neprů-
chozími ložnicemi, možnost doplatit 5. lůžko 
(80 x 170 cm). Vybavená kuchyně pro daný 

počet osob, lednička, elektrický vařič, koupel-
na, terasa se zahradním nábytkem
Stravování: vlastní, možno dokoupit polopen-
zi formou bohatých švédských stolů v  hotelu 
Delfín (200 m)
Pláž: částečně oblázková, přírodní i kamenitá 
50 – 200 m dle polohy APT, na pláži bazén s moř-
skou vodou, slunečníky a lehátka za poplatek, 
vodní sporty za poplatek
Nástupy možné každý den, min. doba pobytu: 
7 nocí, kratší pobyty za příplatek 30% 

Poloha: 50 m od moře ve středisku Zelena 
Laguna, 6 km jižně od Poreče, v okolí restaura-
ce, bary, dětské hřiště, zastávka busu do centra 
Poreče 50 m od hotelu
Vybavení: 3 patrový, plně klimatizovaný hotel, 
recepce, restaurace, směnárna, aperitiv bar, 
sejf na recepci (za poplatek), bezplatné wifi , 
parkoviště za poplatek, výtah, bazén se slad-
kou vodou, v blízkosti tenisový areál s 18 kurty 
a v dosahu 700 m sportovní areál INTERSPORT 
včetně sportovní haly, fotbalového hřiště,… 
AQUAPARK 2,5 km, prostor na odkládání kol, 
pro děti a dospělé animační programy s výjim-
kou soboty, dětský klub
Ubytování: celkem 214 pokojů, 1/1S (bez bal-
konu), 1/2S (bez balkonu), 1/2SB (s balkonem), 

1/2SBP (balkon na park), 1/2SBX (balkon na 
moře), 1/2SBX1 (balkon na moře, možnost při-
stýlky), 1/2SB+1 (balkonem a možnost přistýlky),  
přistýlka je gauč 190 x 110 cm, klimatizace, SAT TV, 
vysoušeč vlasů, lednička za poplatek na vyžádání 
Stravování: polopenze formou švédských stolů, 
neomezené nápoje k večeři, pivo, víno, nealko, 
jednou týdně gala večeře, vhodné i pro vegetari-
ány, možno doplatit obědy formou bufetu
Pláž: 30 m od hotelu, sprchy na pláži, přírodní 
betonová plata, částečně oblázková a travnatá, 
slunečníky a lehátka za poplatek, vodní spor-
ty za poplatek, bar a restaurace na pláži, pláž 
dostala ocenění „Modrá vlajka“
Nástupy možné každý den, min. doba pobytu: 
7 nocí, kratší pobyty za příplatek 30%

seriál: 38501 dosp. dosp. dosp. dosp. dosp. dosp. dosp.
 v 1/1S v 1/2S v 1/2SB v 1/2SBP v 1/2SBX v 1/2SBX1* v 1/2SB+1*

19.05. – 26.05. 9.300 7.900 8.140 8.600 8.850 9.300 8.390
26.05. – 02.06. 9.540 8.140 8.370 8.840 9.100 9.540 8.600
02.06. – 09.06. 9.330 7.930 8.170 8.630 8.880 9.330 8.420
09.06. – 16.06. 9.300 7.900 8.140 8.600 8.850 9.300 8.390
16.06. – 23.06. 9.800 8.570 8.800 9.270 9.500 9.800 9.050
23.06. – 21.07. 12.320 10.460 11.390 11.860 12.320 12.560 11.650
21.07. – 28.07. 13.490 11.620 12.790 13.250 13.720 14.200 13.020
28.07. – 11.08. 13.720 11.860 13.020 13.490 13.950 14.400 13.250
11.08. – 18.08. 13.250 11.390 12.320 12.790 13.250 13.490 12.560
18.08. – 25.08. 12.560 11.160 11.630 12.100 12.320 12.790 11.860
25.08. – 01.09. 10.930 9.300 9.770 10.250 10.470 10.930 9.990
01.09. – 08.09. 9.770 8.390 8.840 9.300 9.550 9.790 9.100
08.09. – 15.09. 7.210 6.280 6.750 7.200 7.500 7.690 6.990                             

Dítě do 12 let na přistýlce v doprovodu 2 plně platících osob: ZDARMA, platí poplatek: + 250 Kč
*Přistýlka lze pouze v pokojích označených: 1/2SBX1 a 1/2SB+1 
AKCE: sleva 900 Kč z dospělé osoby za včasný nákup do 31.03.2018, platí pro termíny od 
3.6.-11.08. (nelze sčítat se slevou za včasný nákup)
slevy: možnost ubytovat dítě do 6,99 let na lůžku s rodiči ZDARMA, dítě  do 6,99  s 1 dosp.: - 50%, 
dítě 7 – 13,99 s 1 dosp.: - 30%, dítě 14-17,99 let na lůžku nebo přistýlce: - 20%, dítě 12-13,99 let 
na přistýlce: - 50%
cena zahrnuje: 7 x ubytování v klimatizovaném pokoji ve zvoleném typu ubytování, 7 x polopen-
zi včetně neomezené konzumace nápojů k večeři, delegáta, povlečení, ručníky, pobytovou taxu, 
animační program
cena nezahrnuje:  dopravu: + 2100 Kč, 7 x oběd: + 1550 Kč, parkování: 1 EUR denně, platí se na recepci

vily Astra

hotel Plavi ***

max. 700 Kč

do 28.2.5 %

max. 600 Kč

do 28.2.5 %

max. 1.000 Kč

8 % do 28.2.

max. 800 Kč

10 % do 28.2.

 termín  A 4

07. – 04.08. 21.300
08. – 11.08. 19.400
08. – 18.08. 14.900
08. – 25.08. 13.300
08. – 01.09. 8.990
09. – 29.09. 7.800                          

.03.2018, platí pro termíny od 3.6.-30.06.2018

ovlečení, ručníky, pobytovou taxu
7 x polopenze dosp. osoba: + 2500 Kč, dítě 4-12 let: 
ka v termínu do 12.05. a od 25.08.: + 950 Kč, od 12.05. – 
Kč, parkování: + 1 EUR/den, platí se na recepci, dětská 

a na místě, domácí mazlíček: + 8 EUR/noc

gu-

ště, 
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pci, 
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rů-

žko 
aný 

počet osob, lednička, elektrický vařič, koupel-
na, terasa se zahradním nábytkem
Stravování: vlastní, možno dokoupit polopen-
zi formou bohatých švédských stolů v  hotelu
Delfín (200 m)
Pláž: částečně oblázková, přírodní i kamenitá
50 – 200 m dle polohy APT, na pláži bazén s moř-
skou vodou, slunečníky a lehátka za poplatek,
vodní sporty za poplatek
Nástupy možné každý den, min. doba pobytu:
7 nocí, kratší pobyty za příplatek 30% 

ena
ra-
tra 

tel,
bar, 
wifi , 
ad-
rty 

ORT 
,…

kol, 
m-

bal-
m), 

1/2SBP (balkon na park), 1/2SBX (balkon na
moře), 1/2SBX1 (balkon na moře, možnost při-
stýlky), 1/2SB+1 (balkonem a možnost přistýlky),
přistýlka je gauč 190 x 110 cm, klimatizace, SAT TV,
vysoušeč vlasů, lednička za poplatek na vyžádání 
Stravování: polopenze formou švédských stolů,
neomezené nápoje k večeři, pivo, víno, nealko,
jednou týdně gala večeře, vhodné i pro vegetari-
ány, možno doplatit obědy formou bufetu
Pláž: 30 m od hotelu, sprchy na pláži, přírodní 
betonová plata, částečně oblázková a travnatá,
slunečníky a lehátka za poplatek, vodní spor-
ty za poplatek, bar a restaurace na pláži, pláž
dostala ocenění „Modrá vlajka“
Nástupy možné každý den, min. doba pobytu:
7 nocí, kratší pobyty za příplatek 30%

dosp. dosp. dosp. dosp. dosp.
v 1/2SB v 1/2SBP v 1/2SBX v 1/2SBX1* v 1/2SB+1*

8.140 8.600 8.850 9.300 8.390
8.370 8.840 9.100 9.540 8.600
8.170 8.630 8.880 9.330 8.420
8.140 8.600 8.850 9.300 8.390
8.800 9.270 9.500 9.800 9.050

11.390 11.860 12.320 12.560 11.650
12.790 13.250 13.720 14.200 13.020
13.020 13.490 13.950 14.400 13.250
12.320 12.790 13.250 13.490 12.560
11.630 12.100 12.320 12.790 11.860

9.770 10.250 10.470 10.930 9.990
8.840 9.300 9.550 9.790 9.100
6.750 7.200 7.500 7.690 6.990

plně platících osob: ZDARMA, platí poplatek: + 250 Kč
ných: 1/2SBX1 a 1/2SB+1

včasný nákup do 31.03.2018, platí pro termíny od 
sný nákup)
a lůžku s rodiči ZDARMA, dítě  do 6,99  s 1 dosp.: - 50%,
99 let na lůžku nebo přistýlce: - 20%, dítě 12-13,99 let 

aném pokoji ve zvoleném typu ubytování, 7 x polopen-
k večeři, delegáta, pov

Astra

Plavi ***

ání: 1 EUR denně, platí se na recepciR

ném typu ubytování, 7 x polopen-
vlečení, ručníky, pobytovou taxu, 

il AA t
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seriál: 38506 09.06. – 16.06. 16.06. – 23.06. 23.06. – 30.06. 30.06. – 07.07. 07.07. – 18.08.
  01.09. – 08.09. 25.08. – 01.09. 18.08. – 25.08. 

dosp. osoba na lůž. 9.900/11.900 10.300/12.300 10.500/12.600 11.000/13.500 11.900/13.900
dosp. os. na přist. 8.700/10.900 9.500/11.400 9.800/11.800 10.000/12.500 10.900/12.900
dítě 0-13,99 na lůž. 6.650/8.500 7.200/9.050 7.750/9.500 8.500/10.300 9.050/10.850
2. dítě 7-15,99 na přist. 5.700/7.200 6.100/7.650 6.550/8.100 7.200/8.800 7.650/9.150
dítě 2-6,99 na lůž. rod. 5.450/6.950 5.850/7.400 6.300/7.850 6.950/8.550 7.400/8.950                              

1. dítě do 15,99 let a 2. dítě do 6,99 let se 2 dosp. osobami ZDARMA
cena zahrnuje: 7 x ubytování s polopenzí (s 1 nápojem k večeři) / all incl. light, pobytovou taxu, 
delegáta 
cena nezahrnuje: dopravu: + 2100 Kč, balkon: + 500 Kč/os., 1/1 mořská strana: + 2500 Kč, dětská 
postýlka: + 1350 Kč (na vyžádání)

Je největším a nejstarším městem Istrie s tisíciletou 
historií (světoznámé Koloseum, Augustův chrám,….) 
Pula není jen kulturní, hospodářské a dopravní cent-

rum, ale i důležitá turistická oblast. V okolí byla vybu-
dována kvalitní rekreační střediska, podél západního 
pobřeží Istrie, poblíž Puly, leží Brijuni, jedno z nejkrás-
nějších souostroví Jadranu. Nabízíme Vám ubytování 

v hotelu Pula a hotelu Centinera 
v Banjole.

Pula

Poloha: středisko Banjole, cca 6 km od Puly  
Vybavení: recepce, restaurace, bar s  terasou 
na pláži, vnitřní bazén s  mořskou vodou (ote-
vřený do 16.6. a od 8.9.), internetový koutek 
za poplatek, WiFi na recepci a na terase plážo-
vého baru za poplatek 7 EUR/pobyt, parkování 
za poplatek 1 EUR/auto/den, tenisové kurty, 
stolní tenis, plážový volejbal, půjčovna kol a člu-
nů, v hlavní sezoně animační programy pro děti 
a dospělé
Ubytování: komplex tří pavilonů Marko, Luka 
a Igor, dvoulůžkové pokoje s možností až dvou 
přistýlek (rozkládací gauč), sprcha/WC, fén, tele-
fon, SAT TV, minibar, klimatizace (individuálně 
řízená v pavilonu Igor a centrálně řízená v pavi-
lonech Marko a  Luka), pokoje s  francouzským 
oknem jsou v  nižších patrech, pokoje s  mož-
ností až dvou přistýlek s francouzským oknem, 
resp. balkonem (za příplatek) ve vyšších patrech, 
všechny pokoje s bočním výhledem na moře
Stravování: polopenze formou bufetu s nápo-
jem k večeři, resp. all inclusive light (plná pen-
ze s nápoji)
Pláž: přímo u oblázkové pláže s  pozvolným 
vstupem do moře,  možnost využít i skalnato-
-kamenité pláže  v  okolí, lehátka a  slunečníky 
za poplatek

Poloha: městský hotel obklopený piniovým 
hájem v klidném prostředí Puly v části Stoja, 
cca 3 km od centra,  zastávka autobusu 350 m 
od hotelu, v okolí běžecké tratě, tenisové kurty, 
fotbalové a víceúčelové hřiště, půjčovna kol
Vybavení: recepce, směnárna, výtah, lobby 
bar, restaurace, snack bar, diskotéka, interneto-
vá kavárna,  fi tness, sauna,  masáže, kadeřnic-
tví, venkovní bazén se sladkou vodou, lehátka 
a slunečníky zdarma (omezený počet), WiFi na 
recepci a v aperitiv baru zdarma, bezplatné 
parkování
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností 
1 přistýlky (rozkládací křeslo), koupelna, fén, 
telefon, trezor, SAT/TV,  klimatizace, WiFi (zdar-
ma), pokoje na parkovou stranu mají francouz-
ské okno, pokoje na mořskou stranu mají balkon 
za (příplatek), možno rodiny 2 dospělé a 2 děti 
do 15 let ubytovat ve 2 pokojích vedle sebe za 

zvýhodněnou cenu
Stravování: polopenze formou bufetu, 1 nápoj 
k večeři zdarma
Pláž: přírodní skalnatá a malá oblázková pláž 
cca 200 m, přístup cestou po schodech, lehátka 
a slunečníky za poplatek

Banjole – hotel Centinera ***

hotel Pula ***

do 28.2.5 %

do 28.2.5 %

8 % do 31.1.

8 % do 31.1.

Je největším a nejstarším městem Istrie s tisíciletou 
historií (světoznámé Koloseum, Augustův chrám,….) 
Pula není jen kulturní, hospodářské a dopravní cent-

ru
do
po
ně

PPPPuullllaa

do 28.2.5555 %

do 28.2.5555 %

8888 % do 31.1.

8888 % do 31.1.

Chorvatsko
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seriál: 38508  16.06. – 23.06. 23.06. – 30.06. 30.06. – 07.07. 14.07. – 18.08.
   25.08. – 01.09. 18.08. – 25.08. 

dosp. osoba v 1/2  9.100 9.400 9.900 10.300
dosp. osoba na přist.  7.750 8.450 9.450 9.900
dítě 0-14,99 na lůžku  7.650 8.350 9.350 9.700
děti 0-14,99 v sam. pokoji  7.200 7.950 8.800 10.000
dítě 12-14,99 na přist.  5.150 5.550 6.100 6.950
2. dítě 2-11,99 na lůž. rodičů  2.400 2.400 2.400 2.400                              

cena zahrnuje: 7 x ubytování s polopenzí, nápoj k večeři, pobytovou taxu, delegáta
cena nezahrnuje: dopravu: + 2100 Kč, balkon mořská strana: + 1000 Kč/os., 1/1 pokoj park: 
+ 4600 Kč, dětská postýlka: + 1350 Kč (na vyžádání)

Oblast jižně pod Pulou je významná přírodním bohat-
stvím, které je unikátní v oblasti přírodní a botanické 

rezervace Mysu Kamenjak. Zde je možné se ubytovat 
v 11 km od Puly vzdálené malebné Premantuře, nej-
jižnější baště Istrie, přímo na okraji rezervace, která 
uchvátí každého svými scenériemi, dramatickými 

vápencovými skalisky otevřené-
ho krasu, střídajícími se s bělost-
nými oblázkovými plážemi.

Premantura

Poloha: blízko moře, v tiché rezidenční části, 
stojí poblíž oblázkových pláží, bezbariérové plá-
že i malé písečné pláže, v dosahu přírodní rezer-
vace Kamenjak (1200 m). Obchody a restaurace 
v okolí, 600 m centrum
Vybavení: třípodlažní apartmánový dům je 
vhodný pro dvojice, rodiny s dětmi i menší spo-
lečnost. Jedna část domu se zvláštním vchodem 
má 3 obytná podlaží se studii pro 2 – 3 osoby. 
Druhá část domu má 2 obytná nadzemní podla-
ží, vždy po dvou apartmánech. Dům obklopuje 
udržovaná zahrada s velkým krytým posezením 
a grilem. K dispozici vybavená venkovní kuchy-
ně, vlastní parkoviště, zahrada. Všechny APT 
a STU jsou vybaveny ventilátory, jeden apartmán 
4-6 má klimatizaci (za příplatek) 
Ubytování: všechny APT mají vybavené ku-
chyňky pro daný počet osob, jídelní kout, led-
nici, hezké vybavení obývací části a ložnic, 
lodžie/ balkón, WC a sprchový kout, ventilátor, 
TV, posezení v zahradě. 2x STU 2 -3 ECO: lůž-
ková, obývací i kuchyňská část v jednom pro-
storu, bez lodžie v přízemí / s lodžií a nižším 
stropem v  koupelně (2. patro), možná přistýl-

ka pro dítě do 11,9 let  jako 3. osoba. 2x STU 
2 STANDARD: STU pro 2 os., lůžková, obývací 
i kuchyňská část v jednom prostoru, lodžie, 
(1. patro pohled park) studio pro 2 os., pohled 
moře, balkón (2.patro), 3x STU 3 STANDARD: 
lůžková, obývací i kuchyňská část v jednom 
prostoru pro 3 osoby, balkón, (přízemí výhled 
do zahrady), identická studia, (1. a 2. patro – 
výhled moře), A 3: kuchyně s jídelním koutem, 
ložnice pro 3 osoby, (2. patro výhled moře), 
2x APT 4 - 6: kuchyně, 2 ložnice pro 2 - 3 osoby 
(1 apartmán - možnost klimatizace za přípla-
tek), (boční výhled na moře - 1. patro), možná 
přistýlka pro dítě do 11,9 let jako 6. osoba, po 
potvrzení CK
Stravování: vlastní vaření
Pláž: 300 m oblázková pláž, vstup do moře je 
uzpůsoben i pro vozíčkáře

seriál: 38520 STU 2 ECO STU 2 ECO STU 3 A 3 A 4 A 5 A 6
  STU 2 ST

02.06. – 09.06. 5.590 7.390 7.990 8.990 9.990 12.590 14.990
09.06. – 16.06 6.690 8.190 9.290 10.890 12.990 15.290 16.890
16.06. – 23.06. 7.390 9.290 10.190 12.990 15.190 17.690 18.290
23.06. – 30.06. 8.590 10.790 11.590 13.890 15.590 18.790 19.590
30.06. – 14.07. 9.690 11.690 12.590 14.790 16.690 19.290 20.590
14.07. – 11.08. 10.990 12.890 13.990 15.290 18.990 20.190 21.990
11.08. – 18.08. 9.690 11.690 12.590 14.790 16.690 19.290 20.590
18.08. – 25.08. 8.590 10.790 11.590 13.890 15.590 18.490 19.590
25.08. – 01.09. 7.390 9.290 10.190 12.990 15.190 17.690 18.290
01.09. – 08.09. 6.690 8.190 9.290 10.890 12.990 15.290 16.890
08.09. – 22.09. 5.590 7.390 7.990 8.990 9.990 12.590 14.990                             

cena zahrnuje: pronájem zvoleného typu ubytování na 7 nocí, spotřebu vody, el. energie,  povle-
čení a ručníky, závěrečný úklid, parkovací místo
cena nezahrnuje: doprava: + 2100 Kč, přistýlka pro dítě do 9,9 let: + 1500 Kč, 1 dítě do 3,9 let na 
lůžku s rodiči: + 400 Kč, pes do 10 kg, (na vyžádání):  + 10 EUR/den, klimatizace  v A 4-6: + 5 EUR/den
povinný příplatek pobytová taxa: dospělá osoba od 18 let: + 350 Kč, děti 12-17,99 let: + 250 Kč, 
děti do11,99 let: + 150 Kč

apartmánový dům vila Mara ** / ***    

23.06. – 30.06. 30.06. – 07.07. 14.07. – 18.08.
25.08. – 01.09. 18.08. – 25.08.

9.400 9.900 10.300
8.450 9.450 9.900
8.350 9.350 9.700
7.950 8.800 10.000
5.550 6.100 6.950
2.400 2.400 2.400                          

, nápoj k večeři, pobytovou taxu, delegáta
balkon mořská strana: + 1000 Kč/os., 1/1 pokoj park:
 vyžádání)

vápencovými skalisky otevřené-
ho krasu, střídajícími se s bělost-
nými oblázkovými plážemi.

sti,
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ka pro dítě do 11,9 let  jako 3. osoba. 2x STU
2 STANDARD: STU pro 2 os., lůžková, obývací 
i kuchyňská část v jednom prostoru, lodžie,
(1. patro pohled park) studio pro 2 os., pohled
moře, balkón (2.patro), 3x STU 3 STANDARD:
lůžková, obývací i kuchyňská část v jednom 
prostoru pro 3 osoby, balkón, (přízemí výhled
do zahrady), identická studia, (1. a 2. patro – 
výhled moře), A 3: kuchyně s jídelním koutem,
ložnice pro 3 osoby, (2. patro výhled moře), 
2x APT 4 - 6: kuchyně, 2 ložnice pro 2 - 3 osoby 
(1 apartmán - možnost klimatizace za přípla-
tek), (boční výhled na moře - 1. patro), možná 
přistýlka pro dítě do 11,9 let jako 6. osoba, po 
potvrzení CK
Stravování: vlastní vaření
Pláž: 300 m oblázková pláž, vstup do moře je
uzpůsoben i pro vozíčkáře

STU 3 A 3 A 4 A 5 A 6

7.990 8.990 9.990 12.590 14.990
9.290 10.890 12.990 15.290 16.890

10.190 12.990 15.190 17.690 18.290
11.590 13.890 15.590 18.790 19.590
12.590 14.790 16.690 19.290 20.590
13.990 15.290 18.990 20.190 21.990
12.590 14.790 16.690 19.290 20.590
11.590 13.890 15.590 18.490 19.590
10.190 12.990 15.190 17.690 18.290

9.290 10.890 12.990 15.290 16.890
7.990 8.990 9.990 12.590 14.990

ubytování na 7 nocí, spotřebu vody, el. energie,  povle-
místo
stýlka pro dítě do 9,9 let: + 1500 Kč 1 dítě do 3 9 let na
žádání):  + 10 EUR/den
lá osoba od 18 let: + 3

m vila Mara ** / ***

50 Kč, děti 12 17,99 let: + 250 Kč, 

et: + 1500 Kč, 1 dítě do 3,9 let na
n, klimatizace  v A 4-6: + 5 EUR/den

50 Kč, děti 12-17,99 let: + 250 Kč,

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

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

takže dopravní spojení je velmi dobré. Nabízíme 
Vám letos opět osvědčené ubytování v apartmánech 
v oblíbených střediscích Baška a Šilo.

ostrov Krk 

Je nejznámějším letoviskem na ostrově Krk. Toto 
přístavní městečko leží ve stejnojmenné zátoce na 

jižním pobřeží ostrova. Nachází se v  krásném údolí, 
obklopeném pohořím, které chrání ze všech stran 
jedinečnou oblázkovo – písečnou 2 km dlouhou pláž. 
Lázeňství a turistika mají v této oblasti tradici saha-

jící  do 20. let minulého století. 
K dispozici je mnoho restaurací, 
cukráren a obchodů, které jsou 
rozmístěny podél 3 km dlouhého přímořského korza.

Baška

Poloha:  350 – 600 m od moře a pláže
Ubytování: S2 je studio pro uvedený počet osob 
(1 místnost s kuchyňským koutem), S4 je studio 
pro uvedený počet osob (1 místnost), apartmá-
ny A2 mají 1 ložnici, A4 mají 2 ložnice a A6 mají 
3 oddělené ložnice, jsou standartně a účelně zaří-
zené, mají koupelnu, terasu nebo balkon a vyba-
venou kuchyňku pro daný počet osob včetně led-
nice, parkování u domu. 80% APT má klimatizaci
Stravování: vlastní, v okolí je mnoho obchodů 
a restaurací

Pláž: oblázkovo-písečná pláž, slunečníky a lehát-
ka za poplatek
Minimální doba pobytu v termínech do 30.6. 
a od 8.9. je 4 noci, ostatní termíny 7 nocí

seriál: 38509 19.05. – 30.06. 30.06. – 07.07. 07.07. – 14.07. 14.07. – 25.08. 15.09. – 13.10.
 08.09. – 15.09. 01.09. – 08.09. 25.08. – 01.09. 

S 2 6.390/7.350 7.590/8.750 9.450/10.890 11.100/12.750 5.690/6.650
S 4 10.390/11.800 12.290/14.190 14.190/16.300 17.000/19.600 9.450/10.890
A 2 7.790/8.990 9.450/10.890 11.350/13.250 13.250/15.350 7.090/8.050
A 4 (2/2) 11.350/12.990 13.490/15.590 16.550/19.150 19.600/22.690 10.390/11.850
A 6 (3/2) 14.190/16.300 16.090/18.450 19.600/22.690 24.350/28.150 12.750/14.190
přistýlka 1.350 1.550 1.700 1.890 1.190

cena před lomítkem je za no name APT bez klimatizace, za lomítkem APT s klimatizací                                

AKCE: 7=6 v období do 30.06. a od 8.9.2018
cena zahrnuje: pronájem APT na 7 nocí, pobytovou taxu, spotřebu vody, el. energie, plynu, 
povlečení, ručníky a závěrečný úklid
cena nezahrnuje: jednorázový přihlašovací poplatek: +2,50 EUR, ekologická taxa: + 0,30 EUR/
noc, platí všechny osoby včetně dětí – platí se na místě v agentuře, doprava: + 2200 Kč, dítě bez 
lůžka do 2,99 let: + 4 EUR/denně, domácí zvíře (na dotaz): + 6 EUR denně

soukromé apartmány 

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

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

ní sezóny zde pobývá nejvýše 
1200 hostů, což dává předpo-
klad klidné a intimní dovolené, 
hlavně pro rodiny s dětmi. Ideální na vlastní dopravu.

Šilo 

Poloha: 300 – 800 m od moře a pláže
Ubytování: S 2: studia pro uvedený počet osob 
(1 místnost s  kuchyňským koutem), A 2: mají 
1 oddělenou ložnici, A 4: mají 2 ložnice, A 6: 3lož-
nice a A 8: 4 oddělené ložnice. Jsou hezky a účel-
ně zařízené, mají koupelnu, terasu nebo balkon 
a vybavenou kuchyňku pro daný počet osob 
včetně lednice, parkování u domu. Nově: více jak 
85% APT je již s klimatizací, APT no name bez 
klimatizace je velmi omezené množství 
Stravování: vlastní, v místě je obchod a 3 restau-
race

Pláž: v okolí se nachází i písečné pláže a křišťálově 
čisté moře, koupání nabízí i řada pěkných zátok
Minimální doba pobytu v termínech do 30.06. 
a od 1.9. je 4 noci, ostatní termíny 7 nocí

seriál: 38510 do 09.06. 09.06. – 30.06. 30.06. – 14.07. 14.07. – 21.07. 21.07. – 18.08.
 od 08.09. 01.09. – 08.09. 25.08. – 01.09. 18.08. – 25.08. 

S 2 5.200/5.900 6.200/6.850 6.650/7.350 7.590/8.500 9.250/10.190
A 2 6.200/6.890 7.350/8.050 7.800/8.750 9.250/10.190 10.890/12.290
A 4 (2/2) 8.790/9.450 10.400/11.350 11.350/12.290 13.700/15.150 16.090/17.750
A 6 (3/2) 11.590/12.790 13.700/15.150 14.900/16.600 17.750/19.600 20.790/22.950
přistýlka 950 1.150 1350 1.500 1.700

cena před lomítkem je za no name APT bez klimatizace, za lomítkem APT s klimatizací                                

AKCE: 7=6 v období do 30.06. a od 1.9.2018
cena zahrnuje: pronájem APT na 7 nocí, pobytovou taxu, spotřebu vody, el. energie, plynu, 
povlečení, ručníky a závěrečný úklid, cena nezahrnuje: přihlašovací poplatek 2,5 EUR/os./ pobyt, 
platí se na místě v agentuře, dítě bez lůžka do 2,99 let: + 4 EUR/denně, doprava: + 2200 Kč, domá-
cí zvíře: + 6 EUR/den, pobyt kratší než 4 noci: + 30%  

soukromé apartmány

max. 800 Kč

do 28.2.4 %

max. 800 Kč

do 28.2.4 %

max. 1.000 Kč

6 % do 31.1.

max. 1.000 Kč

6 % do 31.1.

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

vš
ní
m

oosstttrroovv KKKKrrkkkk 

Je nejznámějším letoviskem na ostrově Krk. Toto 
přístavní městečko leží ve stejnojmenné zátoce na 

již
ob
je
Lá

Baška

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

os
os
od
pl

Šilo 

max. 800 Kč

do 28.2.4444%

max. 800 Kč

do 28.2.4444%

max. 1.000 Kč

6666 % do 31.1.

max. 1.000 Kč

6666 % do 31.1.
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seriál: 38525  16.06. – 23.06. 23.06. – 30.06. 30.06. – 25.08. 25.08. – 01.09. 01.09. – 08.09.
      hotel  08.09. – 15.09. 

dosp. osoba v 1/2  6.490 7.290 8.590 7.890 6.790
dítě do 9,99 na přist.  ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
dítě 10-13,99 na přist.   3.290 3.690 4.490 3.990 3.390
3. dosp. osoba na přist.  5.190 5.890 7.190 6.390 5.490

Na Kvarnerské rivieře, na předměstí letoviska Crikveni-
ce, se nachází příjemné letovisko Dramalj, je spojeno 
cca 3 km dlouhou přímořskou promenádou s  cent-
rem Crikvenice. Nabízíme Vám hotel a pavilony Riviera 

a přímo v Crikvenici velice oblíbený hotel Mediteran. 
Dramalj nabízí několik typů pláží, možnosti sportovní-
ho vyžití i zábavy, sousední Crikvenica potom kulturní 
akce (např. koncerty), nachází se tam také velká trž-
nice se suvenýry, supermarkety, promenáda s restau-

racemi a obchůdky a akvárium, 
které je oblíbené především u dětí. Je také možné 
navštívit placenou pláž, která nabízí nespočet atrakcí 
pro děti a vodních sportů. 

Kvarnerská riviera

Poloha: nachází se v klidné části letoviska Dra-
malj (Crikvenica), živé centrum letoviska se dá 
navštívit 3 km procházkou po pobřežní prome-
nádě, nedaleko ubytování se nachází informač-
ní centrum, konzum, ….
Vybavení: oblíbený hotel je obklopený boha-
tou středomořskou vegetací a sestává z  cen-
trální budovy a 3 pavilonů (50 m od hotelu). Má 
vlastní restauraci, terasu, recepci, TV koutek, 
bar, pizzerii, parkování zdarma
Ubytování: hotel: nově vybavené dvoulůžko-
vé pokoje s  možností 1 přistýlky mají vlastní 
sociální zařízení, klimatizaci, TV, wifi  zdarma, 
pavilony: nově vybavené dvoulůžkové poko-
je jsou s balkonem, třílůžkové pokoje jsou bez 
balkonu a všechny mají vlastní sociální zařízení, 

klimatizaci, TV, wi-fi  zdarma
Stravování: polopenze formou bufetu, snída-
ně s nápoji v ceně, večeře – výběr většinou z 3 
hlavních jídel (maso, rybí speciality) a 3 příloh, 
saláty, dezerty, nápoje k  večeři za příplatek 
1 Eur/osoba/den, platba na místě (0,2 l vína 
nebo džusu nebo 0,3 l piva), možnost dokou-
pení plné penze (výběr z 2 menu)
Pláž: cca 10 – 60 m, oddělená pouze pobřežní 
promenádou, přímo pod hotelem se nachází 
pláž s  betonovými platy, na které je umístěna 
převlékárna a je možné zapůjčit slunečníky 
a lehátka (za poplatek), oblázková pláž je neda-
leko od ubytování, u přístavu je také možnost 
využití vodních sportů (za poplatek)

Poloha: příjemný pětipatrový hotel se nachází 
přímo u moře, od moře a pláže je oddělen pou-
ze místní jednosměrnou komunikací. Do cent-
ra Crikvenice se dostanete pěší chůzí za 15-20 
min. krásnou promenádou podél moře plnou 
obchůdků, cukráren, kaváren a dalších lákadel.
Vybavení: vstupní hala s recepcí, výtah, směnár-
na, klimatizovaná restaurace, aperitiv bar, terasa 
s posezením a výhledem na moře, wifi  u recepce 
je zdarma, vnitřní bazén se sladkou vohou je ote-
vřen mimo sezonu, venkovní bazen se sladkou 
vodou, lehátka a slunečníky u bazénu za poplatek
Ubytování: 2 lůžkové pokoje s  možností až 
2 přistýlek formou rozkládacího gauče (pro děti 
do 17 let nebo 3.dosp. osobu), vlastní sociální 

zařízení, jsou orientované na park nebo na 
moře za příplatek, pokoj bez balkonu je pouze 
na parkovou stranu, mají individuálně ovlada-
telnou klimatizaci, SAT/TV, telefon
Stravování: snídaně a večeře formou bufetu 
Pláž: před hotelem jsou menší oblázkové pláže 
či betonová mola s možností slunečníků a lehá-
tek za poplatek. Široká oblázková pláž s pozvol-
ným vstupem do moře je 200 m severně od 
hotelu, 5 min. chůze jižním směrem je krásná 
písečná, denně upravovaná pláž s  veškerým 
zázemím včetně restaurací, bufetu, toalet, sprch 
za poplatek. Celodenní vstup na tuto pláž je pro 
dospělou osobu15 KN, děti 3-14 let 8 KN a děti 
do 3 let jsou zdarma 

seriál: 38524  16.06. – 23.06. 23.06. – 30.06. 30.06. – 25.08. 25.08. – 01.09. 01.09. – 08.09.
      pavilony  08.09. – 15.09. 

dosp. osoba v 1/2  5.990 6.490 7.990 7.490 6.290
dítě do 9,99 na přist.  ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
dítě 10-13,99 na přist.   2.990 3.390 4.290 3.790 3.190
3. dosp. osoba na přist.  4.790 5.490 6.790 5.990 4.990                              

cena zahrnuje: 7 x ubytování, 7 x polopenze, klimatizaci, služby delegáta
cena nezahrnuje: doprava autobusem: + 2200 Kč, 1/1 pokoj: + 50 %, plná penze: + 1560 Kč
povinný poplatek na místě: pobytová taxa cca 1 EUR/dospělá os./noc, děti 12-17,99 let cca 0,50 EUR/
noc a děti do11,99 let zdarma

hotel a pavilony Riviera **+

hotel Mediteran ***

seriál: 38547 dosp. osoba dítě 6-12 dítě 12-17 dosp. osoba
 v 1/2 na přist. na přist. na přist. 

09.09. – 16.09. 6.790 3.990 5.290 6.790
16.06. – 23.06. 7.490 3.990 5.290 7.490
23.06. – 30.06. 7.990 4.990 5.990 7.990
30.06. – 25.08. 9.390 5.990 6.990 8.450
25.08. – 01.09. 8.990 4.990 5.990 7.990
01.09. – 08.09. 8.290 4.990 5.990 7.990
08.09. – 15.09. 7.590 3.990 4.990 6.990                              

1. dítě do 6 let na 3. lůžku je ZDARMA, 2. dítě do 6 let na 4. lůžku má slevu 50%
cena zahrnuje: 7 x ubytování v pokoji s balkonem, 7 x polopenze s nápoji, klimatizaci, služby delegáta
cena nezahrnuje: doprava autobusem: + 2200 Kč, 1/1 pokoj: + 50 %,  balkon moře: + 590 Kč/os. 
na 1. a 2. lůžku, parkování u hotelu: + 8 EUR/den, omezený počet míst, nelze rezervovat předem
sleva: pokoj na park bez balkonu: - 390 Kč/os.

do 15.3.4 %

6 % do 15.2.

do 15.3.4 %
max. 600 Kč

6 % do 15.2.

KKKKvvaarrnneerrsskkkkáááá rriiiivviiiieerraa

23.06. –30.06. 30.06. –25.08. 25.08. –01.09. 01.09. –08.09.

7.290 8.590 7.890 6.790
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

3.690 4.490 3.990 3.390
5.890 7.190 6.390 5.490

racemi a obchůdky a akvárium,
které je oblíbené především u dětí. Je také možné
navštívit placenou pláž, která nabízí nespočet atrakcí 
pro děti a vodních sportů.
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klimatizaci, TV, wi-fi  zdarma
Stravování: polopenze formou bufetu, snída-
ně s nápoji v ceně, večeře – výběr většinou z 3
hlavních jídel (maso, rybí speciality) a 3 příloh,
saláty, dezerty, nápoje k  večeři za příplatek 
1 Eur/osoba/den, platba na místě (0,2 l vína
nebo džusu nebo 0,3 l piva), možnost dokou-
pení plné penze (výběr z 2 menu)
Pláž: cca 10 – 60 m, oddělená pouze pobřežní 
promenádou, přímo pod hotelem se nachází 
pláž s  betonovými platy, na které je umístěna
převlékárna a je možné zapůjčit slunečníky
a lehátka (za poplatek), oblázková pláž je neda-
leko od ubytování, u přístavu je také možnost
využití vodních sportů (za poplatek)
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zařízení, jsou orientované na park nebo na
moře za příplatek, pokoj bez balkonu je pouze
na parkovou stranu, mají individuálně ovlada-
telnou klimatizaci, SAT/TV, telefon
Stravování: snídaně a večeře formou bufetu 
Pláž: před hotelem jsou menší oblázkové pláže
či betonová mola s možností slunečníků a lehá-
tek za poplatek. Široká oblázková pláž s pozvol-
ným vstupem do moře je 200 m severně od
hotelu, 5 min. chůze jižním směrem je krásná
písečná, denně upravovaná pláž s  veškerým
zázemím včetně restaurací, bufetu, toalet, sprch
za poplatek. Celodenní vstup na tuto pláž je pro
dospělou osobu15 KN, děti 3-14 let 8 KN a děti
do 3 let jsou zdarma

23.06. – 30.06. 30.06. – 25.08. 25.08. – 01.09. 01.09. – 08.09.

6.490 7.990 7.490 6.290
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

3.390 4.290 3.790 3.190
5.490 6.790 5.990 4.990

nze, klimatizaci, služby delegáta
2200 Kč, 1/1 pokoj: + 50 %, plná penze: + 1560 Kč
cca 1 EUR/dospělá os./noc, děti 12-17,99 let ccaR 0,50 EUR/R

ony Riviera **+

diteran ***

dítě 12-17 dosp. osoba
na přist. na přist.

5.290 6.790
5.290 7.490
5.990 7.990
6.990 8.450
5.990 7.990
5.990 7.990
4.990 6.990 

RMA, 2. dítě do 6 let na 4. lůžku má slevu 50%
onem, 7 x polopenze s nápoji, klimatizaci, služby delegáta
2200 Kč, 1/1 pokoj: +

UR/den omezený počeet míst, nelze rezervovat předem

nápoji, klimatizaci, služby delegáta
50 %,  balkon moře: + 590 Kč/os.

et míst nelze rezervovat předem
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Poloha: ve střediscích Sv. Filip a Jakov, Turanj, Drage, Pakoštane 
a Sv. Petar, domky a vily 60 – 300 m od moře zařízené dle vkusu 
majitele, parkování u domu
Vybavení: v místě obchody, směnárna, trh, restaurace, kavárny

se stává stále oblíbenějším místem pro příjemnou 
dovolenou. Nevelký ostrov Vir severozápadně od Zada-
ru je od pevniny v  Privlace oddělen 300 m dlouhým 

mostem. Upravené oblázkové pláže s pozvolným vstu-
pem do vody se střídají s přírodními netknutými píseč-
nými oázami. Okolo ostrova vede upravená cyklostezka, 
zapůjčení kol je možné. Hlavním městem ostrova je stej-
nojmenná obec, ležící v široké písečné zátoce Sapavac. 

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

ostrov Vir

je oblast mezi starobylými městy s mnoha památ-
kami, od Starigradu přes Zadar, Šibenik až ke Splitu. 

Zahrnuje menší letoviska, která jsou populární vod-
ními sporty, kvalitou služeb a přírodní krásou. Žádná 
jiná oblast se nemůže pochlubit jedinečným přírod-

ním fenoménem 4 národních parků (Kornatské ost-
rovy, Paklenica, NP Krka a Plitvická jezera), které Vás 
zvou k návštěvě.

Severní Dalmácie

Poloha: 50 – 450 m od pláže a moře
Vybavení: v blízkosti restaurace, obchody, smě-
nárna 
Ubytování: všechny APT jsou klimatizované, 
mají vybavenou kuchyňku pro daný počet osob, 
koupelnu, SAT TV a balkon nebo terasu. STU 2: 
1 místnost se 2 lůžky, A 2+1, A 2+2: 2 lůžková 
ložnice a denní místnost s rozkládacím gaučem, 
A 4: 2/2 ložnice, A 6: 3/2 ložnice. Přistýlka je 
možná v denní místnosti pouze u typu A 4 a A 6.
Stravování: vlastní
Pláž: v  místě je mnoho příjemných pláží jak 
oblázkových, tak s  kombinací písku. Centrální 

pláž Jadro s celodenní animací pro celou rodi-
nu nabízí programy od 10.00 – 16.30 hod. Platí 
se set: 2 lehátka a slunečník (50 kuna/den, par-
king 7 KN/hodinu). Nachází se zde potápěcí 
centrum, půjčovna lodiček, vodní sporty – vše 
za poplatek
Nástup: každý den dle obsazenosti, možno 
vyžádat konkrétní dům, v  období 30.06. – 
25.08. za příplatek: + 14 % z ceny APT, ostat-
ní termíny bez příplatků

seriál: 38515 do 09.06. 09.06. – 30.06. 30.06. – 25.08.
 od 15.09. 25.08. – 15.09. 

A 2 STU 5.690 7.100 11.350
A 2+1 7.100 8.500 12.290
A 2+2 8.500 9.950 13.950
A 4 (2/2) 9.950 11.350 15.400
A 6 15.600 17.100 20.800
přistýlka 1.150 1.150 1.550                                      

Přistýlka lze pouze v APT A 4 a A 6
cena zahrnuje: nájem APT na 7 nocí, spotřebu vody a elektřiny, povlečení, ručníky, klimatizaci, 
pobytovou taxu, asistenci partnerské CK, závěrečný úklid 
cena nezahrnuje: domácí mazlíček (na dotaz): + 5 EUR/den, dětská postýlka: + 5 EUR/den

soukromé vily 

Příjemné letovisko, propojené pobřežní promená-
dou s Turanjem kolem oblázkové pláže, 3 km sever-
ně od Biogradu pěší chůze podél moře. Najdete zde 

obchůdky, kavárničky, restaurace, směnárny, prodejny 
potravin, zmrzlinárny, rychlé občerstvení i prodejny 
a stánky se suvenýry.  Pláž z drobných oblázků a kamín-
ků, místy i písečná, se postupně svažuje, vhodné i pro 
děti a neplavce. Ve Sv. Filipu a Jakovu Vám nabízíme 

ubytování v  hotelu Alba a APT 
Croatia, pensionu a APT Pikolo, 
které měly svou velmi úspěšnou 
premiéru před 3 lety, soukromých APT a pro náročné 
vila Tina.

Sv. Filip a Jakov

Ubytování: A 2: studio nebo ložnice se 2 lůžky,  
A 2+1: studio nebo ložnice se 2 lůžky + 1 lůžko 
v  obývacím prostoru, A 2+2: ložnice + 2 lůžka 
v obytné místnosti, A 4: 2/2 ložnice, A typ 4+1: 
2/2 ložnice + 1 lůžko v obývacím prostoru, A4+2: 
2/2 ložnice + 2 lůžka v obývacím prostoru, A 1/6:
3/2 ložnice, A 1/6 + 2: 3/2 ložnice + 2 lůžka v obý-
vacím 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 lož-
ní a koupelnové prádlo (ručníky)
Stravování: vlastní, možnost v okolních restau-
racích
Pláž: oblázkovo-písečná s pozvolným vstupem 
do moře, lehátka a slunečníky za poplatek, na 
centrální pláži restaurace, bar, vodní sporty za 
poplatek 
Ubytování od 14. hod, poslední den pobytu 
uvolnění APT do 10 hodin 

seriál: 38523 do 02.06. 02.06. – 16.06. 16.06. –  30.06. 30.06. – 14.07. 14.07. – 18.08.
 od 22.09. 08.09. – 22.09. 25.08. – 08.09. 18.08. – 25.08. 

A 2 STU 5.700 6.200 7.100 8.600 9.990
A 2+1 6.650 7.100 8.600 9.500 11.900
A 2+2 7.400 8.300 9.990 10.650 13.000
A 4 8.350 9.500 11.400 13.000 14.900
A 4+1 8.990 10.700 12.800 15.000 16.600
A 4+2 9.990 12.300 14.200 16.500 17.900
A 6 14.200 15.120 16.600 18.900 20.100
A 6+2 14.500 18.200 17.800 20.100 21.300                              

cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 dní, spotřebu vody a elektřiny, povlečení, ručníky, asi-
stenci partnerské CK, závěrečný úklid, pobytovou taxu 
cena nezahrnuje: doprava klimatizovaným busem: + 2400 Kč, klimatizace: + 1000 Kč/APT/7 nocí, 
přistýlka: + 1400 Kč/týden, domácí zvíře: + 7 EUR/den (na dotaz), dětská postýlka: 5 EUR/den 
(na dotaz), pobyt kratší než 4 noci včetně: + 30%

soukromé apartmány

max. 500 Kč

do 28.2.4 %

max. 600 Kč

do 28.2.5 %

max. 800 Kč

6 % do 28.2.

max. 1.000 Kč

10 % do 28.2.

PPoloha: ve střediscích Sv. Filip a Jakov, Turanj, Drage, Pak
od moře zařízené dle

se stává stále oblíbenějším místem pro příjemnou 
dovolenou. Nevelký ostrov Vir severozápadně od Zada-
ru je od pevniny v  Privlace oddělen 300 m dlouhým 
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ostrov Vir

je oblast mezi starobylými městy s mnoha památ-
kami, od Starigradu přes Zadar, Šibenik až ke Splitu. 
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Příjemné letovisko, propojené pobřežní promená-
dou s Turanjem kolem oblázkové pláže, 3 km sever-
ně od Biogradu pěší chůze podél moře. Najdete zde 

ob
po
a s
ků
dě

Sv. Filip a Jakov

max. 500 Kč

do 28.2.4444 %

max. 600 Kč

do 28.2.5555 %

max. 800 Kč

6666 % do 28.2.

max. 1.000 Kč

11100 % do 28.2.

majitele, parkování u domu
VVybavení: v místě obchody, směnárn

PPoloha: ve střediscích Sv. Filip a Jak
a Sv. Petar, domky a vily 60 – 300 m
majitele parkování u domu
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Poloha: v letovisku Sv. Filip a Jakov, vilová čtvrť, 
120 m od pláže, 250 m od centra a obchodů, 
klidné místo, příjemná atmosféra 
Vybavení: vlastní restaurace s výbornou kuchy-
ní, WiFi a klimatizace zdarma, směnárna a obcho-
dy 300 m, parkování u domu bezplatně, domácí 
zvířata nejsou povolena
Ubytování: zrekonstruované dvoulůžkové poko-
je s možností 1 přistýlky, všechny mají klimatizaci, 
balkon, koupelnu, ledničku nebo miniledničku na 
pokoji, WiFi a SAT TV zdarma, výměna ručníků 2 x 
za týdenní pobyt, závěrečný úklid v ceně 
Stravování: snídaně formou bufetu, večeře výběr 
ze 3 menu (každý večer jedno z menu je ryba)
Pláž: 120 m od hotelu je místní upravená pláž 
s  pozvolným vstupem do moře, na pláži bar, 
restaurace, dětské hřiště, slunečníky a lehátka 
za poplatek
Nástup: do 23.06. a od 8.9.2018 každý den 
dle obsazenosti, od 23.6. – 8.9.2018 pouze 
SO – SO. Ubytování od 14.00 hod, poslední 
den pobytu uvolnění APT do 10 hodin

pension Pikolo ***

seriál: 38518 do 16.06. 16.06. – 23.06. 23.06. – 30.06. 30.06. – 01.09.
 od 08.09.  01.09. – 08.09. 

dosp. osoba v 1/2 4.990 5.490 6.690 6.990
dítě do 14 let na lůžku 3.600 3.900 4.790 4.990
dítě do 7 let na přist. ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
dítě 7-14 na přist. 2.650 2.800 3.500 3.600
dosp. osoba na přistýlce 4.300 4.800 5.900 6.290                              

AKCE: 2 dospělí + 2 děti do 7 let na společném 3. lůžku: 1. dítě zdarma, 2. dítě sleva 50%
AKCE: 7=6 v termínu 01.09. – 08.09.2018, lze sčítat se slevou za včasný nákup 
cena zahrnuje: 7 x ubytování s polopenzí, spotřebu vody a elektřiny, povlečení, ručníky, pou-
žívání ledničky, WiFi klimatizace, závěrečný úklid, pobytovou taxu, delegáta v  termínu 23.06. – 
08.09.2018
cena nezahrnuje: doprava klimatizovaným busem: + 2400 Kč, pobyt kratší než 3 noci: + 20 %, 
1/1 pokoj: + 40%

Poloha: oblíbené APT v letovisku Sv. Filip a Jakov, 
rezidenční vilová čtvrť, 120 m od pláže, 250 m od 
centra a obchodů, klidné místo, domácí atmosféra 
Vybavení: vlastní restaurace s výbornou dalmat-
skou kuchyní, směnárna a obchody 300 m, par-
kování u domu, domácí zvířata nejsou povolena
Ubytování: standardně vybavené APT pro 4 oso-
by se 2 oddělenými ložnicemi, 2. patro, balkony 
směrem na moře, WiFi a klimatizace v APT zdar-
ma, SAT TV, vybavená kuchyně včetně ledničky, 
koupelna se sprchou a WC, povlečení v  ceně,  
výměna ručníků 2 x za týdenní pobyt, závěrečný 
úklid v ceně 
Stravování: vlastní, možnost dokoupení snídaní 
a večeří v restauraci, která je od domu 10 m a patří 
majiteli APT, snídaně formou bufetu, večeře výběr 
ze 3 menu (každý večer jedno z menu je ryba)
Pláž: 120 m od hotelu je místní upravená pláž 
s  pozvolným vstupem do moře, na pláži bar, 

restaurace, dětské hřiště, slunečníky a lehátka 
za poplatek
Nástup: do 23.06. a od 8.9.2018 každý den 
dle obsazenosti, od 23.6. – 8.9.2018  pouze 
SO – SO. Ubytování od 14.00 hod, poslední 
den pobytu uvolnění APT do 10 hodin

seriál: 38519 do 16.06. 16.06. – 23.06. 23.06. – 30.06. 30.06. – 01.09.
 od 08.09.  01.09. – 08.09. 

APT 1/4 8.800 10.900 11.900 12.900
přistýlka 1.200 1.200 1.400 1.600                              

AKCE: 7=6 v termínu od 1.9.-8.9., lze sčítat se slevou za včasný nákup 
cena zahrnuje: nájem APT na 7 nocí, spotřebu vody a elektřiny, povlečení, ručníky, wifi  a klimati-
zace zdarma, SAT TV, závěrečný úklid, delegáta v termínu 23.06. – 08.09.2018 
cena nezahrnuje: doprava klimatizovaným busem: + 2400 Kč, pobyt kratší než 3 noci (na dotaz): 
+ 20%, 7 x snídaně. + 980 Kč, 7 x večeře: + 1575 Kč, děti do 7 let mají na stravování slevu 50 %
povinný poplatek na místě: pobytová taxa: dosp. osoba od 18 let: 52 kuna/7nocí, dítě 12 – 
17,99 let: 21 kuna/7 nocí

apartmány Pikolo **+
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Nástup: do 23.06. a od 8.9.2018 každý den
dle obsazenosti, od 23.6. – 8.9.2018  pouze
SO – SO. Ubytování od 14.00 hod, poslední 
den pobytu uvolnění APT do 10 hodin
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11.900 12.900
1.400 1.600
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pobyt kratší než 3 noci (na dotaz): 
t mají na stravování slevu 50 %
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Poloha: zcela nová vila v klidné zahradní čtvrti 
Sv. Filipa a Jakova, s vlastní zahradou, centrum 
s obchody 400 m, restaurace 200 m, Biograd na 
moru 2,5 km podél moře
Ubytování:  2 nové APT v 1. patře, oba zařízené 
pro daný počet osob s vybavenou kuchyní, led-
ničkou, koupelnou, a terasou směrem na moř-
skou stranu, zahradní nábytek. STU pro 2+2: 
1 místnost s  manželským lůžkem a rozkládací 
sofa pro 2 děti do 12 let, TV, klimatizace, WiFi 

v ceně, A 2+2: 1/2 ložnice, obývací prostor roz-
kládacím lůžkem pro 2 děti do 12 let, terasa na 
mořskou stranu, TV, klimatizace a WiFi v ceně
Stravování: vlastní, možnost dokoupit stravu 
v restauraci Pikolo (250 m)
Pláž: příjemná pláž s  pozvolným vstupem do 
vody je 130 m od vily
Ubytování od 14.00 hod, poslední den poby-
tu uvolnění APT do 10 hodin

Poloha: středisko Croatia se nachází na okraji 
letoviska Sv. Filip a Jakov, 120 m od pláže, 400 m 
od centra
Vybavení: animace (02.06. – 31.08.) a WiFi zdar-
ma, 2 tenisové kurty zdarma (osvětlení za popla-
tek), recepce zvlášť pro hotel i APT, směnárna, 
obchod 50 m, hotel má výtah, aperitiv bar, hote-
lová restaurace s terasou, společné prostory jsou 
klimatizovány 
Ubytování: hotel: 2 lůžkové pokoje s možností 
1 přistýlky (rodinné pokoje na vyžádání za pří-
platek), orientace na moře (za příplatek) nebo 
k místní komunikaci, koupelna, SAT TV, balkon
apartmány: všechny APT mají klimatizaci 
v ceně, 50 – 120 m od pláže, kuchyně vyba-
vené pro daný počet osob, místo na parkování, 

koupelna, terasa nebo balkon, B 3: 2 lůžková lož-
nice +1 lůžko v obývací místnosti (přízemí nebo 
1. patro), C 4: 2 lůžková ložnice a rozkládací gauč 
v obývací místnosti (v přízemí, 1. nebo 2. patro), 
D 5: 2/2 ložnice + lůžko v obývací místnosti (pří-
zemí nebo 1. patro), E 6 (+1):  2/2 ložnice, rozklá-
dací gauč v  obývací místnosti, možnost 1 při-
stýlky za příplatek
Stravování: pro hotelové hosty polopenze for-
mou bufetu v hotelové restauraci, APT – vlastní, 
možnost dokoupit polopenzi na hotelu
Pláž: 50 – 120 m od ubytování, oblázková pláž 
s  pozvolným vstupem do vody, na pláži bar, 
restaurace, půjčovna vodních sportů za popla-
tek, lehátka a slunečníky za poplatek

seriál: 38521 do 02.06. 02.06. – 09.06. 09.06. – 23.06. 23.06. – 30.06. 30.06. – 18.08.
 od 08.09.  25.08. – 08.09. 18.08. – 25.08. 

STU 2+2 5.900 7.100 8.300 10.700 17.800
APT 2+2 7.100 8.300 9.450 11.850 18.900                              

cena zahrnuje: 7 nocí ve zvoleném typu ubytování, spotřebu vody a elektřiny, povlečení, ručníky, 
WiFi, klimatizace a TV, závěrečný úklid 
cena nezahrnuje: doprava klimatizovaným busem: + 2400 Kč, 7 x snídaně. + 980 Kč, 7 x večeře: 
+ 1575 Kč, děti do 7 let mají na stravování slevu 50 % 
povinný poplatek na místě: pobytová taxa: dosp. osoba od 18 let: 1 EUR/noc, dítě 12 – 17,99 let: 
0,5 EUR/noc

vila Tina ****

hotel Alba *** a apartmány Croatia ***

seriál: 38516 do 09.06. 09.06. – 23.06. 23.06. – 30.06. 30.06. – 21.07. 21.07. – 18.08. 
     hotel Alba od 15.09. 08.09. – 15.09. 25.08. – 08.09. 18.08. – 25.08. 

dosp. v 1/2 P  5.800 6.900 8.200 10.190 10.700
dítě 7-12 na přist. ZDARMA ZDARMA 4.100 5.100 5.350
dítě do 12 na lůžku 4.060 4.850 5.750 7.200 7.490
dosp. na přistýlce 4.640 5.520 6.590 8.200 8.560                               

dítě do 7 let na přistýlce se 2 dospělými ZDARMA – platí povinný poplatek 250 Kč
AKCE: 7=5: do 26.05. a od 15.09. 
AKCE: 7=6: od 26.05. – 16.06. a od 08.09. – 15.09.2018 – lze sloučit se slevou za včasný nákup
nástup: v období 9.6. – 08.09. středa a sobota, ostatní termíny každý den, min. doba pobytu: 3 noci
cena zahrnuje: 7 x ubytování, 7 x polopenzi, WiFi a animační programy, pojištění CK proti úpad-
ku, pobytovou taxu
cena nezahrnuje: doprava klimatizovaným busem: + 2400 Kč, příplatek za 1/1pokoj: do 23.06. 
a od 08.09.: + 20%, od 23.6.-08.09.: + 50 %, pokoj na moře: + 400 Kč/osobu /7 nocí 

seriál: 38517 do 09.06. 09.06. – 23.06. 23.06. – 30.06. 30.06. – 21.07. 21.07. – 18.08. 
     apt. Croatia od 08.09. 01.09. – 08.09. 25.08. – 01.09. 18.08. – 25.08. 

APT B 3 5.450 7.400 10.900 15.400 17.750
APT C 4 5.900 7.800 11.800 16.100 18.500
APT D 5 7.100 9.900 14.200 19.400 21.750
APT E 6 7.800 10.400 15.400 20.400 22.950
Přistýlka (pouze v E 6) 790 790 1.200 1.570 1.570                               

AKCE: 7=5 : do 9.6. a od 8.9.   
AKCE: 7=6: 9.6. – 23.6. a od 25. 8. - 8.9.2018 – lze sloučit se slevou za včasný nákup
nástup: v období 23.6. – 08.09. středa a sobota, ostatní termíny každý den, min. doba pobytu: 3 noci
cena zahrnuje: APT: 7 x nájem APT, spotřebu vody, elektřiny, povlečení, ručníky, wifi , klimatizaci, 
animační programy 3.6. – 31.08.2018
cena nezahrnuje: doprava klimatizovaným busem: + 2400 Kč, 7 x snídaně: + 1200 Kč, 7 x večeře: 
+ 1900 Kč, dítě 3 – 6,99 let: sleva 50 %, dětská postýlka na dotaz: + 760 Kč/7nocí
povinný poplatek na místě: pobytová taxa: dosp. osoba od 18 let: 1,10 EUR/noc, dítě 12 – 17,99 let: 
0,55 EUR/noc

10 % do 31.3.

max. 600 Kč

do 28.2.4 %
max. 1.000 Kč

8 % do 28.2.

11100 % do 31.3.

max. 600 Kč

do 28.2.4444 %
max. 1.000 Kč

8888 % do 28.2.

il Ti ***
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Kukljica je malebná osada na ostrově Ugljan napro-
ti Zadaru. Toto turistické a rybářské centrum „Zelená 

Punta“ je se svými hustými jehličnatými stromy, plá-
žemi, které jsou tvořeny částečně oblázky a částečně 
kamenitými plotnami, čistým mořem a stálým poča-

sím, ideálním místem pro dovo-
lenou. Trajekt  Zadar – Preko trvá cca 30 min. 

ostrov Ugljan – Kukljica

Poloha: klidné místo, na jižním cípu ostrova 
Ugljan, apartmány jsou obklopené piniovým 
hájem, na okraji městečka Kukljica. Typická 
dalmatská promenáda s restauracemi, bary 
a obchody cca 200 m
Vybavení: větší komplex se 132 ubytovací-
mi jednotkami. Hostům je k dispozici recep-
ce, restaurace s terasou, a la carte restaurace, 
kavárna, bar. WiFi připojení na recepci zdarma, 
v místě hřiště na volejbal a basketbal. Za popla-
tek 3 tenisové kurty, stolní tenis, škola potápě-
ní, minigolf a vodní sporty na pláž (místní pro-
vozovatelé). Taneční večery.
Ubytování: hezké apartmány po kompletní re-
konstrukci jsou velmi kvalitně zařízeny. A 1/2 + 3
(2 – 5 osob): dvoulůžková ložnice, obývací pokoj 
s možností až 3 přistýlek, jídelním koutem, mik-
rovlnná trouba, lednice, koupelna, balkon nebo 
terasa, klimatizace, SAT/TV, Wifi , telefon, vysou-
šeč vlasů, trezor
Stravování: polopenze formou švédských stolů

Pláž: 50 – 200 m dle polohy apartmánu, částečně 
oblázkové, přírodní a vybudována plata na slunění

seriál: 38544 dosp. osoba dosp. os.  dítě 2-11,99 dítě 2-11,99
 v 1/2 na 3. lůžku na 3. lůžku na 4. a 5. lůžku 

23.06. – 30.06. 8.990 7.990 ZDARMA 4.590
30.06. – 01.09. 9.990 7.990 ZDARMA 4.590
01.09. – 08.09. 8.990 7.990 ZDARMA 4.590                              

1 dítě do 11,99 let na 3. lůžku zdarma
cena zahrnuje: 7 x ubytování s polopenzí (švédské stoly), pobytovou taxu, ručníky, ložní prádlo, 
spotřebu vody a energie
cena nezahrnuje: doprava: + 2400 Kč, transfer Preko – hotel – Preko: + 200 Kč/osobu, trajekt 
Zadar – Preko 1 směr: + 18 HRK/dosp., 9 HRK dítě, trajekt auto 1 směr: 103 HRK, parkování zdar-
ma, domácí mazlíček nelze

apartmány Holiday park Zelena Punta ****

Nabízíme Vám ubytování v oblasti Plitvických jezer, nej-
krásnějšího ze 7 národních parků Chorvatska. Je škoda 
při cestě autem do oblasti Dalmácie minout přírodní 

skvost soustavy 16 jezer, kaskádovitě položených nad 
sebou v délce 7 km. Navzájem jsou jezera propojeny 
více než 90 vodopády, jejichž výška se pohybuje mezi 

3 – 82 m. Převýšení mezi nejvýše a nejníže položeným 
jezerem je 140 m. Na zakoupené vstupence je plánek 
prohlídkových tras.

Tranzitní ubytování v oblasti Plitvických jezer

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

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

pelnou, hotel má café bar a TV salon.

kemp Korana – jeden z nejlepších kempů chor-
vatského vnitrozemí, pouhých 6 km od vstupu 
do národního parku Plitvická jezera. Mimo uby-
tování ve vlastních stanech či přívěsech, nabízí 
i ubytování ve 47 bungalovech, vkusně zaříze-
ních, společné sociální zařízení v areálu kempu. 
V ceně je povlečení, možnost dokoupit snídani. 
V areálu je restaurace, café bar s letní terasou, 
obchod a možnost používání grilu.

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

hotel Bellevue

hotel Grabovac

 kemp Korana

seriál: 385 01.05. – 30.06. 01.07. – 31.08.
 01.09. – 31.10. 

dosp. osoba v BGW 590 870
dosp. v 1/2 hotel 1.120 1.200
dosp. v 1/1 hotel 1.690 1.850                              

slevy hotely: 3. dosp. os. na přist.: - 20 %, dítě do 7 let na lůžku s rodiči: zdarma, na 3. lůžku: - 50 %, 
dítě 7-12 let: - 30 %
cena zahrnuje: 1 x ubytování se snídaní formu bufetu v hotelu, 1 x ubytování v bungalovu se sní-
daní, pobytovou taxu
cena nezahrnuje: 1 x večeře v hotelu: + 340 Kč

do 28.2.4 %

8 % do 31.1.
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lenou. Trajekt  Zadar – Preko trvá cca 30 min. 

ova
ým
cká
ary 

ací-
ep-
ce, 

ma,
pla-
pě-
ro-

re-
+ 3
koj 

mik-
bo 

ou-

olů

Pláž: 50 – 200 m dle polohy apartmánu, částečně
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pelnou, hotel má café bar a TV salon.

kemp Korana – jeden z nejlepších kempů chor-
vatského vnitrozemí, pouhých 6 km od vstupu
do národního parku Plitvická jezera. Mimo uby-
tování ve vlastních stanech či přívěsech, nabízí 
i ubytování ve 47 bungalovech, vkusně zaříze-
ních, společné sociální zařízení v areálu kempu.
V ceně je povlečení, možnost dokoupit snídani.
V areálu je restaurace, café bar s letní terasou,
obchod a možnost používání grilu.

llevue ** a kemp Korana

dítě do 7 let na lůžku s rodiči: zdarma, na 3. lůžku: - 50 %,

ormu bufetu v hotelu, 11 x ubytování v bungalovu se sní-
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Bývalé rybářské městečko, nyní velmi oblíbené a rozví-
jející se letovisko, se nachází pouhé 4 km pod Biogra-
dem na moru a je součástí Biogradské riviéry. V  této 

oáze klidu můžete relaxovat na příjemných oblázko-
vých plážích s  pozvolným vstupem do moře. Je zde 
spousta restaurací, kaváren, obchůdků, večer příjem-
ná pěší zóna. Nenajdete zde žádné velké hotely, jen 

moderně zařízené apartmány 
a penziony. Nabízíme Vám ubytování v APT domě 
Tamaris a Darko s  možností dokoupení stravování 
v restauraci.

Pakoštane

Poloha: novější a hezky zařízená rodinná vilka 
se 4 stejnými APT je úžasně položena v centru 
Pakoštane, kousek od pěší zóny, trhu, obchodů, 
kaváren a restaurací, vila má vlastní parkoviště 
cca 150 m od vily
Vybavení: všechny 4 APT mají vybavenou 
kuchyňskou linku s nádobím, lednička s mrazá-
kem, klimatizace (za poplatek), prostorná denní 
místnost s rozkládacím gaučem, moderní zaří-
zení. Každý APT má velikou prostornou terasu 
12 m2 s nábytkem na posezení
Ubytování: APT má 2 oddělené ložnice, v kaž-
dé manželská postel a další pevné lůžko, kou-
pelnu, velkou terasu
Stravování: vlastní, možnost dokoupení snída-
ní (formou bufetu) a večeří (hlavní jídlo, salát, 
desert nebo polévka) v  restauraci Lanterna 
přímo u moře, která patří majiteli domu a je od 
APT cca 70 m
Pláž: pozvolná pláž 60 m od domu, další pláže 
v blízkém okolí, na pláži sprchy, lehátka a slu-
nečníky za poplatek, půjčovna vodních sportů

Nástupní den: každý den dle obsazenosti

Poloha: nově vybudovaný rodinný apartmá-
nový dům (7 APT a STU) se nachází u  centra 
Pakoštane, nedaleko oblázkové pláže, z balko-
nů a oken je částečný pohled na moře a okolní 
ostrůvky, centrum 250m, obchod i banka blízko 
domu
Vybavení: parkování ve dvoře zdarma, wifi  
zdarma, k dispozici gril, pobyt menších domá-
cích mazlíčků možný za příplatek a na vyžádání, 
klimatizace je možná pouze v APT č. 5 (2-4 oso-
by) a č. 7 (5-7 osob) za poplatek. Všechny APT 
a studia, mají vybavenou kuchyni pro daný 
počet osob, koupelnu, balkon nebo terasu
Ubytování: přízemí – 2 x APT 2+2: ložnice 
s  manželským lůžkem, denní místnost s  roz-
kládacím dvoulůžkem, STU 2 + 1: manželská 

postel + 1 rozkládací lůžko, 1. patro – stejné 
APT jako přízemí, místo teras jsou balkony 
s pohledem na moře, APT č. 5 a 6 (A 2+2) mají 
možnost klimatizace, 2. patro – APT 5+2: 
1. ložnice s manželskou postelí, 2.ložnice s roz-
kládacím gaučem pro 2 osoby a samostatným 
lůžkem, denní místnost s rozkládacím gaučem 
pro 2 osoby, balkon na moře, možnost klimati-
zace za poplatek
Stravování: vlastní, možnost dokoupit snída-
ně (formou bufetu) a večeře (hlavní jídlo, salát, 
desert nebo polévka) v  restauraci Lanterna 
330 m od APT
Pláž: pozvolná, píščito – oblázková cca 160 m 
od domu, vhodné i pro děti a neplavce
Nástupní den: každý den dle obsazenosti

seriál: 38528 do 02.06. 02.06. – 16.06. 16.06. – 23.06. 23.06. – 30.06. 30.06. – 14.07. 14.07. – 18.08.
 od 15.09.  08.09. – 15.09. 01.09. – 08.09. 18.08. – 01.09. 

A 4+2 9.700 10.900 13.300 16.900 18.000 19.600                              

dítě do 1,99 let bez nároku na lůžko zdarma, max. 2 děti
cena zahrnuje: pronájem APT na 7 nocí, spotřebu vody a el. energie, povlečení, asistenci delegáta
cena nezahrnuje: doprava: + 2400 Kč, ručníky – nutno vzít vlastní, klimatizace: + 5 EUR/den 
(platba na místě), 1x snídaně: + 6 EUR, dítě 2-10 let: + 5 EUR, 1 x oběd nebo večeře: + 11 EUR, 
dítě 2 – 10 let: + 9 EUR 
povinný poplatek na místě: pobytová taxa: dosp. osoba od 18 let: 1 EUR/noc, dítě 12 – 17,99 let: 
0,5 EUR/noc

seriál: 38527 do 16.06. 16.06. – 30.06. 30.06. – 14.07. 11.08. – 18.08. 14.07. – 11.08.
 od 08.09. 01.09. – 08.09. 18.08. – 01.09. 

S 2+1 6.650 7.800 10.200 10.850 11.350
A 2+2 8.990 10.190 12.500 13.890 14.890
A 5+2 11.340 12.750 17.300 18.600 19.700
min. počet nocí 3 5 7 7 7                              

dítě do 2,99 let bez nároku na lůžko zdarma, max. 2 děti
cena zahrnuje: pronájem APT na 7 nocí, spotřebu vody a el. energie, povlečení, asistenci delegáta
cena nezahrnuje: doprava: + 2400 Kč, ručníky – nutno vzít vlastní, klimatizace: + 5 EUR/den 
(platba na místě), 1x snídaně: + 6 EUR, dítě 2-10 let: + 5 EUR, 1 x oběd nebo večeře: + 11 EUR, 
dítě 2 – 10 let: + 9 EUR, domácí mazlíček: + 5 EUR/den, dětská postýlka na vyžádání:  ZDARMA
povinný poplatek na místě: pobytová taxa: dosp. osoba od 18 let: 1 EUR/noc, dítě 12 – 17,99 let: 
0,5 EUR/noc

apartmány Tamaris ***

apartmány Darko ***

max. 700 Kč

do 28.2.4 %

max. 700 Kč

do 28.2.4 %

max. 1.000 Kč

8 % do 31.1.

max. 1.000 Kč

8 % do 31.1.

Bývalé rybářské městečko, nyní velmi oblíbené a rozví-
jející se letovisko, se nachází pouhé 4 km pod Biogra-
dem na moru a je součástí Biogradské riviéry. V  této 

oá
vý
sp
ná

PPPPaakkkkoošššštttaannee

max. 700 Kč

do 28.2.4444 %

max. 700 Kč

do 28.2.4444%

max. 1.000 Kč

8888 % do 31.1.

max. 1.000 Kč

8888 % do 31.1.
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patří mezi  nejvyhledávanější rekreační střediska 
v oblasti severní Dalmácie. Nádherné typické městečko 
rozložené kolem moře, s  mnoha restauracemi, taver-

nami, obchůdky, velkou tržnicí, mnoha hotely a množ-
stvím lůžek v moderních privátních vilách, to jsou dneš-
ní Vodice. Historické centrum Vás okouzlí množstvím 
malebných úzkých uliček a nádhernými kamennými 

stavbami. Relaxovat můžete na 
příjemných upravených oblázko-
vých plážích. Nově Vám nabízíme ubytování v hotelo-
vém komplexu PUNTA (po rekonstrukci), v apartmáno-
vém domě Mandica a vile Caribe ve Vodici Srima.

Vodice

Poloha: v  bezprostřední blízkosti hotelu Pun-
ta, na poloostrově v piniovém háji, cca 5 minut 
chůze od centra města Vodice
Ubytování: 1/ 2+1 SUP, TV/SAT, telefon, sejf, 
minibar, sprcha/WC, vysoušeč vlasů, balkon, 
výhled moře. 1/ 2+1 STD, TV/sat, telefon, sejf, 
minibar, sprcha/WC, vysoušeč vlasů, balkon, 
strana park. Každodenní úklid pokoje, výměna 
ručníků. Možno ubytovat až 2 děti ZDARMA se 
2 dosp. osobami (palanda)
Stravování: polopenze – snídaně i večeře for-
mou bufetu, možnost dokoupení plné penze. 
1 x týdně welcome drink
Vybavení: venkovní bazén s  mořskou vodou, 
vnitřní bazén v hotelu Punta se sladkou vodou, 
možnost pronájem lehátek u bazénu (za popla-
tek 4 EUR/den), klimatizované společenské pro-
story, pool bar, 2 restaurace, wellness & spa cen-

trum (3 druhy koupelí a masáže za poplatek), 
internet v  lobby, konferenční místnost, Wi-Fi 
zdarma, animace pro děti i dospělé i v českém 
jazyce (1.7.-30.8.), fi tness, parkoviště za popla-
tek 7 EUR/den, minigolf, dětské hřiště, půjčovna 
kol, vodní sporty
Pláž: betonová plata cca 100 m od hotelu, 
oblázková pláž vhodná pro děti cca 200 m od 
hotelu, pronájem lehátek (za poplatek)

Poloha: nachází se ve vilové čtvrti v těsné blíz-
kosti hotelu Nikola, historické centrum 15 min. 
procházkové chůze 
Vybavení: klienti mohou využít venkovní gril 
s posezením, klimatizace je za poplatek. Parko-
vání u objektu zdarma. Všechny APT mají vyba-
venou kuchyňku pro daný počet osob, koupel-
nu, balkon s posezením, TV/SAT a wifi 
Ubytování: A 2: ložnice s manželským lůžkem, 
obývací pokoj s vybaveným kuchyňským kou-
tem, pohovka, posezení, sprcha, WC, balkon, 
A 3: ložnice s manželským lůžkem, obývací pokoj 
s rozkládací pohovkou nebo ložnice s  manžel-
ským lůžkem, pokoj s  rozkládacím 2-lůžkem, 
samostatná kuchyň, B 4: 2 ložnice s manželským 
lůžkem, obývací pokoj 
Stravování: vlastní, možnost dokoupení polo-
penze v hotelu Nikola, snídaně formou bufetu, 
večeře – polévka, salátový bufet, výběr ze 3 hlav-

ních jídel, moučník nebo ovoce
Pláž: 300 m od pozvolně se svažující oblázkové 
pláže, vhodné i pro děti , na pláži vodní sporty – 
půjčovna šlapadel a loděk, motorových člunů, 
skútrů, tobogán, volejbalové hřiště, tenisové 
kurty a minigolf v blízkosti za poplatek

seriál: 38543 dosp. osoba dosp. osoba dosp. osoba dosp. osoba 2. dítě  7-12 let 2. dítě  7-12 let
 v SUP v STD přist. v 2+1 SUP přist. v 2+1 STD přist. v SUP 2+2 přist. v STD 2+2

02.06. – 16.06. 8.850 8.100 7.400 7.100 4.500 4.100
16.06. – 07.07. 10.990 9.890 9.500 8.900 5.600 4.990
07.07. – 21.07. 13.100 12.290 11.900 10.100 6.800 5.300
21.07. – 25.08. 14.150 13.390 12.200 11.900 7.200 5.700
25.08. – 15.09. 10.990 9.890 9.500 8.900 5.600 4.990                              

1. dítě do 11,99 let na přistýlce ZDARMA, 2. dítě do 6,99 let v pokoji 1/2+2 ZDARMA
2. dítě 7 – 11,99 let v pokoji 1/2+2: - 50%

cena zahrnuje: 7 x ubytování ve zvoleném typu pokoje, 7 x polopenzi formou švédských stolů, 
asistenci delegáta, animační programy v českém jazyce (1.7.-30.8.), wifi 
cena nezahrnuje: doprava: + 2400 Kč, 7 x oběd: + 1715 Kč, parkování: + 7 EUR/den, platí se na 
recepci, dětská postýlka (na dotaz): + 5 EUR, pouze v období od 7.7.- 25.08.2018

seriál: 38550 16.06. – 23.06. 23.06. – 30.06. 07.07. – 14.07. 30.06. – 07.07.
 08.09. – 15.09. 01.09. – 08.09. 25.08. – 01.09. 14.07. – 25.08. 

A 2-3   9.450 10.890 11.850 12.300
B 4 10.400 12.300 13.700 15.150
přistýlka v B 4 950 950 1.890 1.890                              

cena zahrnuje:  pronájem zvoleného typu APT na 7 nocí, spotřebu vody a el. energie, povlečení, 
ručníky, asistenci delegáta
cena nezahrnuje: doprava: + 2400 Kč, 7 x polopenze v hotelu Nikola: + 2600 Kč/dosp. osoba, 
dítě do 11,99 let: + 1820 Kč
povinný poplatek na místě: pobytová taxa: dosp. osoba od 18 let: 1 EUR/noc, dítě 12 – 17,99 let: 
0,5 EUR/noc

hotelový komplex Punta – vila Araussa

vila Mandica

do 31.12.15 %

do 31.12.15 %

do 31.1.10 %

do 31.1.6 %

do 28.2.5 %

VVVVooddddiiiiccee mi. Relaxovat můžete na
příjemných upravených oblázko-
vých plážích. Nově Vám nabízíme ubytování v hotelo-
vém komplexu PUNTA (po rekonstrukci), v apartmáno-
vém domě Mandica a vile Caribe ve Vodici Srima.

un-
nut

ejf, 
on,
ejf, 
on,

ěna 
se

or-
ze.

ou, 
ou, 

pla-
ro-
en-

trum (3 druhy koupelí a masáže za poplatek),
internet v  lobby, konferenční místnost, Wi-Fi
zdarma, animace pro děti i dospělé i v českém
jazyce (1.7.-30.8.), fi tness, parkoviště za popla-
tek 7 EUR/den, minigolf, dětské hřiště, půjčovna
kol, vodní sporty
Pláž: betonová plata cca 100 m od hotelu,
oblázková pláž vhodná pro děti cca 200 m od
hotelu, pronájem lehátek (za poplatek)

líz-
min.

gril
ko-
ba-

pel-

em,
ou-
on,
koj
žel-
em, 
ým

lo-
tu,
av-

ních jídel, moučník nebo ovoce
Pláž: 300 m od pozvolně se svažující oblázkové
pláže, vhodné i pro děti , na pláži vodní sporty –
půjčovna šlapadel a loděk, motorových člunů,
skútrů, tobogán, volejbalové hřiště, tenisové
kurty a minigolf v blízkosti za poplatek

dosp. osoba dosp. osoba 2. dítě  7-12 let 2. dítě  7-12 let
přist. v 2+1 SUP přist. v 2+1 STD přist. v SUP 2+2 přist. v STD 2+2

7.400 7.100 4.500 4.100
9.500 8.900 5.600 4.990

11.900 10.100 6.800 5.300
12.200 11.900 7.200 5.700

9.500 8.900 5.600 4.990

RMA, 2. dítě do 6,99 let v pokoji 1/2+2 ZDARMA
9 let v pokoji 1/2+2: - 50%
m typu pokoje, 7 x polopenzi formou švédských stolů,
eském jazyce (1.7.-30.8.), wifi 
x oběd: + 1715 Kč, parkování: + 7 EUR/den, platí se na 

UR, pouze v období od 7.7.- 25.08.2018

07.07. –14.07. 30.06. –07.07.
25.08. – 01.09. 14.07. – 25.08.

11.850 12.300
13.700 15.150

1.890 1.890 

u APT na 7 nocí, spotřebu vody a el. energie, povlečení, 

x polopenze v hotelu Nikola: + 2600 Kč/dosp osoba

xa: dosp. osoba od 18 l

Punta – vila Araussa

Mandica

let: 1 EUR/noc, dítě 12  17,99 let: 

u Nikola: + 2600 Kč/dosp. osoba,

let: 1 EUR/noc, dítě 12 – 17,99 let:

stavbam
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Poloha: moderní APT dům se zahradou a bazé-
nem 220 m od promenády a krásné oblázkové 
pláže ve Vodici Srimě. Na promenádě je mno-
ho restaurací a obchodů, market s potravinami 
400 m. Stylová konoba s  domácí kuchyní je 
50 m. Po promenádě se dá dojít do centra 
Vodic. V domě je celkem 8 APT. Ve společných 
prostorách je wifi  zdarma
Vybavení: bazén s  terasou na opalování, spr-
cha u bazénu, veliký gril, zahrada, parkoviště 
pro auta klientů
Ubytování: APT 2 + 2: všechny APT mají odděle-
nou ložnici s manželským lůžkem, obývací pokoj 
s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, kompletně 
vybavenou kuchyňku se sporákem a troubou, 
jídelní stůl, SAT/TV, klimatizaci (v ceně), kou-
pelnu  se sprchou a WC, balkón s výhledem do 

ulice nebo k bazénu. APT směrem k bazénu jsou 
prostornější a mají i větší balkon. V ceně nejsou 
ručníky ani povlečení. Povlečení možno vzít 
vlastní nebo dokoupit za poplatek
Stravování: vlastní, možno dokoupit na místě
Pláž: krásná oblázková pláž s pozvolným vstu-
pem do vody je 220 m od domu, na pláži je 
i moderní dětské hřiště

seriál: 38555 do 16.06. 16.06. – 23.06. 23.06. – 30.06. 25.08. – 01.09. 30.06. – 21.07. 21.7. – 11.08.
 od 15.09. 08.09. – 15.09. 01.09. – 08.09.  11.08. – 25.08. 

A 2+2 pro 2 os. 9.990 11.900 12.900 13.900 16.900 17.900
A 2+2 pro 3 os. 10.900 12.900 13.900 13.900 16.900 17.900
A 2+2 pro 4 os. 11.900 13.900 14.900 13.900 16.900 17.900                              

garance umístění APT k bazénu (větší)  za poplatek 1000 Kč/APT a pobyt
cena zahrnuje: pronájem zvoleného typu APT na 7 nocí, spotřebu vody a el. energie, závěrečný 
úklid, delegáta
cena nezahrnuje: doprava: + 2400 Kč, povlečení: + 200 Kč/os./pobyt, pes do 10 kg: + 10 EUR/
noc, platí se na místě, 1 x večeře: + 10 EUR, dítě do 10 let: + 6 EUR, 1 x polopenze: + 14 EUR, dítě 
do 10 let: + 8 EUR
povinný poplatek na místě: pobytová taxa: dosp. osoba od 18 let: 1,00 EUR/noc, dítě 12 – 17,99 let: 
0,50 EUR/noc

apartmány Caribe

Plavby lodí

Zkuste zažít dovolenou trochu jinak, nabízí-
me Vám nevšední plavbu jachtou pro 6 – 10 
osob. Zažijete nezapomenutelný pohled na 
křišťálově průzračné moře z paluby sportov-
ní námořní jachty. Ke každému moři patří tisí-
ce ostrovů a ostrůvků a některé, třeba i neo-
bydlené, můžete nyní poznat i Vy, třeba při 
skoku do křišťálově průzračné vody v opuš-
těné zátoce a při troše štěstí potkáte i delfíny. 

Tyto plavby jsou určeny pro ty z Vás, kteří nera-
di pobýváte na dovolené na stejném místě 
a chcete zažít i trochu dobrodružství. Po plavbě 
si můžete každý večer vychutnat v jiném živém, 
či klidném městečku.

Vyžádejte si naši konkrétní nabídku trasy, kte-
rou vždy přizpůsobíme Vašim požadavkům 
a sestavíme program na míru pro Vaši rodi-
nu nebo skupinu přátel. Místo vyplutí Trogir, 
samozřejmě se pokusíme navštívit co nejvíce 
atraktivních míst (např. Split, Bol, Hvar, Primoš-
ten,….)  Termín je vždy od soboty do soboty.

Každá jachta má 3-5 kajut pro 2 osoby, společ-
nou místnost pro daný počet osob s  vybave-
nou kuchyní, 1-3 soc. zařízení dle počtu kajut. 
Stravu si zajišťují účastníci plavby sami a to i pro 
kapitána, neplatí to na večerní posezení.

Doprava do přístavu je možná vlastním autem, 
autobusem nebo mikrobusem (dle Vašich 
požadavků).

Připravili jsme pro Vás 2 termíny, ale po dohodě 
je možný termín i dle Vašich představ.

Pohodové okružní plavby s akreditovaným kapitánem

seriál:  termín cena za osobu 

38512 02. – 09.06. 10.900
38513 08. – 15.09. 10.900                               

cena zahrnuje: pronájem jachty na 7 nocí, služby kapitána
cena nezahrnuje: dopravu: + 2400 Kč, stravu, v  marině se platí před plavbou: vratná kauce 
za loď, výše je dle typu, pojištění kauce: cca 20 EUR/osobu, pokud si účastníci plavby zaplatí vrat-
nou kauci sami, nemusí se kauce pojišťovat, přídavný motor k  jachtě, cca 100-150 EUR/týden, 
úklid, povlečení, plyn: cca 20 EUR/osobu, pobytovou taxu: 1 EUR/noc, platí se v přístavu 
po plavbě se platí: nafta dle skutečnosti cca 100 – 160 EUR
poplatky během platby: kotvení v nedomovské marině (není nutné): 120 EUR/loď a noc, v domov-
ské marině nebo kotvení v zátokách zdarma

pouze pro termíny 
v období 30.06.-25.08.

do 31.1.10 %
pouze pro termíny

v období 30.06.-25.08.

do 31.1.11100 %

t á C
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Poloha: kvalitní privátní domy v  Bašce Vodě 
do max. 600metrů od moře. Vždy je garance 
ubytování pod magistrálou. V místě restaurace, 
kavárny, cukrárny, pizzerie, obchody, markety, 
klenotnictví, parkování u domu, v  některých 
případech za poplatek – nelze ovlivnit
Ubytování: dvoulůžkové  pokoje  s možností 
1 přistýlky s vlastním koupelnou a balkonem, 
pokoje jsou zařízeny dle vkusu svého majitele. 
Lůžkoviny a 1 malý ručník na osobu jsou v ceně. 
V pokojích není během týdne prováděn úklid ani 
výměna ložního prádla a ručníků a doplňování 
toal. papíru. Při delším pobytu je výměna prádla 
v sobotu Pokoje jsou typu NO NAME, což zname-
ná, že konkrétní fota domů nejsou k dispozici! 

Stravování: polopenze v restauraci Šebin (sní-
daně formou bufetu, večeře servírované – před-
krm, hlavní jídlo – výběr ze 2 hlavních jídel, salát, 
dezert, nápoj – sklenice minerální vody nebo   
džusu nebo piva nebo vína) 
Služby, zábava: dle místní bohaté nabídky leto-
viska Baška Voda, dětské hřiště, vodní atrakce za 
poplatek 
Pláž: oblázkové s pozvolným vstupem do vody, 
oceněné Modrou vlajkou, vodní sporty, lehátka 
a slunečníky za poplatek Nástup na ubytování 
pouze v sobotu, minimální počet nocí 7
Upozornění: transfer od ubytovací agentury 
na ubytování je v ceně, transfer zpět k autobu-
su poslední den pobytu si klienti zajišťují sami

seriál: 38531 07.05. – 02.06. 02.06. – 23.06. 23.06. – 07.07. 07.07. – 14.07. 14.07. – 18.08.
 15.09. – 06.10. 01.09. – 15.09. 25.08. – 01.09. 18.08. – 25.08. 

dosp. v 1/2 3.980 4.690 5.190 5.530 5.850
dítě do 12 na přist. 2.990 3.480 3.990 4.220 4.350
dítě do 12 na lůžku 3.240 3.740 4.280 4.450 4.990
dosp. os. na přist. 3.590 4.220 4.690 4.990 5.260                              

cena zahrnuje: 7 x ubytování, 7 x polopenzi s nápojem, pobytovou taxu 
cena nezahrnuje: dopravu: + 2500 Kč, parkování: + 15 kuna/den

Baška Voda – pokoje s polopenzí

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

desetiletí. Pláže jsou členité, s pozvolným vstupem 
do vody v jednotlivých zátokách a jejich malebnost 
doplňují skaliska roztroušená v moři s křišťálově čis-
tou vodou. Na oblázkových plážích naleznete i dosta-
tek stínu pod borovicemi, které mnohdy svými koru-

nami sahají až k samotnému 
moři. Nabízíme Vám ubytování na Brele, Bašce Vodě, 
Baško Polje, Makarské, Podgoře, Igrane a Gradacu.

Makarská riviera

Poloha: 30 m nad místní komunikací, poblíž 
hotelu Berulia, supermarket 50 m, 130 m od 
moře a pláže 
Vybavení: venkovní gril, parkovací místa pro 
auta, každý APT má klimatizaci (za poplatek), 
WiFi zdarma
Ubytování: v 1. patře pokoj č.1: pro max. 3 oso-
by, balkon s  terasou na moře, koupelna, vyba-
vená minikuchyňka s  lednicí a dvouvařičem, 
A 4 č. 2: s jednou 4 lůžkovou ložnicí, terasa na 
moře, denní místnost s kuchyňským koutem a TV, 
koupelna, A 3 č. 3: 1/3 ložnice s oknem, denní 
místnost s TV, kuchyňský kout, terasa s pergo-
lou a bočním pohledem na moře, A 3 č. 4: 1/3 
ložnice s koupelnou, okno přes denní místnost, 
denní místnost směrem k  horám, samostatná 
kuchyně, malá terasa pro posezení (cca 3 m)

od APT. Ve 2. patře: A 5 č. 5: 1/2 a 1/3 ložnice, 
APT č. 6:  2/2 ložnice, každý má terasu s přímým 
výhledem na moře a okolní ostrovy a druhou 
terasu směrem k horám, obývací prostor s roz-
kládací pohovkou (1,5 lůžka), kuchyňku s jídel-
ním koutem a koupelnu, zařízeno standartním 
nábytkem. V přízemí bydlí majitel a je zde i velká 
venkovní terasa s krásným výhledem na moře, 
na terase jsou stoly se židlemi a slunečníky pro 
možnost posezení. V  APT možnost ubytovat 
1 dítě do 3,99 let bez lůžka zdarma
Pláž: krásná dlouhá oblázková pláž s  pozvol-
ným vstupem je 130 m od vily, přístup z větší 
části po schodech, lehátka, slunečníky a vodní 
sporty za poplatek

Brela – vila Slavonka **

seriál: 38535  02.06. – 16.06. 16.06. – 30.06. 30.06. – 25.08. od 25.08. 

lůžko ve 2-3 pokoji  2.590 2.800 3.000 2.490
APT 1/3 – 1. patro s pergolou  7.900 8.700 9.400 6.700
APT 1/3 – terasa  7.100 7.850 8.600 5.890
APT 1/4 – 1 ložnice   8.800 10.700 11.800 8.100
APT 1/4 – 2 ložnice  11.100 12.000 13.500 10.300
APT 1/5 – 2 ložnice  11.800 13.800 14.600 11.100                               

cena zahrnuje: pokoj č. 1: ubytování pro 1 osobu v pokoji na 7 nocí, povlečení, ručníky (výměna 
1 x týdně), používání vybavené minikuchyňky a ledničky, spotřebu vody a el. energie, závěrečný úklid, 
apartmány: 7 x nájem APT (SO-SO), spotřebu vody a el. energie, povlečení, závěrečný úklid, ručníky 
cena nezahrnuje: doprava zahraničním busem: + 2500 Kč, klimatizace: + 35 kuna/den, dítě 
4-11,99 bez lůžka: + 600 Kč/7 nocí, přistýlka: + 1000 Kč
povinný poplatek na místě: pobytová taxa: dosp. osoba od 18 let: 50 kuna/7 nocí, dítě 12 – 
17,99 let: 25 kuna/7 nocí

leží 10 km severozápadně od Makarské a 5 km jiho-
východně od  Brely, se kterou je propojena místní 
promenádou. Je to významné a rušné letovisko na 

Makarské riviéře. V okolí se pěstuje vinná réva, olivov-
níky, fíkovníky, višně maraska. Jadranská magistrála 
tu vede nad obcí a neobtěžuje svým provozem hos-
ty. Předností Bašky Vody je bohatá vegetace včetně 
borových lesů, které dosahují až k dlouhým oblázko-

vým plážím. Před větrem z  vni-
trozemí je chráněna masívním 
pohořím Biokovo. Letovisko pat-
ří k  velmi oblíbeným, bohatý večerní život, mnoho 
kaváren, restaurací a obchodů. 

Baška Voda

do 28.2.5 %
max. 800 Kč

8 % do 28.2.
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Stravování: polopenze v restauraci Šebin (sní-
daně formou bufetu, večeře servírované – před-
krm, hlavní jídlo – výběr ze 2 hlavních jídel, salát,
dezert, nápoj – sklenice minerální vody nebo 
džusu nebo piva nebo vína) 
Služby, zábava: dle místní bohaté nabídky leto-
viska Baška Voda, dětské hřiště, vodní atrakce za
poplatek 
Pláž: oblázkové s pozvolným vstupem do vody,
oceněné Modrou vlajkou, vodní sporty, lehátka
a slunečníky za poplatek Nástup na ubytování 
pouze v sobotu, minimální počet nocí 7
Upozornění: transfer od ubytovací agentury 
na ubytování je v ceně, transfer zpět k autobu-
su poslední den pobytu si klienti zajišťují sami

23.06. – 07.07. 07.07. – 14.07. 14.07. – 18.08.
25.08. – 01.09. 18.08. – 25.08.

5.190 5.530 5.850
3.990 4.220 4.350
4.280 4.450 4.990
4.690 4.990 5.260 

nzi s nápojem, pobyto

okoje s polopenzí

nami sahají až k samotnému
moři. Nabízíme Vám ubytování na Brele, Bašce Vodě,
Baško Polje, Makarské, Podgoře, Igrane a Gradacu.
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od APT. Ve 2. patře: A 5 č. 5: 1/2 a 1/3 ložnice,
APT č. 6:  2/2 ložnice, každý má terasu s přímým
výhledem na moře a okolní ostrovy a druhou
terasu směrem k horám, obývací prostor s roz-
kládací pohovkou (1,5 lůžka), kuchyňku s jídel-
ním koutem a koupelnu, zařízeno standartním
nábytkem. V přízemí bydlí majitel a je zde i velká
venkovní terasa s krásným výhledem na moře,
na terase jsou stoly se židlemi a slunečníky pro
možnost posezení. V  APT možnost ubytovat
1 dítě do 3,99 let bez lůžka zdarma
Pláž: krásná dlouhá oblázková pláž s  pozvol-
ným vstupem je 130 m od vily, přístup z větší 
části po schodech, lehátka, slunečníky a vodní 
sporty za poplatek

Slavonka **

16.06. –30.06. 30.06. –25.08. od25.08.

2.800 3.000 2.490
8.700 9.400 6.700
7.850 8.600 5.890

10.700 11.800 8.100
12.000 13.500 10.300
13.800 14.600 11.100 

1 osobu v pokoji na 7 nocí, povlečení, ručníky (výměna
ky a ledničky, spotřebu vody a el. energie, závěrečný úklid,
bu vody a el. energie, povlečení, závěrečný úklid, ručníky 
busem: + 2500 Kč, klimatizace: + 35 kuna/den, dítě 
ka: + 1000 Kč
axa: dosp. osoba od 18 let: 50 kuna/7 nocí, dítě 12 –

vým plážím. Před větrem z  vni-
trozemí je chráněna masívním
pohořím Biokovo. Letovisko pat-
ří k  velmi oblíbeným, bohatý večerní život, mnoho 
kaváren, restaurací a obchodů. 

vou taxu 
en

5.260 

vou taxu
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Poloha: studia se nachází v  rodinném domě, 
umístěném v mírném svahu cca 350 m od pláže 
a od centra města, tržnice 250m, obchod 100 m
Ubytování: 2 - 3lůžková studia jsou umístěna 
v  1. a 2. patře. Ve studiu je manželská postel, 
vybavený kuchyňský kout, lednice, varná 
konvice, koupelna se sprchou + WC, balkon 
nebo terasa s čelním nebo bočním pohledem 
na moře, klimatizací (v ceně), SAT/TV,  WiFi, 
parkování u objektu zdarma. STU 3 je pouze 
s přímým výhledem na moře, nepřiplácí se zde 
garance ubytování. Jedno ze studií (PROMO) je 
orientované směrem na pohoří Biokovo a má 
vlastní kuchyňku umístěnou venku na malé 
terase pod přístřeškem, v  tomto studiu není 
možná přistýlka
Stravování: vlastní, lze dokoupit polopenzi 
v nedaleké restauraci Putnik s výbornou kuchyní, 
cca 50 m, snídaně bufet, večeře výběr ze 3 menu, 

polévka, hlavní jídlo, salát nebo dezert
Pláž: nádherné oblázkové pláže s  pozvolným 
vstupem do moře jsou vzdáleny cca 350 m
Sport: Ke sportovnímu vyžití slouží tenisové 
kurty, nabídka vodních sportů, potápěčské 
centrum Poseidon. V  blízkosti hřiště na mini 
fotbal, volejbal či minigolf (vše za poplatek)
Garance umístění STU: na 1. nebo 2. patře 
a přímý nebo boční výhled: + 1500 Kč/STU

seriál: 38536 do 23.06. 23.06. – 30.06. 30.06. – 25.08.
 od 08.09. 25.08. – 08.09. 

Promo studio 6.500 6.500 7.500
STU S 2 6.900 7.500 9.500
STU S 3 – moře 9.000 9.500 11.900                              

cena zahrnuje: 7 x ubytování ve zvoleném typu studia, služby delegáta, spotřebu vody, el. ener-
gie, ložní prádlo a ručníky
cena nezahrnuje: dopravu: + 2500 Kč, 1 x večeře: + 11 EUR, dítě do 12 let: + 8 EUR, 1 x polopen-
ze: + 14 EUR, dítě do 12 let: + 10 EUR, platba na místě, pes (malá rasa do 10 kg): + 10 EUR/den
povinný poplatek na místě: pobytová taxa: dosp. osoba od 18 let: 1,20 EUR/noc, dítě 12 – 17,99 let: 
0,60 EUR/noc

vila Manda ***

je malým, klidným letoviskem na Makarské riviéře 
a vyniká krásnými plážemi z drobných oblázků, 
bohatstvím okolních borových lesů a jedinečnou 

přírodní scenérií, jíž dominuje 
vápencový hřeben pohoří Bio-
kovo.

Baško Polje

Poloha: v lesoparku 80 m od pláže, podél 
pobřeží 2 km promenáda až do Bašky Vody, 
Makarská 8 km
Vybavení: komplex hotelu a dependancí Alem  
je složen z hlavní třípatrové budovy bez výtahu 
a jednopatrovými pavilony umístěných v  hus-
tém, borovicovém lesoparku, restaurace, recep-
ce, bar, k dispozici tenis, plážový volejbal, ani-
mace pro děti i dospělé, hřiště pro míčové hry
Ubytování: 2 lůžkové pokoje s  možností při-
stýlky s balkonem směr hory (v hotelu), kou-
pelna se sprchou a WC. Pokoje v  dependanci  
2 lůžkové s možností přistýlky s balkonem směr 
moře (za příplatek), koupelna se sprchou a WC. 
Všechny pokoje jsou jednoduše vybaveny star-
ším nábytkem, WiFi je dostupná v recepci hote-
lu, 1/1 pokoj za příplatek
Stravování: polopenze formou bufetu v hote-
lové restauraci. K večeři 2 dcl piva, vína, vody 
nebo minerálky. Možnost dokoupení all inclu-

sive light (plná penze formou švédských stolů, 
od 10.00 – 21.00 hod. místní točené nápoje 
jako pivo, bílé a červené víno, 3 druhy nealko-
holických nápojů a to s konzumací v centrální 
restauraci)
Pláž: oblázková pláž s pozvolným vstupem do 
moře je od hotelu vzdálena cca 80 m a je prolo-
žena betonovými platy

hotel a depandance Alem**

do 28.2.10 %

pouze pro termíny 
v období 30.06.-25.08.

do 31.1.10 %

seriál: 38537  02.06. – 09.06. 09.06. – 16.06. 08.09. – 15.09. 16.06. – 23.06. 23.06. – 30.06. 30.06. – 01.09.
 15.09. – 23.09.    01.09. – 08.09. 

dosp. osoba v 1/2 4.990 5.790 6.390 6.790 6.990 7.490
dosp. osoba na přist. 4.990 5.490 5.990 5.990 5.990 6.490
1. dítě do 11,99 na přist. ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
2. dítě do 11,99 bez lůžka 3.990 3.990 3.990 3.990 3.990 3.990
přípl. 1/1 pokoj 1.000 1.500 2.590 1.990 2.590 3.590                              

Možno ubytovat v pokoji 1/2+1: 2 dosp. osoby + 2 děti do 11,99 let viz tabulka 
dítě ZDARMA platí povinný poplatek: 250 Kč 

cena zahrnuje: 7 x ubytování, 7 x polopenzi s nápojem k večeři, pobytovou taxu, služby delegáta
cena nezahrnuje: dopravu: + 2500 Kč, doplatek na all inclusive light: + 2500 Kč, dítě 2-12 let: 
+ 1250 Kč, pokoj na mořskou stranu: + 500 Kč/pokoj/7 nocí  

je
a 
bo

Baško Polje

do 28.2.11100 %

pouze pro termíny 
v období 30.06.-25.08.

do 31.1.11100 %
il M d *
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je nejznámějším centrem Makarské riviery se spous-
tou obchůdků, kaváren, restaurací, bank, nádher-

ným přístavem, krásným starým centrem se mnoha 
kamennými domy a úzkými uličkami. Je centrem 
i kulturního a sportovního dění. Makarská nabí-

zí bohaté společenské vyžití, 
moderní ubytování v  hotelech 
a soukromých apartmánech. Nabízíme Vám oblíbený 
hotel Rivijera** a nově i hotel Biokovka***. 

Makarska

Poloha: velmi příjemný hotel pavilonového 
typu, který je umístěn v mírném svahu v zeleni, 
v blízkosti moře cca 100 m a v blízkosti hotelu 
Biokovka. Do centra Makarské lze dojít po pro-
menádě za cca 15 min
Vybavení: recepce, klimatizovaná restaurace, 
směnárna, trezor, kavárna, TV místnost, taneční 
terasa, obchod se suvenýry, aperitiv bar
Pokoje: dvoulůžkové se sprchou a WC, telefo-
nem,  ledničkou a balkonem. Některé pokoje 
jsou s  možností 1 přistýlky, ale nemají balkon. 
Z pokojů není výhled na moře. Každý pokoj je 
vybaven ventilátorem a televizí. WI-FI je zdarma 
Stravování: polopenze, snídaně formou bufe-
tu, večeře servírovaná, výběr ze 3 menu (polév-
ka, dezert, hlavní jídlo, salát formou bufetu), 
1 nápoj při večeři zdarma (výběr 2 dcl vína, 
piva, džusu nebo minerální vody)
Sport a zábava: tenisové kurty, hřiště na volej-

bal, stolní tenis, minigolf, dětské hřiště, vodní 
sporty. V  hlavní sezoně každý den animační 
sportovní program, 1x týdně dalmatinská veče-
ře v restauraci a 3x týdně živá hudba na taneční 
terase 
Pláž: oblázková, s pozvolným vstupem, přímo 
před hotelem cca 50 - 200 m vhodná pro děti 
i neplavce

Poloha: oblíbený hotel na okraji Makarské, cca 
800 m  od centra, hotel je zdravotně-rehabili-
tačním centrem a má bezbariérový přístup
Vybavení: recepce, výtah, restaurace, aperitiv 
bar, kavárna, čítárna, společenská místnost, kadeř-
nictví, TV sál, ambulance, fi tness, vnitřní bazén 
s  vyhřívanou mořskou vodou, terapeutické pro-
cedury, rehabilitace, vodní i suché masáže, sauna, 
internetový koutek (za poplatek), WiFi zdarma, 
bezplatné parkování (omezený počet míst)
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s  možností 
přistýlky, sprcha/WC, telefon, SAT TV, klimatiza-
ce, balkon, mořská strana (za příplatek), poko-
je označené „TMS“ jsou na mořskou stranu, 
v prvním poschodí, na okraji balkonu se nachá-
zí terasa, částečně se zásobníky vody, která brá-
ní výhledu, pokoje pro handicapované klienty 

jsou pouze dvoulůžkové s  balkonem na moř-
skou stranu (na vyžádání), možnost dokoupení 
ledničky (cca 4 EUR/den, na vyžádání)
Pláž: cca 100 m  od oblázkové pláže, lehátka 
a slunečníky za poplatek, vodní sporty za poplatek
Stravování: polopenze formou bufetu
Aktivity v  okolí: tenisové kurty, živá hudba, 
diskotéky, malý zábavný park

seriál: 38531 26.05. – 02.06. 02.06. – 09.06. 09.06. – 23.06. 23.06. – 07.07. 07.07. – 11.08.
  08.09. – 22.09. 18.08. – 08.09. 11.08. – 18.08.  

dosp. v 1/2 7.890 7.990 8.590 8.890 9.490
dítě 3-12 v 1/2 5.490 5.600 5.900 6.350 6.690
dítě do 12 na přist. ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
dosp. na přistýlce 6.700 6.850 6.990 7.200 7.890                              

akce: klienti, kteří mají v termínu pobytu narozeniny, mají tento den pobytu zdarma, tj. 
platí pouze za 6 nocí – akce 7=6 novomanželé, kteří měli svatbu 6 měsíců před zahájením 
pobytu, mají během pobytu 1 den zdarma, tj. platí pouze za 6 nocí akce 7=6,  musí předložit 
oddací list
cena zahrnuje: 7 x ubytování, 7 x polopenzi s 1 nápojem k večeři, služby delegáta, pojištění CK 
proti úpadku
cena nezahrnuje: doprava bus: + 2500 Kč, 1/1 pokoj: + 2900 Kč

seriál: 38556 09.06. – 16.06. 16.06. – 23.06. 23.06. – 30.06. 30.06. – 07.07. 07.07. – 14.07. 14.07. – 18.08.
   01.09. – 08.09. 25.08. – 01.09. 18.08. – 25.08. 

dosp.na lůžku 9.900 10.200 10.400 10.800 11.200 11.700
dosp.na přist. 8.900 9.200 9.400 9.800 10.200 10.700
dítě 3-13,99 na lůžku 5.050 5.900 6.150 6.700 7.150 7.400
dítě 7-13,99 na přist.  5.300 6.100 6.400 6.950 7.400 7.650
se 2 dosp.                              

dítě 3-6,99 let na přistýlce se 2 dosp. ZDARMA, dítě 3-6,99 let na lůžku s rodiči ZDARMA  
cena zahrnuje: 7 x ubytování s polopenzí, pobytovou taxu, delegáta, klimatizaci
cena nezahrnuje: doprava: + 2500 Kč, pokoj TMS (balkon s omezeným výhledem): + 300 Kč/
os., mořská strana: + 600 Kč/os, 7 x oběd: + 2000 Kč, 1/1 pokoj B: + 3400 Kč, dětská postýlka: 
+ 1900 Kč, lednička: + 4 EUR/noc, platba na místě (1/1 pokoj, lednička a dětská postýlka pouze 
na vyžádání)

hotel Rivijera **

hotel Biokovka ***

do 28.2.5 %

do 15.2.7 %
do 15.3.5 %

9 % do 31.1.

MMMMaakkkkaarrsskkkkaa até společenské vyžití,
moderní ubytování v  hotelech
a soukromých apartmánech. Nabízíme Vám oblíbený 
hotel Rivijera** a nově i hotel Biokovka***.
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sporty. V  hlavní sezoně každý den animační 
sportovní program, 1x týdně dalmatinská veče-
ře v restauraci a 3x týdně živá hudba na taneční 
terase
Pláž: oblázková, s pozvolným vstupem, přímo
před hotelem cca 50 - 200 m vhodná pro děti
i neplavce

cca
bili-

tiv 
eř-

zén 
ro-
na, 

ma, 

ostí 
za-
ko-
nu,
há-
rá-

nty 

jsou pouze dvoulůžkové s  balkonem na moř-
skou stranu (na vyžádání), možnost dokoupení 
ledničky (cca 4 EUR/den, na vyžádání)
Pláž: cca 100 m  od oblázkové pláže, lehátka
a slunečníky za poplatek, vodní sporty za poplatek
Stravování: polopenze formou bufetu
Aktivity v  okolí: tenisové kurty, živá hudba,
diskotéky, malý zábavný park

09.06. – 23.06. 23.06. – 07.07. 07.07. – 11.08.
18.08. – 08.09. 11.08. – 18.08..

8.590 8.890 9.490
5.900 6.350 6.690

ZDARMA ZDARMA ZDARMA
6.990 7.200 7.890 

ytu narozeniny, mají tento den pobytu zdarma, tj.
manželé, kteří měli svatbu 6 měsíců před zahájením
ma, tj. platí pouze za 6 nocí akce 7=6,  musí předložit

nzi s 1 nápojem k večeři, služby delegáta, pojištění CK 

č, 1/1 pokoj: + 2900 Kč

23.06. –30.06. 30.06. –07.07. 07.07. –14.07. 14.07. –18.08.
01.09. – 08.09. 25.08. – 01.09. 18.08. – 25.08.

10.400 10.800 11.200 11.700
9.400 9.800 10.200 10.700
6.150 6.700 7.150 7.400
6.400 6.950 7.400 7.650

ZDARMA, dítě 3-6,99 let na lůžku s rodiči ZDARMA 
, pobytovou taxu, delegáta, klimatizaci

pokoj TMS (balkon s omezeným výhledem): + 300 Kč/
: + 2000 Kč, 1/1 poko
na místě (1/1 pokoj, l

ivijera **

okovka ***

ednička a dětská postýlka pouze

mezeným výhledem): + 300 Kč/
oj B: + 3400 Kč, dětská postýlka:
ednička a dětská postýlka pouze

zí boha
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hotel Podgorka

Lovor

seriál: 38538 dosp. osoba dítě do 9,99 let dítě  do 13,99 let dítě  do 13,99 let dosp. osoba rodinná cena
 v 1/2 na přist. v 1/2 na přist. na přist. 2 dosp. + 2 děti

02.06. – 09.06. 7.400 ZDARMA 5.300 4.100 6.800 20.720 
09.06. – 16.06. 7.800 ZDARMA 5.600 4.300 7.200 21.840 
16.06. – 23.06. 7.900 ZDARMA 5.700 4.400 7.300 22.120 
23.06. – 30.06. 8.200 ZDARMA 5.800 4.500 7.600 22.950 
30.06. – 07.07. 8.500 ZDARMA 6.000 4.800 7.900 23.800 
07.07. – 18.08. 8.900 ZDARMA 6.300 4.900 8.100 24.920 
18.08. – 25.08. 8.600 ZDARMA 6.020 4.700 8.000 24.100 
25.08. – 01.09. 8.400 ZDARMA 5.900 4.600 7.800 23.520 
01.09. – 08.09. 8.200 ZDARMA 5.800 4.500 7.600 22.950 
08.09. – 15.09. 7.800 ZDARMA 5.600 4.300 7.200 21.840 
15.09. – 22.09. 7.400 ZDARMA 5.300 4.100 6.800 20.720                               

ZDARMA dítě do 9,99 let na přistýlce – platí povinný poplatek 250 Kč 
(omezený počet pokojů!) 

cena zahrnuje: 7 x ubytování v pokoji strana park, 7 x polopenzi formou švédských stolů, pojiště-
ní CK proti úpadku, pobytovou taxu, služby delegáta
cena nezahrnuje: doprava: + 2500 Kč, mořská strana: + 960 Kč/osobu/7 nocí, 7 x oběd v restau-
raci Riva: + 1750 Kč, 1/1 pokoj: cena na vyžádání v CK, dětská postýlka: + 5 EUR/noc, parkování: 
50 kuna/den, platí se na recepci hotelu

se nachází v  samém srdci Dalmácie, v  ekologicky 
nejčistší části Makarské riviery. Vrcholky Biokova 
dodávají tomuto středisku fascinující kulisu přírodní 
scenerie. Místní oblázkové pláže nabízí dost prostoru 

i stínu pro každého návštěvníka a romantické kavár-
ničky, lemující promenádu, řadí Podgoru k nejhezčím 
místům na Jadranu. Díky pohostinnosti místních lidí 
se sem klienti stále vrací. Nabízíme Vám ubytování 
v oblíbeném hotelu Podgorka a depandanci Lovor. 

Parkování pro osobní auta je za 
poplatek. Platí se na recepci hotelu. V Podgoře máme 
delegáta  (v termínu od 09.06. – 22.09.2018).

Podgora

Poloha: v  samém centru letoviska a v těsné 
blízkosti oblázkové pláže
Vybavení: recepce, hotelová restaurace, bar, 
kavárna, TV místnost, WiFi v lobby za poplatek, 
stůl na stolní tenis za poplatek, parkování na 
vymezeném parkovišti za poplatek 
Ubytování: standartní dvoulůžkové pokoje 
s možností 1 přistýlky mají vlastní koupelnu 
a balkon nebo terasu (oddělenou od ložnice 
skleněnými posuvnými dveřmi, zakončenou 
francouzským oknem), všechny pokoje mají TV 
a telefon, pokoje na mořskou stranu za příplatek 
Stravování: snídaně a večeře jsou podávány 

formou bufetu v  hotelové restauraci (výborná 
kuchyně)
Pláž: oblázková pláž přímo před hotelem, 
lehátka a slunečníky za poplatek, potápěcí cen-
trum a vodní sporty za poplatek

Rodinná cena – možnost výhodně ubyto-
vat ve dvoulůžkovém pokoji s 1 přistýlkou: 
2 dospělé osoby a 2 děti – 1. dítě na lůžku 
s rodiči do max. 5,99 let a druhé dítě na při-
stýlce do 13,99 let

Poloha: nad hotelem Podgorka, cca 75 schodů, 
v  klidném místě, všechny pokoje na mořskou 
stranu, je součástí hotelu Podgorka
Vybavení: recepce v  hotelu Podgorka, hote-
lová restaurace, bar, kavárna, TV místnost, WiFi 
v lobby za poplatek, parkování za poplatek
Ubytování: standardní dvoulůžkové pokoje 
s balkonem bez možnosti přistýlky a 2 lůžkové 
pokoje bez balkonu s  možností 1 přistýlky – 
rozkládací křeslo pouze pro děti do 12 let 
Stravování: v  restauraci hotelu Podgorka for-

mou švédských stolů – vyhlášená kuchyně
Pláž: oblázková pláž 80 m, lehátka a slunečníky 
za poplatek, potápěcí centrum, vodní sporty za 
poplatek

*Možnost výhodně ubytovat ve dvoulůž-
kovém pokoji s  přistýlkou 2 dospělé osoby 
a 2 děti do 13,99 let na společném 3. lůžku – 
viz ceník,1 dítě do 5,99 let bez lůžka – ZDARMA

hotel Podgorka **+

depandance Lovor **

seriál: 38539 dosp. osoba dítě do 9,99 dítě 10 -13,99 dítě  do 13,99  v 1/2 2 děti 3 -13,99  
 v 1/2 na přist. na přist.  dosp. os. na přist. na spol. 3. lůžku – cena za každé dítě

16.06. – 23.06. 6.900 ZDARMA 3.450 4.850 2.790
23.06. – 30.06. 7.200 ZDARMA 3.600 5.050 2.890
30.06. – 07.07. 7.600 ZDARMA 3.800 5.350 3.050
07.07. – 28.07. 7.800 ZDARMA 3.900 5.490 3.150
28.07. – 11.08. 7.990 ZDARMA 3.990 5.590 3.200
11.08. – 18.08. 7.900 ZDARMA 3.950 5.550 3.190
18.08. – 25.08. 7.800 ZDARMA 3.900 5.490 3.150
25.08. – 01.09. 6.990 ZDARMA 3.500 4.890 2.800
01.09. – 08.09. 6.900 ZDARMA 3.450 4.850 2.790
08.09. – 15.09. 6.800 ZDARMA 3.400 4.790 2.750                               

*Zdarma dítě do 9,99 let na přistýlce, zvýhodněná cena pro dítě do 13,99 let na přistýlce
*2 děti do 2,99 let (1dítě bez lůžka) v pokoji 1/2+1 – obě děti ZDARMA 

cena zahrnuje: 7 x ubytování, 7 x polopenze formou bufetu, delegáta, pobytovou taxu
cena nezahrnuje: doprava: + 2500 Kč, parkování: 50 kuna/den, platí se na recepci hotelu, led-
nička: + 4 EUR/den, platí se na recepci, musí být objednaná, 1/1 pokoj na vyžádaní, ceny v CK

do 28.2.5 %

9 % do 31.1.

10 % do 10.2.

7 % do 10.3.

4 % do 10.4.

hotel Podgor

Lovor

se nachází v  samém srdci Dalmácie, v  ekologicky 
nejčistší části Makarské riviery. Vrcholky Biokova 
dodávají tomuto středisku fascinující kulisu přírodní 
scenerie. Místní oblázkové pláže nabízí dost prostoru 

i s
ni
m
se
v 

PPPPooddddggoorraa

do 28.2.5555 %

9999 % do 31.1.

11100 % do 10.2.

7777 % do 10.3.

4444% do 10.4.
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Drvenik je známá přímořská osada, vzdálená cca 25 km 
jižně od města Makarská a 10 km severně od Grada-
cu. První osady se na na tomto území zmiňují již ve 
13. století. Drvenik se rozprostírá mezi příkrými hřbe-

ty pohoří Biokova a mořským břehem s nádherný-
mi plážemi a dělí se na dvě části, umístěné ve dvou 
zátokách Donja a Gornja Vala. Donja Vala je označo-
vána za rušnější část Drveniku, přesto na Vás dýchne 
kouzlo malebné rybářské vesničky. Najdete zde řadu 

restaurací, barů, obchody, smě-
nárnu a poštu.

Drvenik 

Poloha: Drvenik, v části Donja Vala cca 50m od 
krásné oblázkové pláže s pozvolným vstupem 
do vody.  Každý pokoj je vybaven novým nábyt-
kem, TV/SAT, vlastní sprchou, WC a balkonem. 
Venkovní i vnitřní posezení, zahradní gril
Ubytování: 2 a 3 lůžkové pokoje s  vlastním 
koupelnou, sprcha, WC, balkón, TV/SAT, Každý 
pokoj je vybaven novým nábytkem, klienti mají 

k dispozici společnou vybavenou kuchyň
Stravování: polopenze v konobě  Jelaš přímo 
u moře (cca 100 m od vily) snídaně bufetem, 
večeře servírované – polévka, salátový bufet, 
výběr ze 2 hlavních jídel
Pláž: 50 m, na pláži vodní sporty – půjčovna 
šlapadel a loděk za poplatek

Poloha: v Drveniku v části Donja Vala přímo 
u krásné oblázkové pláže
Vybavení: vila disponuje velkou terasou s pohle-
dem na moře a možností posezení i pro větší 
skupinu osob. Nově: SAT/ TV, Wi-fi , klimatizace 
(za poplatek). Všechna studia a apartmány mají 
vybavený kuchyňský kout pro daný počet osob
Ubytování: STU 2: 2 lůžka, sprcha, WC, bal-
kón nebo terasa (pohled moře), STU 3: 2 lůž-
ka, 1 přistýlka, sprcha, WC, balkón nebo terasa 
(pohled moře), APT 4: 1x oddělená 2 lůžková 
ložnice, obývací místnost s rozkládacím dvoj-
lůžkem, sprcha nebo vana WC, balkón (pohled 
moře), APT 4+1: 1/3 ložnice, obývací místnost 
s rozkládacím 2lůžkem, sprcha nebo vana, WC, 
balkon nebo terasa pohled moře nebo 1/3lůž-
ková ložnice, 1/2 lůžková ložnice, sprcha nebo 
vana, WC, balkon nebo terasa pohled moře
Stravování: vlastní, možno dokoupit polopenzi 

v restauraci Jelaš (40m), snídaně formou bufetu, 
večeře servírované – polévka, salátový bufet, 
výběr ze 2 hlavních jídel
Pláž: přímo u oblázkové pláže s  pozvolným 
vstupem do vody, na pláži vodní sporty – půj-
čovna šlapadel a loděk za poplatek

seriál: 38553  do 09.06. 09.06. – 16.06. 16.06. – 23.06. 23.06. – 30.06. 30.06. – 01.09.
  od 22.09. 15.09. – 22.09. 08.09. – 15.09. 01.09. – 08.09. 

dosp. osoba v 1/2  4.800 5.500  5.700 6.000 6.990
dítě do 11,99 let na přist.  3.400 3.860 4.000 4.300 4.800                              

cena zahrnuje: 7 x ubytování ve zvoleném typu pokoje, 7 x polopenzi, pobytovou taxu
cena nezahrnuje: doprava: + 2600 Kč

seriál: 38554 09.06. – 16.06. 16.06. – 23.06. 23.06. – 30.06. 07.07. – 14.07. 30.06. – 07.07.
 15.09. – 22.09. 08.09. – 15.09. 01.09. – 08.09. 25.08. – 01.09. 14.07. – 25.08. 

STU 2 6.650 6.890 7.100 6.890 8.600
STU 3 7.600 8.100 8.300 8.600 9.950   
APT 4 10.900 11.400 11.900 12.300 14.200
přistýlka 1.000 1.000 1.900 1.900 1.900                              

cena zahrnuje: 7 x ubytování ve zvoleném typu apartmánu, pobytovou taxu
cena nezahrnuje: doprava: + 2600 Kč, 7 x polopenze  dosp. osoba: + 2600 Kč, 7 x polopenze dítě 
do 11,99 let: + 1600 Kč

vila Jelaš ***

vila Porat ***

do 28.2.5 %

do 28.2.5 %

9 % do 31.1.

9 % do 31.1.

DDDDrrvveenniiiikkkk
restaurací, barů, obchody, smě-
nárnu a poštu.

od
em 
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ím 
ždý 

mají 

k dispozici společnou vybavenou kuchyň
Stravování: polopenze v konobě  Jelaš přímo 
u moře (cca 100 m od vily) snídaně bufetem, 
večeře servírované – polévka, salátový bufet, 
výběr ze 2 hlavních jídel
Pláž: 50 m, na pláži vodní sporty – půjčovna 
šlapadel a loděk za poplatek

mo 

le-
ětší 
ace

mají 
ob

bal-
ůž-
asa
ová 
oj-
ed
ost 

WC, 
ůž-
bo 

nzi 

v restauraci Jelaš (40m), snídaně formou bufetu, 
večeře servírované – polévka, salátový bufet, 
výběr ze 2 hlavních jídel
Pláž: přímo u oblázkové pláže s  pozvolným 
vstupem do vody, na pláži vodní sporty – půj-
čovna šlapadel a loděk za poplatek

09.06. – 16.06. 16.06. – 23.06. 23.06. – 30.06. 30.06. – 01.09.
15.09. – 22.09. 08.09. – 15.09. 01.09. –08.09.

5.500  5.700 6.000 6.990
3.860 4.000 4.300 4.800 

m typu pokoje, 7 x polopenzi, pobytovou taxu

23.06. – 30.06. 07.07. – 14.07. 30.06. – 07.07.
01.09. – 08.09. 25.08. – 01.09. 14.07. – 25.08.

7.100 6.890 8.600
8.300 8.600 9.950  

11.900 12.300 14.200
1.900 1.900 1.900

m typu apartmánu, po
polopenze dosp oso

elaš ***

orat ***

ba: + 2600 Kč, 7 x polopenze dítě
obytovou taxu

ba: + 2600 Kč, 7 x polopenze dítě
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Oblíbené letovisko v  jižní části Makarské riviery, 
najdete zde příjemné oblázkové pláže s  pozvolným 
vstupem do vody, přímo pod pohořím Rilič, které 

dotváří přírodní kulisu tohoto místa. Je zde spousta 
kaváren a restaurací na promenádě. Možnost zakou-
pení výletů, lodní, Medugorje, Dubrovník, Bačinská 
jezera,… Nabízíme ubytování v  soukromých vilách 

přímo v  Gradacu nebo blízkém 
Bristu (2 km před Gradacem).

Gradac

Poloha: všechny vily jsou do max. 450 m od 
moře a pláže, u domu je místo na parkování 
auta, mnoho restaurací, kaváren, obchůdků, 
směnárny
Vybavení: všechny APT mají vybavené kuchy-
ně pro daný počet osob včetně ledničky, terasu 
nebo balkon, koupelnu, většinou je u domů 
gril, 1 dítě do 2 let v APT ZDARMA
Ubytování: S2, S3: studio pro 2-3 osoby, A 2, 
A 3, A 2+2: apartmán s 1 ložnicí, A 4, A5: apart-
mán se 2 ložnicemi, A 6, A 7: apartmán se 3 lož-

nicemi, A 8: 4 ložnice
Stravování: vlastní, možnost dokoupit jídlo 
v restauraci, max. vzdálenost do 500 m
Pláž: pláže jsou krásné, oblázkové, vhodné i pro 
neplavce a malé děti, na pláži půjčovna vod-
ních sportů za poplatek, lehátka a slunečníky 
za poplatek, potápěcí centrum 

Poloha: 80 m od moře a 30 m od centra
Vybavení: supermarket 40 m, společné poseze-
ní s grilem, parkování u domu, kavárny a restau-
race do 100 m, parkování u domu
Ubytování: krásné, nově zrekonstruované APT 
a studia. STU 2: místnost s manželským lůžkem, 
možnost 1 přistýlky (za poplatek), A 2+2: ložnice 
s manželským lůžkem, denní místnost s rozklá-
dacím gaučem pro 2 osoby, každý APT má kou-
pelnu a terasu nebo balkon. Všechny mají klima-
tizaci (za poplatek – pokud ji budou používat).

Stravování: vlastní, v místě restaurace a taverny
Pláž: krásná oblázková pláž 80 m od domu

seriál: 38541   do 23.06. 23.06. – 30.06. 30.06. – 07.07. 07.07. – 18.08.
   od 01.09.  18.08. – 01.09. 

S 2, A 2   5.700 6.200 7.600 8.400
S 3, A 3   8.400 9.000 10.400 11.000
A 1/2+2   9.000 10.400 12.000 12.400
A 4 (A 2/2)   10.500 11.400 13.300 14.800
A 5 (A 1/2+1/3,A 1/3+2, A1/2+3)  11.900 13.100 15.300 16.200
A 6 (A 2/3, A 3/2, A 1/3+3, A 2/2+2)  13.300 14.500 16.800 17.900
A 7 (A 2/2+3,A2/2+1/3, A 5+2)  14.200 16.000 18.900 19.500
A 8 (A 4/2, A 2/3+1/2, A 2/2+4, A 5+3, A 6+2) 15.700 17.400 19.900 20.900
přistýlka   1.590 1.590 2.400 2.400                              

AKCE 7=6: do 1.6. a od 21.9.2018
Dítě do 2 let zdarma, dítě 2-7 let bez lůžka: + 4 EUR denně
minimální doba pobytu: 7 nocí, nástup: od 14.00 hod, odjezd do 10.00 hod.
cena zahrnuje: nájem apartmánu na 7 nocí, povlečení, ručníky, spotřebu vody a el. energie, dele-
gáta, závěrečný úklid, asistenci česky mluvícího partnera v agentuře 
cena nezahrnuje: doprava: + 2600 Kč, 7 x polopenze: + 2400 Kč, 7 x večeře: + 1800 Kč, děti do 6 let 
mají na stravu slevu: - 50%, doplatek za dítě 2-7 let bez lůžka: + 4 EUR/den, platba na místě v agentuře
povinný poplatek na místě: pobytová taxa: dosp. osoba od 18 let: 1,10 EUR/noc, dítě 12 – 17,99 let: 
0,55 EUR/noc

seriál: 38551 STU 2 A 2+2 přist. ve
   STU 

do 02.06. 4.750 8.290 1.390
02.06. – 09.06. 5.200 9.500 1.390
09.06. – 16.06. 6.650 10.650 1.390
16.06. – 23.06. 7.800 12.990 1.390
23.06. – 21.07. 8.290 14.190 1.960
21.07. – 11.08. 9.950 15.150 1.960
11.08. – 01.09. 8.990 14.650 1.390
01.09. – 08.09. 7.800 12.990 1.390
08.09. – 15.09. 5.900 10.650 1.390
od 15.09. 4.750 8.290 1.390                              

cena zahrnuje: nájem apartmánu na 7 nocí, povlečení, ručníky, spotřebu vody a el. energie, závě-
rečný úklid
cena nezahrnuje: doprava: + 2600 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

soukromé apartmány 

8 km pod Podgorou se nachází Igrane, známé turistic-

ké místo s krásnou pláží, podél dlouhé pláže k Živo-
gošči při promenádě jsou vystavěny komfortní domy 
a vily, kavárny, obchody a restaurace.

Igrane

apartmány Prug ***

do 28.2.4 %

8 % do 31.1.

9 %
do 28.2.

5 %

Oblíbené letovisko v jižní části Makarské riviery, 
najdete zde příjemné oblázkové pláže s  pozvolným 
vstupem do vody, přímo pod pohořím Rilič, které 
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seriál:  termín počet dosp. dosp. dítě 6-18 let dítě do  6 let přípl.
  nocí v 1/2 na přist. na přist. na přist. 1/1 pokoj

3601 13.05. – 17.05. 4 7.390 5.750 4.970 1.500 3.000
3602 07.10. – 11.10. 4 7.390 5.750 4.970 1.500 3.000                              

cena zahrnuje: 4 x ubytování v hotelu, 4 x polopenzi, dopravu zahraničním busem, neomezený 
vstup do termálního areálu – 1. den od 15.00 hod, poslední den do 12.00 hod., zapůjčení županu, 
průvodce
cena nezahrnuje: pobytovou taxu, platí se na místě: 1,7 EUR za osobu a noc/ platí osoby od 18 let, 
komplexní cestovní pojištění včetně storna: + 130 Kč, ubytování v rodinném pokoji: + 1.990 Kč/noc 
minimální počet účastníků: 40

Opětovně Vám nabízíme oblíbené termíny do maďar-
ských termálních lázní. Budete mít možnost rela-
xovat 5 dní/4 noci v  příjemně teplých bazénech jak 

v Sárváru – hotelu Park Inn, v  Bükfürdo v hotelu 
Répce Gold. Doprava je zajištěna pohodlným auto-
busem, bydlet a stravovat se budete ve 4* hotelech 
s  veškerým komfortem. Na zájezdy do maďarských 

termálů se nevztahují žádné slevy. 
 Termální lázně

patří do sítě hotelů vyzařující mládí a svěžest.  
Park Inn byl postaven v roce 2006 a mimo 
jiné získal také Cenu maďarského turismu 
a kvality a také cenu Zelený hotel. Hotel je pro-
pojen s  termálním areálem krytou chodbou. 
Od května do konce září je otevřen i venkovní 
areál.  Všechny pokoje mají vlastní koupelnu, 
WC, fén, individuálně ovladatelnou klimatiza-
ci, SAT TV, připojení na internet zdarma, trezor.  
Bohaté bufetové snídaně a večeře se podávají 
v restauraci La Caraff a s venkovní terasou. Vyu-
žít můžete Graffi  ti bar, dětský koutek, kulečník, 
stolní fotbal a šipky, recepci, směnárnu, vlast-
ní parkoviště a podzemní garáže za poplatek. 
Hosté mají neomezený přístup do lázní (vnitřní 
a venkovní bazény s  termální léčivou vodou, 
vnitřní a venkovní zážitkové bazény, plavec-
ké bazény, venkovní a vnitřní skluzavky). Svět 
sauny je za poplatek. Hotel je spojen s  láz-
němi krytou vyhřívanou spojovací chodbou.

Oblíbený hotel s výbornými službami je propo-
jen s termálními lázněmi vytápěnou, spojovací 
chodbou. Nabízí 1 a 2 lůžkové klimatizova-
né pokoje s  možností přistýlky, všechny mají 
koupelnu, WC, telefon, mini bar, bezpečnostní 
schránku, možnost připojení k  internetu zdar-
ma v  lobby i na pokojích. Většina pokojů má 
balkon. Pokoje s  přistýlkou jsou bez balkonu. 
Hotel má lobby bar, obchod s dárkovými před-
měty, dětský koutek, biliard a uzavřené parko-
viště zdarma. V  hotelové budově se nachází 
Wellnes ostrov – pro hotelové hosty zdarma 
(plavecký bazén, jacuzzi, sauna, whirpool, par-
ní kabina), posilovna, kosmetika, pedikura, 
masáže, solná komora a solárium. Polopenze 
se podává v  klimatizované restauraci formou 
bohatého bufetu. Vstupné do zážitkové části 
lázní a sauny je v termálních lázních za popla-
tek . Při cestě zpět zastávka v Sopronu.

Sárvár – hotel Park Inn ****

Bükfürdo – hotel Repcé Gold ****

seriál:  termín počet dosp. dosp. dítě 3-6 dítě  6-11,99 dítě 12-15,99 přípl. 
  nocí v 1/2 na přist. na přist. na přist. na přist. 1/1 pokoj

3603 21.03. – 25.03. 4  6.290 5.400 2.750 3.990 5.100 2.000                              

cena zahrnuje: 4 x ubytování v hotelu, 4 x polopenzi, dopravu zahraničním busem, neomezený 
vstup do termálního areálu – 1. den od 14.00 hod., poslední den vstupné není v ceně, je možno 
použít hotelový Welness ostrov, zapůjčení županu a osušky, průvodce
cena nezahrnuje: pobytovou taxu, platí se na místě: 2 EUR za osobu a noc, platí osoby od 18 let, 
komplexní cestovní pojištění: + 130 Kč 
minimální počet účastníků: 40

TTTTeerrmmáááállllnníííí lllláááázznněěěě

dosp. dosp. dítě 6-18 let dítě do  6 let přípl.
v 1/2 na přist. na přist. na přist. 1/1 pokoj

7.390 5.750 4.970 1.500 3.000
7.390 5.750 4.970 1.500 3.000

x polopenzi, dopravu zahraničním busem, neomezený 
00 hod, poslední den do 12.00 hod., zapůjčení županu, 

 na místě: 1,7 EUR za osobu a noc/ platí osoby od 18 let, 
: + 130 Kč, ubytování v rodinném pokoji: + 1.990 Kč/noc 

termálů se nevztahují žádné slevy. 
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dosp. dítě 3-6 dítě  6-11,99 dítě 12-15,99 přípl.
na přist. na přist. na přist. na přist. 1/1 pokoj

5.400 2.750 3.990 5.100 2.000

x polopenzi, dopravu zahraničním busem, neomezený 
4.00 hod., poslední den vstupné není v ceně, je možno 

županu a osušky, průvodce
e na místě: 2 EUR za o

vodce
osobu a noc, platí osoby od 18 let, 

Maďarsko
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Krásné město Caorle se nachází na severu Itálie 
v oblasti zvané Veneto (Benátsko). Původně se jed-
nalo o ostrov s vodními kanály, kvůli čemuž je Caorle 

občas nazýváno malými Benátkami. V současné době 
má Caorle přibližně 12 000 obyvatel a nabízí svým 
návštěvníkům hned několik důvodů k návštěvě. 
Kromě již zmíněného historického centra se v Caor-

le nachází aquapark Aquafollie, 
mnoho obchodů, restaurací, spor-
tovní centrum, supermarkety aj. Pláže jsou zde vyhle-
dávané zejména pro svůj jemný písek a možnost 
sportovních aktivit.

Caorle

Poloha: moderní apartmánový komplex s výbor-
nou polohou je situován v centru Caorle – Spi-
aggia di Ponente, v  okolí se nachází mnoho 
restaurací, barů, pizzerií a kaváren, v  blízkosti 
jsou také tenisové kurty a minigolf, supermar-
ket je vzdálený přibližně 500 m, příjemnou pro-
cházkou po pobřežní promenádě (cca 15 min) 
je možné dojít až do historického centra města, 
rezidence je vhodná pro pobyty skupin různé-
ho zaměření – cca 500 m od komplexu se roz-
kládá park, ve kterém je možné si pronajmout 
plochy určené pro sportovní aktivity – basket-
bal, fotbal, tanec, aerobic, zumba, atd. 
Vybavení: velký bazén pro dospělé na střeše 
rezidence (zpravidla vyžadována koupací čepi-
ce), menší bazének pro děti, sluneční terasa 
s  lehátky (počet míst omezen), výtah a parko-
viště (1 parkovací místo pro každý apartmán), 
wi-fi  u bazénu (za příplatek)
Ubytování: moderně zařízené apartmány jsou 
vybaveny klimatizací, TV a safem, většina má 
mikrovlnnou troubu a pračku, každý apartmán 
má balkon nebo předzahrádku. A 4: obývací 
pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby a 2 
samostatnými rozkládacími lůžky, kuchyňský 
kout, koupelna, B 5: obývací pokoj s rozkláda-
cím dvoulůžkem a kuchyňským koutem, ložni-
ce pro 2 osoby, 5. lůžko formou rozkládacího 

křesla, buď v obývací části, nebo v ložnici, kou-
pelna, C 7: obývací pokoj s rozkládacím dvou-
lůžkem, jedním samostatným rozkládacím lůž-
kem a kuchyňským koutem, ložnice se 2 lůžky, 
2. ložnice s palandou nebo 2 oddělenými lůžky, 
koupelna, C 7 atipico: obývací pokoj s roz-
kládacím dvoulůžkem, jedním samostatným 
rozkládacím lůžkem a kuchyňským koutem, 
ložnice se 2 lůžky a vnitřním oknem, 2. ložnice 
s palandou nebo 2 oddělenými lůžky, vlastní 
sociální zařízení 
Stravování: vlastní
Pláž: 50 m, plážový servis k  dispozici (sluneč-
ník, lehátko, křesílko)

rezidence Colombo ***

seriál: 4902 A4 B5 C attic (6) C1 (6/7) 

26.05. – 02.06. 6.990 7.990 9.990 10.990
02.06. – 09.06. 8.490 9.490 10.990 18.990
09.06. – 16.06. 10.990 11.990 12.990 20.990
16.06. – 23.06. 12.990 14.990 17.990 22.990
23.06. – 30.06 17.990 19.990 21.990 22.990
30.06. – 04.08. 20.990 24.990 26.990 32.990
04.08. – 18.08. 21.990 25.990 27.990 32.990
18.08. – 25.08. 20.990 24.990 26.990 32.990
25.08. – 01.09. 13.990 16.990 17.990 19.990
01.09. – 08.09. 9.990 11.990 12.990 15.990
08.09. – 15.09. 6.990 7.990 9.990 10.990
15.09. – 22.09. 4.990 5.990 6.990 8.990                               

cena zahrnuje: nájem zvoleného typu APT na 7 nocí, služby delegáta, klimatizaci, plážový servis, 
závěrečný úklid
cena nezahrnuje: doprava: + 2090 Kč
poplatky hrazené na místě: pobytová taxa 3,5 EUR/osoba od 11 let/pobyt, spotřeby energií 
(voda, elektřina, plyn) 50 EUR/týden, vratná kauce 100 EUR, fakultativní: ložní prádlo 35 EUR/
typ A, 45 EUR/typ B, 55 EUR/typ C, dětská postýlka 10 EUR – obojí nutno objednat předem v CK, wi-fi  
u bazénu 5 EUR/7 hod., 10 EUR/15 hod., 15 EUR/30 hod.

Poloha: jeden z  nejoblíbenějších prázdnino-
vých komplexů v  Caorle se nachází v  klidné 
části letoviska, cca 5 min chůze od hlavní třídy 
s  obchody, restauracemi a kavárnami, nabízí 
2 typy ubytování: 1) jednopodlažní apartmá-
ny ve čtyřpatrové moderní rezidenci Luna a 2) 
mezonetové, dvoupodlažní, velmi pěkné vilky 
s  terasou nebo zahrádkou. Komplex je velmi 
oblíben zejména u rodin s dětmi, apartmány 
jsou také ideální volbou pro skupiny různých 
sportovních zaměření, cvičení je možné cca 
400 m od komplexu, kde se nachází městský 
park s  možností pronájmu sportovních ploch 
na basketbal, fotbal, aerobic, zumbu, jógu, atd.
Vybavení: velký bazén (25 x 10 m) s lehátky, 
dětský bazén, zahrada, terasa u bazénu s  plo-

chou vhodnou na slunění nebo cvičení, dět-
ské hřiště, výtah v hlavní budově a restaurace, 
v areálu je venkovní parkoviště, ale i podzemní 
garážové stání (na zpětné potvrzení – nutno 
rezervovat předem), wifi  u bazénu zdarma
Ubytování: apartmány a studia se nachází 
v  hlavní budově a ve vilkách, mají klimatiza-
ci, SAT/TV, sejf a některé apartmány venkovní 
krb, hlavní budova: APT typ B – pro 4/5 os. 
(35-50 m²): ložnice pro 3 os., obývací pokoj 
s  kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem 
pro 2 os., koupelna, balkon, ideální pro 4 osoby, 
APT typ C attic – pro 6 os. (45-60 m²): pod-
krovní apartmán v hlavní budově. 2/2 ložnice, 
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozklá-
dacím gaučem pro 2 os., koupelna, velká tera-

villaggio Luna ***
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Krásné město Caorle se nachází na severu Itálie 
v oblasti zvané Veneto (Benátsko). Původně se jed-
nalo o ostrov s vodními kanály, kvůli čemuž je Caorle 
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seriál: 4901 B (4/5) B1 (4/5) C1 (6/7) C attic (6) 

28.04. – 19.05. 7.290 7.790 8.490 8.490
19.05. – 26.05. 9.890 9.890 11.990 11.990
26.05. – 09.06. 10.990 10.990 13.990 13.990
09.06. – 16.06. 11.190 11.490 14.490 14.490
16.06. – 23.06. 12.490 13.990 16.990 16.990
23.06. – 30.06. 14.590 16.990 19.990 19.490
30.06. – 07.07. 20.490 21.590 24.990 24.490
07.07. – 04.08. 19.990 21.990 26.990 26.490
04.08. – 18.08. 21.990 23.990 28.990 28.490
18.08. – 25.08. 20.490 21.990 26.990 26.490
25.08. – 01.09. 14.590 16.990 19.990 19.490
01.09. – 08.09. 10.490 10.990 12.990 12.490
08.09. – 29.09. 6.490 6.590 8.290 8.290                               

cena zahrnuje: nájem zvoleného typu APT na 7 nocí, služby delegáta, klimatizaci, závěrečný úklid 
cena nezahrnuje: doprava: + 2090 Kč
poplatky placené na místě pobytu: povinné: pobytová taxa 3,5 EUR/osoba od 11 let/pobyt, 
poplatek za spotřebu energií (voda, elektřina, plyn) 40 EUR/typ B, 45 EUR/typ C, vratná kauce 
100 EUR, fakultativní: úklid vlastní nebo za poplatek od 50 EUR/APT, ložní prádlo 6 EUR/oso-
ba/výměna, dětská postýlka 4 EUR/den, plážový servis: + 58 EUR/týden (termín 16.6. – 8.9.), 
+ 38 EUR/týden (do 16.6. a od 8.9.) – nutno objednat předem v CK

sa s  krásným výhledem na moře vhodná pro 
večerní posezení, vily: APT typ B1 – pro 4/5 os. 
(35-50 m²): v přízemí obývací pokoj s kuchyň-
ským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 os., 
zahrádka, 1. patro: ložnice pro 2 nebo 3 os., 
koupelna, balkon, Apt typ C1 – pro 6/7 os. 

(45-60 m²): v přízemí obývací pokoj s kuchyň-
ským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 os., 
případně ještě gaučem pro 1 osobu, zahrádka, 
1. patro: 2/2 ložnice, koupelna, balkon
Stravování: vlastní
Pláž: 80 - 250 mtext

Rimini a Romagnolská riviera jsou jedním z nejvyhle-

dávanějších turistických letovisek v Evropě. Milovníky 
procházek jistě potěší 15 km dlouhých pláží, roman-
tická příjemná zákoutí a na všechny čekají klasické 

italské kavárny, restaurace, bary, 
diskotéky a mnoho dalších láka-
del.

Rimini

Poloha: hotel se nachází v Bellarii jedné z let-
ních destinací na Romagnolské riviéře, která 
je svou povahou vhodná především pro rodi-
ny s dětmi, necelých 200 m od pěší zóny „Isola 
dei Platani“, která poskytuje příjemné venkov-
ní posezení na terasách cukráren, zmrzlináren 
a jiných občerstvení, děti jistě ocení množství 
prolézaček, trampolín a autodráh. Příjemnou 
procházkou jsou dostupné také další turistické 
atrakce: Lunapark, přístav Bellaria – Igea Marina, 
Saracénská věž a italské trhy, nedaleko od hote-
lu je i železniční nádraží pro rychlejší spojení 
s Rimini (13 km) nebo je možno využít autobu-
sové dopravy
Vybavení: venkovní terasa, vnitřní bar k pose-
zení, recepce, výtah, restaurace, velký bazén, 
parkoviště, půjčovna kol zdarma (1-2 hod. denně)
Ubytování: prostorné, jednoduše a účelně zaří-
zené dvoulůžkové pokoje s  možností až 2 při-
stýlek mají balkon, TV, safe, klimatizaci, wi-fi , fén 
a vlastní sociální zařízení
Stravování: polopenze, snídaně formou konti-
nentálního bufetu, na výběr jsou salámy, sýry, 
cereálie, jogurty, nápoje z automatů a karaf 
v  ceně, večeře: 3 chodová s výběrem z menu, 

zeleninový bufet, dezerty nebo ovoce, 0,5 l vody 
zdarma, možnost dokoupení plné penze
Pláž: 250 m, písčitá s postupným vstupem do 
moře, v moři jsou kamenné vlnolamy, plážový 
servis za příplatek (slunečník a 2 lehátka), pláž 
je vybavena kabinkami na převlékání, toaleta-
mi, dětským hřištěm a službou plavčíka
Tip: 6.7.-8.7.2018 festival Notte Rosa, město je 
zahalené do růžové a oslavy trvají až do ranních 
hodin, rezervuje si pobyt co nejdříve!!!

hotel Maxim’s ***

seriál: 4903 16.06. – 23.06. 23.06. – 30.06. 30.06. – 04.08. 04.08. – 25.08. 25.08. – 01.09. 08.09. – 15.09.
 01.09. – 08.09. 

dosp.osoba 5.990 6.290 7.690 7.990 6.990 5.690
2. dítě do 10 let na př. 2.990 3.290 3.890 3.990 3.490 2.890
3. a 4. os. nad 10 let na př. 4.490 4.890 5.790 5.990 5.290 4.290                             

1. dítě do 10 let na přistýlce ZDARMA
cena zahrnuje: 7 x ubytování, 7 x polopenzi (vč. slavnostní večeře s aperitivem u bazénu/na plá-
ži/v hotelu – dle počasí a rozhodnutí hotelu), klimatizaci, služby delegáta, zákonné pojištění CK
cena nezahrnuje: doprava: + 2400 Kč, 7 x plná penze: + 1090 Kč, parkoviště: + 1,50 EUR/den 
(počet míst omezen), plážový servis cca 13 EUR/pokoj/den, malé domácí zvíře: +  20 EUR/týden 
(na vyžádání), dětská postýlka: + 20 EUR/týden (na vyžádání)
služby placená na místě pobytu: povinné: pobytová taxa (v roce 2017 neplatila)

6 %
do 15.2.

4 %

5 %
do 31.3.

3 %

C1 (6/7) C attic (6)

8.490 8.490
11.990 11.990
13.990 13.990
14.490 14.490
16.990 16.990
19.990 19.490
24.990 24.490
26.990 26.490
28.990 28.490
26.990 26.490
19.990 19.490
12.990 12.490

8.290 8.290 

T na 7 nocí, služby delegáta, klimatizaci, závěrečný úklid

vinné: pobytová taxa 3,5 EUR/osoba od 11 let/pobyt,
řina, plyn) 40 EUR/typ B, 45 EUR/typ C, vratná kauce
 za poplatek od 50 EUR/APT, ložní prádlo 6 EUR/oso-
plážový servis: + 58 EUR/týden (termín 16.6. – 8.9.),
o objednat předem v CK

pro 
os. 
yň-
os., 
os., 
os. 

(45-60 m²): v přízemí obývací pokoj s kuchyň-
ským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 os.,
případně ještě gaučem pro 1 osobu, zahrádka,
1. patro: 2/2 ložnice, koupelna, balkon
Stravování: vlastní
Pláž: 80 - 250 mtext

italské kavárny, restaurace, bary,
diskotéky a mnoho dalších láka-
del.

et-
erá 
di-
ola 
ov-
ren
tví 
ou

cké 
na, 
te-
ení 
bu-

se-
én, 
ně)
aří-
při-
fén

nti-
ýry, 
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nu,

zeleninový bufet, dezerty nebo ovoce, 0,5 l vody
zdarma, možnost dokoupení plné penze
Pláž: 250 m, písčitá s postupným vstupem do
moře, v moři jsou kamenné vlnolamy, plážový
servis za příplatek (slunečník a 2 lehátka), pláž
je vybavena kabinkami na převlékání, toaleta-
mi, dětským hřištěm a službou plavčíka
Tip: 6.7.-8.7.2018 festival Notte Rosa, město je
zahalené do růžové a oslavy trvají až do ranních
hodin, rezervuje si pobyt co nejdříve!!!

axim’s ***

0.06. 30.06. – 04.08. 04.08. – 25.08. 25.08. – 01.09. 08.09. – 15.09.

7.690 7.990 6.990 5.690
3.890 3.990 3.490 2.890
5.790 5.990 5.290 4.290                         

let na přistýlce ZDARMA
nzi (vč. slavnostní večeře s aperitivem u bazénu/na plá-
u), klimatizaci, služby delegáta, zákonné pojištění CK
x plná penze: + 1090 Kč parkoviště: + 1 50 EUR/den

3 EUR/pokoj/den, ma
týden (na vyžádání)

ce 2017 neplatila)

0 Kč, parkoviště: + 1,50 EUR/den 
lé domácí zvíře: + 20 EUR/týden 

Itálie
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Oblast na středovýchodě Itálie patří k  nejkrásnějším 
místům, neboť není tolik poznamenaná cestovním 
ruchem. Celá oblast je národní rezervací s překrásnou 

přírodou i historickými památkami, rozkládá se v nej-
vyšší části Apenin ve východní části střední Itálie, která 
v zimním období nabízí lyžování a v létě zaujme pře-
krásnými dlouhými písečnými plážemi. Podél Abruzz-

ského zálivu, pobřeží dlouhého 129 km, se táhnou 
početná letoviska, z  nichž doporučujeme navštívit 
městečko Atri, Vasto, Lanciano s mnoha pozoruhod-
nými kostely, Pescari, Chieti a další. Nabízíme Vám po 
loňské premiéře opět ubytování v Silvi Marině.

Abruzzo

Pro své čisté moře, slunné a široké pláže s množstvím 
hotelů, rezidencí, pizzerií a obchodů všeho druhu je 
Silvi Marina nazývána „Perlou abruzzského pobřeží“. 
Letovisko leží 10 km severně od Pescary a 1290 km 

od Prahy. Příjemné teplé počasí s možností koupání 
nabízí tato oblast od začátku května až do poloviny 
října. Silvi Marina se rozprostírá v  délce 6 km podél 
pobřeží. Pěkná písčitá pláž je lemována promená-
dou. Množství zábavy a sportovních příležitostí zaru-
čuje příjemné prožití dovolené v  této středomořské 

oblasti Jadranu. Pobyt si můžete 
zpestřit příjemnými a zajímavý-
mi výlety. Ubytování nabízíme 
v  prověřených rezidencích co nejblíže k  pláži. Uby-
tování v  hotelech a dalších rezidencích najdete na 
www.neantour.cz

Silvi Marina 

rezidence Azzurra
Poloha: rezidence v centru Silvi Marina leží 
v klidnější části hlavní promenády. Prostorné 
standardně vybavené apartmány jsou vhodné 
pro rodiny s dětmi i menší kolektivy. V blízkosti 
rezidence se nachází vlakové nádraží a tenisové 
kurty
Vybavení: výtah, dětské hřiště v blízkosti, prač-
ka, TV, možnost 1 přistýlky za poplatek, parko-
vání u rezidence v oploceném dvoře
Ubytování: APT BILO: 1/2 ložnice + rozkládací 
dvoulůžko v  denní místnosti, sociální zařízení, 
vybavená kuchyně pro daný počet osob, balkon
Stravování: možnost připlacení polopenze 
v rezidenci SEA RESORT (cca 750 m) 
Pláž: cca 50 m 

rezidence Mac
Poloha: rezidence v centru Silvi Marina ležící 
na hlavní promenádě. Standardně vybavené 
apartmány jsou vhodné nejen pro rodiny s dět-
mi, ale díky přilehlým barům a restauracím i pro 
milovníky nočního života 
Vybavení: výtah, pračka, bezbariérový vstup 
pro vozíčkáře, podzemní parkování s omeze-
ným počtem parkovacích míst, nedaleko rezi-
dence se nachází jeden z nejoblíbenějších barů
Ubytování: MONO 2-4: místnost s jedním až 
dvěma rozkládacími dvoulůžky, kuchyňským 
koutem, vlastní sociální zařízení (sprcha, WC), 
balkon, BILO 4: ložnice s dvoulůžkem, obývací 
místnost s rozkládacím dvoulůžkem a kuchyň-
ským koutem, vlastní sociální zařízení (sprcha, 
WC), balkon. Některé APT mají místnosti odděle-
né pouze dřevěnou přepážkou, TRILO 6: ložnice 
s dvoulůžkem, ložnice se dvěma lůžky, obývací 
místnost s rozkládacím dvoulůžkem, kuchyň-
ským koutem, vlastní sociální zařízení (sprcha, 
WC), balkon nebo předzahrádka. Do všech typů 
ubytování možno doobjednat 1 přistýlku za 
poplatek 
Stravování: možnost připlacení polopenze 
v rezidenci SEA RESORT (cca 200 m) 
Pláž: cca 50 m 

rezidence Gugu
Poloha: rezidence v centru Silvi Marina ležící 
na hlavní promenádě v přímé blízkosti pláže. 
Standardně vybavené apartmány jsou vhod-
né nejen pro rodiny s dětmi, ale díky přilehlým 
barům a restauracím i pro milovníky nočního 
života 
Vybavení: výtah, bezbariérový přístup (plošina 
pro nájezd vozíčkářů), pračka, parkování u rezi-
dence v oploceném dvoře, pro každý apartmán 
jedno parkovací místo 
Ubytování: BILO 4: ložnice s dvoulůžkem, obýva-
cí místnost s rozkládacím dvoulůžkem a kuchyň-
ským koutem, vlastní sociální zařízení (sprcha, 
WC), balkon,  možno doobjednat 1 přistýlku za 

poplatek 
Stravování: možnost připlacení polopenze 
v rezidenci SEA RESORT (cca 150 m) 
Pláž: cca 20 m 

rezidence Pinetina
Poloha: rezidence v nejsevernější části Silvi 
Marina, ležící přímo naproti piniovému háji. 
Poskytuje klidnou dovolenou rodinám s dětmi 
a menším kolektivům, doporučujeme klientům 
s vlastní dopravou. V blízkosti se nachází velký 
supermarket a věž Torre di Cerrano
Vybavení: komplex dvou dvoupatrových vilek, 
v každé je 8 apartmánů, pračka, TV, rezidence 
nemá vlastní parkovací místa, parkování v blíz-
kém okolí
Ubytování: BILO 4: ložnice s dvoulůžkem, obýva-
cí místnost s rozkládacím dvoulůžkem a kuchyň-
ským koutem, vlastní sociální zařízení (sprcha, 
WC), předzahrádka, TRILO 6: ložnice s dvoulůž-
kem, ložnice se dvěma lůžky přístupná po toči-
tých schůdcích, obývací místnost s rozkládacím 
dvoulůžkem, kuchyňským koutem, dvě vlastní 
sociální zařízení (sprcha, WC), balkon. Do obou 
typů ubytování možno doobjednat 1 přistýlku 
za poplatek 
Stravování: vlastní 
Pláž: cca 50 m
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rezidence Green Marine 
Poloha: oplocený rezidenční komplex ležící 
v udržované zahradě v jižní klidnější částí Silvi 
Marina, v přímé blízkosti pláže. Apartmány jsou 
vhodné hlavně pro rodiny s dětmi, které chtějí 
uniknout z ruchu centra. V blízkosti komplexu se 
konají každou neděli menší trhy, v období čer-
venec – srpen je nedaleko lunapark, cca 700 m
od komplexu je velký supermarket
Vybavení: pračka, TV, kancelář partnerské CK 
přímo v  areálu, parkování v areálu rezidence 
v oploceném dvoře, omezený počet (nutno 
objednat předem, nelze garantovat) 
Ubytování: MONO 2-4: místnost s jedním až 
dvěma rozkládacími dvoulůžky, kuchyňským 
koutem, vlastní sociální zařízení (sprcha, WC), 
balkon, BILO 4: ložnice s dvoulůžkem, obývací 
místnost s rozkládacím dvoulůžkem a kuchyň-
ským koutem, vlastní sociální zařízení (sprcha, 
WC), balkon, TRILO 6: ložnice s dvoulůžkem, 
ložnice se dvěma lůžky (v některých apartmá-
nech palanda), obývací místnost s rozkládacím 
dvoulůžkem, kuchyňským koutem, vlastní soci-
ální zařízení (sprcha, WC), balkon. Do apartmá-
nu BILO a TRILO lze doobjednat 1 přistýlku za 
poplatek 
Stravování: vlastní
Pláž: 20-200 m 

rezidence Kara
Poloha: moderně zařízená oplocená třípatrová 
vilka v jedné z postranních uliček přímo v cen-
tru Silvi Marina je vhodná pro skupiny a celé 
kolektivy (dětské pobyty, sportovní kolektivy). 
V blízkosti se nachází jedna z nejoblíbenějších 
zmrzlináren v Silvi Marina a každý čtvrtek i trh. 
Vybavení: pračka, TV, rezidence nemá vlastní 
parkovací místa, parkování v okolí
Ubytování: BILO 4: ložnice s dvoulůžkem, obýva-
cí místnost s rozkládacím dvoulůžkem a kuchyň-
ským koutem, vlastní sociální zařízení (sprcha, 
WC), balkon, TRILO 6: ložnice s dvoulůžkem, 
ložnice se dvěma lůžky, obývací místnost s roz-
kládacím dvoulůžkem, kuchyňským koutem, 
vlastní sociální zařízení (sprcha, WC), předza-
hrádka. V obou typech ubytování možno doob-
jednat 1 přistýlku za poplatek 
Stravování: možnost přikoupení polopenze 
v blízkém hotelu 
Pláž: cca 80 m

seriál: 4904 MONO 2-4 BILO 4 TRILO 6
       7 nocí  

21.04. – 09.06. 6.450 7.500 8500
09.06. – 23.06. 7.500 8.500 9800
23.06. – 30.06. 9.200 10.800 13500
30.06. – 04.08. 12.850 14.900 16900
04.08. – 11.08. 16.900 20.250 23650
11.08. – 18.08. 21.900 25.300 28700
18.08. – 25.08. 18.600 21.950 25300
25.08. – 01.09. 9.190 10.800 13500
01.09. – 22.09. 6.450 7.500 8500                 

kauce: v uvedených objektech neplatí individuální klienti kauci, skupinové zájezdy platí kauci 100 EUR/APT
cena zahrnuje:  nájem APT na 7 (14) nocí, spotřebu elektrické energie, vody, plynu, závěrečný úklid, česky mluvícího 
delegáta (s výjimkou termínů 4.-24.8.2018)
cena nezahrnuje: dopravu: + 2650 Kč, přistýlka: + 30 EUR/týden, dětská postýlka: + 20 EUR/týden, povlečení: 
+ 10 EUR/osoba/pobyt, ručníky: + 5 EUR/osoba/pobyt, plážový servis: + 30 EUR/týden (2 lehátka a slunečník v zad-
ních řadách pláže), období 21.4. – 09.06. a od 8.9. do konce sezony je plážový servis zdarma (konec plážové sezony 
určuje majitel pláže), polopenze v v residenci Sea Resort: + 22 EUR/osoba a den, + 16 EUR/dítě 6-12let/den, + 11 EUR/
dítě 3-5 let/den (snídaně kontinentální, večeře výběr ze 2 menu)
povinný poplatek: pobytová taxa placená na místě – APT MONO: + 10 EUR/APT/týden, Bilo: + 15 EUR/APT/týden, 
Trilo: + 20 EUR/APT/týden

seriál: 4905 MONO 2-4 BILO 4 TRILO 6
       14 nocí  

02.06. – 16.06. 12.500 14.200 15.890
16.06. – 30.06. 15.500 17.550 20.950
01.09. – 15.09 10.500 12.500 14.200
08.09. – 22.09. 9.200 10.800 11.900

Pinetina

Green Marine

Kara

Kara

Green Marine pláž

Pinetina zahrada

ci, skupinové zájezdy platí kauci 100 EUR/APT
energie, vody, plynu, závěrečný úklid, česky mluvícího 

R/týden, dětská postýlka: + 20 EUR/týden, povlečení: 
vý servis: + 30 EUR/týden (2 lehátka a slunečník v zad-
ezony je plážový servis zdarma (konec plážové sezony 

EUR/osoba a den, + 16 EUR/dítě 6-12let/den + 11 EUR/
u)
ONO: + 10 EUR/APT/t
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eriál: 4905 MONO 2-4 BILO 4 TRILO 6
4 nocí

.06. – 16.06. 12.500 14.200 15.890

.06. – 30.06. 15.500 17.550 20.950

.09. – 15.09 10.500 12.500 14.200

.09. – 22.09. 9.200 10.800 11.900

Kara

Kara

Green Marine pláž

Pinetina zahrada

týden, Bilo: + 15 EUR/APT/týden, 

6 EUR/dítě 6 12let/den, + 11 EUR/

týden Bilo: + 15 EUR/APT/týden
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Pro milovníky aktivního odpočinku i  koupání  jsme 
opět zařadili do své nabídky jeden z  nejúspěšněj-

ších zájezdů. Jedná se o pobyt u čistého Jaderského 
moře v hotelu s polopenzí proložený výlety. Zájezd je 
vhodný i pro celé rodiny. Kdo se chce pouze koupat, 
využije toho v plné míře, komu se týdenní lenošení 
na pláži zdá příliš dlouhé, navštíví s námi nejznámější 

národní parky Chorvatska jako jsou Plit-
vická jezera, vodopády řeky Krka, Šibenik, 
Kornatské ostrovy a soutěsku Paklenica v pohoří Vele-
bit. Ve 2 termínech i chorvatské Benátky Trogir a Split. 
Všechny návštěvy a prohlídky národních parků jsou 
doprovázeny česky mluvícím průvodcem.

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

Ubytování: hotel ALBA *** – 110 m od pláže, 
moderně zařízené 2 lůžkové pokoje s možnos-

tí 1 přistýlky, vlastní sociální zařízení, balkon, 
stropní ventilátor v  každém pokoji, možnost 
volby pokoje s  výhledem na moře za přípla-
tek nebo k  místní komunikaci, rodinné poko-
je (oddělená ložnice + rozkládací dvoulůžko 
140 cm v  obýváku, 2 x WC, minikuchyňka, 
jídelní kout) na vyžádání – u rodinných poko-
jů povinný příplatek za mořskou stranu. Wifi  
zdarma i na pokojích, kód obdrží zájemci na 
recepci. Animační programy zdarma od června 
do 31.08.2018 s výjimkou soboty.
Stravování: snídaně a večeře formou bufetu

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

301* 15.06. – 24.06.  10.390 5.200 9.790
302 22.06. – 01.07. 10.590 5.200 9.990
303 29.06. – 08.07. 10.890 5.200 10.190
304 06.07. – 15.07.  10.990 5.200 10.290
305 13.07. – 22.07.  10.990 5.200 10.290
306 17.08. – 26.08.  10.990 5.200 10.290
307 24.08. – 02.09. 10.590 5.200 9.990
308* 31.08. – 09.09. 10.390 5.200 9.790                               

cena za dítě do 12 let v rodinném pokoji: - 1.600 Kč z ceny dospělé osoby
cena zahrnuje: 7 x ubytování, 7 x polopenzi formou bufetu, výlety uvedené v programu s výjimkou 
vstupů, průvodce, dopravu klimatizovaným busem, pojištění CK proti úpadku, pobytovou taxu
cena nezahrnuje: pokoje s  výhledem na moře: + 900 Kč/pokoj/týden, 1/1 pokoj: seriál 301: 
+ 1200 Kč, ostatní termíny: + 2850 Kč, komplexní cestovní pojištění: + 260 Kč
vstupné Plitvická jezera: do 30.6.: dosp. osoba: 150 HRK, dítě 7-18let: 80 HRK, od 30.6.-31.08.: 
dosp. osoba: 250 HRK , dítě 7-18 let: 110 HRK, platí si každý sám na pokladně
odjezdová místa: Praha, Beroun, Plzeň, Písek, Milevsko (od 4 osob), Tábor, ČB i po trase (možnost 
domluvy pro skupinky)
doporučené kapesné na ostatní vstupy: cca do 29 EUR  + lodní výlet Kornaty + Telaščica: 30 EUR 
(220 kuna), minimální počet účastníků: 38   

Program zájezdu

Národní parky Chorvatska 
s pobytem u moře

do 28.2.5 %
 max. 800 Kč

9 % do 28.2.

parky Chorvatska jako jsou Plit

Pro milovníky aktivního odpočinku i  koupání  jsme 
opět zařadili do své nabídky jeden z  nejúspěšněj-

šíc
m
vh
vy
na

NNNNNáááárrooddddnníííí ppaarrkkkkyy CCCChhhhoorrvvaatttsskkkk
s pobytem u moře

do 28.2.5555 %
 max. 800 Kč

9999 % do 28.2.

národní národníkkkkaa
Pobyty s výlety
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Většina z nás si při cestě na Jadran ani nestačí povšim-
nout hezkých míst při cestě. Proto opět zařazujeme 

inovovaný úspěšný hvězdicový zájezd s  pobytem 
u moře na jednom místě, s výborným jídlem a boha-
tým programem. Chceme Vás pozvat do slovinské 
Lublaně, která zůstává i přes své historické skvosty 
často opomíjená, do slovinského krasu – navštívíme 

Škocjanskou jamu s nádhernou krápníko-
vou výzdobou, relaxaci na pláži zpestříme výlety do 
Puly, Motovum, Pazinu, ale i Poreče. Třešničkou na 
dortu bude prohlídka italských Benátek, které nestačí 
vidět jen jednou.    

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

páním ve Vrsaru a rybím piknikem. Cena 25 EUR
9. den: po snídani odjezd do Itálie na Punta 
Sabbioni, odtud lodí (20 EUR jízdenka) oko-
lo ostrovů Murano, Burano, Torcello a Lido do 
romantických Benátek (cca 40 minut), pro hlídka 
nejzajímavějších míst – náměstí sv. Marka, bazi-
lika Sv. Marka, Dóžecí palác, kostel sv. Jana 
a Pavla, kanál Grande. Navečer zpět na Punta 
Sabbioni, odjezd do ČR
10. den: návrat v časných ranních hodinách

Ubytování: ** hotel Delfi n v Poreči – Zelená 
Laguna, (nově zrekonstruované 1/2 pokoje 
s koupelnou),  na přistýlce nelze dospělá osoba, 
v pokojích nejsou manželská lůžka 
Stravování: polopenze formou bohatých švéd-
ských stolů

Program zájezdu

Perly Slovinska a  Istrie 
s výletem do Benátek

seriál:  termín cena 

309 07.09. – 16.09. 8.990                               

cena zahrnuje: 7 x ubytování  v pokoji bez balkonu, 7 x polopenzi formou bufetu, dopravu klimat. 
busem včetně výletů, pojištění CK proti úpadku, průvodce, pobytovou taxu
cena nezahrnuje: jednolůžkový pokoj: + 650 Kč, balkon: + 400 Kč/osobu a pobyt, pokoj na moře: 
+ 400 Kč, komplexní cestovní pojištění: + 260 Kč
slevy: dítě do 12 let na přistýlce: - 1500 Kč
doporučené kapesné na vstupy: cca 50 EUR  (Škocjanské jeskyně, lodní lístek do Benátek, Pula)
minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

max. 400 Kč

do 28.2.5 %
max. 700 Kč

9 % do 28.2.

PPPPeerrllllyy SSSSlllloovviiiinnsskkkkaa aa IIIIsstttrriiiiee
Škocjanskou jamu s nádhernou krápníko-
vou výzdobou, relaxaci na pláži zpestříme výlety do
Puly, Motovum, Pazinu, ale i Poreče. Třešničkou na
dortu bude prohlídka italských Benátek, které nestačí 
vidět jen jednou.    
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páním ve Vrsaru a rybím piknikem. Cena 25 EUR
9. den: po snídani odjezd do Itálie na Punta
Sabbioni, odtud lodí (20 EUR jízdenka) oko-
lo ostrovů Murano, Burano, Torcello a Lido do
romantických Benátek (cca 40 minut), pro hlídkak
nejzajímavějších míst – náměstí sv. Marka, bazi-
lika Sv. Marka, Dóžecí palác, kostel sv. Jana
a Pavla, kanál Grande. Navečer zpět na Punta
Sabbioni, odjezd do ČR
10. den: návrat v časných ranních hodinách

Ubytování: ** hotel Delfi n v Poreči – Zelená
Laguna, (nově zrekonstruované 1/2 pokoje
s koupelnou),  na přistýlce nelze dospělá osoba,
v pokojích nejsou manželská lůžka
Stravování: polopenze formou bohatých švéd-
ských stolů

m zájezdu

z balkonu, 7 x polopenzi formou bufetu, dopravu klimat.
adku, průvodce, pobytovou taxu

650 Kč, balkon: + 400 Kč/osobu a pobyt, pokoj na moře: 
260 Kč
č
EUR (Škocjanské jeskyyně, lodní lístek do Benátek, Pula)yně, lodní lístek do Benátek, Pula)

eee
Pobyty s výlety
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Přijměte pozvání do míst, kde historie, příroda a moře 
nabízí dokonalou, zážitky proloženou aktivní dovo-

lenou. Navštívíme Ulcinj, Svatý Štefan, Budvu, Boku 
Kotorskou, Starý Bar, Skadarské jezero a perličkou 
bude výlet do Albánie – Shkodra. Výchozím místem 

pro výlety bude letovisko Čanj (mezi Pet-
rovacem a Barem) s  překrásnou 1200 m 
dlouho oblázkovou pláží. Při zpáteční cestě budete mít 
možnost se pokochat krásou starobylého Dubrovníku.

Za krásami Černé Hory

(program jednotlivých dnů může být prů-
vodcem upraven v závislosti na počasí)
1. den: odjezd v poledne z Prahy přes Č. Budě-
jovice, Rakousko do Chorvatska, noční přejezd
2. den: v poledne příjezd do Černé Hory – Čanju, 
ubytování, volno, koupání
3. den: snídaně, volný den, projížďka busem 
okolo Velké pláže až k řece Bojaně, kde se 
nachází spousta tradičních i  rybích restaurací, 
nádherné koupání, návrat do hotelu, po večeři 
prohlídka Ulcinju. Stará Ulcinj – návštěva pev-
nosti (Archeologické a etnografi cké muzeum, 
bývalé vězení)
4. den: po snídani odjezd do fj ordu Boka Kotor-
ská – z Perastu lodí krátká plavba ke kostelíku 
Gospa od Škrpjela (malé muzeum) – prohlíd-
ka historického Kotoru – města námořníků 
(v seznamu UNESCO), Budva (historické jádro 
města), zastávka na fotografování u Svatého 
Štefanu, klášter Reževiči, návrat, večeře
5. den: po snídani výlet do Albánie do kupec-
kého města Shkodra, vyjdeme na pevnost 
Rozafu, odkud je výhled na Skadarské jezero 
z albánské strany a na albánské řeky Bojanu 
a Drin. Skadar – procházka městem: kostely 
mešity, návštěva tržnice. Po návratu večeře 
6. den: snídaně, volný den, koupání u hotelu 
nebo na Kraljičině pláži, večeře
7. den: po snídani odjezd do Starého Baru, 
kde roste nejstarší oliva na Jadranu (přes 
2000 let), poté návštěva Cetinje – kulturní 
a duchovní centrum Černé Hory,  bylo hlavním 
městem starého Černohorského království, síd-
lili zde vládci země z dynastie Petrovič-Njegoš 
(poslední z dynastie jsou zde pochováni v krá-
lovské hrobce). Mezi další nejnavštěvovanější 
památky patří Cetinský klášter a černohorský 
palác Nikoly I. (dnes národní muzeum), při pěk-
ném počasí výjezd na horu Lovčen  (1.562 m) 
– mauzoleum krále Neguše s  krásným rozhle-
dem,odpoledne  návrat do hotelu, večeře
8. den: po snídani odjezd do Virpazaru (zří-
cenina hradu) – vstupní místo na jedno z nej-
větších balkánských jezer – Skadarské jezero 

10–13:00 hod. prohlídka návštěvnického cent-
ra, plavba lodí po jezeře s občerstvením, koupá-
ní z  lodě na jezeře, možnost ochutnat tradiční 
oběd šaran (kapr), návrat do hotelu, večeře
9. den: po snídani odjezd do Dubrovníku – 
(9 hodinová bezpečnostní přestávka řidičů), 
lanovkou na horu Srč, prohlídka města včetně 
městských hradeb, fakultativně lodí ze starého 
přístavu ve městě na ostrov Lokrum (pevnost, 
botanická zahrada, volno na koupání, ve večer-
ních hodinách odjezd do ČR přes Chorvatsko, 
Slovinsko a Rakousko
10. den: v odpoledních hodinách dojezd do ČR
Ubytování: hotel Babovič*** – je umístěn 
v turistickém letovisku Čanj, 200 m od oblázko-
vé pláže 
Vybavení hotelu: restaurace a jídelna, dvou-
lůžkové pokoje s možností jedné až dvou při-
stýlek, s vlastní koupelnou, klimatizací a TV, wifi  
zdarma v kavárně
Stravování: snídaně se podává formou bufetu, 
večeře o 3 chodech (polévka, výběr ze 2 hlav-
ních jídel, moučník)

seriál: termín dosp. osoba 3. a 4. osoba
  v 1/2 v pokoji

310 01.06. – 10.06. 10.890 10.690
311 07.09. – 16.09. 10.890 10.690                               

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: + 1990 Kč
doporučené kapesné na vstupy: 70 EUR a cca 500 HRK (do Dubrovníku při návštěvě hradeb 
i lanovky a využití všech dalších vstupů)
odjezdová místa: Plzeň, Praha, Benešov, Písek/ Tábor, ČB i po trase (možnost domluvy pro skupinky)
minimální počet účastníků: 38

Program zájezdu

do 28.2.5 %
 max. 800 Kč

9 % do 28.2.

ety bude letovisko Čanj (mezi Pet

Přijměte pozvání do míst, kde historie, příroda a moře 
nabízí dokonalou, zážitky proloženou aktivní dovo-

le
Ko
bu

ZZZZaa kkkkrráááássaammiiii ČČČČČeerrnnéééé HHHHoorryy

do 28.2.5555 %
 max. 800 Kč

9999 % do 28.2.

pro výlepro výleyy
Pobyty s výlety
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Pro ty, kteří rádi kombinují poznávání s odpočinkem 
u moře, nabízíme oblíbený zájezd na Korsiku, nazý-
vanou ostrovem krásy či perlou Středomoří. Korsika 

nadchne své návštěvníky barvami a vůněmi přírody, 
azurovým mořem s písečnými plážemi v malebných 
zátokách, nad nimiž se zdvihají vrcholky hor. Neza-
pomenutelná jsou korsická města a přístavy Porto, 

Ajaccio a Bonifaccio, které je díky svým 
bělostným útesům řazeno mezi největší pozoruhod-
nosti Evropy.

Korsika – ostrov krásy

1. den: odjezd časně ráno z Prahy směr Č. Budě-
jovice, přejezd Rakouska a Itálie, noční trajekt 
ze Savony do Bastie
2. den: ráno připlutí do Bastie, krátká pěší pro-
hlídka města, cestou na západní pobřeží Kor-
siky se zastavíme ve starobylém univerzitním 
městě Corte, dále uvidíme vodopády Anglais 
(pěší procházka 2 hod.), poté přejedeme do 
zálivu Sagone, cca 30 km severně od Ajaccia, 
a ubytujeme se v hotelu
3. den: volný den, odpočinek a koupání na krás-
né písčité pláži zálivu Sagone, 100 m od hotelu
4. den: celodenní výlet do Porta – cestou bude-
me projíždět Les Calanches – monumentál-
ní skalní útvary načervenalé barvy, kouzelné 
pohledy dolů na moře a zálivy, prohlídka centra 
lázeňského městečka Porto, procházka kolem 
zálivu, možnost koupání na oblázkové pláži, pro 
zájemce doporučujeme okružní plavbu lodí 
podél skal Les Calanches (plavba trvá 1 hod 
20 min)
5. den: celodenní výlet do soutěsky Spelunca 
– impozantní přírodní útvar, holé žulové stěny, 
někde i tisíc metrů vysoké, které prudce spada-
jí do níže tekoucí říčky. U  starého janovského 
mostu Pont de Zaglia si můžete dát první osvě-
žující koupel, další zopakovat na konci soutěsky 
u mostu Pont Vecchio. Právě mezi těmito dvě-
ma místy budete moci obdivovat nejpůsobivěj-
ší přírodní scenérie. Pěšky trvá trasa z Evisy do 
Oty soutěskou Spelunca 4 hodiny. Zpět auto-
busem podél pobřeží do místa ubytování
6. den: volný den, odpočinek a koupání 
7. den: celodenní výlet do Ajaccia – prohlídka 
historického jádra města s citadelou a katedrá-
lou, možnost návštěvy rodného domu Napoleo-
na, nabízí se prohlídka bohatých sbírek Fescho-
va muzea výtvarného umění a  kaple rodiny 
Bonapartů. Doporučujeme navštívit místní trh 
ve středu města (nákup domácích produktů 
a  ovoce). Možnost koupání na městské pláži. 
Později odpoledne autobusem dojedeme na 
mys La Parata, projdeme se kolem janovské 
věže s nádhernými výhledy na Sanquinaires – 
Krvavé ostrovy  
8. den: volný den, odpočinek a koupání
9. den: po snídani odjezd z hotelu, cesta pove-
de na jih ostrova, zastavíme se ve Filitose 
(UNESCO) – prehistorickém nalezišti menhirů, 
typickém pro Korsiku (pěší okruh, zastávka 
1-1,5 hod), dále pokračujeme do Bonifaccia – 
tzv. Gibraltaru Korsiky, zde doporučujeme asi 
1,5 hod plavbu lodí kolem jeskyně a vápenco-
vých skalních útvarů s výhledy na domy posa-
zené na útesech, v Bonifacciu kolem přístavu 

vystoupáme do opevněného města s  typický-
mi uličkami, kde se z mnoha míst naskýtají pře-
krásné výhledy na okolí a na Sardinii. Je možné 
sestoupit po schodech krále aragonského – 
ručně tesané schodiště z r. 1420 se 187 stupni 
se tyčí nad mořem a klesá až k mořskému bře-
hu. Dále pojedeme podél východního pobřeží 
do přístavu Bastia, nalodíme se na trajekt do 
Livorna
10. den: ráno po vylodění non stop přejezd do 
ČR, předpokládaný příjezd ve večerních hodi-
nách

Ubytování: Calcatoggio – cca 30 km od Ajaccia 
v zálivu Sagone a v zátoce La Liscia, 100 m od 
krásné rozlehlé písečné pláže d´Orcio. Nachází 
se zde supermarket, obchody s plážovým zbo-
žím a suvenýry. Hotel Le Narval**  bazénem je 
od Calcatoggia vzdálen cca 500 m. Pokoje jsou 
účelně zařízené s  vlastní koupelnou, dvoulůž-
kové s  možností přistýlky, čtyřlůžkové pokoje 
mají 2 lůžka v  přízemí a 2 lůžka na dřevěné 
podestě přístupné po schodech. Na teráskách 
pokojů a kolem bazénu je pěkné posezení, 
v areálu je restaurace a snack bar s velkoploš-
nou TV, u bazénu možnost připojení WiFi
Stravování: snídaně jsou typicky francouzské 
(croissanty, večky, máslo, džem, káva, čaj, čoko-
láda, džus), večeře bohaté o 4 chodech (před-
krm, hlavní jídlo, sýr, moučník, ¼ l vína)

seriál:  termín 1. a 2. os. 3. a 4. os.
   na přist.

3301 29.06. – 08.07. 16.990 16.490
3302 17.08. – 26.08. 16.990 16.490                              

cena zahrnuje: dopravu zahraničním busem, trajekt, uvedené výlety, 7 x ubytování v hotelu ve 
2-4 lůžkových pokojích, 7 x polopenzi, průvodce, pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění: + 260 Kč, příplatek za kajutu (obousměrně) na 
vyžádání: + 2800 Kč/os./2 lůžková kajuta, + 1400 Kč/os./4 lůžk. kajuta
odjezdová místa: Praha, Benešov, Votice, Tábor/Písek, České Budějovice
doporučené kapesné na vstupy: cca 60 EUR
minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

Program zájezdu

max. 800 Kč

8 %
do 31.1.

6 %

max. 800 Kč

6 %
do 28.2.

4 %
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vystoupáme do opevněného města s  typický-
mi uličkami, kde se z mnoha míst naskýtají pře-
krásné výhledy na okolí a na Sardinii. Je možné
sestoupit po schodech krále aragonského –
ručně tesané schodiště z r. 1420 se 187 stupni
se tyčí nad mořem a klesá až k mořskému bře-
hu. Dále pojedeme podél východního pobřeží 
do přístavu Bastia, nalodíme se na trajekt do
Livorna
10. den: ráno po vylodění non stop přejezd do

Ajaccio a Bonifaccio, které je díky svým 
bělostným útesům řazeno mezi největší pozoruhod-
nosti Evropy.

ČR, předpokládaný příjezd ve večerních hodi-
nách

Ubytování: Calcatoggio – cca 30 km od Ajaccia
v zálivu Sagone a v zátoce La Liscia, 100 m od
krásné rozlehlé písečné pláže d´Orcio. Nachází 
se zde supermarket, obchody s plážovým zbo-
žím a suvenýry. Hotel Le Narval**  bazénem je
od Calcatoggia vzdálen cca 500 m. Pokoje jsou
účelně zařízené s  vlastní koupelnou, dvoulůž-
kové s  možností přistýlky, čtyřlůžkové pokoje
mají 2 lůžka v  přízemí a 2 lůžka na dřevěné
podestě přístupné po schodech. Na teráskách
pokojů a kolem bazénu je pěkné posezení,
v areálu je restaurace a snack bar s velkoploš-
nou TV, u bazénu možnost připojení WiFi
Stravování: snídaně jsou typicky francouzské
(croissanty, večky, máslo, džem, káva, čaj, čoko-
láda, džus), večeře bohaté o 4 chodech (před-
krm, hlavní jídlo, sýr, moučník, ¼ l vína)

3. a 4. os.
na přist.

16.490
16.490                          

sem, trajekt, uvedené výlety, 7 x ubytování v hotelu ve 
vodce, pojištění CK proti úpadku

ojištění: + 260 Kč, příplatek za kajutu (obousměrně) na 
+ 1400 Kč/os./4 lůžk. kajuta
Tábor/Písek, České Bu
EUR

m zájezdu

kajuta
udějovice

ásyáááássyy
Poznávací zájezdy
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Velmi oblíbený zájezd se opravdu drží hesla To nej-
lepší ze Švýcarska – nechybí zde nic, co by neměl 
žádný návštěvník této země vynechat: jízda lanovkou 
a nejrozšířenějším švýcarským veřejným dopravním 

prostředkem – vlakem, návštěva čokoládovny, jedno 
z nejkrásnějších švýcarských měst – malebný Luzern. 
A zejména skutečnost, že navštívíme dvě nejvyhlá-
šenější horské oblasti na světě – Jungfrau a oblast 
Matterhornu. Zájezd je koncipován jako poznávací 

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

To nejlepší ze Švýcarska

1. den: odjezd večer z  ČR, noční přejezd přes 
SRN do Švýcarska
2. den: ranní procházka romantickým Luzernem, 
který leží na řece Reuss. Projdeme se podél jezera 
Vierwaldstätter See s pohledem na vrchol hory 
Pilatus (2.132 m n. m.). Nejslavnější památkou 
města je dřevěný most s kaplí Kappellbrücke. 
Bude následovat přejezd do oblasti Jungfrau. 
Odpolední pěší trasa Grutschalp – Murren – 
cca 1,45 hod nenáročná procházka, kdy se nám 
za příznivého počasí otevřou pohledy na horské 
velikány Eiger, Mönch a Jungfrau. Dále uvidíme 
vodopády Trümmelbachfälle – ojedinělou sou-
stavu 10 jeskynních vodopádů (část trasy proje-
deme skalním výtahem). Ubytování ve Wilder-
swilu u Interlakenu
3. den: po snídani odjedeme do Lauterbrun-
nen, odtud vlakem do Wengenu a lanovkou 
z Wengenu na Männlichen. Poté nás čeká turis-
tika s pozvolným klesáním přes Kleine Scheide-
gg (cca 2 hodiny). Dále budeme pokračovat:
a) do Grindelwaldu vlakem nebo 
b) pěšky z Kleine Scheidegg pod severní stě-
nou Eigeru do zastávky Alpiglen cca 2,5 hodiny 
anebo 
c) do Grindelwaldu pěšky cca 4 hod. Odjezd 
busem z Grindelwaldu do Wilderswilu
4. den: ráno návštěva soutěsky Aareschlucht, 
odjezd autobusem pod vodopády Reichenba-
chfälle, odtud historickou lanovkou vyjedeme 
na místo, kde byl v souboji zavražděn Sher-
lock Holmes. Odpoledne navštívíme skanzen 
v Ballenbergu u Brienz, druhá skupina si může 
zvolit procházku k Brienzskému jezeru, poté 
odjezd do Interlakenu – exkurze v čokoládov-
ně Schuh s ukázkou ruční výroby a ochutnáv-
kou nejjemnější švýcarské čokolády, možnost 
nákupu čokoládových pralinek (vstup 15 CHF 
zahrnuje výklad a ukázky výroby, ochutnávku 
čokolády a dárek), nákupy v Interlakenu
5. den: ráno odjezd z hotelu přes Interlaken 
do oblasti Grimsel, krátká zastávka u přehrady 
a průsmyku Grimsel (pěkné výhledy na fotogra-
fování), v poledne vlakem z Täsche do Zermattu 
– oblast Matterhornu 4.477 m n. m., 25 vrcholů 
vyšších než 4.000 m n. m., z Zermattu se nabí-
zejí následující možnosti turistiky: Gornergrat, 
Sunneg, Klein Materhorn či Matterhorn Glacier 
Trail. Večer odjezd
6. den: návrat do ČR v poledních hodinách

Ubytování: hotel Schönbühl s venkovním 
bazénem ve Wilderswilu, 4 km od Interlakenu. 
Od hotelu je překrásný výhled na okolní horské 
panorama. Dvoulůžkové a jednolůžkové poko-

je mají vlastní soc. zař., větší 3-6 pokoje mají 
pěkné společné soc. zař. na patře (ve čtyřlůžko-
vém pokoji lze ubytovat samostatně i 2 nebo 
3 osoby)
Stravování: polopenze

Program zájezdu

seriál: termín dosp.  dosp. 
  v 1/2 v 1/3 - 1/6 

4101 13.06. – 18.06. 8.490 7.190
4102 10.07. – 15.07. 8.490 7.190
4103 08.08. – 13.08. 8.490 7.190                               

cena zahrnuje: dopravu busem, 3 x ubytování, 3 x polopenzi, průvodce, pojištění proti úpadku
cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění: + 156 Kč, 1/1 pokoj: + 1000 Kč
doporučené kapesné na lanovky a vlaky: 180 CHF
nástupní místa: Praha, Benešov, Votice, Tábor, Písek, České Budějovice, za příplatek Brno (400,- Kč/os)
minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

max. 800 Kč

8 %
do 31.1.

6 %

max. 800 Kč

6 %
do 28.2.

4 %

Velmi oblíbený zájezd se opravdu drží hesla To nej-
lepší ze Švýcarska – nechybí zde nic, co by neměl 
žádný návštěvník této země vynechat: jízda lanovkou 
a nejrozšířenějším švýcarským veřejným dopravním 
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max. 800 Kč

8888 %
do 31.1.

6666 %

max. 800 Kč

6666 %
do 28.2.

4444 %

rrsskkkkaa
Poznávací zájezdy
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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 budeme v  příjemném 
rodinném hotelu AGRO ve Velké Lomnici v pokojích 
s  vlastním sociálním zařízením, z  některých pokojů 
výhledy na štíty hor. Stravování je zajištěno formou 
polopenze přímo v  hotelu s  jednotným chutným 

menu.  Nedaleký Vrbov, vyhlášený svými 
termálními bazény a bezvadným kou-
páním, bude jistě zpestřením Vaší dovolené. Během 
týdenního pobytu budou uskutečněny 4 autobusové 
výlety, které jsou zahrnuty v ceně. V posledních sezo-
nách velice oblíbený a rychle vyprodaný zájezd, pro 
velký zájem jsme zajistili 2 prázdninové termíny.

Slovensko – Vysoké Tatry

1. den: odjezd v ranních hodinách z ČR na Slo-
vensko. Nástupní místa: Praha (min. počet osob: 
4 – za příplatek), Č. Budějovice, Písek, Milevsko, 
Tábor, Pelhřimov, Jihlava, Brno, Olomouc,…) 
i po trase, po cestě zastávka  na oběd na území 
ČR, ubytování, večeře 
2. - 6. den: program s turistikou a možností kou-
pání v termálních bazénech ve Vrbově. Autobus 
bude k  dispozici celý týden. Během pobytu 
budou uskutečněny 4 výlety + 1 x odvoz k ter-
málnímu koupališti Vrbov 
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

7. 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 nástup-
ních míst. Poznámka: Svoz z Prahy do Tábora 
může být řešen i pravidelnou dopravou a jíz-
denky budou klientům ihned proplaceny

Program zájezdu

seriál:  termín cena 

42101 29.07. – 04.08. 6.690
42102 12.08. – 18.08. 6.690                               

cena zahrnuje: 6 x ubytování ve 2–4 lůžkových pokojích s vlastním soc. zař., 6 x polopenzi, dopravu 
klimat. busem, výlety uvedené v programu, průvodce po celou dobu pobytu, pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: nástupní místo Praha: + 300 Kč, fakultativně večer v Kolibě s večeří a cimbálem: 
+ 360 Kč, komplexní cestovní pojištění: + 182 Kč
doporučené kapesné na vstupy a lanovky: cca 65 EUR  
minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

hotel Agro

za českými krajany, turistikou a panenskou přírodou.Rumunsko – český Banát 

ké vesnici Gernik, prohlídka vesnice, Filipova 
díra
3. den: ráno odjezd busem do Sascy Romany 
– celodenní pěší výlet do kaňonu řeky Nery 
(skalnaté stěny jsou místy až 400 m vysoké), 
vodopády Vaicaga, možnost koupání v  řece 
Nera, několik variant náročnosti turistiky, návrat 
večer do Gerniku
4. den: návštěva kulturního domu s obecní kni-
hovnou, místní hřbitov, turistika v okolí Gerniku 
– pěší výlet k vodním mlýnkům U Petra, volný 
večerní program
5. den: po snídani pěší túra (cca 1,5 hod) k jesky-
ni Turecká díra, nádherné výhledy nad Gerni-
kem, od Turecké díry buď pěší přesun do Svaté 
Heleny, nebo možnost dojít zpět do Gerniku 
a přejet autobusem do Svaté Heleny, po příjez-
du ubytování a krátká prohlídka vesnice
6. den: celodenní výlet do srbského Banátu, 
návštěva tržnice v Bela Crkvi, přejezd ke kraja-
nům do vesnice Češko Selo, prohlídka kostela 
a místního muzea, oběd v  rybí restauraci na 
břehu Dunaje, možnost prohlídky městečka 

Ramu (plavba trajektem přes Dunaj), na závěr 
koupání u jednoho ze srbských jezer, návrat do 
Svaté Heleny
7. den: dopoledne pěší výlet do okolí – Kulha-
vá skála, odpoledne návštěva školy ve Sv. Hele-
ně, k večeru vyhlídka na Dunaj a Kazanskou 
soutěsku, pohled na zříceninu hradu Golubec, 
který leží na srbské straně Dunaje, volný večer-
ní program
8. den: celodenní výlet, dopoledne hodinová 
plavba lodí po Dunaji v Kazaňské soutěsce, 
prohlídka jeskyně Veterani, návštěva starých 
termálních lázních BăileHerculane (bazény 
v přírodě), k večeru návštěva další české vesni-
ce  Eibenthalu, návrat na ubytování
9. den: časně ráno odjezd do ČR, předpokláda-
ný příjezd ve večerních hodinách
Ubytování: je zajištěno ve dvou až třílůžko-
vých pokojích v rodinách českých krajanů, kteří 
jsou velmi přátelští a pohostinní (3x v Gerniku a 
4x ve Sv. Heleně) 
Stravování: plná penze v  rodinách (oběd ve 
formě balíčku)

Program zájezdu

seriál:  termín cena 

4001 29.06. – 07.07. 9.290                               

cena zahrnuje: 7 x ubytování, 7 x plnou penzi, dopravu busem, průvodce, pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění: + 234 Kč, 1/1 pokoj: + 1400 Kč
doporučená výměna na vstupné: cca 40-50 EUR, (v českých vesnicích je možnost platit v obcho-
dech také českými korunami)
nástupní místa: Praha, Benešov, Votice, Tábor, (Písek), Č. Budějovice, Třeboň, Jindř. Hradec, Pelhři-
mov, Humpolec, Brno, minimální počet účastníků: 38

max. 800 Kč

8 %
do 31.1.

6 %

max. 800 Kč

6 %
do 28.2.

4 %

1. den: odjezd v pátek odpoledne z ČR, noční přejezd přes Slovensko 
(nebo Rakousko) a Maďarsko
2. den: dopoledne příjezd do Rumunska se zastávkou (cca 1,5 hod.) 
v barokním městě Temešvár, výměna peněz, prohlídka centra a nej-
větší pravoslavné baziliky v Rumunsku, odpoledne ubytování v čes-

max. 300 Kč

do 28.2.5 %
max. 500 Kč

9 % do 28.2.

SSSSlllloovveennsskkkkoo – VVVVyyssookkkkéééé TTTT leký Vrbov, vyhlášený svými 
termálními bazény a bezvadným kou-
páním, bude jistě zpestřením Vaší dovolené. Během
týdenního pobytu budou uskutečněny 4 autobusové
výlety, které jsou zahrnuty v ceně. V posledních sezo-
nách velice oblíbený a rychle vyprodaný zájezd, pro
velký zájem jsme zajistili 2 prázdninové termíny.
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7. 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 nástup-
ních míst. Poznámka: Svoz z Prahy do Tábora
může být řešen i pravidelnou dopravou a jíz-
denky budou klientům ihned proplaceny

m zájezdu

vých pokojích s vlastním soc. zař., 6 x polopenzi, dopravu
průvodce po celou dobu pobytu, pojištění CK proti úpadku

300 Kč, fakultativně večer v Kolibě s večeří a cimbálem: 
82 Kč
y: cca 65 EUR
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Ramu (plavba trajektem přes Dunaj), na závěr
koupání u jednoho ze srbských jezer, návrat do
Svaté Heleny
7. den: dopoledne pěší výlet do okolí – Kulha-
vá skála, odpoledne návštěva školy ve Sv. Hele-
ně, k večeru vyhlídka na Dunaj a Kazanskou
soutěsku, pohled na zříceninu hradu Golubec,
který leží na srbské straně Dunaje, volný večer-
ní program
8. den: celodenní výlet, dopoledne hodinová 
plavba lodí po Dunaji v Kazaňské soutěsce, 
prohlídka jeskyně Veterani, návštěva starých 
termálních lázních BăileHerculane (bazény
v přírodě), k večeru návštěva další české vesni-
ce Eibenthalu, návrat na ubytování
9. den: časně ráno odjezd do ČR, předpokláda-
ný příjezd ve večerních hodinách
Ubytování: je zajištěno ve dvou až třílůžko-
vých pokojích v rodinách českých krajanů, kteří 
jsou velmi přátelští a pohostinní (3x v Gerniku a 
4x ve Sv. Heleně)
Stravování: plná penze v  rodinách (oběd ve
formě balíčku)

m zájezdu

nzi, dopravu busem, průvodce, pojištění CK proti úpadku
štění: + 234 Kč, 1/1 pokoj: + 1400 Kč
-50 EUR, (v českých vesnicích je možnost platit v obcho-

bor, (Písek), Č Budějovvice, Třeboň, Jindř. Hradec, Pelhři

snicích je možnost platit v obcho

vice, Třeboň, Jindř Hradec, Pelhři-

TatryTTTTaatttrryy menu.  Neda

Poznávací zájezdy
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Země tulipánů a větrných mlýnů 
Program: 3101
1. den: odjezd z ČR ve večerních hodinách, noční přejezd SRN
2. den: v ranních hodinách přijíždíme do Aalsmeeru, kde navštívíme největ-
ší květinovou burzu na světě, poté odjezd do Alkmaaru – tradiční sýrový trh 
(nenapodobitelná atmosféra starých sýrových tradic), pokračovat budeme do 
poklidné starobylé rybářské vesnice Volendam, která kromě rybářských spe-
cialit (mimo jiných ryb také úhoři) nabízí také možnost zakoupení vafl í (zají-
mavé je také malé muzeum této sladkosti). Další atrakcí bude plavba lodním 
expresem do malebné vesnice Marken, kde během prohlídky shlédneme také 
interiér typického markenského domu. Na soukromé farmě Nico (dříve Alida 
Hoeve) ochutnáme čerstvý domácí sýr, přejezd na ubytování
3. den: po snídani odjedeme do Noordwijku, účastníme se Květinového 

© Dreamstime.com/Quicktour

© Dreamstime.com/Quicktour

seriál:  termín cena 

38601 20.06. – 24.06. 6.250                               

cena zahrnuje: opravu zájezdovým autobusem, 3 x ubytování v hotelu***, 3 x polopenzi, služby 
průvodce, info materiál a zákonné pojištění CK
cena nezahrnuje: příplatek za 1/1 pokoj: + 700 Kč/os. a noc, komplexní cestovní pojištění vč. 
storna: + 130 Kč
Doporučené kapesné na vstupné: cca 40 EUR
Nástupní místa: Tábor, Písek, Strakonice, České Budějovice, Český Krumlov a Kaplice

seriál:  termín cena 

3101 19.04. – 23.04. 6.690
3102 25.04. – 29.04. 6.690                               

cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem s WC a videem, 2 x ubytování v hotelu, 2 x snídani, 
průvodce, pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: 1/1 lůžkový pokoj + 990 Kč, komplexní cestovní pojištění: +130 Kč
doporučené kapesné: 40 – 60 EUR
minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

Krásná a nedotčená příroda slovinských hor, vodo-
pády a jezera v kombinaci s koupáním na Jadranu. 
Řada památek UNESCO, jeskyně, hrady, jezera Bled 

a Bohinj a mnoho dalších. Slovinsko nabí-
zí vše, co si o své dovolené můžete přát!

Slovinsko 
“malá země s velkým srdcem“

1. den: odjezd v brzkých ranních hodinách, pří-
jezd do Slovinska. Velký okruh Julskými Alpa-
mi – nejkrásnější horská panoramata, Kranjska 
Gora – horské středisko a řeka Soča a další,  
odjezd na ubytování, nocleh 
2. den: po snídani odjezd k jezeru Bled s maje-
státním hradem na skále, který se tyčí nad jeze-
rem, fakultativně možnost návštěvy hradu 
(cesta na ostrůvek gondolami). Návštěva roman-
tické soutěsky Vintgar (měří 1 400 m a je zakon-
čená vodopádem), odpoledne přejezd k jezeru 
Bohinj – největší slovinské jezero s průzračně 
čistou vodou, vodopád Savica, snad nejznáměj-

ší  a největší  vodopád ve Slovinsku. Ubytování, 
nocleh
3. den: po snídani odjezd na prohlídku roman-
tického „loupežického hradu“ ve skalách Pred-
jamski grad, prohlídka největší krápníkovou 
jeskyni v Evropě – Postojanska jama, jízda 
podzemním vláčkem, 20 km podzemních cho-
deb. Odjezd na ubytování, nocleh
4. den: po snídani prohlídka přímořských letovi-
sek Piran a Portorož. Volný program, možnost 
relaxace u moře a koupání. Večer odjezd domů 
5. den: ranní příjezd do ČR

Program zájezdu

K nejoblíbenějším jarním zájezdům patří tradičně 

Holandsko – vydejte se s námi do země květin, vod-
ních kanálů, rozsáhlých pastvin s proslulými větrnými 
mlýny, naučných skanzenů, mořských lázní, sýrových 

farem a malebných holandských měst 
a přístavů. Připravili jsme pro Vás 2 pro-
gramové nabídky.

Holandsko

korza – světoznámý průvod alegorických vozů vyzdo-
bených květinami. Poté jarní květinový park Keukenhof 
– překrásná zahrada rozkládající se na 32 ha se 100 druhy 
tulipánů a množstvím jiných květin. Cestou nazpět proje-
deme nejznámějším krajem tulipánů v oblasti Haarlemu. 
Na závěr navštívíme skanzen Zaanse Schans s ukázkami 
ruční výroby dřeváků. Velice zajímavá je také prohlídka 
větrného mlýnu „Kočka“
4. den: po snídani odjedeme do Amsterdamu, kde si 
prohlédneme brusírnu diamantů, náměstí Dam s králov-
ským palácem, projedeme se lodí po starých městských 
grachtech, možnost nákupu květin na tzv. „Plovoucím“ 
květinovém trhu, popř. individuální program (možnost 
návštěvy muzea Vincenta van Gogha, Rijksmuzea, domu 
Anny Frankové, eventuelně muzea voskových fi gurín 
Madame Tussauds). Večer odjezd do ČR
5. den: návrat v dopoledních hodinách

Rozkvetlá krása Holandska
Program: 3102
1. den: odjezd z  ČR ve večerních hodinách, noční pře-
jezd SRN
2. den: ráno příjezd do Holandska – zastávka u bývalé-
ho  královského paláce  v Het Loo, který je známý pro 
svůj zámecký park. Dnešní muzeum, mapující  historii 
královské rodiny, bylo až do roku 1975 jejím letním síd-
lem. Pokračujeme návštěvou  Naardenu, města obklo-
peného hvězdicovitými hradbami a vodními  příkopy, 
kde je pohřben J. A. Komenský, a kde si prohlédneme 

starobylé  centrum popř. Komenského muzeum. Poté si 
prohlédneme městečka  Enkhuizen  a Hoorn, a chybět 
nebude zastávka u větrných mlýnů u Schermerhornu 
v oblasti Purmerendu
3. den: po snídani se zastavíme ve městě Delft, odkud 
pochází delftská fajáns  – můžete navštívit její muzeum 
a projít se malebným historickým centrem. Pokračo-
vat  budeme do  Haagu, sídla parlamentu a královské 
rodiny, zastávka u  budovy  Mezinárodního soudního 
dvora. Návštěva parku  Madurodam, kde  se nachází 
unikátní expozice miniatur Holandska, díky níž budete 
mít celé Holandsko jako na dlani. Na závěr dne pojede-
me do jarního květinového parku Keukenhof, překrásné 
zahrady rozkládající se na 32 ha se 100 druhy tulipánů 
a množstvím jiných květin. Návrat na ubytování
4. den: po snídani odjezd do  Amsterdamu, celodenní 
prohlídka historického centra města, plovoucí květinový 
trh, exkurze do brusírny diamantů, fakultativně doporu-
čujeme projížďku lodí po grachtech (kanálech). Milovníci 
umění  nemohou vynechat návštěvu Muzea Vincenta 
Gogha nebo Rijksmusea (největší  a nejnavštěvovaněj-
ší muzeum v Nizozemí s kolekcí nizozemských obrazů 
15. – 17. století s nejslavnějším Rembrandtovým expo-
nátem – Noční hlídkou), milovníci květin navštíví zdejší 
botanickou zahradu. Nezapomenutelnou se stane večer-
ní procházka podél grachtů, večer odjezd, noční přejezd 
před SRN
5. den: návrat do ČR v odpoledních hodinách

Program zájezdu

max. 800 Kč

8 %
do 31.1.

6 %

max. 800 Kč

6 %
do 28.2.

4 %

do 15.2.7 %
do 15.3.5 %

ZZemě tulipánů a větrných mlýnů
Program: 3101
11. den: odjezd z ČR ve večerních hodinách, noční přejezd SRN
22. den: v ranních hodinách přijíždíme do Aalsmeeru, kde navštívíme
ší květinovou burzu na světě, poté odjezd do Alkmaaru – tradiční sý
(nenapodobitelná atmosféra starých sýrových tradic), pokračovat bud
poklidné starobylé rybářské vesnice Volendam, která kromě rybářský
cialit (mimo jiných ryb také úhoři) nabízí také možnost zakoupení v
mavé je také malé muzeum této sladkosti). Další atrakcí bude plavba
expresem do malebné vesnice Marken, kde během prohlídky shlédne

soukromé farmě Nico (dří
ezd na ubytování

© Dreamstime.com/Quic
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Holandsko

max. 800 Kč

8888 %
do 31.1.

6666 %

max. 800 Kč

6666 %
do 28.2.

4444%

do 15.2.7777 %
do 15.3.5555 %

Hoeve) ochutnáme čerstvý domácí sýr, přeje
33. den: po snídani odjedeme do Noordw

expresem do malebné vesnice Marken, kde 
interiér typického markenského domu. Na s
Hoeve) ochutnáme čerstvý domácí sýr přeje

Poznávací zájezdy
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seriál:  termín cena 

3303 21.08. – 26.08. 7990                               

cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3 x ubytování v hotelu (2lůž. pokoje s příslušenstvím), prů-
vodce, pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje: komplexní pojištění: + 156 Kč, 3 x snídaně: + 520 Kč, 1/1 pokoj: + 1990 Kč, 
1 x večeře na rozloučenou: + 600 Kč, příp. pobytové taxy, cestu MHD, fakultativní služby
doporučené kapesné na vstupy: cca 65 EUR
minimální počet klientů: 38

Po stopách impresionistů a normandských tradic.
Jen málokterá krajina inspirovala tolik malířů jako 
Normandie. Tajemné světlo na Seině, bílé útesy a plá-
že La Manche, hrázděné domky a kouzelné zahrady. 

Ochutnáte speciality zdejší gastrono-
mie, cidre, calvados, sýr Camembert, zavzpomínáte 
na den D a vylodění a užasnete nad zemí, kde i stře-
chy kvetou.

Tajemná Normandie, 
zahrady a La Manche

domy, tržnice na Vieux Marché (místo upálení 
Johanky z Arku), justiční palác a orloj, možnost 
návštěvy galerie, místní speciality
3. den: cesta na Alabastrové pobřeží La Man-
che, přes Bretonský most a Caudebec-en-Caux, 
gotická katedrála, cestou malé překvapení – 
kostelík v koruně tisíciletého stromu, procházka 
podél nejkratší řeky Francie, Fécamp, destilační 
závod a muzeum „benediktinky“ (jako Klášter-
ní tajemství) s ochutnávkou, Étretat, kouzelné 
městečko na Alabastrovém pobřeží,  turisti-
ka na útesech Falaise d’Aval, bílé útesy nad 
mořem, dle času možná i  kozí farma s ochut-
návkou sýrů  nebo rybí speciality, slavný  Pont 
de Normandie, možnost večerního ROUENU
4. den: ranní kouzlo Seiny, nejvýznamnější 
normandský benediktinský klášter Jumiegés, 
galerie středověké architektury, klášterní zahra-
dy, venkovské hrázděné domky s doškovými 
střechami s kosatci, kvetoucím přírodním par-
kem Forêt-de-Brotonne, Honfl eur, kouzelné 
staré opevněné přístavní městečko, oblíbené 

místo umělců – tady vznikl impresionismus, 
historický přístav, dřevěná katedrála svaté Kate-
řiny, hrázděné domky s břidlicovými střechami, 
večerní Caen, město Viléma Dobyvatele, nebo 
fakultativně večerní posezení s ochutnávkou 
sýrů, cidru a calvadosu
5. den: ve znamení vylodění, pláže Arroman-
ches a  muzeum vylodění spojenců, americký 
hřbitov v Colleville, vesnička s kosatci na stře-
chách,  Bayeux, katedrála a Muzeum tapisérie 
s výšivkou z 11. století, dějiny Normanů (bitva 
Viléma Dobyvatele s králem Haroldem), alter-
nativně indiv. Muzeum vylodění zaměřené 
na vojenskou techniku, umělecko-historické 
muzeum MAHB, pohoda klidného normanské-
ho města, fakultativně večeře na rozloučenou, 
večer odjezd do ČR
6. den: návrat do Prahy odpoledne

CK si vyhrazuje právo drobných přesunů pro-
gramu dle počasí, popřípadě zájmům většiny 
o některá speciální muzea.

Program zájezdu

seriál:  termín cena 

4302 25.05. – 27.05. 3.890
4303 08.06. – 10.06. 3.890
4304* 19.07. – 22.07. 4.890
4305* 09.08. – 12.08. 4.890
4306 31.08. – 02.09. 3.890
4307 28.09. – 30.09. 3.890                               

cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2 x (*3 x) ubytování v hotelu nebo depandanci s polopenzí, prů-
vodce, pojištění CK proti úpadku 
cena nezahrnuje: pokoj se sprchou/WC: + 800 Kč/os./*1.000 Kč/os.,1/1 pokoj: + 800 Kč/*1.000Kč, 
komplexní cestovní pojištění: + 78 Kč, *104 Kč
doporučené kapesné na vstupy: 3 dny cca 70 EUR/ 4 dny cca 95 EUR (doprava busem na Orlí 
Hnízdo, lanovky, vodopády, termální park, Kaprun, přehrady…), minimální počet klientů: 38

Přijměte pozvání k našim jižním sousedům, kdy během 
3 – 4 denního zájezdu navštívíte, malebná města, 

horská údolí, průzračná jezera a kouzelné 
vodopády. 

Okruh Rakouskem

dlouhou cestu, po dřevěných schodech podél stěny sou-
těsky nad dravou říčkou. Poté přejezd do romantického 
údolí Vysokých Taurů, na jehož konci jsou mohutné 
Krimmelské vodopády. Před návratem  na ubytování 
navštívíme městečko Zell am see a jeho přilehlé jezero. 
Ubytování, večeře, nocleh 
3/4. den – odjezdový den:  po snídani odjezd do západ-
ní část Dachsteinského masivu  přes  malebné rakous-
ké vesničky romantickou přírodou k  horskému jezeru 
Gossausee pod ledovcem Dachstein. Procházka podél 
jezera (1 hod.) nebo výjezd lanovkou na okolní vrcholky 
Zwieselalm (1.587 m.n.m.). Dále návštěva světoznámého 
městečka Hallstatt, ležícího nad stejnojmenným ledov-
covým jezerem. Po prohlídce tohoto rakouského klenotu 
se vydáme zpět do ČŘ. Příjezd do ČR ve večerních hodi-

nách (cca. o 21:00 hod. do Prahy a svozem z  Českých 
Budějovic do Brna či Plzně. cca do 21:00 hod)
3. den * (prodloužený program): po snídaní odjezd do 
oblasti Kaprunského masivu, kde vyjedeme lanovkou 
do výše 1.800 m nebo 3.000 m na vrchol ledovce. Při 
zastávkách a z vyhlídek můžeme vidět vrcholky vysokých 
taurů, zelená údolí a při troše štěstí potkáme i kamzíky, 
nebo svište. Odpoledne následuje turistický program 
zaměřený na odpočinek a relaxaci. Například procház-
ky na okolní vrcholky Zell am see, nebo Maishofenu 
v kombinaci lanovky a pěší tůry. Možnost procházky 
kolem Zellerského jezera, nebo koupání v  termálním 
komplexu Tauren Spa. Před návratem na ubytování krát-
ce navštívíme městečko Zell am See. Ubytování v hotelu, 
večeře, nocleh

Program zájezdu

Nástupní místa bez příplatku: Praha, Žebrák, Beroun, Hořovice, 
Příbram, Písek, České Budějovice 
Výstupní místa: po trase České Budějovice, Písek, Praha, dále rozvoz 
z Českých Budějovic do Tábora, Pelhřimova, Jihlavy, Brna, Plzně 
Nástupní místa za příplatek 300 Kč: Brno, Jihlava, Humpolec, Pel-
hřimov, Pardubice, Hradec Králové, Tábor, Plzeň

1. den: odjezd z  Plzně, Prahy cca 05.00 hod., Jihlavy, Brna… v časných ranních 
hodinách. Dopoledne zastávka v  městečku Mondsee. Procházka, nebo projížď-
ka vláčkem do centra města. Prohlídka katedrály Sv. Michala a přístaviště u jezera 
Mondsee. Poté přejedeme do oblasti Salzburku a německého Berchtesgadenu, 
kde navštívíme známé „Hitlerovo Orlí hnízdo“ (1.834 m n.m.) umístěné v horské 
oblasti s překrásnými pohledy na okolní Alpy. Zastavíme se u nedalekého jezera 
Königsee. Poté zavítáme do známého rakouského městečka Loferu.  Po procház-
ce tímto městem následuje odjezd do Maishofenu na ubytování v hotelu, večeře, 
nocleh    
2. den: po snídani odjezd do známého údolí Kaprunnertal, kde se nachází 
mohutné přehradní dílo dvou vodních jezer a třech přehrad až ve výšce 2040 
m.n.m. Přesuneme se k soutěsce Sigmund – Thun Klamm, jedná se o 320 metrů 

1. den: odjezd v 19 h z Prahy (Plzeň a po trase; svoz od 4 osob: HK, PU 
z Brno za 400 Kč), transfer přes SRN
2. den: Giverny, dům a zahrady Clauda Moneta, japonská zahrada 
s lekníny nebo Musée des impressionnismes nadchnou milovníky 
umění i zahrad, impresionistická atmosféra a kouzlo meandrů řeky 
Seiny (Les Andelys, Château Gaillard, hrad Richarda Lví srdce vysoko 
nad Seinou), Rouen, staré normandské hlavní město, proslulá kated-
rála Notre Dame (z obrazů Moneta), středověké uličky s hrázděnými 

do 31.1.10 %
do 15.3.5 %

5 % do 31.1.

ubytování v hotelu (2lůž. pokoje s příslušenstvím), prů-

156 Kč, 3 x snídaně: + 520 Kč, 1/1 pokoj: + 1990 Kč, 
pobytové taxy, cestu MHD, fakultativní služby

EUR

Ochutnáte speciality zdejší gastrono-
mie, cidre, calvados, sýr Camembert, zavzpomínáte
na den D a vylodění a užasnete nad zemí, kde i stře-
chy kvetou.
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místo umělců – tady vznikl impresionismus,
historický přístav, dřevěná katedrála svaté Kate-
řiny, hrázděné domky s břidlicovými střechami,
večerní Caen, město Viléma Dobyvatele, nebo
fakultativně večerní posezení s ochutnávkou
sýrů, cidru a calvadosu
5. den: ve znamení vylodění, pláže Arroman-
ches a  muzeum vylodění spojenců, americký
hřbitov v Colleville, vesnička s kosatci na stře-
chách,  Bayeux, katedrála a Muzeum tapisérie
s výšivkou z 11. století, dějiny Normanů (bitva
Viléma Dobyvatele s králem Haroldem), alter-
nativně indiv. Muzeum vylodění zaměřené
na vojenskou techniku, umělecko-historické
muzeum MAHB, pohoda klidného normanské-
ho města, fakultativně večeře na rozloučenou,
večer odjezd do ČR
6. den: návrat do Prahy odpoledne

CK si vyhrazuje právo drobných přesunů pro-
gramu dle počasí, popřípadě zájmům většiny
o některá speciální muzea.

m zájezdu

x) ubytování v hotelu nebo depandanci s polopenzí, prů-

800 Kč/os./č *1.000 Kč/os.,1/1 pokoj: č + 800 Kč/č *1.000Kč
Kč
cca 70 EUR/ 4 dny cca

horská údolí, průzračná jezera a kouzelné
vodopády. 
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nách (cca. o 21:00 hod. do Prahy a svozem z  Českých
Budějovic do Brna či Plzně. cca do 21:00 hod)
3. den * (prodloužený program): po snídaní odjezd do
oblasti Kaprunského masivu, kde vyjedeme lanovkou
do výše 1.800 m nebo 3.000 m na vrchol ledovce. Při
zastávkách a z vyhlídek můžeme vidět vrcholky vysokých
taurů, zelená údolí a při troše štěstí potkáme i kamzíky,
nebo svište. Odpoledne následuje turistický program
zaměřený na odpočinek a relaxaci. Například procház-
ky na okolní vrcholky Zell am see, nebo Maishofenu
v kombinaci lanovky a pěší tůry. Možnost procházky
kolem Zellerského jezera, nebo koupání v  termálním
komplexu Tauren Spa. Před návratem na ubytování krát-
ce navštívíme městečko Zell am See. Ubytování v hotelu,
večeře, nocleh

m zájezdu

Nástupní místa bez příplatku: Praha, Žebrák, Beroun, Hořovice, 
Příbram, Písek, České Budějovice 
Výstupní místa: po trase České Budějovice, Písek, Praha, dále rozvoz 
z Českých Budějovic do Tábora, Pelhřimova, Jihlavy, Brna, Plzně 
Nástupní místa za příplatek 300 Kč: Brno, Jihlava, Humpolec, Pel-
hřimov, Pardubice, Hradec Králové, Tábor, Plzeň

a 95 EUR (doprava busem na Orlí 
 minimální počet klientů: 38

/os.,1/1 pokoj: + 800 Kč/č 1.000Kč,

a 95 EUR (doprava busem na Orlí

Poznávací zájezdy
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Navštivte s námi jedny z nejoblíbenějších ter-
málních lázní v Bavorsku – Europa Therme, které 
se nachází cca 30 km od Pasova. Ve 27 až 40°C 
horké vodě najdete odpočinek a plno bohatých 
zážitků. 12 různých bazénů tvoří 3 000 m² vel-
ký termální areál, k jehož atrakcím patří prou-
dící kanál, vířivky, velký sírový plynový bazén, 
AeroSalzum, zařízení s infračervenou technikou 
a různorodá solária.

Trasa 1: odjezd z Písku a Strakonic                                                                                     
odjezd Písek – AN st. č. 1 v 7.00 hod., Strakonice 
–  zastávka MHD u vlak. nádraží v 7.25 hod. přes 
hraniční přechod Strážný směr Bad Füssing, 
pobyt v  termálních lázních Europa Therme II 
(5 hod.), návrat ve večerních hodinách
Termíny: 2018 (soboty): 6.1., 20.1., 3.2., 17.2., 3.3., 
10.3., 17.3., 31.3., 14.4., 28.4., 8.5. (úterý-st.svátek), 
19.5.2018 (neděle): 14.1., 11.2., 11.3., 22.4., 13.5.

Cena:  640 Kč (Písek a Strakonice)

Trasa 2: odjezd Milevsko, Písek a Strakonice
Milevsko – AN v 6.25 hodin, odjezd Písek – AN 
st. č. 1 v 7.00 hod., Strakonice – zastávka MHD 
u vlak. nádraží v 7.25 hod. 
Termíny: 6.1., 20.1., 17.2., 3.3., 17.3., 31.3., 28.4., 
8.5. (svátek) a 19.5. 2018 
Cena:  670 Kč (Milevsko)

Cena zahrnuje: dopravu, pojištění léčebných 
výloh a připojištění úrazu, služby průvodce, vstup-
né do termálních lázní Europa Therme (5 hodin) 

Program zájezdu
Jednodenní zájezdy BAD FÜSSING – do termálních lázní 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Reklamační řád viz www.neantour.cz

Jednodenní záj

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

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

b) ze strany zákazníka
y kdykoli za podmínek 
pí-li zákazník od cestov-
měnou cestovní smlouní smlouvy na základě nesouhlasu se zm

vy, kterou navrhla cestovní kancelář z ob

Zákazník může odstoupit od smlouvy
stanovených touto smlouvou. Odstoup
ní smlouvy na základě nesouhlasu se zm
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Vždy a všude s cestovním 

pojištěním UNIQA.

Myslete na všechny
které svět

krásy,
NABÍZÍ.

www.uniqa.cz

Cestovni 210x148 auto na plazi.indd   1 10.11.16   13:26

Vážené dámy a pánové, milí klienti.
 
Každoročně v polovině prosince Vám představujeme katalog s nabídkami na rok 
následující. Tentokrát na rok 2018, kdy si připomene 26 let činnosti naší cestovní 
kanceláře. To je poměrně dlouhá doba, během které s námi vycestovalo mnoho 
klientů. Každý rok je něčím specifi cký a samozřejmě to ovlivňuje i situace ve světě. 
Rok 2017 byl velmi dobrý a lidé se pomalu začínají vracet do destinací, kde se 
situace stabilizovala a nabízejí se velice slušné podmínky pro rekreaci. Nejoblí-
benějšími destinacemi, pokud se týká leteckých zájezdů je Řecko, Bulharsko, ale 
začíná se vyrovnávat i Turecko, Tunisko a další země. Pokud se týká zemí nám 
dostupných autem, či busem, jednoznačně vede Chorvatsko, Itálie, ale i Rakous-
ko, Maďarsko a Slovensko.

Chorvatsko je naší hlavní destinací, a proto jsme do katalogu na rok 2018 zařadili 
novinky a obohatili tak naši nabídku pro Vás. Týká se to Istrijského poloostrova 
například v  Umagu, Banjole a Premantuře, na Kvarneru v  Crikvenici, ve střední 
Dalmácii v Drveniku a Igrane. Je možnost i kombinace apartmánů s dokoupením 
stravování. Ne všechny nabídky se do katalogu vešly, tak jsme je alespoň umístili 
na naše webové stránky www.neantour.cz

Velmi dobré přízni se v roce 2017 těšila oblast severní Dalmácie, která se prodá-
vala velmi dobře. Ať se již jedná o apartmány a pension Pikolo nebo oblast Pakoš-
tane. Další oblíbenou oblastí je samozřejmě Istrie, vzhledem ke krásným plážím, 
přírodě a kulise pohoří Biokova je velmi žádaná oblast Makarské riviery, i zde jsou 
v katalogu novinky.

Zcela novým produktem jsou plavby na plachetnici pro 6 – 10 osob s akreditova-
ným kapitánem po Jaderském moři. 

Jsme tak trošku specialisté na pobytové zájezdy s výlety, které si oblíbilo v roce 
2017 o 15 % více klientů, než v roce předchozím. Je vidět že „aktivní dovolená“ si 
nachází stále více příznivců. Dobré ubytování, pestrá strava a program proložený 
výlety za poznáním, je asi tím, co vyhovuje celým rodinám. Jedná se o národní 
parky a památky UNESCO Chorvatka, putování po Istrii, Černá Hora s výletem do 
Albánie a samozřejmě oblíbený zájezd na Slovensko.
 
Rozšiřujeme i nabídku v Itálii, kde jsou příjemné pláže pro děti a i neplavce. Novin-
kou je i oblast Rimini. 

Dopravu si každý může zvolit sám. Vlastní, či autobusem, kde jízdenky zajišťu-
jeme u prověřených dopravních fi rem. Na požádání můžeme zajistit i leteckou 
dopravu včetně transferu.

Zájezdy pořádané přímo naší cestovní kanceláří jsou označeny naším logem. 
V případě zájmu Vám můžeme sestavit i Vaši dovolenou na míru.

Jsme členy Asociace českých cestovních kanceláří, kde získáváme všechny 
potřebné informace o novinkách a legislativě. 

Cestovní kancelář NEAN TOUR je ze zákona pojištěna proti úpadku. K zájezdům 
Vám můžeme nabídnout i výhodné nabídky cestovního pojištění, viz informace 
na předposlední straně.

Dovolujeme si Vám nabídnout, abyste se začetli do nového katalogu, v případě, 
že nenajdete, co by se Vám líbilo, klidně se nás obraťte a připravíme Vám nabídku 
od jiné cestovní kanceláře, se kterými spolupracujeme.

Přejeme Vám pohodový rok 2018, krásné zážitky z Vašich cest a hlavně pevné 
zdraví. 

Kolektiv CK NEAN TOUR

Pro rok 2018 platí stejný slevový program jako loni a to tak, že slevy za včasný 
nákup jsou uvedeny u každého programu, s tím, že je uvedena výše slevy v % 
nebo Kč a zároveň je uveden termín, do kdy je sleva platná. Podmínkou pro 
přiznání uvedené slevy je úhrada zálohy 50 % z ceny zájezdu, při označení výše 
slevy:  * je podmínkou 100% úhrada ceny zájezdu do uvedeného termínu.  

Příklad  1.                                               Příklad 2.

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

SENIORSKÁ SLEVA: 200 Kč – pro účastníky zájezdu starší 60 let, pokud je 
nástup na zájezd do 16. 06. a od 01.09. 2018 včetně  při ubytování v hotelu
100 Kč – pro účastníky zájezdu starší 60 let, pokud je nástup na zájezd do 16. 06. 
a od 01.09.2018 při ubytování v APT. 
Seniorská sleva platí jen pro zájezdy CK NEAN TOUR.

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

WWW.SLEVA: při objednání zájezdu přes internet na www.neantour.cz, po 
skončení slev za včasný nákup, poskytneme slevu 200 Kč na dospělou platící 
osobu při ubytování v hotelu na 1. a 2. lůžku, 400 Kč na APT při ubytování 
v apartmánu, pokud je cena APT vyšší než 8000 Kč a 300 Kč, pokud je cena 
APT nižší než 8000 Kč. Slevy se nesčítají se slevami za včasný nákup, vždy 
se uplatňuje sleva, která je pro klienta výhodnější.

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

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

HIT: u takto označených zájezdů doporučujeme včasnou 
rezervaci. Jedná se o zájezdy rychle vyprodané.

ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ: všechny zájezdy pořádané cestovní kanceláří NEAN 
TOUR jsou pojištěni dle zákona č. 159/99 Sb. proti úpadku. Všeobecné smluv-
ní podmínky CK NEAN TOUR jsou nedílnou součástí potvrzení o zájezdu.
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Rozsah cestovního pojištění UNIQA pojišťovna, a.s. dle VPP UCZ/Ces/16 pro rok 2018

Tabulka tarifů a pojistných částek LV KCP S* ST*

Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění 5 000 000,- Kč 5 000 000,- Kč nesjednáno nesjednáno

Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:
- náklady na repatriaci pojištěného
- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného
- náklady na vyslání opatrovníka
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty
- náklady na právní pomoc v zahraničí vč. jejího zprostředkování
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů
- zachraňovací náklady
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu
- zprostředkování fi nanční pomoci pojištěnému 
- náklady vzniklé zpožděním zavazadel
- náklady vzniklé zpožděním letu

do max. plnění
do max. plnění

100 000,- Kč
100 000,- Kč
100 000,- Kč
100 000,- Kč

1 500 000,- Kč
100 000,- Kč
100 000,- Kč

5 000,- Kč
5 000,- Kč

do max. plnění
do max. plnění

100 000,- Kč
100 000,- Kč
100 000,- Kč
100 000,- Kč

1 500 000,- Kč
100 000,- Kč
100 000,- Kč

5 000,- Kč
5 000,- Kč

nesjednáno nesjednáno

Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu nesjednáno 150 000,- Kč nesjednáno nesjednáno

Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu nesjednáno 300 000,- Kč nesjednáno nesjednáno

Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace následek úrazu, nemoci) nesjednáno 300,- Kč/den nesjednáno nesjednáno

Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby nesjednáno 1 000 000,- Kč nesjednáno nesjednáno

Připojištění zavazadel nesjednáno 15 000,- Kč
5 000,- Kč/ks nesjednáno nesjednáno

Pojištění stornovacích poplatků (80% z nich), max. do výše nesjednáno 15 000,- Kč 50 000,- Kč nesjednáno

Pojištění náhrady dovolené (80%), max. do výše nesjednáno 15 000,- Kč 50 000,- Kč nesjednáno

Pojištění stornovacích poplatků z důvodu terorismu (80% z nich), max. do výše nesjednáno nesjednáno nesjednáno 25 000,- Kč

Cena pojistného za osobu a den v zóně 1 (Evropa) 14,- Kč 26,- Kč

Cena pojistného za osobu a den v zóně 2 (Svět) 30,- Kč 40,- Kč

Cena pojistného za osobu a zájezd 1% z rozdílu 
pojistné částky 250,- Kč

Vážené dámy a pánové, milí klienti.

Každoročně v polovině prosince Vám představuje
následující. Tentokrát na rok 2018, kdy si připome
kanceláře. To je poměrně dlouhá doba, během kt
klientů. Každý rok je něčím specifi cký a samozřejm
Rok 2017 byl velmi dobrý a lidé se pomalu začín
situace stabilizovala a nabízejí se velice slušné p
benějšími destinacemi, pokud se týká leteckých z

j p

začíná se vyrovnávat i Turecko, Tunisko a další z
dostupných autem, či busem, jednoznačně vede 
ko, Maďarsko a Slovensko.

Chorvatsko je naší hlavní destinací, a proto jsme d
novinky a obohatili tak naši nabídku pro Vás. Týk
například v  Umagu, Banjole a Premantuře, na Kv
Dalmácii v Drveniku a Igrane. Je možnost i kombin
stravování. Ne všechny nabídky se do katalogu ve
na naše webové stránky www.neantour.cz

Velmi dobré přízni se v roce 2017 těšila oblast sev
vala velmi dobře. Ať se již jedná o apartmány a pen
tane. Další oblíbenou oblastí je samozřejmě Istrie
přírodě a kulise pohoří Biokova je velmi žádaná ob
v katalogu novinky.

Zcela novým produktem jsou plavby na plachetni
ným kapitánem po Jaderském moři. 

Jsme tak trošku specialisté na pobytové zájezdy 
2017 o 15 % více klientů, než v roce předchozím. J
nachází stále více příznivců. Dobré ubytování, pes
výlety za poznáním, je asi tím, co vyhovuje celým
parky a památky UNESCO Chorvatka, putování po

ý y p j y j ý

Albánie a samozřejmě oblíbený zájezd na Slovens

Rozšiřujeme i nabídku v Itálii, kde jsou příjemné pl
kou je i oblast Rimini. 

Dopravu si každý může zvolit sám. Vlastní, či au
jeme u prověřených dopravních fi rem. Na požád
dopravu včetně transferu.

Zájezdy pořádané přímo naší cestovní kancelář
V případě zájmu Vám můžeme sestavit i Vaši dovo

Jsme členy Asociace českých cestovních kanc
potřebné informace o novinkách a legislativě. 

Cestovní kancelář NEAN TOUR je ze zákona pojiš
Vám můžeme nabídnout i výhodné nabídky cest
na předposlední straně.

Dovolujeme si Vám nabídnout, abyste se začetli d
že nenajdete, co by se Vám líbilo, klidně se nás obr
od jiné cestovní kanceláře, se kterými spolupracuj

Přejeme Vám pohodový rok 2018, krásné zážitky
zdraví.

Pobytové zájezdy – CHORVATS
doprava CRO/Itálie ......................................
Umag, Novigrad ...........................................
Poreč ................................................................
Pula, Banjole, Premantura ........................
ostrov Krk .......................................................k
Crikvenice, Dramalj .....................................
Severní Dalmácie, ostrov Vir ....................
Sv. Filip a Jakov .............................................
Ostrov Ugljan, tranzitní ubytování........í
Pakoštane .......................................................
Vodice, Vodice – Srima ...............................
Plavby po Jadranu .......................................
Makarská riviera – Brela ............................
Baška Voda .....................................................
Baško Polje.....................................................
Makarská ........................................................

.......................

.......................
Gradac, Igrane.........................

Podgora ....................................
Drvenik ......................................k

Sl

úvod – slevy – obsah

Vždy a všude s cestovním 

pojištěním UNIQA.

www.uniqa.cz

Cestovní pojištění
Rozsah cestovního pojištění UNIQA pojišťovna, a.s. dle VPP UCZ/Ces/16 pro rok 2018

Tabulka tarifů a pojistných částek LV KCP S* ST*

Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění 5 000 000,- Kč 5 000 000,- Kč nesjednáno nesjednáno

Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:
- náklady na repatriaci pojištěného
- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného
- náklady na vyslání opatrovníka
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty
- náklady na právní pomoc v zahraničí vč. jejího zprostředkování
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů
- zachraňovací náklady
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu
- zprostředkování fi nanční pomoci pojištěnému 
- náklady vzniklé zpožděním zavazadel
- náklady vzniklé zpožděním letu

do max. plnění
do max. plnění

100 000,- Kč
100 000,- Kč
100 000,- Kč
100 000,- Kč

1 500 000,- Kč
100 000,- Kč
100 000,- Kč

5 000,- Kč
5 000,- Kč

do max. plnění
do max. plnění

100 000,- Kč
100 000,- Kč
100 000,- Kč
100 000,- Kč

1 500 000,- Kč
100 000,- Kč
100 000,- Kč

5 000,- Kč
5 000,- Kč

nesjednáno nesjednáno

Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu nesjednáno 150 000,- Kč nesjednáno nesjednáno

Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu nesjednáno 300 000,- Kč nesjednáno nesjednáno

Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace následek úrazu, nemoci) nesjednáno 300,- Kč/den nesjednáno nesjednáno

Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby nesjednáno 1 000 000,- Kč nesjednáno nesjednáno

Připojištění zavazadel nesjednáno 15 000,- Kč
5 000,- Kč/ks nesjednáno nesjednáno

Pojištění stornovacích poplatků (80% z nich), max. do výše nesjednáno 15 000,- Kč 50 000,- Kč nesjednáno

Pojištění náhrady dovolené (80%), max. do výše nesjednáno 15 000,- Kč 50 000,- Kč nesjednáno

Pojištění stornovacích poplatků z důvodu terorismu (80% z nich), max. do výše nesjednáno nesjednáno nesjednáno 25 000,- Kč

Cena pojistného za osobu a den v zóně 1 (Evropa) 14,- Kč 26,- Kč

Cena pojistného za osobu a den v zóně 2 (Svět) 30,- Kč 40,- Kč

Cena pojistného za osobu a zájezd 1% z
pojistné

rozdílu 
é částky 250,- Kč
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cestovní kancelář

Vaše cestovní kancelář

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