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Kde nás najdete?
DCK REKREA OSTRAVA, s. r. o.

cestovní kancelář
Nádražní 40, 702 00 Ostrava
tel.: 596 122 427, 596 115 909
tel./fax: 596 112 301
e-mail: rekrea@rekrea.info
www.rekrea.info
www.e-slovensko.cz
www.tuzemskadovolena.cz
www.velkymeder.cz
www.besenova.cz
www.e-podhajska.cz
www.e-sturovo.cz
www.termalnikoupaliste.cz
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Slevy za včasné objednání:

Při objednání do 31. 1. 2014:
Sleva za včasný nákup – 5 %
Při objednání do 15. 3. 2014:
Sleva za včasný nákup – 3 %
Slevy jsou poskytovány z tabulkových cen
za ubytování v Itálii a v Chorvatsku, při složení zálohy ve výši 50 %.
Slevy se vztahují na všechny pobyty a termíny.

CA REKREA
ČESKÉ BUDĚJOVICE, s. r. o.

cestovní agentura
Široká 12,
370 01 České Budějovice
tel.: 386 358 828, 387 312 290
fax: 387 312 290-1
e-mail: rekreacb@seznam.cz

CK Alex, s.r.o.
(Rekrea Liberec)

cestovní agentura
Nám. Dr. E. Beneše 3/4,
460 01 Liberec 1
tel.: 482 710 121
fax: 485 108 308
e-mail: info@rekrealiberec.cz
www.rekrealiberec.cz

CK TEPLICKÁ REKREA, s. r. o.

cestovní kancelář
Masarykova 15, 415 01 Teplice
tel.: 417 530 857
tel./fax: 417 537 420
e-mail: info@teprekrea.cz
www.teprekrea.cz

§ – zájezd je pojištěn ve smyslu
zákona č. 159/1999 Sb.
§ – zájezd je pojištěn ve
smyslu zákona č. 159/1999
Sb. v případě, že je pobyt
s polopenzí nebo je k němu
dokoupena autobusová
doprava u naší CK.

Řazení kapacit v katalogu léto 2014:
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA Z ČR DO ITÁLIE A CHORVATSKA........ 3
ITÁLIE
LIDO DI JESOLO – Hotel Edera.................................................4
LIDO DI JESOLO – Hotel Firenze..............................................4
LIDO DI JESOLO – Hotel Colona...............................................5
LIDO DI JESOLO – Hotel Bolivar..............................................5
LIDO DI JESOLO – Hotel Tampico ...........................................6
LIDO DI JESOLO – Hotel Aldebaran ........................................6
RIMINI NORD – Rezidence Cima ............................................ 7
RICCIONE – Hotel Moresco . ................................................... 7
PESARO – Hotel Baltic............................................................8
FANO – Rezidence Madonna Ponte .......................................8
MAROTTA – Rezidence Holiday Perla ....................................9
SILVI MARINA – Hotel Playa . .................................................9
SILVI MARINA – Apartmány ................................................10
.
CHORVATSKO
POREČ – Privátní apartmány . ............................................. 11
POREČ – Apartmány Clara, Ismeta, Nenad, Mureta . .......... 11
POREČ – ČERVAR PORAT – Vila Rona Volta .......................... 12
POREČ – ČERVAR PORAT –Vila Červar . ................................ 12
OSTROV KRK – BAŠKA – Štefanić . ....................................... 13
OSTROV KRK – BAŠKA – Vila Grozdana ............................... 13
OSTROV KRK – BAŠKA, ŠILO – Privátní apartmány . ............14
OPATIJA IČÍČI – Vila Rona . ...................................................14
NOVI VINODOLSKI – Vila Mira . ............................................ 15
NOVI VINODOLSI – Vila Anica .............................................. 15
OSTROV MURTER – Vila Ana, Vila Natko ..............................16
OSTROV MURTER – Hotel Colentum ....................................16
BIOGRAD NA MORU – Privátní pokoje s polopenzí .............. 17
BIOGRAD NA MORU – Privátní studia a apartmány ............. 17
BIOGRAD NA MORU – Vila Marina, Penzion Marko . ............ 17
BIOGRAD NA MORU – Hotel Albamaris . ..............................18

BIOGRAD NA MORU – Hotel Biograd ...................................18
TRIBUNJ – Vila Sara .............................................................19
VODICE – Vila Zvonko ..........................................................19
PRIMOŠTEN – Privátní apartmány a pokoje ........................20
KAŠTEL LUKŠIČ – Apartmány Maletič..................................20
TROGIRSKÁ RIVIÉRA – SEGET VRANJICA –
.
Vila Bilic, Vila Sonja, Vila Iva . ..................................... 21
OMIŠ A OMIŠKA ROGOZNICA –
Privátní studia a apartmány .......................................22
BRELA – Vila Bonanca..........................................................22
PROMAJNA – Penzion Promajna, Vila Tonka . .....................23
BAŠKA VODA – Vila Žaja ......................................................23
BAŠKA VODA – Vila Senzen .................................................24
BAŠKA VODA – Vila Palac ....................................................24
BAŠKA VODA – Vila Pavič . ...................................................25
BAŠKA VODA – Privátní apartmány a pokoje s polopenzí ...25
MAKARSKÁ – Vila Neda . .....................................................26
MAKARSKÁ – Hotel Biokovka .............................................. 27
PODGORA – Vila Mirjana ..................................................... 27
.
MAĎARSKO
MOSONMAGYARÓVÁR – Aqua Hotel Termál ........................28
BÜKFÜRDÖ – Hotel Corvus ..................................................28
BÜKFÜRDÖ – Hotel Piroska . ................................................29
BÜKFÜRDÖ – Penzion a apartmánový dům Szanyi .............29
SÁRVÁR –Hotel Wolf, Penzion Wolf......................................30
HÉVÍZ – Hotel Panorama......................................................30
TAPOLCA – Hotel Pelion........................................................ 31
HARKÁNY – Hotel Baranya .................................................. 31
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ........................................................32
Kompletní nabídka pobytů je uvedena na www.rekrea.info

DCK REKREA Ostrava s. r. o. Vám nabízí a zajistí:
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Vaše cestovní kancelář

• pobytové zájezdy tuzemské i zahraniční pro jednotlivce a kolektivy
• poznávací zájezdy tuzemské i zahraniční pro jednotlivce a kolektivy
• školní výlety, školy v přírodě
• pojištění léčebných výloh a asistenční služby v zahraničí
• letenky a dálniční známky
• dopravu autobusem na trasách:
Karviná – Havířov – Ostrava – Olomouc – Brno – Praha – Jihlava – Porto Santa Margherita – Lido
di Jesolo – Cesenatico – Rimini – Pesaro – Fano – Marotta – San Benedetto del Tronto – Silvi Marina
Karviná – Havířov – Ostrava – Olomouc – Brno – Praha – Jihlava – Poreč – Biograd – Vodice – Primošten –
Kaštel Lukšič – Trogir – Split
Karviná – Havířov – Ostrava – Olomouc – Brno- Praha – Jihlava – Omiš – Brela – Baška Voda – Promajna –
Makarská – Podgora
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Autobusová
Au
tob u s ová ddoprava
op rava

Autobusová doprava z České republiky
do Itálie a Chorvatska
Doprava je zajišťována klimatizovanými autobusy s odjezdem z ČR vždy v pátek a s návratem zpět do ČR vždy v neděli,
z těchto nástupních míst:

Doprava je zajišťována klimatizovanými autobusy s odjezdem z ČR vždy v pátek a s návratem zpět do ČR vždy v neděli,
t0MPNPVD
zt,BSWJOÈ
těchto nástupních míst:
t)BWÓǲPW

t1SPTUǔKPW

• t0TUSBWB
Karviná • Havířov • OSTRAVA • Nový Jičín • Hranice
t7ZÝLPW
• t/PWâ+JǏÓO
Olomouc • Prostějov • Vyškov • Brno • Mikulov
t#SOP
• t)SBOJDF
Praha • Humpolec • Jihlava • Písek • České Budějovice
t.JLVMPW 

* nástupní místo od 6 osob

Cena za dopravu
do
Itálieza dopravu
Cena

ZPÁTEČNÍ JEDNOSMĚRNÁ
VÝSTUPNÍ MÍSTO
ZPÁTEČNÍ JEDNOSMĚRNÁ
DOPRAVA
DOPRAVA		
DOPRAVA
DOPRAVA
ZPÁTEČNÍ
JEDNOSMĚRNÁ VÝSTUPNÍ MÍSTO
ZPÁTEČNÍ
JEDNOSMĚRNÁ
LIDO DI JESOLO
2 390
1 690
S. BENEDETTO DEL TRONTO 2 690
1 990
DOPRAVA
DOPRAVA
DOPRAVA
DOPRAVA
RIMINI
2
590
1
890
MARTINSICURO
2
690
1 990
PORTO SANTA MARGHERITA
2 390
1 690
MAROTTA
2 640
1 940
PESARO
640
1 940
ADRIATICA
LIDO DI JESOLO
22390
1 690
S.ALBA
BENEDETTO
DEL TRONTO
2 6902 690
1 1990990
FANO
640
1 940
VILLA ROSA
CESENATICO
22490
1 790
MARTINSICURO
2 6902 690
1 1990990
MAROTTA
640
1 940
SILVI
MARINA
RIMINI
22590
1 890
ALBA
ADRIATICA
2 6902 790
1 1990990
Cena
obousměrné nebo jednosměrné
osobu. VILLA ROSA
PESARO
2 640 dopravy za
1 940
2 690
1 990
FANO
2 640
1 990
SILVI MARINA
2 790
1 990
Cena obousměrné nebo jednosměrné dopravy za osobu.

Cena
zaza
dopravu
Cena
dopravu
do
Chorvatska
do Chorvatska

VÝSTUPNÍ
MÍSTO
VÝSTUPNÍ
MÍSTO

VÝSTUPNÍ MÍSTO

ZPÁTEČNÍ
JEDNOSMĚRNÁ VÝSTUPNÍ
MÍSTO
ZPÁTEČNÍ JEDNOSMĚRNÁ
VÝSTUPNÍ
MÍSTO
DOPRAVA
DOPRAVA		
DOPRAVA
DOPRAVA
POREČ
290
1 690
TROGIR
POREČ
22290
1 690
TROGIR
MEDULIN
22290
1 690
KAŠTEL
ŠTAFILIČ
MEDULIN
290
1 690
KAŠTEL
ŠTAFILIČ
FILIPAAJAKOV
JAKOV
22390
1 790
SPLIT
SV. SV.
FILIP
390
1 790
SPLIT
BIOGRADNA
NA MORU
22390
1 790
OMIŠ
BIOGRAD
MORU
390
1 790
OMIŠ
MURTER
2 490
1 890
BRELA
MURTER
2 490
1 890
BRELA
VODICE
2 390
1 790
BAŠKA VODA
VODICE
2 390
1 790
BAŠKA VODA
ŠIBENIK
2 390
1 790
MAKARSKA
ŠIBENIK
2
390
1
790
MAKARSKA
PRIMOŠTEN
2 390
1 790
TUČEPI
PRIMOŠTEN
390
1 790
TUČEPI
ROGOZNICA
22390
1 790
PODGORA
ROGOZNICA
390
1 790
PODGORA
VRANJICA
22390
1 790
GRADAC
Cena obousměrné nebo jednosměrné dopravy
VRANJICA
2 390 za osobu. 1 790
GRADAC
Cena obousměrné nebo jednosměrné dopravy za osobu.
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využijte velmi žádané zájezdy do
tUFSNÈMOÓDILPVQBMJÝě
a termálních lázní v Maďarsku a na Slovensku
tMÏčFCOâDIMÈ[OÓWè3JOB4MPWFOTLV
tčFTLâDIBTMPWFOTLâDIIPS
DCK REKREA OSTRAVA – www.rekrea.info

2 390

p r o Va š i

Doporučujeme také pobyty v ČR, SR
a Maďarsku!

ZPÁTEČNÍ
ZPÁTEČNÍ JEDNOSMĚRNÁ
JEDNOSMĚRNÁ
DOPRAVA DOPRAVA
DOPRAVA
DOPRAVA
2 3902 390
1 1790790
2 3902 390
1 1790790
2 5902 590
1 1890890
2 3902 390
1 1790790
2 390
1 790
2 390
1 790
2 390
1 790
2 390
1 790
2 390
1 790
2
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1
790
2 390
1 790
2
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1
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2 3902 390
1 1790790
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LIDO DI JESOLO
I t álie

Rušné přímořské letovisko, známé jako
mořské lázně, je díky své 15 km dlouhé
pláži vedle Rimini a Ricccione jedním
z nejvyhledávanějších míst na Jadranu.
Dlouhá promenáda s obrovským množstvím restaurací s italskými specialitami,
zábavních parků, nočních barů a diskoték vybízí k dennímu i nočnímu životu.
Široká nabídka sportovního a kulturního
vyžití umožňuje strávit dovolenou v centru zábavy a společenského dění..

HOTEL EDERA **

Stravování: Polopenze –
snídaně a večeře. Plná
penze 1 090 Kč/osoba
a týden.
Pláž: cca 250 metrů od dlouhé písečné
pláže s pozvolným vstupem do moře.
Slevy: dítě do 3 let Zdarma (dětská postýlka a jídlo se platí na místě) • děti od 3 do
14 let se 2 dospělými na pokoji 50 % • osoby od 14 let na 3. a 4. lůžku 20 %
Příplatky: jednolůžkový pokoj 2 790 Kč/
týden, pokoj s balkonem – 640 Kč/osoba
a týden.

Číslo z.
Termín
Cena
Číslo z.
Termín
Cena
LJ10101 12.04.–24.05. 4 890
LJ10205 09.08.–23.08. 10 690
LJ10102 24.05.–21.06. 5 890
LJ10206 23.08.–30.08. 7 990
LJ10103 21.06.–26.07. 7 990
LJ10207 30.08.–06.09. 5 890
LJ10104 26.07.–09.08. 8 590
LJ10208 06.09.–13.09. 4 890
Cena je uvedena na osobu/týden s polopenzí. Pobyty sobota – sobota.
§

Poloha: Hotel Edera se nachází cca 100 m
od hlavní obchodní ulice a cca 250 m od
pláže.
Vybavení: rodinný hotel má restauraci, bar a terasu, malý salónek, parkoviště
a soukromou pláž.
Ubytování: dvojlůžkové pokoje s možností jedné nebo dvou přistýlek, s vlastním sociálním zařízením (sprcha, WC), TV a telefonem. Pokoj s balkonem je za příplatek.

Ceny nezahrnují: pojištění léčebných výloh v zahraničí
a pojištění storno zájezdu – 260 Kč/osoba a týden (děti narozené po 1.1.2000 – 150 Kč/dítě a týden) •nápoje k jídlům
•dopravu •rekreační poplatek – platba po příjezdu na místě
0,6 € /osoba a noc
Doprava: vlastní nebo autobusem za 2 390 Kč/osoba (odjezd z ČR v pátek, návrat do ČR v neděli).

LIDO DI JESOLO
HOTEL Firenze**
Poloha: Hotel Firenze se nachází v klidném místě letoviska Lido di Jesolo pouhých 50 m od pláže.
Vybavení: rodinný hotel s dobrou pohostinností má bar a terasu, restauraci a výtah. Parkování je cca 300 m od hotelu a je
v ceně.
Ubytování: dvojlůžkové pokoje s možností jedné nebo dvou přistýlek, s vlastním sociálním zařízením (sprcha, WC), fén a telefon. Pokoje s balkonem jsou za příplatek.
Stravování: polopenze – snídaně a večeře. Plná penze – 1 090 Kč/osoba a týden.
Pláž: Cca 50 metrů vzdálená dlouhá písečná pláž s pozvolným vstupem do moře.

4

Slevy: dítě do 2 let Zdarma (dětská postýlka a jídlo
se platí na místě) • děti od
2 do 14 let se 2 dospělými na pokoji 50% •
osoby od 14 let na 3. a 4. lůžku 20%
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1 590 Kč/
týden, pokoj s balkonem – 640 Kč/osoba
a týden.
Ceny nezahrnují: pojištění léčebných
výloh v zahraničí a pojištění storno zájezdu – 260 Kč/osoba a týden (děti narozené

Číslo z.
Termín
Cena
Číslo z.
Termín
Cena
LJ10201 12.04.–24.05. 4 790
LJ10205 09.08.–23.08. 9 990
LJ10202 24.05.–21.06. 5 790
LJ10206 23.08.–30.08. 7 690
LJ10203 21.06.–26.07. 7 690
LJ10207 30.08.–06.09. 5 790
LJ10204 26.07.–09.08. 8 190
LJ10208 06.09.–27.09. 4 790
Cena je uvedena na osobu/týden s polopenzí. Pobyty sobota – sobota.
§

po 1.1.2000 – 150 Kč/dítě a týden) • nápoje k jídlům, dopravu • rekreační poplatek – platba po příjezdu na místě 0,6 € /
osoba a noc
Doprava: vlastní nebo autobusem za 2 390 Kč/osoba (odjezd z ČR v pátek, návrat do ČR v neděli).
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LIDO DI JESOLO
HOTEL
Colonna***
Poloha: Hotel Colonna se nachází na Pizza
Aurora, v centru, pouhých 80 m od pláže.
Vybavení: hotel má bar, restauraci a výtah.
Parkování není v ceně a platí se na místě.
Ubytování: většina pokojů je zrekonstruovaných. Dvojlůžkové pokoje s možností
jedné nebo dvou přistýlek, s vlastním sociálním zařízením (sprcha, WC), TV a fén.
Pokoje s balkonem a klimatizace jsou za
příplatek.
Stravování: Polopenze – snídaně (bufet)
a večeře (menu).
Pláž: cca 80 metrů vzdálená dlouhá písečná pláž s pozvolným vstupem do moře.
Slevy: pro dítě do 2 let: dětská postýlka
zdarma, pokud je volná (jídlo se platí na
místě) • děti od 2 do 6 let se 2 dospělými na

pokoji 30% • děti od 6 do 12
let se 2 dospělými na pokoji 20% • osoby od 12 let na 3.
a 4. lůžku 10%
Příplatky: jednolůžkový pokoj 2 590 Kč/
týden, pokoj s balkonem – 890 Kč/osoba
a týden. Klimatizace 5 EUR/noc – platba na
místě. • Malá domácí zvířata (pes, kočka)
5 EUR/den – platba na místě.
Ceny nezahrnují: pojištění léčebných
výloh v zahraničí a pojištění storno zájezdu – 260 Kč/osoba a týden (děti narozené
po 1.1.2000 – 150 Kč/dítě a týden) • nápoje

Číslo z.
Termín
Cena
Číslo z.
Termín
Cena
LJ10301 01.04.–31.05. 7 090
LJ10204 16.08.–30.08. 8 990
LJ10302 31.05.–02.08. 8 990
LJ10205 30.08.–27.09. 7 090
LJ10303 02.08.–16.08. 12 190			
Cena je uvedena na osobu/týden s polopenzí. Pobyty sobota – sobota.
§

I t álie
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k jídlům • dopravu • rekreační poplatek – platba po příjezdu
na místě 0,7 EUR/osoba a noc
Doprava: vlastní nebo autobusem za 2 390 Kč/osoba (odjezd z ČR v pátek, návrat do ČR v neděli).

LIDO DI JESOLO
HOTEL BOLIVAR***
Poloha: Hotel Bolivar se nachází na hlavní
nákupní ulici pouhých 100 m od pláže.
Vybavení: hotel má bazén, restauraci, terasu, společenskou místnost a výtah. Parkovné je zahrnuto v ceně, má omezený
počet míst. Plážový servis v ceně.
Ubytování: dvojlůžkové pokoje s možností jedné nebo dvou přistýlek, s vlastním sociálním zařízením (sprcha, WC), TV, telefon,
mini-lednice, balkon a klimatizace (na vyžádání za příplatek). Jednolůžkové pokoje
nemají mini-lednice a balkon.
Stravování: polopenze – snídaně
a večeře.
Pláž: cca 100 metrů vzdálená dlouhá písečná pláž s pozvolným vstupem do moře.

Slevy: dítě do 2 let – dětská postýlka zdarma, pokud je volná (jídlo se platí
na místě) • dítě od 2 do 12 let se 2 dospělými na pokoji 50% • osoby od 12 let na 3. a 4.
lůžku 15% • pobyt jen se snídaní – 450 Kč/
osoba a týden • zakoupení pobytu do
31.03.2014 – 5%.
Příplatky: Jednolůžkový pokoj 1 090 Kč/
týden, klimatizace – 1 490 Kč/pokoj
a týden.
Ceny nezahrnují: pojištění léčebných
výloh v zahraničí a pojištění storno zájezdu – 260 Kč/osoba a týden (děti narozené
po 1.1.2000 – 150 Kč/dítě a týden) • nápoje
k jídlům • dopravu • rekreační poplatek –
platba po příjezdu na místě 0,7 EUR/osoba
a noc

Číslo z.
Termín
Cena
Číslo z.
Termín
Cena
LJ10401 03.05.–24.05. 5 990
LJ10406 23.08.–30.08. 11 090
LJ10402 24.05.–31.05. 7 490
LJ10407 30.08.–06.09. 9 090
LJ10403 31.05.–28.06. 9 090
LJ10408 06.09.–13.09. 7 490
LJ10404 28.06.–02.08. 11 090
LJ10409 13.09.–27.09. 6 190
LJ10405 02.08.–23.08. 12 590			
Cena je uvedena na osobu/týden s polopenzí. Pobyty sobota – sobota.
§

Doprava: vlastní nebo autobusem za 2 390 Kč/osoba (odjezd z ČR v pátek, návrat do ČR v neděli).
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LIDO DI JESOLO
I t álie

HOTEL TAMPICO***
Poloha: Hotel Tampico je umístěný ve
východní části Lido di Jesolo 100 m od náměstí Torino, pouhých 100 m od privátní
pláže.
Vybavení: recepce, restaurace, bar, terasa,
výtah a parkoviště.
Ubytování: dvojlůžkové pokoje s možností jedné nebo dvou přistýlek, s vlastním sociálním zařízením, TV, trezorem, telefonen
a balkonem. Klimatizace.
Stravování: snídaně
Pláž: 100 metrů od dlouhé písečné pláže
s pozvolným vstupem do moře.
Ceny zahrnují: plážový servis: 1 slunečník a 2 lehátka/pokoj • parkoviště (omezený počet míst).
Slevy: dítě do 5 let zdarma • děti od 5 do
10 let se 2 dospělými na pokoji 50% • děti
od 10 do 14 let se 2 dospělými na pokoji
30% • osoby od 14 let na 3. a 4. lůžku 10%

Příplatky: jednolůžkový
pokoj 2 090 Kč/týden •
dětská postýlka 5,00 EUR/
den – úhrada na místě.
Ceny nezahrnují: pojištění léčebných
výloh v zahraničí a pojištění storno

Číslo z.
Termín
Cena
Číslo z.
Termín
LJ10501 31.05.–21.06. 6 490
LJ10105 23.08.–30.08.
LJ10502 21.06.–19.07. 6 990
LJ10106 30.08.–06.09.
LJ10503 19.07.–02.08. 8 290
LJ10107 06.09.–15.09.
LJ10504 02.08.–23.08. 10 790			
Cena je uvedena na osobu/týden se snídani. Pobyty sobota – sobota.

Cena
8 290
6 990
6 490

zájezdu – 260 Kč/ osoba a týden (děti narozené po 1.1.2000 –
150 Kč/dítě a týden) • nápoje k jídlům • dopravu • rekreační
poplatek – platba po příjezdu na místě 0,7 EUR/osoba a noc
Doprava: vlastní nebo autobusem za 2 390 Kč/osoba (odjezd z ČR v pátek, návrat do ČR v neděli).

LIDO DI JESOLO
HOTEL
Aldebaran***
Poloha: Hotel Aldebaran se nachází v západní oblasti letoviska Lido di Jesolo cca
70 m od pláže, nedaleko hlavní nákupní
ulice.
Vybavení: v hotelu je restaurace, 2x výtah,
parkoviště a bar s terasou s výhledem na
večerní pěší zónu s „live music“, ve večerních hodinách od poloviny června do poloviny září.
Ubytování: dvojlůžkové pokoje s možností jedné nebo dvou přistýlek, s vlastním sociálním zařízením (sprcha, WC), TV, telefonem, balkonem a klimatizací.
Stravování: Polopenze – snídaně
a večeře.
Pláž: cca 70 metrů vzdálená dlouhá písečná pláž s pozvolným vstupem do moře.
Slevy: dítě do 3 let Zdarma (jídlo se
platí na místě) • děti od 3 do 13 let se
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2 dospělými na pokoji 50%
• osoby od 13 let na 3. a 4.
lůžku 20%
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1 990 Kč/
týden. Dětská postýlka 1 090 Kč/týden.
Ceny nezahrnují: pojištění léčebných
výloh v zahraničí a pojištění storno zájezdu – 260 Kč/osoba a týden (děti narozené

Číslo z.
Termín
Cena
Číslo z.
Termín
Cena
LJ10601 08.05.–29.05. 6 990
LJ10505 23.08.–30.08. 9 990
LJ10602 29.05.–05.07. 8 290
LJ10506 30.08.–06.09. 8 290
LJ10603 05.07.–09.08. 9 990
LJ10407 06.09.–13.09. 6 990
LJ10604 09.08.–23.08. 11 990			
Cena je uvedena na osobu/týden s polopenzí. Pobyty je sobota – sobota. §

po 1.1.2000 – 150 Kč/dítě a týden) • nápoje k jídlům • doprava
• rekreační poplatek – platba po příjezdu na místě 0,7 EUR/
osoba a noc.
Doprava: vlastní nebo autobusem za 2 390 Kč/osoba (odjezd z ČR v pátek, příjezd do ČR v neděli).
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RIMINI NORD – Viserbella
Rimini je velké přímořské letovisko, které poskytuje mnoho možností jak prožít
dovolenou. Můžete strávit dny na pláži, zabývat se různými sporty, navštívit
delfinárium, zábavní parky Fiabilandia
nebo expozici Itálie v miniaturách. Na
své si přijdou i milovníci historie a památek, které se dochovaly ze středověku
ze starořímského období, nejznámější
je Augustův oblouk. Za povšimnutí stojí
obrazárna a mnoho muzeí.

Rezidence cima
Poloha: nová rezidence se nachází cca
70 m od pláže a blízko nákupního centra.
Ubytování:
Apartmán MONO 3 – jeden pokoj s lůžkem pro 2 osoby, rozkládací pohovka, kuchyňský kout, TV, vlastní sociální zařízení,
balkon nebo terasa. Vhodné pro dva dospělé s dítětem.
Apartmán MONO 4 – jeden pokoj s lůžkem pro 2 osoby, rozkládací pohovka pro

2 osoby, kuchyňský kout,
TV, vlastní sociální zařízení,
balkon nebo terasa. Vhodné pro dva dospělé s dvěma dětmi.
Apartmán BILO 4 – ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím
gaučem pro 2 osoby a možnosti přistýlky
s kuchyňským koutem, TV, vlastní sociální
zařízení, balkon nebo terasa. Vhodné pro
čtyři osoby.
Apartmán TRILO 6 – dvě ložnice pro
4 osoby, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby a kuchyňským koutem,
TV, vlastní sociální zařízení, balkon nebo
terasa. Vhodné pro šest osob.
Stravování: vlastní strava – příprava jídel
v kuchyňce apartmá.
Pláž: dlouhé a soukromé pláže s jemným
pískem a s pozvolným vstupem do moře
jsou ideálním místem pro rodiny s dětmi.
Ceny nezahrnují: pojištění léčebných
výloh v zahraničí a pojištění storno zájezdu 260 Kč/osoba a týden (děti nar. po
1.1.2000 – 150 Kč/dítě a týden) • spotřeba
energie, vody, plynu a závěrečný úklid –
50 EUR/týden (MONO 3), 60 EUR/týden
(MONO 4), 70 EUR (BILO 4) a 80 EUR (TRILO

Číslo z.
Termín
MONO 3 MONO 4 BILO 4 TRILO 4/6
RI10101 01.05.–31.05.
4 690
6 590
7 090
10 790
RI10102 31.05.–14.06.
6 590
7 590
9 790
12 190
RI10103 14.06.–28.06.
6 990
8 790
10 790
14 890
RI10104 28.06.–05.07.
9 790
11 890
13 890
17 990
RI10105 05.07.–26.07.
10 790
13 890
16 890
27 090
RI10106 26.07.–02.08.
12 890
16 890
19 790
33 290
RI10107 02.08.–09.08.
14 390
17 990
20 990
36 490
RI10108 09.08.–16.08.
21 990
25 890
28 890
42 490
RI10109 16.08.–23.08.
14 390
17 990
20 990
36 490
RI10110 23.08.–30.08.
12 890
16 890
17 990
21 290
RI10111 30.08.–06.09.
6 590
8 790
9 790
12 190
RI10112 06.09.–27.09.
6 590
7 590
9 790
12 190
Cena je uvedena za celé apartmá/týden s vlastní stravou. Pobyty
sobota – sobota.
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6) – platba na místě • kauce 100 EUR/apartmá nebo kauci
200 EUR/apartmá platí pro rodiny se psem (vratná na konci
pobytu po kontrole apartmá) • ložní a koupelnové prádlo –
15 EUR/osoba a výměna (platí se na místě v CK v Itálii, nutné
nahlásit předem) • rekreační poplatek osoby starší 14 let –
1,5 EUR/osoba a noc (platba na místě) • parkování 50 EUR/
týden (platba na místě) • dopravu
Doprava: vlastní.

Riccione
Přímořské letovisko Riccione se nachází cca 10 km od největšího turistického
centra – Rimini. Riccione je moderní
turistické středisko, s množstvím diskoték a obchodů. Okolí je vhodné pro
cykloturistiku.

Slevy: dítě do 1 roku se
2 dospělými na pokoji bez
nároku na služby – ZDARMA • dítě 1 – 10 let se dvěma dospělými na
pokoji – 50% • třetí a čtvrtá osoba na pokoji starší 10 let – 10 %

Číslo z.
Termín
Cena
Číslo z.
Termín
Cena
RC10101 31.05.–28.06. 6 490
RC10104 09.08.–23.08. 10 690
RC10102 28.06.–26.07. 7 690
RC10105 23.08.–30.08. 8 390
RC10103 26.07.–09.08. 8 390
RC10106 30.08.–27.09. 6 490
Cena je uvedena na osobu/týden s polopenzí. Pobyty sobota – sobota.
§

Hotel Moresco **
Poloha: hotel pro rodinnou dovolenou se
nachází cca 50 m od pláže a přibližně 300
m od centra města Riccione. Nákupní ulice
Via Dante a Via Ceccarini se nachází 15 minut chůze od hotelu.
Vybavení: restaurace a bar. Parkování
v areálu, nutná rezervace předem.
Ubytování: v pohodlných dvojlůžkových pokojích s možností dvou přistýlek
a s vlastním sociálním zařízením se sprchovacím koutem a balkonem. Všechny
pokoje mají TV, telefon, fén, Wi-Fi free a na
vyžádání je za příplatek klimatizace.
Stravování: polopenze – snídaně formou
bufetu a večeře.
Pláž: písečná pláž s pozvolným vstupem
do moře.

Příplatky: Jednolůžkový pokoj – 1 690 Kč/týden. • pokoj
s klimatizací – 1 290 Kč/pokoj a týden. • rekreační poplatek
osoby starší 14 let – cca 1 EUR/noc (platba na místě). • parkování na základě rezervace předem – 7 EUR /den (platba
na místě).
Ceny nezahrnují: pojištění léčebných výloh v zahraničí
a pojištění storno zájezdu – 260 Kč/osoba a týden (děti nar.
po 1.1.2000 – 150 Kč/dítě a týden) • dopravu
Doprava: vlastní, nebo autobusem ve výši – 2 640 Kč/
osoba.
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PESARO
I t álie

Několik kilometrů jižně od Rimini v oblasti Marche se nachází lázeňské letovisko Pesaro. Ideální místo pro strávení
rodinné dovolené s prostornou písečnou
pláží, promenádou podél pobřeží s hotely, bary a restauracemi. Pesaro, kde se
mimo jiné narodil Rossini, představuje
historické centrum s památkami např.:
vévodský palác, katedrála, zajímavá
muzea a oblíbené ochody. Pořádají se
zde četné kulturní akce, např. Rossiniho operní festival ve slavném divadle
G. Rossini.

Ubytování: ve dvojlůžkových pokojích Standard
s možností dvou přistýlek,
s vlastním sociálním zařízením, TV, telefonem a balkonem.
Stravování: polopenze – snídaně
formou bufetu, večeře výběr z menu,
saláty – bufet.
Pláž: písečná pláž s pozvolným vstupem
do moře.

Číslo z.
Termín
Cena
Číslo z.
Termín
Cena
PE10101 01.04.–21.06. 7 590
PE10105 16.08.–23.08. 10 490
PE10102 21.06.–26.07. 9 590
PE10106 23.08.–30.08. 9 590
PE10103 26.07.–09.08. 9 590
PE10107 30.08.–27.09. 7 590
PE10104 09.08.–16.08. 12 490			
Cena je uvedena na osobu/týden s polopenzí. Pobyty sobota – sobota.
§

Hotel Baltic ***
Poloha: hotel se nachází přímo na pláži
a od centra města je vzdálený cca 600 m.
Vybavení: hotel má velkou jídelnu s panoramatickou terasou, mini club s pracovníky od června do konce srpna. Wi-Fi a TV
místnost.
Slevy: dítě do 3 let bez nároku na služby – 1 290 Kč/dítě a týden. • dítě od 3 do 10 let se 2 dospělými na pokoji – 50% •
osoby starší 10 let na 3. a 4. lůžku – 20%.
Příplatky: pokoje Comfort 1 190 Kč/osoba a týden. • Plná
penze – 890 Kč/osoba a týden. • Plážový servis a nápoje
k jídlu – 11-13 EUR/první a druhá osoba na pokoji a noc (dle
termínu), 5,5–6,5 EUR/třetí a čtvrtá osoba na pokoji a noc
(dle termínu) – platba na místě. • dětská postýlka pro děti
do 2 let – 2 100 Kč/týden. • rekreační poplatek osoby starší
14 let – 1 EUR/noc (platba na místě). • garáž – 10 EUR/den •
pes, kočka – 7 EUR/den (platba na místě).
Ceny nezahrnují: pojištění léčebných výloh v zahraničí
a pojištění storno zájezdu – 260 Kč/ osoba/ týden (děti nar.
po 1.1.2000 – 150 Kč/ týden) • dopravu
Doprava: vlastní nebo autobusem ve výši – 2 640 Kč/osoba
(odjezd z ČR v pátek, návrat do ČR v neděli).

FANO
Přímořské lázně Fano se nacházejí jihovýchodně od Pesara mezi Rimini a Anconou na pobřeží Jaderského moře. Jedná
se o starobylé město s bohatou historií,
které bylo založeno na místě chrámu
Fortuny. Torette se nachází asi 7 km jižně
od Fana a 3 km od Marotty. Toto letovisko s mnoha bary, různými obchůdky a restauracemi, plážemi s jemným pískem
a oblázky je vhodné především pro rodiny s dětmi a ty, kteří vyhledávají klidnou
dovolenou.

Rezidence
Madonna Ponte
Poloha: apartmány jsou umístěny cca
10 m od pláže a okolo rezidence je velká
zahrada a park, nedaleko je nákupní centrum. Rezidence se nachází 1,5 km od centra města Fano a 40 km od města Ancona.
Ubytování:
Apartmán BILO 4 – ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím
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lůžkem a kuchyňským koutem, TV, vlastní sociální zařízení a balkon.
Apartmán TRILO 6 – ložnice s manželskou postelí, pokoj s dvěma lůžky, obývací
pokoj s rozkládacím lůžkem a kuchyňským koutem, TV, vlastní sociální zařízení
a balkon.
Stravování: vlastní strava – příprava jídel
v kuchyňce apartmá.
Pláž: dlouhé a soukromé pláže s jemným
pískem a s pozvolným vstupem do moře
jsou ideálním místem pro rodiny s dětmi.

Číslo z.
Termín
BILO 4
TRILO 6
FA10101 03.05.–31.05.
7 290
8 590
FA10102 31.05.–28.06.
9 290
11 590
FA10103 28.06.–05.07.
13 190
14 890
FA10104 05.07.–26.07.
14 890
16 890
FA10105 26.07.–09.08.
16 890
18 790
FA10106 09.08.–16.08.
24 090
26 390
FA10107 16.08.–30.08.
16 890
18 790
FA10108 30.08.–06.09.
13 190
14 890
FA10109 06.09.–27.09.
7 290
8 590
Cena je uvedena za celé apartmá/týden s vlastní stravou. Pobyty
sobota – sobota.

Služby: bazén se slunečníky a lehátky (není součástí rezidence a je za poplatek), bar, restaurace, dětský koutek, zahrada, tenisové kurty, hřiště pro volejbal, minifotbal, plážový volejbal, market, recepce, privátní i volně přístupná pláž,
parkoviště.
Příplatky: přistýlka 990 Kč/přistýlka a týden.
Ceny nezahrnují: pojištění léčebných výloh v zahraničí
a pojištění storno zájezdu – 260 Kč/osoba a týden (děti nar.
po 1.1.2000 – 150 Kč/dítě a týden) • kauci 100 EUR/apartmá
(vratná na konci pobytu po kontrole apartmá) • ložní a koupelnové prádlo – 10 EUR/osoba a výměna (platí se na místě
v CK v Itálii, nutné nahlásit předem) • plážový servis • dopravu
Doprava: vlastní nebo autobusem v ceně 2 640 Kč/osoba
(odjezd z ČR v pátek, návrat do ČR v neděli).
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MAROTTA
Klidnější přímořské městečko Marotta
leží 70 km jižně od Rimini. Je to ideální
výchozí bod na výlety po okolí – historická italská městečka Urbino, Loreto, Florencie a krasové jeskyně Frassasi. V městečku je řada barů, pizzerií a restaurací.

Rezidence
Holiday Perla

sociální zařízení, balkon,
některé s výhledem na
moře.
Apartmán TRILO 6 – ložnice s manželskou postelí, pokoj s dvěma lůžky, obývací
pokoj s rozkládacím lůžkem a kuchyňským
koutem, TV, klimatizací (za příplatek), vlastní sociální zařízení, balkon s výhledem na
moře.
Stravování: vlastní – příprava jídel v kuchyňce apartmá.

Číslo z.
Termín
BILO 4
TRILO 6
MA10101
03.05.–31.05.
7 590
8 990
MA10102
31.05.–28.06.
9 290
11 290
MA10103
28.06.–05.07.
13 590
15 490
MA10104
05.07.–26.07.
15 190
17 190
MA10105
26.07.–09.08.
17 490
19 490
MA10106
09.08.–16.08.
24 490
26 790
MA10107
16.08.–30.08.
17 490
19 490
MA10108
30.08.–06.09.
9 290
11 290
MA10109
06.09.–27.09.
7 590
8 990
Cena je uvedena za celé apartmá/týden s vlastní stravou. Pobyty
sobota – sobota.
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Poloha: apartmánový komplex se nachází cca 10 m od pláže v tichém prostředí,
800 m od promenády a nedaleko od centra města Marotta, kde jsou restaurace
a obchody.
Ubytování:
Apartmán BILO 4 – ložnice s manželskou
postelí, obývací pokoj s rozkládacím lůžkem a kuchyňským koutem, TV, vlastní

Pláž: dlouhé a soukromé pláže s kamínky a s pozvolným
vstupem do moře jsou ideálním místem pro rodiny s dětmi.
Příplatky: přistýlka 990 Kč/přistýlka a týden.
Ceny zahrnují: závěrečný úklid
Ceny nezahrnují: pojištění léčebných výloh v zahraničí
a pojištění storno zájezdu – 260 Kč/osoba a týden (děti nar.
po 1.1.2000 – 150 Kč/dítě a týden) • kauci 100 EUR/apartmá
(vratná na konci pobytu po kontrole apartmá) • ložní a koupelnové prádlo – 10 EUR /osoba a výměna (platí se na místě
v CK v Itálii, nutné nahlásit předem) • klimatizace v apartmá
TRILO 6 – 35 EUR/apartmá a týden (platí se na místě v CK
v Itálii, nutné nahlásit předem) • plážový servis • dopravu
Doprava: vlastní nebo autobusem v ceně 2 640 Kč/osoba
(odjezd z ČR v pátek, návrat do ČR v neděli).

SILVI MARINA
Toto městečko leží ve střední Itálii, v provincii zvané Abruzzo. Jedná se o oblast,
která je téměř nepoznamenaná turistickým ruchem, hlavně proto, že její velká
část je součástí Národního parku Abruzzo. Koupání v průzračném a teplém moři,
typické italské restaurace s abruzzskými
specialitami (např. arrosticini – jehněčí
špízky). Městečko Atri, údajně nejstarší
město západní Itálie, které dalo jméno
Jaderskému moři, největší město regionu – Pescara s typicky italskými trhy či
Città Sant‘Angelo rozkládající se na horském svahu hned za Silvi Marina.

Hotel Playa
Poloha: hotel se nachází v centru Silvi Marina, na začátku pěší zóny vedoucí celým
letoviskem, cca 50 m od písečné pláže.

Jde o malý, typický italský
rodinný hotel. V blízkosti
hotelu je malý lunapark.
Vybavení: hotel má klimatizovanou restauraci, bar, terasu a vlastní hotelovou
pláž. Pro jeden pokoj je vždy v ceně slunečník, lehátko a sedátko.
Ubytování: ve dvojlůžkových pokojích
s možností dvou přistýlek, s vlastním sociálním zařízením, TV, telefonem a balkonem. Většina pokojů má částečný nebo
úplný výhled na moře. Některé pokoje
mají klimatizací, pokoje s výhledem na
moře jí nemají.
Stravování: snídaně, polopenze nebo
plná penze. Snídaně formou bufetu,
obědy a večeře jsou servírované – výběr
z 2 menu (3 chody). Při polopenzi možno
zaměnit večeře za obědy. Nápoje nejsou
zahrnuty v ceně.
Pláž: široká pláž s hrubým pískem, mušlemi i kamínky je lemována promenádou
a má pozvolný vstup do moře.
Slevy: dítě 6 let na třetím a čtvrtém
lůžku v termínu 31.05.–28.06. a 30.08.–
20.09.2014 je ZDARMA • dítě 2–6 let na

Rekreační pobyt na 7 nocí
Číslo z.
Termín
Snídaně Polopenze
Plná penze
SM10101 31.05.–28.06.
6 290
8 590
9 690
SM10102 28.06.–05.07.
7 390
8 590
9 690
SM10103 05.07.–26.07.
7 390
10 890
11 990
SM10104 26.07.–02.08.
7 390
11 390
12 490
SM10105 02.08.–09.08.
11 390
12 490
SM10406 23.08.–30.08.
7 390
10 890
11 990
SM10407 30.08.–20.09.
6 290
8 590
9 690
Cena je uvedena na osobu/týden se snídaní (polopenzí, plnou penzí) a plážovým
servisem (slunečník, lehátko a sedátko). Pobyty sobota – sobota.
§
Zvýhodněný rekreační pobyt na 10 (11) nocí
Číslo z.
Termín
Snídaně Polopenze
Plná penze
SM10201 30.08.–09.09.
7 990
10 990
12 490
SM10202 09.09.–20.09.
8 890
12 190
13 890
Cena je uvedena na osobu/10 (11) nocí se snídani (polopenzí, plnou penzí) a plážovým servisem (slunečník, lehátko a sedátko).
§

třetím lůžku – 30% • dítě 7–12 let na třetím lůžku – 20% • osoba starší 12 let na třetím lůžku – 10%.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 1 090 Kč/osoba a týden jen
v termínu 28.06.–30.08.2014. V ostatních termínech bez příplatku • rekreační poplatek 5 EUR/osoba a týden (platba na
místě).
Ceny nezahrnují: pojištění léčebných výloh v zahraničí
a pojištění storno zájezdu – 260 Kč/osoba a týden (děti nar.
po 1.1.2000 – 150 Kč/dítě a týden) • dopravu
Doprava: vlastní nebo autobusem ve výši – 2 790 Kč/osoba.
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SILVI MARINA
I t álie

APARTMÁNY
Poloha: apartmány se nacházejí v rezidenčních částech Silvi Marina nebo centru
městečka, vzdálené do 100 m od moře.
Apartmánové rezidence a soukromé domy
jsou umístěny buď v klidné části Silvi Mariny (Green Marine, Pinetina), od centra
městečka cca 30 min. chůze po pláži nebo
40 min. po cestě, nebo v centru města na
tvz. lungo mare (pěší zóně), možnost zajištění bezbariérového ubytování. Všechny apartmány mají balkon nebo vlastní
zahrádku. V rezidenci Green Marine se
nachází Agenzia MACRINUM (naproti bílé
sportovní hale), česky mluvící delegát
denně k dispozici. Bohatá nabídka výletů
do okolí, lze platit v eurech i v českých korunách. Výlet na ostrovy Tremiti lze platit
pouze v eurech.
GREEN MARINA – rezidenční komplex
přímo u moře se zahradou, oploceno
(mono, bilo, trilo).
PINETINA – dvoupatrové vilky přímo
u moře (v přízemí bila se zahrádkou, v patře typ trilo), leží 100 m od vlakové trati.
MAC – rezidence 50 m od moře, vlastní
parkování, výtah, částečný bezbariérový
vstup (mono, bilo).
GUGU – rezidence 20 m od moře s částečně bezbariérovým přístupem, vlastní parkování, výtah, bezbariérový vstup (bilo).
KARA – moderně vybavená rezidence 60
m od pláže (bilo, trilo).
AZZURRA – dvoupatrová rezidence 50 m
od moře, vlastní parkování, výtah (bilo).
ELENA CLUB RESORT APARTHOTEL**** –
luxusní rezidence leží v jižní části Silvi Marina, cca 100 metrů od vlastní soukromé
pláže. Recepce, restaurace, bar, terasa, fitness, bazén (vstup s koupací čepicí), parkoviště, vlastní pláž (zahrnuta v ceně). Mono
2/3 osoby a bilo. Všechny apartmány mají
vlastní sociální zařízení (sprcha, WC), kuchyňský kout, balkon, výhled na moře, trezor, televize a klimatizace (za poplatek).
GREEN BAY VILLAGE  – rezidence s bazénem 200 m od moře na prosluněném kopci s vyhlídkou na pláž, 4 km od Silvi Mariny
a 1 km od Pineta.
V apartmánech lze na místě připlatit klimatizaci, garáž a plážový servis (nutno objednat předem zároveň s apartmánem).
Ubytování (kauce za apartmány se
nevyžaduje):
Apartmán MONO 2/ 4 – studio (jedna
místnost) se dvěmi až čtyřmi rozkládacími
lůžky, kuchyňským koutem s lednicí, sociální zařízení, balkon.

Apartm á n
BILO 4 – dvoupokojové
apartmány s ložnicí se
2 lůžky nebo s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským
koutem s lednicí, soc.
zařízení, balkon. Možnost jedné přistýlky. Bila
v Green Bay mají terasu.
Apartmán TRILO 6 – třípokojové
apartmány
s ložnicí se 2 lůžky s manželskou postelí, malý pokoj se dvěmi lůžky nebo
patrovou postelí, obývací pokoj s rozkládacím
dvojlůžkem a kuchyňským koutem s lednicí,
sociální zařízení, balkon.
Možnost jedné přistýlky.
Trila v Green Bay mají
terasu.
Stravování: vlastní – příprava jídel v kuchyňce
apartmá.

•
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Rekreační pobyt na 7 nocí
Číslo z.
Termín
Mac, Gugu,
Green Bay Elena Club Resort
		
Pinetina, Green Marina, Village
		
Azzurra, Kara
		
MONO 2/4 BILO 4 TRILO 6 BILO 4 MONO 2 MONO 3 BILO 4
SM10301 26.04.–24.05. 4 990
5 990 6 990
6 990
4 990
5 990 7 590
SM10302 24.05.–14.06. 6 290
7 290 8 590
8 590
6 290
7 290 9 590
SM10303 14.06.–21.06. 7 290
8 290 9 590
9 590
7 290
8 290 12 890
SM10304 21.06.–28.06. 8 290
9 890 11 590 11 590 8 890 10 590 14 190
SM10305 28.06.–12.07. 11 590
13 890 16 190 16 190 11 590 13 890 18 490
SM10306 12.07.–09.08. 12 890
14 890 17 490 17 490 12 890 14 890 19 490
SM10307 09.08.–23.08. 21 490
24 790 28 690 28 690 21 490 24 790 31 290
SM10308 23.08.–30.08. 10 590
12 590 13 890 13 890 10 590 12 590 14 590
SM10309 30.08.–06.09. 5 990
6 990 7 990
7 990
5 990
6 990 9 590
SM10310 06.09.–27.09. 4 990
5 990 6 990
6 990
4 990
5 990 7 590
Cena je uvedena za celé apartmá/týden s vlastní stravou. Pobyty sobota – sobota.
Zvýhodněný rekreační pobyt na 14 nocí
Číslo z.
Termín
Mac, Gugu,
Green Bay Elena Club Resort
		
Pinetina, Green Marina, Village
		
Azzurra, Kara
		
MONO 2/4 BILO 4 TRILO 6 BILO 4 MONO 2 MONO 3 BILO 4
SM10401 24.05.–07.06. 8 890
10 290 11 590 11 590 8 890 10 290 12 590
SM10402 07.06.–21.06. 11 590
12 890 14 190 14 190 11 590 12 890 15 890
Cena je uvedena za celé apartmá/14 nocí s vlastní stravou.
Zvýhodněný rekreační pobyt na 10 (11) nocí
Číslo z.
Termín
Mac, Gugu,
Green Bay Elena Club Resort
		
Pinetina, Green Marina, Village
		
Azzurra, Kara
		
MONO 2/4 BILO 4 TRILO 6 BILO 4 MONO 2 MONO 3 BILO 4
SM10501 30.08.–09.09. 7 990
9 290 10 890 10 890 7 990
9 290 12 590
SM10502 09.09.–20.09. 4 990
5 990 6 990
6 990
4 990
5 990 11 290
Cena je uvedena za celé apartmá/10 (11) nocí s vlastní stravou.

Rezidence Gugu

Rezidence Azzurra

Rezidence Azzurra

Vilky Pinetina
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Rezidence Mac

Rezidenční komplex Green Marina
Pláž: široká pláž s hrubým pískem, mušlemi i kamínky je lemována promenádou a má pozvolný vstup do moře.
Služby: Turisté mohou navštívit mnoho barů, restaurací,
pizzerií, diskoték, kino, dětská hřiště, hřiště na tenis, fotbal,
volejbal i plážový volejbal. Každý čtvrtek se v Silvi Marina
konají trhy s možností nákupu ovoce, oblečení atd.
Fakultativní výlety: starobylé město Řím, lodní výlet na
ostrovy Tremiti, přístavní město Pescara, aquapark v nedalekém Montesilvanu, Corno Grande – nejvyšší vrchol Grand
Sassa.
Železniční stanice: železniční stanice Silvi Marina. Možnost
zajištění transferu do místa ubytování (nutno nahlásit při
objednání).
Ceny zahrnují: závěrečný úklid • česky mluvícího delegáta •
u rezidence Green Bay: vstup do bazénu (otevřen od 21.06.
do 06.09.2014) a parkovací místo • plážový servis (slunečník
+ 2 křesílka) 24.05.–14.06.2014 a 06.09.–27.09.2014 – nutno
objednat s apartmánem, i když je zdarma
Ceny nezahrnují: pojištění léčebných výloh v zahraničí
a pojištění storno zájezdu – 260 Kč/ osoba a týden (děti
narozené po 1.1.2000 – 150 Kč/dítě a týden) • povinný poplatek – 10 EUR/apartmá MONO a týden, 15 EUR/apartmá
BILO a týden, 20 EUR/apartmá TRILO a týden (hradí se na
místě) • přistýlka v apartmá BILO nebo TRILO – 25 EUR/týden
(nutno objednat zároveň s apartmánem) – úhrada na místě
• dětská postýlka – 20 EUR/týden (nutno objednat zároveň
s apartmánem) – úhrada na místě • ložní prádlo lze použít
vlastní nebo zapůjčit za poplatek 10 EUR/osoba a týden •
ručníky 5 EUR/osoba a pobyt – úhrada na místě • u rezidence Green Bay: klimatizace 30 EUR/týden, plážový servis 30
EUR/týden, garáž 50 EUR/týden (nutno objednat zároveň
s apartmánem) – úhrada na místě • u rezidence Elena Club:
klimatizace 30 EUR/týden – úhrada na místě • plážový servis
14.06.–09.09.2014 30 EUR/týden (nutno objednat zároveň
s apartmánem) – úhrada na místě • dopravu
Doprava: vlastní nebo autobusem za 2 790 Kč/osoba.
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Poreč
Poreč je důstojným sousedem Benátek
na protější straně pobřeží Jaderského
moře a zároveň jedno z nejrozvinutějších turistických středisek na západním
pobřeží Istrie. Kolem městečka jsou četné turistické osady a hotely, sportovní
areály, obchody, restaurace a taverny, to
je nabídka, přizpůsobená všem hostům.
Četné kulturní a přírodní krásy lákají do
Poreče. Nejhodnotnější památkou v Poreči je Eufraziova bazilika z poloviny 6.
století a mozaiky uvnitř patří k nejlépe
zachovaným dílům tohoto umění ve
světě.

PRIVÁTNÍ
APARTMÁNY
Poloha: apartmány jsou umístěny v soukromých domech a vilách v Poreči, ve
vzdálenosti 300 m a více od pláže.
Ubytování: apartmány jsou jednopokojové, dvoupokojové, třípokojové s vybavenou kuchyňkou, vlastní sociální zařízení,
balkon nebo terasa. Pokoje mají dvě lůžka
s možností jedné přistýlky.

Příklad ubytování

Stravování: vlastní – příprava jídel v kuchyňce
apartmá.
Pláž: kamenitá s vybetonovanými moly na
slunění.
Sport a zábava: vodní sporty na pláži,
sportovní potápění, tenisové kurty v Poreči, v areálech hřiště na košíkovou, házenou
a nohejbal.
Akce: 7=6, (sleva je již zohledněna v tabulce) platí v termínech do 28.06.2014 a od
30.08.2014
Slevy: dítě do 3 let bez lůžka 1 190 Kč/
týden.
Příplatky: registrační poplatek 3,00
EUR/osoba a pobyt (platí se při příjezdu
v agentuře) • přistýlka v apartmá do 12.07.
a od 23.08.2014 1 390 Kč/týden • přistýlka v apartmá od 12.07. do 23.08.2014 za
1 890 Kč/týden • domácí zvířata (na dotaz)
8,00 EUR/den • klimatizace u apartmánů
1/2, 1/3 za 6,00 EUR/den, 1/4 za 8,00 EUR/
den, 1/6 za 12 EUR/den (rezervace při objednávce, platba při příjezdu v agentuře)
Ceny nezahrnují: pojištění léčebných výloh v zahraničí a storno pojištění zájezdu
260 Kč/osoba a týden (děti narozené po
1.1.2000 – 150 Kč/týden) • dopravu

Příklad ubytování

Poreč
Vily
CLARA, ISMETA,
NENAD, MURETA
Poloha: apartmány jsou umístěny v soukromých domech ve vzdálenosti 300 až
400 m od pláže.
Ubytování:
Vila CLARA:
Studio 2 (St 2) – dvojlůžkový pokoj s kuchyňkým koutem, koupelna, balkon nebo
terasa.
Apartmán 2 (A 2) – dvojlůžková ložnice,
kuchyň, koupelna, balkon nebo terasa.
Apartmán 4 (A 4) – dvojlůžková ložnice,
obývací pokoj s kuchyň. koutem a rozkládacím gaučem, koupelna, balkon nebo terasa.
Vila MURETA:
Apartmán 3 (A3) – dvojlůžková ložnice a
přistýlka, kuchyň, koupelna, balkon nebo
terasa.
Apartmán 4 (B4) – dvě ložnice, kuchyň,
koupelna, balkon nebo terasa.
Vila NENAD:
Apartmán 4 (A4) – dvojlůžková ložnice, obývací pokoj s kuchyň. koutem

a rozkládacím gaučem,
koupelna, balkon nebo
terasa.
Vila ISMETA:
Apartmán 2 (A 2) – dvojlůžková ložnice, kuchyň, koupelna, balkon nebo
terasa.
Stravování: vlastní – příprava jídel
v kuchyňce apartmá.
Pláž: kamenitá s vybetonovanými
moly na slunění.
Sport a zábava: vodní sporty na pláži,
sportovní potápění, tenisové kurty v Poreči, v areálech hřiště na košíkovou, házenou
a nohejbal.
Akce: 7=6 u apartmánů, (sleva je již zohledněna v tabulce) • platí v termínech do
28.06.2014 a od 30.08.2014
Slevy: dítě do 3 let bez lůžka 1 190 Kč/
týden.
Příplatky:
registrační poplatek 3,00 EUR/osoba
a pobyt (platí se při příjezdu v agentuře)
přistýlka v 1/3 apartmánu Mureta, v 1/3
apartmánu Clara, v 1/3 apartmánu Nenad
do 12.07. a od 23.08.2014 za 1 390 Kč/týden • od 12.07. do 23.08.2014 za 1 890 Kč/
týden

Číslo z.
Termín
Ap. 1/2
Ap. 1/3
Ap. 1/4 Ap. 1/6
PO20101 17.05.–28.06.
5 790
6 790
9 290
13 390
PO20102 28.06.–12.07.
7 990
8 990
11 990
15 990
PO20103 12.07.–02.08.
9 990
10 990
14 890
20 190
PO20104 02.08.–16.08.
11 990
13 290
17 790
23 490
PO20105 16.08.–23.08.
9 990
10 990
14 890
20 190
PO20106 23.08.–30.08.
7 990
8 990
11 990
15 990
PO20107 30.08.–27.09.
5 990
6 790
9 290
13 390
Cena je uvedena za celé apartmá/týden s vlastní stravou a pobytovou taxou.
Pobyty sobota – sobota.

Ch or vat sko

K ATALO G

Doprava: vlastní nebo autobusem za 2 290 Kč/osoba (odjezd z ČR v pátek, příjezd do ČR v neděli).

Číslo z.
Termín
Clara Clara/ Clara Mureta Mureta Nenad
			 Ismeta
		
ST 2
A2
A4
A 3 	
B4
A4
PO20201 17.05.–28.06. 5 890 6 290 7 990 6 990 9 990 8 290
PO20202 28.06.–12.07. 7 990 8 190 11 490 9 690 12 290 12 190
PO20203 12.07.–02.08. 9 990 10 190 13 990 11 390 15 390 15 190
PO20204 02.08.–16.08. 11 890 11 990 16 590 13 790 18 290 17 990
PO20205 16.08.–23.08. 9 990 10 190 13 990 11 390 15 390 15 490
PO20206 23.08.–30.08. 7 990 8 190 11 490 9 690 12 290 12 190
PO20207 30.08.–27.09. 5 890 6 290 7 990 6 990 9 990 8 290
Cena je uvedena za celé apartmá/týden s vlastní stravou a pobytovou taxou. Pobyty sobota – sobota.

Apartmán Mureta

Vila Nenad

Apartmán Nenad

klimatizace u apartmánu a studia 1/2 Clara, Ismeta za 06,00
EUR/den u apartmánu 1/4 Clara, Nenad za 08,00 EUR/den,
(rezervace při objednávce, platba při příjezdu v agentuře)
Ceny nezahrnují: pojištění léčebných výloh v zahraničí
a storno pojištění zájezdu 260 Kč/osoba a týden (děti narozené po 1.1.2000 – 150 Kč/týden) • dopravu
Doprava: vlastní nebo autobusem za 2 290 Kč/osoba (odjezd z ČR v pátek, příjezd do ČR v neděli).
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POREČ – ČERVAR PORAT

Ch or vat sko

Letovisko Červar Porat se nachází
5 km severně od Poreče. Celé pobřeží pokrývají borovicové lesy a dlouhé řady olivových stromů a vinné révy. Červar Porat
je ideálním místem pro rodinnou dovolenou díky mimořádnému klidu a bohaté
vegetaci. V zálivu v centru města je přístav. Nejen mladé hosty potěší soukromé
pláže, pizzerie, restaurace a kavárny. Asi
5 minut jízdy odtud se nachází vynikající
motokárová dráha.

VILA RONA VOLTA
Poloha: Vila Rona Volta se nachází v centru města, 100 m od moře a 250 m od
pláže. V parku v těsné blízkosti domu je
dětské hřiště. Parkování je možné zdarma
v ulici 50 m od vily.
Vybavení: luxusní studia a apartmány
jsou po rekonstrukci a jsou vybaveny klimatizací, moderním nábytkem, TV/SAT,
bezdrátovým připojením k internetu, balkonem nebo terasou. Kuchyň je vybavená
základním nádobím na vaření, mikrovlnou
troubou, lednicí a kávovarem. Vila má

vlastní recepci otevřenou
24 hod. denně a půjčovnu
kol.
Ubytování:
Studio 1/2+2: dvoupodlažní, dvojlůžková
ložnice v patře, v přízemí obývací pokoj
s rozkládacím gaučem pro 2 osoby a kuchyňským koutem, koupelna s WC a balkon.
Apartmán 1/2+2: dvojlůžková ložnice,
obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro
2 osoby a kuchyňským koutem, koupelna
s WC a balkon.
Apartmán 1/2+3: dvojlůžková ložnice
s balkonem, obývací pokoj s kuchyní a rozkládacím gaučem pro 2 osoby a 1 pohovkou pro 1 osobu, koupelna s WC.
Apartmán 1/4+2: dvoupodlažní, dvojlůžková ložnice v přízemí, dvě lůžka na galerii
nad ložnicí, obývací pokoj s kuchyní a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, 2 koupelny

Číslo z.
Termín
St. 2+2 Ap. 2+2 Ap. 2+3 Ap. 4+2
PO20301 24.05.–07.06. 5 990
6 290
7 590
8 590
PO20302 07.06.–21.06. 8 990
9 590
10 690
12 990
PO20303 21.06.–28.06. 9 790
10 490
11 890
14 790
PO20304 28.06.–12.07. 11 890
12 890
14 290
17 190
PO20305 12.07.–16.08. 13 890
14 990
16 890
19 990
PO20306 16.08.–23.08. 11 890
12 890
14 290
17 190
PO20307 23.08.–06.09. 9 790
10 490
11 890
14 790
PO20308 06.09.–20.09. 8 990
9 590
10 690
12 990
PO20309 20.09.–27.09. 5 990
6 290
7 590
8 590
Cena je uvedena za celé studio nebo apartmá/týden s vlastní stravou a pobytovou taxou. Pobyty sobota – sobota.

a balkon. Jeden z apartmánů má pouze 1 koupelnu, místo
druhé koupelny je výklenek s lůžkem a v obývacím pokoji je
gauč pro 1 osobu.
Stravování: vlastní – příprava jídel v kuchyňce apartmá.
Pláž: oblázková pláž s vybetonovanými moly na slunění.
Sport a zábava: tenisový kurt, minigolf, stolní tenis, půjčovna kol, vodní sporty, jízda na koni, motokárová dráha.
Ceny nezahrnují: pojištění léčebných výloh v zahraničí
a storno pojištění zájezdu 260 Kč/osoba a týden (děti narozené po 1.1.2000 – 150 Kč/týden) • dopravu
Doprava: vlastní.

POREČ – ČERVAR PORAT
VILA ČERVAR
Poloha: Vila Červar se nachází v centru
města, 300 m od pláže. Parkování je zdarma v ulici.

Vybavení: luxusní rekonstruované
apartmány
vybavené klimatizací, moderním nábytkem, TV/SAT, vybavenou kuchyní, balkonem nebo terasou.

Ubytování:
Apartmán 1/2+2: 1. nebo 2. poschodí,
dvojlůžková ložnice s balkonem, obývací
pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby
a kuchyňským koutem, koupelna s WC.
Stravování: vlastní – příprava jídel v kuchyňce apartmá.
Pláž: oblázková pláž s vybetonovanými
moly na slunění.
Sport a zábava: tenisový kurt, minigolf,
stolní tenis, půjčovna kol, vodní sporty, jízda na koni, motokárová dráha.
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Číslo z.
Termín
Ap. 2+2 Červar
PO20401
24.05.–07.06.
6 490
PO20402
07.06.–21.06.
10 190
PO20403
21.06.–28.06.
10 990
PO20404
28.06.–12.07.
13 790
PO20405
12.07.–16.08.
16 890
PO20406
16.08.–23.08.
13 790
PO20407
23.08.–06.09.
10 990
PO20408
06.09.–20.09.
10 290
PO20409
20.05.–27.09.
6 490
Cena je uvedena za celé apartmá/týden s vlastní stravou a pobytovou taxou.
Pobyty sobota – sobota.

Ceny nezahrnují: pojištění léčebných výloh v zahraničí
a storno pojištění zájezdu 260 Kč/osoba a týden (děti narozené po 1.1.2000 – 150 Kč/týden) • dopravu
Doprava: vlastní.
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Ostrov Krk – baška
Ostrov Krk je svou rozlohou 410 km
největším a zároveň nejoblíbenějším
ostrovem chorvatského pobřeží. S pobřežím je spojen mostem, jehož délka
je 1 300 metrů. Severní a západní část
ostrova je bohatě zalesněna. Přístav
a oblíbené letovisko Baška se nachází na
jihu ostrova, vzdálené 45 km od mostu
na ostrov Krk a je nejnavštěvovanějším
místem na ostrově Krk.
BAŠKA a okolí se nabízí k výletům a procházkám, ale na prvním místě je 1 800 m
dlouhá oblázková a částečně písčitá pláž,
vhodná hlavně pro rodiny s dětmi.

Baška
Vila Štefanić
Poloha: Vila Štefanić se nachází ve vzdálenosti 550 m od moře a 500 m od centra
města. Vzdálenost od obchodů je 50 m, od

restaurace 550 m. Parkování u vily je zdarma.
Ubytování:
Studio 1/2: studio má jednu místnost se
2 lůžky a kuchyňským koutem vybaveným
základním nádobím, ledničkou, koupelnou s WC, balkonem nebo terasou s posezením (stůl a židle). Ložní prádlo, ručníky
a utěrky jsou k dispozici.
Apartmán 1/2+1: apartmán má dvojlůžkovou ložnici, obývací pokoj (jídelna
s vybaveným kuchyňským koutem, rozkládacím gaučem – přistýlka), koupelnu
s WC, balkon s posezením (stůl a židle).
V apartmánech je možná jedna přistýlka
za příplatek. Ložní prádlo, ručníky a utěrky
jsou k dispozici.
Stravování: vlastní – příprava jídel v kuchyňce studia, apartmánu.
Pláž: Oblázková pláž s postupným vstupem do moře.
Sport a zábava: tenisové kurty, plážový
volejbal, šlapadla, potápění, vodní sporty
na pláži, půjčovna jízdních kol, wellness

Číslo z.
Termín
St. 1/2
Apt. 1/2
P
KR20101 24.05.–07.06.
5 890
6 890
1 790
KR20102 07.06.–21.06.
6 790
7 990
1 990
KR20103 21.06.–28.06.
7 790
9 390
1 990
KR20104 28.06.–12.07.
9 490
11 390
2 190
KR20105 12.07.–23.08.
10 990
12 990
2 390
KR20106 23.08.–30.08.
9 490
11 390
2 190
KR20107 30.08.–06.09.
7 790
9 390
1 990
KR20108 06.09.–20.09.
5 890
6 990
1 790
Cena je uvedena za celé studio, apartmán/týden nebo osobu na přistýlce/týden
s vlastní stravou. Pobyt sobota–sobota.

Ch or vat sko
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a spa centrum, lodní výlety, muzea, trhy a asi 80 km značených turistických tras.
Akce 7=6 – 1 noc ZDARMA (sleva je již zohledněna v tabulce) platí v termínech do 21.06.2014 a od 06.09.2014
Slevy: dítě do 3 let bez lůžka 990 Kč/týden
Příplatky: příjezdní poplatek 2,5 EUR/osoba a pobyt (platí
se při příjezdu v agentuře), ekologická taxa 0,30 EUR/osoba
a den (platí se při příjezdu v agentuře)
Ceny nezahrnují: pojištění léčebných výloh v zahraničí
a storno pojištění zájezdu 260 Kč/osoba a týden (děti narozené po 1.1.2000 150 Kč/týden)
Doprava: vlastní

Ostrov Krk – baška
Baška
Vila Grozdana
Poloha: Vila Grozdana se nachází ve vzdálenosti 400 m od moře a 350 m od centra
města a obchodů, od restaurace 500 m.
Parkování u vily je zdarma.
Ubytování:
Apartmán 1/4+1: má 2 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj (jídelna s kuchyňským koutem, lednicí, el. sporákem),
koupelnu a WC, balkon nebo terasu s posezením (stůl a židle). V apartmánech je
možná jedna přistýlka za příplatek. Ložní
prádlo, ručníky a utěrky jsou k dispozici.
Stravování: vlastní – příprava jídel v kuchyňce studia, apartmánu.

Pláž: oblázková pláž s postupným vstupem do
moře.
Sport a zábava: tenisové kurty, plážový
volejbal, šlapadla, potápění, vodní sporty

Číslo z.
Termín
Ap. 1/4
P
KR20201 24.05.–07.06.
10 990
1 790
KR20202 07.06.–28.06.
12 990
1 990
KR20203 28.06.–12.07.
15 990
2 190
KR20204 12.07.–23.08.
18 990
2 390
KR20205 23.08.–30.08.
15 990
2 190
KR20206 30.08.–06.09.
12 990
1 990
KR20207 06.09.–20.09.
10 990
1 790
Cena je uvedena za celý apartmán/týden nebo osobu na přistýlce/týden s vlastní stravou. Pobyt sobota–sobota.

na pláži, půjčovna jízdních kol, wellness a spa centrum, lodní
výlety, muzea, trhy a asi 80 km značených turistických tras.
Slevy: dítě do 3 let bez lůžka 990 Kč/týden
Příplatky: příjezdní poplatek 2,5 EUR/osoba a pobyt (platí
se při příjezdu v agentuře), ekologická taxa 0,30 EUR/osoba
a den (platí se při příjezdu v agentuře).
Ceny nezahrnují: pojištění léčebných výloh v zahraničí
a storno pojištění zájezdu 260 Kč/osoba a týden (děti narozené po 1.1.2000 150 Kč/týden)
Doprava: vlastní
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Ostrov KRK – ŠILO, BAŠKA

Ch or vat sko

ŠILO je malé turistické letovisko ležící
na severovýchodní straně ostrova Krk
naproti Crikvenické riviéře. Nedotčená
příroda, průzračné čisté moře a tajemné
zátoky jsou tím pravým rájem pro turisty, kteří touží po klidu a tichu. V bezprostřední blízkosti Šila se nachází zátoka
Soline, která nabízí i využití léčivých
účinků slaného bahna přímo na mořském břehu.

privátní
apartmány
Poloha: Privátní apartmány se nacházejí
v soukromých domech a vilách po celém
pobřeží městečka Baška a Šilo. Vzdálenost
od moře: Šilo 200–700 m, Baška 350 až
600 m.
Ubytování: studio je jednopokojové,
apartmány dvoupokojové a třípokojové
s vlastním sociálním zařízením, kuchyňkou
vybavenou základním nádobím, některé

Příklad ubytování

apartmány mají jídelnu.
V apartmánech je možná
jedna přistýlka.
Stravování: vlastní – příprava jídel v kuchyňce studia, apartmánu.
Pláž: velká oblázková pláž s postupným
vstupem do moře, místy písčitá vhodné
zejména pro děti.
Sport a zábava: sportovní centrum „Zablače“ – tenisové kurty (Baška), stolní tenis,
potápění a další možnosti vodních sportů
na pláži.
Akce 7=6, 1 noc ZDARMA (sleva je již zohledněna v tabulce) platí v termínech do
21.06.2014 a od 30.08.2014 u privátních
apartmánů v letovisku Šilo.
Slevy: dítě do 3 let bez lůžka 990 Kč/
týden.
Příplatky Šilo: přistýlka v apartmá
do 12.07. a od 23.08. za 1 790 Kč/týden •
přistýlka v apartmá od 12.07. a do 24.08.
za 2 190 Kč/týden • klimatizace 1 590 Kč/
týden • příjezdní poplatek Šilo 2,5 EUR/
osoba a pobyt (platí se při příjezdu
v agentuře)
Příplatky Baška: přistýlka v apartmá
do 28.06. a od 30.08. za 1 990 Kč/týden •
přistýlka v apartmá od 28.06. a do 30.08.
2 390 Kč/týden • klimatizace + 15% k ceně
ubytování • příjezdní poplatek Baška
2,5 EUR/osoba a pobyt (platí se při příjezdu v agentuře) • ekologická taxa Baška
0,30 EUR/osoba a den (platí se při příjezdu
v agentuře)
Ceny nezahrnují: pojištění léčebných výloh v zahraničí a storno pojištění zájezdu
260 Kč/osoba a týden (děti narozené po
1.1.2000 150 Kč/týden)
Doprava: vlastní

OPATIJA – IČIĆI
Opatija se nachází 20 km od Rijeky
a patří k nejnavštěvovanějším místům
v Chorvatsku. Je hospodářským a správním centrem regionu Kvarner. Opatija se
stala proslulým turistickým letoviskem
a také oblíbenou zimní rekreační oblastí
u rakouské a maďarské šlechty. Upravené parky, vodotrysky, krásné pláže,
mírné podnebí, 12 km dlouhá pobřežní
promenáda, 11 krytých plaveckých bazénů, wellness programy, kasina, diskotéky, letní kino, karnevaly – to vše nabízí
Opatija.

VILA RONA
Poloha: Vila Rona se nachází v malebném
městečku Ičići, 150 m od oblázkové pláže
a 5 km od Opatije. Parkování je bezplatné
u vily.
Vybavení: luxusní a moderní apartmány jsou po rekonstrukci a jsou vybaveny
klimatizací, moderním nábytkem, TV/SAT.
Kuchyň je vybavená základním nádobím na
vaření, myčkou, lednicí a kávovarem. Dům
má dobře udržovanou zahradu s posezením a grilem.
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Ubytování:
Apartmán 1/2+2: dvojlůžková ložnice, obývací pokoj
s rozkládacím gaučem pro 2 osoby a kuchyňským koutem, koupelna a balkon.
Apartmán 1/2+3: dvojlůžková ložnice a pohovka pro 1 osobu, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby a kuchyňským
koutem, balkon.
Stravování: vlastní – příprava jídel v kuchyňce apartmá.
Pláž: oblázková pláž.
Sport a zábava: cyklistika, jachting, tenis
a vodní sporty v Opatiji.
AKCE: 7=6 (sleva je již zohledněna v tabulce) platí v termínech 21.06.–28.06.2014,
23.08.–30.08.2014
Ceny nezahrnují: pojištění léčebných výloh v zahraničí a storno pojištění zájezdu
260 Kč/osoba a týden (děti narozené po
1.1.2000 – 150 Kč/týden)
Doprava: vlastní.

ŠILO
Číslo z.
Termín
St. 1/2
Ap. 1/2
Ap. 1/4 Ap. 1/6
KR20301 24.05.–07.06.
4 890
5 590
7 590
9 690
KR20302 07.06.–21.06.
5 590
6 490
8 990
11 590
KR20303 21.06.–05.07.
6 490
7 490
10 390
13 690
KR20304 05.07.–12.07.
6 990
8 390
11 990
15 990
KR20305 12.07.–26.07.
7 690
9 390
13 790
17 590
KR20306 26.07.–16.08.
9 390
10 790
15 990
19 990
KR20307 16.08.–23.08.
7 790
9 490
13 990
17 890
KR20308 23.08.–30.08.
6 990
8 390
11 990
15 990
KR20309 30.08.–06.09.
5 590
6 490
8 990
11 590
KR20310 06.09.–20.09.
4 890
5 590
7 590
9 690
Cena je uvedena za celé studio, apartmán/týden s vlastní stravou a pobytovou taxou. Pobyt sobota–sobota.
BAŠKA
Číslo z.
Termín
St. 1/2
St. 1/4
Ap. 1/4 Ap. 1/6
KR20401 24.05.–07.06.
6 590
10 490
11 490
13 990
KR20402 07.06.–28.06.
7 790
11 990
13 290
15 990
KR20403 28.06.–12.07.
9 490
13 990
16 390
18 990
KR20404 12.07.–23.08.
10 990
16 790
18 990
23 790
KR20405 23.08.–30.08.
9 490
13 990
16 390
18 990
KR20406 30.08.–06.09.
7 790
11 990
13 290
15 990
KR20407 06.09.–20.09.
6 590
10 490
11 490
13 990
Cena je uvedena za celé studio, apartmán/týden s vlastní stravou a pobytovou taxou. Pobyt sobota–sobota.

Šilo

Číslo z.
Termín
Ap. 2+2
Ap. 2+3
OP20101 23.05.–07.06.
7 390
7 590
OP20102 07.06.–21.06.
11 390
12 990
OP20103 21.06.–28.06.
12 690
13 690
OP20104 28.06.–12.07.
14 790
15 990
OP20105 12.07.–16.08.
17 990
19 490
OP20106 16.08.–23.08.
14 790
15 990
OP20107 23.08.–30.08.
10 390
10 9 90
OP20108 30.08.–06.09.
11 390
12 290
OP20109 06.09.–27.09.
7 390
7 590
Cena je uvedena za celé apartmá/týden s vlastní stravou a pobytovou taxou.
Pobyty sobota – sobota.
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Novi Vinodolski
Město a přístav Novi Vinodolski je oblíbené letovisko návštěvníků, kteří zde
hledají zejména relaxaci a pohodlí. Nachází se 10 km od letoviska Cirkvenica, na
úrovni ostrova Krk. Jeho četné historické
památky můžete obdivovat ve staré části města nebo v místním muzeu. V centru
města, ale i v okrajových částech a na
pobřeží, najdete mnoho restaurací, barů,
obchodů a galerií. Pláže v letovisku Novi
Vinodolski v zátoce Lišanj jsou písčité
s drobnými oblázky a na některých místech se pozvolna svažují do moře. Zátoka
Lišanj je navíc při vstupu vybavena výtahem, který umožňuje přístup na pláž
i handicapovaným osobám.

Apartmán 1/3 má třílůžkovou ložnici, vlastní sociální zařízení, vybavenou
kuchyň s lednicí, TV/SAT, balkon, možnost
klimatizace za poplatek
Apartmán 1/4 má dvě dvojlůžkové ložnice, vlastní sociální zařízení, vybavenou
kuchyň, lednici, TV/SAT, balkon, možnost
klimatizace za poplatek

Vila MIRA

1/3 Apartmán
1/4, 1/4+2 Apt
Číslo z.
Termín
L
D 12
L
D 12
NV20101 24.05.–21.06.
6 890
6 090
6 490
5 690
NV20102 21.06.–05.07.
7 190
6 390
6 790
5 990
NV20103 05.07.–26.07.
7 490
6 690
7 390
6 590
NV20104 26.07.–23.08.
7 890
7 090
7 790
6 990
NV20105 23.08.–30.08.
7 190
6 390
6 790
5 990
NV20106 30.08.–20.09.
6 890
6 090
6 490
5 690
Cena je uvedena za osobu v apartmánu/týden s polopenzí a pobytovou taxou.
Pobyt sobota–sobota.
§
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Vila Mira
Poloha: Vila Mira se nachází 300 m od
moře. Parkování je u vily zdarma.
Ubytování:

Apartmán 1/4+2 má dvě dvojlůžkové ložnice, vlastní sociální zařízení, obývací pokoj (s roztahovacím gaučem na spaní
pro 2 osoby) s vybaveným kuchyňským koutem, lednice, TV/
SAT, balkon, možnost klimatizace za poplatek, možnost WiFi připojení
Stravování: v ceně pobytu je zahrnuta polopenze. Polopenze (snídaně i večeře formou bufetu) se podává v hotelu
Lišanj, který se nachází cca 300 m od ubytování.
Příplatky: klimatizace 6 EUR/den – na vyžádání, platba na
místě
Ceny nezahrnují: pojištění léčebných výloh v zahraničí
a storno pojištění zájezdu 260 Kč/osoba a týden (děti narozené po 1.1.2000 150 Kč/týden)
Doprava: vlastní

Novi Vinodolski
Vila Anica
Poloha: Vila Anica se nachází 500 m od
moře, parkování je u vily zdarma.
Ubytování:
Studio 1/2 je jedna místnost se 2 lůžky,
vybaveným kuchyňským koutem, lednicí

a vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, možnost
klimatizace za poplatek,
nachází se v přízemí a má terasu
Apartmán 1/4 má dvě dvojlůžkové ložnice, vlastní sociální zařízení, vybavenou
kuchyň a lednici, TV/SAT, balkon, možnost
klimatizace za poplatek
Stravování: v ceně pobytu je zahrnuta
polopenze. Polopenze (snídaně i večeře
formou bufetu) se podává v hotelu Lišanj,
který se nachází cca 300 m od ubytování.
Příplatky: klimatizace 6 EUR/den – na vyžádání, platba na místě
Ceny nezahrnují: pojištění léčebných výloh v zahraničí a storno pojištění zájezdu
260 Kč/osoba a týden (děti narozené po
1.1.2000 150 Kč/týden)
Doprava: vlastní

Vila ANICA

1/2 Studio
1/4 Apartmán
Číslo z.
Termín
L
D 12
L
D 12
NV20201 24.05.–21.06.
6 890
6 090
6 490
5 690
NV20202 21.06.–05.07.
7 690
6 890
6 690
5 890
NV20203 05.07.–02.08.
7 890
7 090
6 890
6 090
NV20204 02.08.–16.08.
8 290
7 490
7 790
6 990
NV20205 16.08.–23.08.
7 890
7 090
6 890
6 090
NV20206 23.08.–30.08.
7 690
6 890
6 690
5 890
NV20207 30.08.–20.09.
6 890
6 090
6 490
5 690
Cena je uvedena za osobu ve studiu nebo apartmánu/týden s polopenzí a pobytovou taxou. Pobyt sobota–sobota.
§
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MURTER
Ch or vat sko

Ostrov Murter je největším ostrovem
šibenického souostroví a je ideálním
místem pro rodiny s dětmi. Od pevniny
jej odděluji Murterský kanál. U městečka Tisno, na nejužším místě kanálu, je
spojen s pevninou novým zvedacím mostem. Na Murteru je mnoho romantických
zátok ke koupání a množství malých ostrůvků, které jsou ideálním místem pro
potápění. Na ostrově jsou 4 městečka
Murter, Tisno, Jezera a Betina. Ostrov
se nachází nedaleko Národního parku
Kornati.

Ubytování:
Apartmán 1/2+1 (Ana,
Natko): dvojlůžková ložnice, třetí lůžko v ložnici nebo obývacím
pokoji, kuchyňský kout, koupelna.
Apartmán 1/2+2 (Ana): dvojlůžková ložnice, obývací pokoj s rozkládacím gaučem
pro 2 osoby, kuchyňka, koupelna.
Apartmán 1/4+1 (Ana, Natko): 2 dvojlůžkové ložnice, obývací pokoj s rozkládacím

Číslo z.
Termín
Dosp. os.
D do 12 let
MU20101 31.05.–14.06.
6 890
5 890
MU20102 14.06.–21.06.
7 490
6 490
MU20103 21.06.–12.07.
8 490
7 490
MU20104 12.07.–30.08.
8 990
7 990
MU20105 30.08.–06.09.
8 490
7 490
MU20106 06.09.–20.09.
7 490
6 490
Cena je uvedena za osobu/týden s polopenzí a pobytovou taxou. Pobyt sobota – sobota.
§

VILA ANA,
VILA NATKO
Poloha: Vila Ana se nachází 350 m od
moře a pláže Slanica. Vila Natko je vzdálená 300 m od pláže Slanica. Parkování je
zajištěno u obou vil.
Vila Ana

Vila Ana

Vila Natko

MURTER
HOTEL
COLENTUM***
Poloha: Hotel Colentum je umístěn přímo na krásné pláži Slanica, nejkrásnější
z mnoha malebných zátok na pobřeží ostrova Murter. 1 km od města Murter.
Vybavení: centrální objekt se třemi pavilóny, recepce, restaurace, aperitiv bar, terasa, venkovní bazén s mořskou vodou se
slunečníky a lehátky.
Ubytování: dvojlůžkové pokoje s výhledem do parku s možností až 2 přistýlek
jsou klimatizovány, koupelna s WC, SAT/TV,
telefon, minibar, balkon.
Stravování: v ceně je zahrnuto All inclusive
All inclusive zahrnuje:
• snídaně, obědy a večeře formou bufetových stolů
• odpolední občerstvení
• nápoje v all inclusive baru (nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby,
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točené pivo, točené bílé
a červené víno, káva)
• plážový volejbal, stolní
tenis
• využití venkovního bazénu, slunečníky
a lehátka u bazénu zdarma
Pláž: 50 m od hotelu krásná oblázkovopísčitá pláž, místy skalnatá pláž, nudistická
pláž – 1 km, pláž u hotelu je vhodná pro
děti a neplavce.

gaučem pro 1 osobu a kuchyňským koutem, koupelna, balkon nebo terasa.
Apartmán 1/4+2 (Natko): 2 dvojlůžkové ložnice, obývací
pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby a kuchyňským
koutem, 2 koupelny, balkon nebo terasa.
Stravování: v ceně je zahrnuta polopenze (snídaně a večeře formou bufetu), v restauraci v hotelu Colentum, který se
nachází 450 m od vily Ana, 400 m od vily Natko.
Pláž: Krásná písčitě-oblázková pláž Slanica, s pozvolným
vstupem do vody a výhledem na souostroví Kornati.
Příplatky: klimatizace 6 EUR/ den – na vyžádání, platba na
místě.
Ceny nezahrnují: pojištění léčebných výloh v zahraničí
a storno pojištění zájezdu – 260 Kč/osoba a týden (děti narozené po 1.1.2000 – 150 Kč/týden) • dopravu
Doprava: vlastní.

Číslo z.
Termín
1/2
děti do 7 let
MU20201 03.05.–31.05.
7 990
ZDARMA
MU20202 31.05.–14.06.
8 990
ZDARMA
MU20203 14.06.–21.06.
9 990
ZDARMA
MU20204 21.06.–12.07.
11 290
ZDARMA
MU20205 12.07.–16.08.
12 490
ZDARMA
MU20206 16.08.–06.09.
11 390
ZDARMA
MU20207 06.09.–20.09.
9 990
ZDARMA
MU20208 20.09.–27.09.
8 990
ZDARMA
Cena je uvedena za osobu/týden s all inclusive. Pobyt sobota – sobota. Dítě
zdarma je možné se dvěma dospělými na jednom pokoji.
§

Sport a zábava: tenisové kurty, šipky, stolní tenis, plážový
volejbal, dětské pískoviště, půjčovna kol, vodní sporty, venkovní bazén s mořskou vodou, lehátky a slunečníky, animace pro děti i dospělé, slunečníky a lehátka na pláži (za
poplatek)
Slevy: 1. dítě do 7 let ZDARMA na přistýlce •
2. dítě do 7 let ZDARMA bez nároku na lůžko s all inclusive •
7–12 let na přistýlce 50% • dospělá osoba na přistýlce 10%
Příplatky: pokoj s výhledem na moře – 1 190 Kč/osoba
a týden (platí jen první a druhá osoba na pokoji)
Ceny nezahrnují: pojištění léčebných výloh v zahraničí
a storno pojištění zájezdu 260 Kč/osoba a týden (děti narozené po 1.1.2000 150 Kč/týden) • dopravu
Doprava: vlastní.
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BIOGRAD NA MORU
Městečko Biograd na Moru vybudované již v 11. století, dlouhou dobu bylo korunovačním městem chorvatských králů,
leží 28 km jihovýchodně od Zadaru.
Dnes je Biograd na Moru moderně zařízené letovisko, které obklopují národní parky Paklenica, Plitvická jezera,
Krka, Kornati a přírodní park Telaščica.
Bohatá vegetace, pěkná pláž s pozvolným vstupem do moře, vhodná pro děti
a neplavce.

Privátní pokoje
s polopenzí
Poloha: pokoje jsou umístěny v penzionech a vilách po celém letovisku Biograd
na Moru ve vzdálenosti do 900 m od pláže.
Na stravování se dochází do restaurace.
Ubytování:
Dvojlůžkové pokoje s možností přistýlky
s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT.
Stravování: v ceně pobytu polopenze
(snídaně bufet, večeře výběr z menu), která

Příklad ubytování

je servírována v restauraci
200 m od moře

Privátní
apartmány
Poloha: apartmány jsou umístěny v soukromých domech a vilách po celém letovisku Biograd na Moru ve vzdálenosti do
900 m od pláže.
Ubytování:
Studio 1/2 + (1) – obývací pokoj s manželskou postelí s možností přistýlky, TV, kuchyňská linka a sociální zařízení.
Apartmá 1/4a + (1) – 1 ložnice s dvěma
lůžky, obývací pokoj s rozkládací pohovkou s možností přistýlky, TV, kuchyňská
linka a sociální zařízení.
Apartmá 1/4b + (1) – 2 ložnice s dvěma
lůžky, obývací pokoj s možností přistýlky,
TV, kuchyňská linka a sociální zařízení.
Apartmá 1/6a + (1) – 2 ložnice s dvěma
lůžky, obývací pokoj s rozkládací pohovkou s možností přistýlky, TV, kuchyňská
linka a sociální zařízení.
Stravování: vlastní – příprava v kuchyňce
apartmá nebo studia. Možnost dokoupení
polopenze v restauraci ( snídaně bufet,
večeře výběr z menu) – 2 190 Kč/osoba
a týden.
Pláž: oblázkové pláže s mírným vstupem
do moře.
Sport a zábava: tenisová škola, veřejný
bazén na pláži, kde se pořádají také školy
potápění a další vodní sporty na pláži.
Příplatky: přistýlka v apartmánu 1/4 a 1/6
– 1 390 Kč/ osoba a týden s vlastní stravou •

BIOGRAD NA MORU
Vila Marinka
Poloha: vila se nachází přímo v centru
města, 250 m od pláže. Parkování u vily je
zdarma. Wi-Fi zdarma.
Ubytování: dvojlůžkové pokoje s možností přistýlky, koupelna s WC, TV/SAT.
Stravování: polopenze – snídaně formou
bufetu, večeře výběr z 6 menu. Polopenze
je podávána v restauraci do 100 m od vily.

Penzion Marko
Poloha: penzion se nachází 200 m od
pláže, 300 m od centra města Biograd na
Moru. Parkování u penzionu je zdarma.
Wi-Fi zdarma.
Ubytování: dvojlůžkové pokoje s možností přistýlky, koupelna s WC, TV/SAT,
teresa.
Stravování: polopenze – snídaně formou
bufetu, večeře výběr z 6 menu. Polopenze
je podávána 100 m od penzionu.

Pláž: oblázková s pozvolným vstupem do moře.
Slevy:
dítě do 4 let ZDARMA (bez nároku na
služby).
Příplatky: klimatizace 5 EUR/den a pokoj –
platba na místě.
Ceny nezahrnují:
pojištění léčebných výloh v zahraničí
a storno pojištění zájezdu – 260 Kč/ osoba a týden (děti narozené po 1.1.2000 –
150 Kč/dítě a týden) • dopravu
Doprava: vlastní nebo autobusem za
2 390 Kč/ osoba.

Privátní pokoje s polopenzí
Číslo z.
Termín
L
D 4–12 D 4–12 p
P
BN20101 24.05.–14.06.
3 990
3 390
3 490
3 990
BN20102 14.06.–28.06.
4 590
3 690
3 490
3 990
BN20103 28.06.–12.07.
4 990
4 190
3 490
3 990
BN20104 12.07.–16.08.
5 590
4 590
3 490
3 990
BN20105 16.08.–30.08.
4 990
4 190
3 490
3 990
BN20106 30.08.–13.09.
4 590
3 690
3 490
3 990
BN20107 13.09.–27.09.
3 990
3 390
3 490
3 990
Cena je uvedena za osobu/týden s polopenzí a pobytovou taxou. Pobyt je sobota – sobota.
§
Privátní apartmány s vlastní stravou
Číslo z.
Termín
St.
St.
Ap.
Ap.
Ap.
		
1/2
1/2+1 1/4a
1/4b
1/6a
BN20201 24.05.–14.06. 5 490
6 190 7 590
9 290 11 390
BN20202 14.06.–28.06. 6 690
7 390 9 290 10 990 13 290
BN20203 28.06.–12.07. 8 590
9 490 11 690 13 290 15 490
BN20204 12.07.–16.08. 9 490 10 190 12 390 14 290 16 690
BN20205 16.08.–30.08. 8 590
9 490 11 690 13 290 15 490
BN20206 30.08.–13.09. 6 690
7 390 9 290 10 990 13 290
BN20207 13.09.–27.09. 5 490
6 190 7 590
9 290 11 390
Cena je uvedena za celé studio nebo apartmá/týden s vlastní stravou a pobytovou taxou. Pobyt je sobota – sobota.
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klimatizace na dotaz 1 090 Kč/týden, domácí zvíře na dotaz
5 EUR/den (platba na místě)
Ceny nezahrnují: pojištění léčebných výloh v zahraničí
a storno pojištění zájezdu – 260 Kč/ osoba a týden (děti narozené po 1.1.2000 – 150 Kč/dítě a týden) • dopravu
Doprava: vlastní nebo autobusem za 2 390 Kč/ osoba.

Číslo z.
Termín
Vila Marinka Penzion Marko
P
		
L
D 4–12 P L
D 4–12 P
BN20301 24.05.–14.06. 4 490
3 690 4 690
3 990
4 390
BN20302 14.06.–28.06. 4 990
3 690 5 490
3 990
4 390
BN20303 28.06.–12.07. 5 690
3 690 6 490
3 990
4 590
BN20304 12.07.–16.08. 5 990
3 690 6 790
3 990
4 590
BN20305 16.08.–30.08. 5 690
3 690 6 490
3 990
4 590
BN20306 30.08.–13.09. 4 990
3 690 5 490
3 990
4 590
BN20307 13.09.–27.09. 4 490
3 690 4 690
3 990
4 390
Cena je uvedena za osobu/týden s polopenzí a pobytovou taxou. Pobyt je sobota – sobota.
§

Vila Marinka

Penzion Marko

Penzion Marko
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Ch or vat sko

HOTEL ALBAMARIS
Poloha: hotel Albamaris se nachází 250 m
od pláže a 800 m od centra Biogradu.
Menší hotel je vhodný především pro rodiny se 2 dětmi. Parkování u hotelu je pro
hotelové hosty zdarma.
Vybavení: recepce, internetový koutek
(za poplatek), aperitiv bar, restaurace s terasou, parkoviště, dětské hřiště, hřiště na
míčové hry, minigolf, tenisové kurty (100
m od hotelu).
Ubytování: dvojlůžkové pokoje bez balkonu a dvojlůžkové pokoje s balkonem.
V pokojích s balkonem jsou možné až
2 přistýlky. Všechny pokoje mají vlastní
sociální zařízení, minibar a TV.
Stravování: formou polopenze – snídaně
formou bufetu, večeře výběr ze 3 menu,
salátový bufet, 1 nápoj k večeři (víno
nebo džus).

Pláž: pláž Dražica je vzdálená cca 250 m a oblázková pláž Soline cca 300 m
od hotelu. Oblázkové pláže s pozvolným
vstupem do moře.
Slevy: 1. dítě do 4 let ZDARMA bez nároku na lůžko a stravu (se 2 dospělými na pokoji) • dítě od 4 do 12 let na pevném lůžku
s 1 dospělým na pokoji 30 % • dítě do 7 let

Číslo z.
Termín
os. v pokoji os. v pokoji
D 4–12 P
		
bez balkonu s balkonem
BN20401 10.05.–31.05.
4 790
5 390
2 690
BN20402 31.05.–21.06.
6 290
6 990
3 490
BN20403 21.06.–12.07.
7 390
8 090
4 090
BN20404 12.07.–16.08.
8 690
9 390
4 690
BN20405 16.08.–23.08.
7 390
8 090
4 090
BN20406 23.08.–30.08.
6 290
6 990
3 490
BN20407 30.08.–06.09.
5 490
6 190
3 090
BN20408 06.09.–13.09.
4 790
5 390
2 690
BN20409 13.09.–27.09.
4 290
4 890
2 490
Cena je uvedena na osobu/týden v pokoji s polopenzí. Pobyt sobota – sobota.§

na pevném lůžku 50 % • dítě 7–12 let na pevném lůžku 30 %
• 3. osoba na pokoji starší 12 let 20%
Akce 7=6, 1 noc zdarma v termínu do 31.05.2014 a od
06.09.2014, sleva je již zohledněna v tabulce.
Ceny nezahrnují: pojištění léčebných výloh v zahraničí
a storno pojištění zájezdu – 260 Kč/osoba a týden (děti narozené po 1.1.2000 – 150 Kč/týden) • dopravu
Doprava: vlastní nebo autobusem za 2 390 Kč/osoba (odjezd z ČR v pátek, příjezd do ČR v neděli).

BIOGRAD NA MORU
HOTEL BIOGRAD
Poloha: hotel leží nedaleko jadranské magistrály při vjezdu do městečka Biograd
v borovém háji, od centra města a pláže je
vzdálen cca 1 000 m a od pláže Bošana (za
Marinou Kornati) cca 550 m.
Vybavení: recepce, restaurace, aperitiv
bar, noční klub, parkoviště.
Ubytování: V hlavní budově nebo v přilehlých pavilonech jsou dvojlůžkové
a třílůžkové pokoje s vlastním sociálním
zařízením, TV-SAT a malou ledničkou. Pokoje v hlavní budově nemají balkon, pokoje v pavilonech mají malou terasu nebo
malý balkon.
Apartmány 2+2: dvě dvojlůžkové ložnice,
kuchyňka vybavená základním nádobím
na vaření, vlastní sociální zařízení, TV/SAT.
Bungalovy 4+2: malé jednopatrové
domky s terasou, v přízemí bungalovu se
nachází kuchyňka s jídelnou, vlastní sociální zařízení, TV/SAT a rozkládací gauč pro
2 osoby. Na poschodí jsou dvě dvojlůžkové ložnice. Do horního patra vedou strmé

schody – nedoporučujeme
pro malé děti.
Stravování: u pokojů je
stravování formou polopenze – snídaně
formou bufetu, večeře výběr ze 2 menu.
U apartmánů a bungalovů strava vlastní.
Pláž: oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře, místy kamenitá.
Sport a zábava: vodní sporty na pláži,
u hotelu dětské hřiště, volejbalové hřiště.
Hotel organizuje celodenní výlet na Kornati s obědem a občerstvením.
Slevy u pokojů: 1. dítě do 4 let ZDARMA
s dětskou polopenzí se 2 dospělými na

Bungalovy

Hlavní budova
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Pavilon

Číslo z.
Termín
Pokoj
Apt 2+2 Bungalov 4+2
		
polopenze
BN20501 31.05.–21.06.
5 690
8 990
11 490
BN20502 21.06.–12.07.
5 990
9 990
12 590
BN20503 12.07.–16.08.
6 790
12 890
14 790
BN20504 16.08.–23.08.
5 990
10 190
12 590
BN20505 23.08.–30.08.
5 690
9 090
11 490
BN20506 30.08.–13.09.
5 190
8 390
10 690
Cena je uvedena na osobu/týden v pokoji s polopenzí nebo za celý apartmán/bungalov a týden s vlastní stravou a pobytovou taxou. Pobyt sobota – sobota. §

pokoji • dítě od 4 do 12 let na přistýlce 50% • dítě od 4 do
12 let na pevném lůžku s 1 dospělým na pokoji 30% • třetí
osoba na pokoji starší 12 let 20%
Příplatky u pokojů: plná penze 1 690 Kč/osoba a týden •
jednolůžkový pokoj 1 290 Kč/týden
Příplatky u apartmánů a bungalovů: snídaně 990 Kč/osoba a týden, 490 Kč/dítě do 12 let a týden • večeře 1 590 Kč/
osoba a týden, 790 Kč/dítě do 12 let a týden
Ceny nezahrnují: pojištění léčebných výloh v zahraničí
a storno pojištění zájezdu – 260 Kč/osoba a týden (děti narozené po 1.1.2000 – 150 Kč/týden) • dopravu
Doprava: vlastní nebo autobusem za 2 390 Kč/osoba (odjezd z ČR v pátek, příjezd do ČR v neděli).
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TRIBUNJ
Tribunj je menší letovisko, které se nachází 3 km od města Vodice a 10 km od
Šibeniku v oblasti severní Dalmácie. Historická část obce s velmi úzkými uličkami
se nachází na ostrůvku , který byl později
s pevninou propojen kamenným mostem.
Tribunj láká především množstvím pláží
v mnoha zátokách podél pobřeží, které
jsou vyhledávané návštěvníky z dalekého okolí.

VILA SARA
Poloha: Vila Sara se nachází ve středisku
Tribunj cca 200 m od centra, 300 m od
moře a pláže. Úklid si klienti zabezpečují
sami během celého pobytu. Parkování je
zajištěno na hlídaném parkovišti 150 m od
vily, každý apartmán má 1 parkovací kartu
pro jedno auto v ceně, další parkovací místa lze dokoupit na místě.

Ubytování:
Apartmán 1/4 (čtyřlůžkový
s možností až 2 přistýlek),
má 2 ložnice, obývací pokoj s vybaveným
kuchyňským koutem a lednicí a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (přistýlky), koupelna s WC, TV a balkon nebo terasa. Přistýlky v apartmánu jsou za příplatek.
Stravování: vlastní – příprava jídel v kuchyňském koutu apartmánu.
Pláž: 300 m od vily oblázková pláž, betonová pláž a místy skalnatá pláž.
Příplatky: přistýlka 2 390 Kč/osoba
a týden

Číslo z.
Termín
Ap. 1/4
P (5. a 6. osoba)
TR20101 31.05.–07.06.
8 990
2 390
TR20102 07.06.–28.06.
11 390
2 390
TR20103 28.06.–12.07.
13 990
2 390
TR20104 12.07.–23.08.
14 990
2 390
TR20105 23.08.–30.08.
13 790
2 390
TR20106 30.08.–06.09.
11 390
2 390
TR20107 06.09.–20.09.
8 990
2 390
Cena je uvedena za apartmán/týden s vlastní stravou a pobytovou taxou.
Pobyt sobota – sobota.
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Ceny nezahrnují: pojištění léčebných výloh v zahraničí
a storno pojištění zájezdu 260 Kč/osoba a týden (děti narozené po 1.1.2000 150 Kč/týden) • kauce 30 EUR/osoba nad 12
let a pobyt (vratná na konci pobytu, pokud bude apartmá
předáno bez poškození) a závěrečný úklid (provádí sami klienti na konci pobytu), v opačném případě jsou klienti povinni zaplatit za úklid apatrmánu 50 EUR/apartmán • dopravu
Doprava: vlastní.

Vodice
Vodice malebné rybářské městečko,
rozprostírající se v mělké zátoce uprostřed Šibenické riviéry, vzdálené cca 15
km severozápadně od Šibeniku. Okouzlí
svými úzkými dlážděnými uličkami a potěší především ty, kteří hledají více než
pouhé komplexy moderních hotelů.

VILA ZVONKO
Poloha: Vila je umístěná 1 km od centra
Vodice (za hotelem Olympia) a 300 m od
pláže.
Ubytování:
Studio 1/2+1 – jednopokojové se 2 pevnými lůžky a 1 přistýlkou, kuchyňský kout,
sprcha a WC, terasa.
Apartmán 1/2+2 – 1 ložnice se 2 lůžky,
obývací část s rozkládacím gaučem pro
2 osoby a s kuchyňským koutem, sprcha
a WC, TV, balkon.
Apartmán 1/4 – 2 ložnice, obývací část
s kuchyňským koutem, sprcha a WC, TV,
balkon, klimatizace (na vyžádání).

Stravování: polopenze
podávána v hotelu Nikola (snídaně formou bufetu,
večeře výběr ze 3 jídel, salátový bufet).
Pláž: oblázková, místy kamenitá s pozvolným vstupem do moře.
Sport a zábava: tenisové kurty, půjčovna člunů, vodní sporty na pláži, taneční
večery.
Příplatky: klimatizace cca 6 EUR/ den – na
vyžádání, platba na místě.
Ceny nezahrnují: pojištění léčebných výloh v zahraničí a storno pojištění zájezdu –
260 Kč/osoba a týden (děti narozené po
1.1.2000 – 150 Kč/týden) • dopravu
Doprava: vlastní nebo autobusem za
2 390 Kč/osoba (odjezd z ČR v pátek, příjezd do ČR v neděli).

Číslo z.
Termín
L
P
VO20101 31.05.–21.06.
6 990
6 790
VO20102 21.06.–05.07.
7 490
7 290
VO20103 05.07.–23.08.
7 890
7 790
VO20104 23.08.–30.08.
7 490
7 290
VO20105 30.08.–20.09.
6 990
6 790
Cena je uvedena za osobu/týden s polopenzí a pobytovou taxou. Pobyt sobota – sobota.
§
Přistýlka se účtuje ve Studiu 1/2+1 (u 3. osoby) a v Apartmánu 1/2+2 (u 3. a 4.
osoby)
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PRIMOŠTEN
Ch or vat sko

Primošten – starobylé městečko a oblíbené přímořské letovisko, ležící cca
26 km od Šibeniku a 60 km od Splitu, se
rozkládá na poloostrůvcích spojených
s pevninou uměle vybudovanou šíjí. Před
jejím vybudováním bylo město spojeno
s pevninou kamenným mostem, odkud
pochází název městečka, od slova „primostiti“, tj. „přemostit“.
Pro velmi příznivé klimatické podmínky, vynikající přírodní oblázkové pláže
a večerní společenský život ve starém
městě se Primošten řadí k velmi atraktivním místům pro příjemné strávení letní
dovolené.

PRIVÁTNÍ APARTMÁNY
A POKOJE S POLOPENZÍ
Poloha: privátní pokoje a apartmány jsou
ve vilách a v penzionech v Primoštenu,
vzdálených 50–600 m od pláže a centra.
Ubytování: pokoje jsou dvojlůžkové,
účelně a funkčně vybavené, s vlastním sociálním zařízením. Součástí vybavení jsou

lůžkoviny. Do některých
pokojů lze umístit přistýlku.
Apartmány jsou jednopokojové, dvoupokojové, třípokojové a čtyřpokojové s vlastním sociálním zařízením
a kuchyňkou vybavenou základním nádobím na vaření a stolování. V apartmánu je
možná jedna přistýlka.
Stravování: u pokojů je stravování formou polopenze v restauraci OLIVA vzdálené cca 300 metrů od ubytování. U apartmánů je stravování vlastní – příprava jídel
v kuchyňce apartmánu.
Pláž: oblázkové pláže místy kamenité,
s postupným vstupem do moře. Vhodné
i pro rodiny s dětmi.
Sport a zábava: vodní sporty na pláži, tenisové kurty, minigolf, lodní výlety do okolí, restaurace a kavárny.
Příplatky: přistýlka do 28.06. a od
23.08.2014 za 1 990 Kč/ týden • Přistýlka
od 28.06.do 23.08.2014 za 2 490 Kč/týden •
polopenze u apartmánů 3 390 Kč/osoba

Příklad ubytování

Příklad ubytování

KAŠTEL LUKŠIĆ
Riviéra sedmi Kaštelů je skupina letovisek nacházející se 22 km od Splitu a 7 km
východně od Trogiru na pobřeží kaštelského zálivu. Kaštel Lukšić patří k tradičním místům, které si ke strávení letní
dovolené vybírají turisté z celé Evropy.
Poskytuje celou řadu zábavních i sportovních příležitostí. Toto malebné letovisko pulsuje nejen turistickým ruchem,
ale také historií.

APARTMÁNY
MALETIĆ
Poloha: pěkné a dobře zařízené apartmány se nacházejí v soukromém domě v Kaštelu Lukšič cca 500 metrů od moře a 800
m od centra. Všechny apartmány jsou vybaveny klimatizací (za příplatek). Parkování je zdarma před vilou.
Ubytování:
Apartmán 1/2 – ložnice se 2 lůžky, kuchyňský kout vybavený základním nádobím na
vaření, vlastní sociální zařízení, TV/SAT.
Apartmán 1/2+2 – ložnice se 2 lůžky,
obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro
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2 osoby, kuchyňský kout,
vlastní sociální zařízení, TV/
SAT, balkon.
Apartmán 1/3+2 – ložnice se 3 lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, vlastní sociální zařízení, TV/SAT, balkon nebo terasa.
Apartmán s terasou má 2 sociální zařízení.
Stravování: vlastní – příprava jídel v kuchyňce apartmá.
Pláž: oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře, místy s vybetonovanými
plošinami.
Příplatky: klimatizace 1 190 Kč/apartmán
a týden
Ceny nezahrnují: pojištění léčebných výloh v zahraničí a storno pojištění zájezdu –
260 Kč/osoba a týden (děti narozené po
1.1.2000 – 150 Kč/týden) • dopravu
Doprava: vlastní nebo autobusem za
2 390 Kč/osoba (odjezd z ČR v pátek, příjezd do ČR v neděli).

Číslo z.
Termín
Pokoj Ap 1/2 Ap 1/4 Ap 1/6 Ap 1/8
		
polopenze
PR20101 23.05.–21.06. 6 590
7 490 11 890 14 490 17 890
PR20102 21.06.–28.06. 7 190
8 590 13 190 16 790 22 590
PR20103 28.06.–05.07. 7 290
9 790 14 490 18 490 24 990
PR20104 05.07.–23.08.
7 390 10 490 15 890 20 190 25 990
PR20105 23.08.–30.08. 7 190
8 590 13 190 16 790 22 590
PR20106 30.08.–27.09.
6 590
7 490 11 890 14 490 17 890
Cena je uvedena na osobu/týden v pokoji s polopenzí nebo za celé apartmá/
týden s vlastní stravou a pobytovou taxou. Pobyt sobota – sobota.
§

a týden • příjezdní poplatek 1,5 EUR/osoba (platí se při příjezdu v agentuře)
Ceny nezahrnují: pojištění léčebných výloh v zahraničí
a storno pojištění zájezdu – 260 Kč/osoba a týden (děti narozené po 1.1.2000 – 150 Kč/týden) • dopravu
Doprava: vlastní nebo autobusem za 2 390 Kč/osoba (odjezd z ČR v pátek, příjezd do ČR v neděli).

Číslo z.
Termín
Ap. 1/2
Ap. 1/2 + 2 Ap. 1/3 + 2
KL20101 31.05.–07.06.
4 590
7 990
9 290
KL20102 07.06.–21.06.
4 990
9 190
10 790
KL20103 21.06.–05.07.
5 990
9 990
11 990
KL20104 05.07.–09.08.
6 490
11 890
14 690
KL20105 09.08.–16.08.
5 990
10 490
12 290
KL20106 16.08.–30.08.
5 490
9 590
10 990
KL20107 30.08.–20.09.
4 690
7 990
9 290
Cena je uvedena za celé apartmá/týden s vlastní stravou a pobytovou taxou.
Pobyt sobota – sobota.
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Trogirská riviéra
Seget Vranjica
Městečko Trogir ležící necelých 26 km
severně od Splitu se může pyšnit nejen
bohatou historií, ale i výbornými přírodními podmínkami. Opravdovým skvostem je románská katedrála ze 13. století,
kterou zdobí portál – nejvýznamnější
románská plastika v Dalmácii.
Pohoří Kozjak a částečně Mosor chrání
pobřeží před severními větry z vnitrozemí, proto je také celá Trogirská riviéra
velmi bohatá na počet hodin slunečního
svitu.
Trogir patří k nejcennějším a nejvýznamnějším architektonickým celkům
v Dalmácii. Skládá se z historického jádra na ostrůvku a z nových částí, které
leží na pevnině a na přilehlém pobřeží
ostrova Čiovo. Najdete zde nepřeberné
množství restaurací, barů, cukráren, tanečních kaváren a diskoték.
Seget Vranjica je jedno z nejkrásnějších míst na trogirské riviéře vzdálené
asi 2 km od turistického areálu Medena.
Oblíbený je díky svým nesčetným zátokám vhodných pro klidné a nerušené
koupání.

Ubytování:
Apartmán 1/2+1 – ložnice se 2 lůžky, obývací pokoj s 1 přistýlkou, kuchyňský kout,
sprcha a WC, TV, balkon.
Apartmán 1/4 – 2 dvojlůžkové ložnice,
obývací pokoj s kuchyňským koutem, sprcha a WC, TV, balkon.
Apartmán 1/4+1 – 2 dvojlůžkové ložnice,
obývací pokoj s 1 přistýlkou a s kuchyňským koutem, sprcha a WC, TV, balkon.
Stravování: vlastní – příprava jídel v kuchyňském koutu apartmá.
Pláž: oblázkové pláže s postupným
vstupem do moře, místy vybetonované
plošiny.

VILA SONJA
Poloha: vila stojí v zahradě pouhých
120 m od pláže, 100 m od restaurace a 50
m od obchodu, 5 km od centra Trogiru. Pro
hosty je k dispozici venkovní gril a uzavřené parkoviště.

VILA BILIĆ

gaučem, kuchyňský kout, sprcha a WC, TV, balkon, zvýšené
přízemí.
Apartmán 1/6 – 3 dvojlůžkové ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, sprcha a WC, TV, balkon, 1. patro.
Stravování: Vlastní – příprava jídel v kuchyňském koutu
apartmá.
Pláž: oblázkové pláže s postupným vstupem do moře, místy
vybetonované plošiny.

Poloha: vila stojí v příjemném prostředí
150 m od pláže, 100 m od restaurace a obchodu, 5 km od centra Trogiru. Pro hosty je
k dispozici venkovní gril.

Vila Sonja

Vila Bilić
Vila Sonja

Vila Bilić

Číslo z.
Termín
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
Ap
		
1/2 1/2+1 1/2+2 1/4 1/4+1 1/6
TG20101 24.05.–21.06. 6 990 8 490 9 790 10 590 11 990 14 290
TG20102 21.06.–05.07. 7 690 9 290 10 790 12 390 13 690 15 990
TG20103 05.07.–19.07. 8 290 10 790 12 290 13 890 15 390 18 990
TG20104 19.07.–16.08. 10 590 12 290 13 990 15 990 17 990 21 990
TG20105 16.08.–30.08. 8 290 10 890 12 390 13 890 15 490 18 990
TG20106 30.08.–13.09. 7 690 9 290 10 790 12 390 13 590 15 990
TG20107 13.09.–27.09. 6 990 8 490 9 790 10 590 11 990 14 390
Cena je uvedena za celé apartmá/týden s vlastní stravou a pobytovou taxou.
Pobyt sobota–sobota.

Ch or vat sko
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VILA IVA
Poloha: vila stojí pouhých 100 m od pláže, 250 m od restaurace a obchodu, 5 km od centra města Trogiru.
Ubytování:
Apartmán 1/2 – ložnice se 2 lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem, sprcha a WC, balkon.
Apartmán 1/2+2 – ložnice se 2 lůžky, obývací pokoj s rozkládacím gaučem, kuchyňský kout, sprcha a WC, balkon.
Apartmán 1/4 – 2 dvojlůžkové pokoje, obývací pokoj s kuchyňským koutem, sprcha a WC, balkon.
Stravování: vlastní – příprava jídel v kuchyňském koutu
apartmá.

Ubytování:
Apartmán 1/2+1 – ložnice se 2 lůžky
a 1 lůžkem, obývací pokoj s gaučem, kuchyňský kout, sprcha a WC, TV, balkon,
zvýšené přízemí.
Apartmán 1/2+2 – ložnice se 2 lůžky
a 1 lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím

Vila Iva
Pláž: oblázkové pláže s postupným vstupem do moře, místy
vybetonované plošiny.
Sport a zábava: možnost využití všech sportovních a kulturních zařízení v areálu Medena (za poplatek), jako jsou tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, sauna, fitness, hřiště na
košíkovou, volejbalové hřiště a tobogán.
Slevy: dítě do 2 let na pokoji s rodiči bez nároku na lůžko
zdarma.
Ceny nezahrnují: pojištění léčebných výloh v zahraničí
a storno pojištění zájezdu 260 Kč/osoba a týden (děti narozené po 1.1.2000 150 Kč/týden) • dopravu
Doprava: vlastní nebo autobusem za 2 390 Kč/osoba (odjezd z ČR v pátek, příjezd do ČR v neděli.
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Omiš a Omiška
Rogoznica
Omiš je živé, malebné město a přístav
při ústí řeky Cetiny do moře, jen 25 km
jihovýchodně od Splitu a 25 km severozápadně od Makarské. Pro Omiš je charakteristická písečná pláž, která je jedinečná v této oblasti.
Omiška Rogoznica se pyšní krásným
koupáním na rozlehlé oblázkovo-písečné pláži pod skalními stěnami Omišské
Dinary a Mosoru. Nabízí možnosti pro
různé aktivity v okolí řeky Cetiny nebo
přímo v jejím kaňonu, cykloturistiku,
rafting, volné lezení na skalních stěnách
či paragliding.
Nemira je menší malebné letovisko
vzdálené jen 2 km jižně od Omiše. Křišťálové čisté moře s oblázkovou pláží
a skalní útesy jsou ideální pro rekreační
potápění.
Marušići je klidná vesnička cca 12 km
jižně od města Omiš. Oblázkové pláže
s dlouhými mělčinami jsou ideální pro
děti. Překrásná zátoka Borak s několika
písčitými plážemi a borovým hájem.
Pisak je perla omišské riviéry, vzdálený
16 km jižně od Omiše. Ostré stěny pohoří Biokovo, které se při sestupu do moře

stávají mírnými s krásnými oblázkovými plážemi, dají speciální
krásu tomuto místu a především zátoce
Vruja.

Privátní studia
a apartmány
Poloha: privátní studia a apartmány se nacházejí v soukromých domech a vilách v letoviscích Omiš, Nemira, Marušići, Pisak, Lokva Rogoznica, Mala Luka, Staniči a Čelina ve
vzdálenosti 100 m až 600 m od pláže.
Ubytování:
Studio 1/2 – jednopokojové s manželskou
postelí, součásti pokoje je kuchyňská linka,
vlastní sociální zařízení, popř. balkon nebo
terasa.
Studio 1/2 + 1 – jednopokojové s manželskou postelí a přistýlkou, součásti pokoje
je kuchyňská linka, vlastní sociální zařízení,
popř. balkon nebo terasa.

BRELA
K nejoblíbenějším letoviskům severní
části Makarské riviéry patří Brela, která
leží uprostřed piniových hájů, chráněná pohořím Biokovo. Pláže z drobných
oblázků připomínající písek patří k nejatraktivnějším na celé Makarské riviéře.
Sladkovodní prameny v moři dodávají
vodě charakteristické zabarvení. Městečko nabízí typické kavárničky, restaurace, bary a cukrárny. Brela opakovaně
získala modrou vlajku za čistotu vody
a je rovněž zařazena mezi chráněné oblasti Chorvatska.

Vila Bonanca
Poloha: velmi oblíbená vila s apartmány
je umístěna uprostřed rozkvetlé zeleně,
vzdálená 50 m od moře a 100 m od centra.
Vila nabízí posezení na terase ve stínu oliv
a gril na terase. Parkování přímo u objektu
za poplatek.
Vybavení: renovované apartmány, každý
apartmán má kuchyňku s ledničkou, ložní
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Číslo z.
Termín
Studio
Apartmán
		
1/2
1/2 + 1
1/2 + 2
1/4
OM20101 31.05.–28.06.
6 990
7 690
10 190
11 090
OM20102 28.06.–12.07.
7 690
9 990
12 490
13 890
OM20103 12.07.–16.08.
9 290
11 590
14 790
16 190
OM20104 16.08.–30.08.
8 290
10 690
13 190
14 590
OM20105 30.08.–27.09.
7 390
8 290
10 890
11 790
Cena je uvedena za studio, apartmá/týden s vlastní stravou a pobytovou
taxou. Pobyt sobota – sobota.

prádlo a balkon s přímým
nebo bočním výhledem na
moře, TV.
Ubytování:
Studio 1/2: studio pro 2 osoby tvoří ložnice s kuchyňským koutem, vlastní sociální
zařízení, TV, balkon (max. pro 2 osoby).
Apartmán 1/3+1: apartmán tvoří 2 místnosti, obytná kuchyň se 2 lůžky a ložnice se
2 lůžky, sociální zařízení, balkon, TV, vhodné pro rodinu (max. 4 osoby)
Apartmán 1/4: apartmán tvoří 2 dvojlůžkové ložnice (jedna s možností 1 přistýlky),
2 sociální zařízení a balkon, TV, vlastní kuchyňka (max. pro 5 osob).
Apartmán 1/6: tři dvojlůžkové ložnice
s možností až 2 přistýlek, každý pokoj má
vlastní sociální zařízení a balkon, TV, vlastní kuchyňka (max. pro 8 osob).
Stravování: Vlastní, příprava jídla v kuchyňce studia, apartmá. Večeře v nedaleké restauraci Hrast za příplatek 1 890 Kč/

Apartmán 1/2 + 2 – ložnice se dvěmi lůžky, obývací pokoj
s rozkládacím gaučem a kuchyňskou linkou, vlastní sociální
zařízení, popř. balkon nebo terasa.
Apartmán 1/4 – dvě ložnice se dvěmi lůžky, kuchyňský kout,
vlastní sociální zařízení, popř. balkon nebo terasa.
Stravování: vlastní, příprava jídel v kuchyňce apartmá
a studiu.
Pláž: oblázková pláž s postupným vstupem do moře, lemující celé pobřeží Omišské riviéry.
Sport a zábava: vodní sporty, kavárny, restaurace, typický
zeleninový a ovocný trh, rafting na Cetině, lodní výlety na
ostrovy Brač a Hvar.
Ceny nezahrnují: pojištění léčebných výloh v zahraničí
a storno pojištění zájezdu – 260 Kč/ osoba a týden (děti narozené po 1.1.2000 – 150 Kč/dítě a týden) • dopravu
Doprava: vlastní nebo autobusem za 2 390 Kč/osoba (odjezd z ČR v pátek, příjezd do ČR v neděli).

Číslo z.
Termín
St 1/2 Ap 1/3+1 Ap 1/4
Ap 1/6
BR20101 31.05.–21.06.
7 890
13 990
14 790
21 490
BR20102 21.06.–28.06.
7 990
13 990
14 990
21 990
BR20103 28.06.–30.08.
8 690
14 490
16 790
24 890
BR20104 30.08.–06.09.
7 990
14 190
14 990
22 490
BR20105 06.09.–27.09.
7 890
13 990
14 790
21 490
Cena za celé studio nebo apartmá/týden s vlastní stravou. Pobyt sobota
– sobota.

osoba a týden, polopenze 2 790 Kč/osoba a týden (bez nápojů k večeři).
Příplatky: přistýlka 2 790 Kč/osoba a týden, parkování
2 EUR/den • Klimatizace 5 EUR/noc v apartmánu 1/3+1 – platba na místě.
Pláž: krásná oblázková pláž s postupným vstupem do moře,
lemující celé pobřeží Makarské riviéry.
Sport a zábava: Vodní sporty, kavárny, restaurace, lodní výlety na ostrov Brač a Hvar.
Ceny nezahrnují: pojištění léčebných výloh v zahraničí
a storno pojištění zájezdu 260 Kč/osoba a týden (děti narozené po 1.1.2000 150 Kč/týden) • dopravu • pobytovou taxu
1 EUR/dospělá osoba a noc, 0,5 EUR/dítě 12-18 let a noc, platba na místě
Doprava: vlastní nebo autobusem za 2 390 Kč/osoba (odjezd v pátek z ČR v pátek, příjezd do ČR v neděli).
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Promajna
Promajna malé turistické letovisko
ležící na Makarské riviéře obklopené
borovicovým lesem, vzdálené 3 km od
letoviska Baška Voda, 5 km od letoviska
Makarská. V pozadí se tyčí horský masiv
Biokovo.

Vila Tonka
Penzion Promajna
Poloha: Ubytování se nachází v menším,
klidném letovisku Promajna na Makarské
riviéře v těsné blízkosti oblázkové pláže.
Vila Tonka**** se nachází 50 m od pláže.
Penzion Promajna**** se nachází 120 m
od pláže. U vily i penzionu je parkování zdarma. Moderně a luxusně zařízené
apartmány a studia splňují náročné představy o ubytování v soukromí. Všechny
mají balkon, klimatizaci a Wi-Fi.
Pláž: velmi pěkná oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře. Pláž je vzdálená 50 m (vila Tonka) a 120 m (penzion
Promajna).

Ubytování:
Vila Tonka****:
Studio 1/3 – třílůžkové
studio s vlastním sociálním zařízením, vybaveným kuchyňským koutem a lednicí,
Wi-Fi, TV/SAT, klimatizací a balkonem
Apartmán 1/2+2 má dvě dvojlůžkové
ložnice, vlastní sociální zařízení, vybavený
kuchyňský kout (jen na vaření) a lednice,
klimatizace, Wi‑Fi, TV/SAT, balkon
Apartmán 1/5 má jednu dvojlůžkovou
ložnici a jednu třílůžkovou ložnici, vlastní
sociální zařízení, obývací pokoj s vybaveným kuchyňským koutem a lednicí, Wi-Fi,
TV/SAT, klimatizace a velký balkon

Vila Tonka

Penzion Promajma

BAŠKA VODA
Baška Voda, poeticky nazývaná „dcerou horských pramenů“ se nachází asi
6 km jihovýchodně od Brely cca 10 km
severozápadně od Makarské. Letovisko
charakterizují široké oblázkové pláže,
pohoří Biokovo, promenáda lemovaná
palmami, restaurace a vily poskytující
soukromé ubytování na velmi dobré
úrovni.

Vila Žaja
Poloha: oblíbená vila Žaja se nachází
v klidném místě letoviska Baška Voda,
350 m od pláže, 50 m od centra. Parkování je bezplatné u vily. Studia a apartmány
orientované na moře mají výhled na středodalmácké ostrovy Hvar a Brač.
Vybavení: nové zařízená a moderně vybavená studia a apartmány v blízkosti centra
městečka. Všechny studia a apartmány
jsou vybaveny klimatizací, moderním nábytkem, TV/SAT a vlastním sociálním zařízením. Kuchyň je vybavená základním

nádobím na vaření a lednicí. K dispozici Wi-Fi
připojení.
Ubytování:
Studio 1/2 A: ložnice s kuchyňským koutem, vlastní sociální zařízení, lodžie, výhled na hory
Studio 1/2 B: ložnice s kuchyňským koutem, vlastní sociální zařízení, balkon, výhled na moře
Studio 1/2+1 A: místnost oddělená závěsem na dvě části (ložnice, obývací pokoj
s kuchyňským koutem), vlastní sociální zařízení, lodžie, výhled na hory

Číslo z.
Termín
L
D 12 let
PR20101 24.05.–14.06.
6 890
5 190
PR20102 14.06.–21.06.
7 390
5 490
PR20103 21.06.–12.07.
7 990
5 990
PR20104 12.07.–30.08.
8 990
6 790
PR20105 30.08.–06.09.
7 890
5 990
PR20106 06.09.–20.09.
7 190
5 490
PR20107 20.09.–27.09.
6 690
5 190
Cena je uvedena za osobu /týden s polopenzí a pobytovou taxou a klimatizací.
Pobyt sobota–sobota.
§
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Penzion Promajna****:
Pokoj 1/2 s vlastním sociálním zařízením, klimatizací, Wi-Fi,
TV/SAT, minibarem a balkónem
Pokoj 1/3 s vlastním sociálním zařízením, klimatizací, Wi-Fi,
TV/SAT, minibarem a balkónem
Apartmán 2+2 má dvě dvojlůžkové ložnice, vlastní sociální
zařízení, vybavený kuchyňský kout a lednice, TV/SAT, Wi-Fi,
klimatizace v jednom pokoji, balkón
Stravování: v ceně pobytu je zahrnuta vynikající polopenze. Snídaně – bufetové stoly, večeře – hlavní jídlo – výběr, saláty – bufetové stoly, jeden nápoj k večeři zdarma (2 dcl
piva, vína a nebo nealko), dezert – ovoce. Polopenze se podává v blízké restauraci, cca 80 m od ubytování.
Slevy: dětská cena v tabulce platí pro 1 dítě do 12 let se
2 dospělými osobami .
Ceny nezahrnují: pojištění léčebných výloh v zahraničí
a storno pojištění zájezdu 260 Kč/osoba a týden (děti narozené po 1.1.2000 150 Kč/týden)
Doprava: vlastní

Číslo z.
Termín
Studio 1/2
Studio 1/2+1
Ap.
		
A
B
A
B
1/2+2
BV20101 07.06.–28.06. 6 990 7 690
7 290 9 490
11 890
BV20102 28.06.–12.07. 8 290 9 990
10 590 12 390
14 890
BV20103 12.07.–23.08. 9 990 12 390 11 690 13 290
16 590
BV20104 23.08.–06.09. 8 290 9 990
10 590 12 390
14 890
BV20105 06.09.–20.09. 6 990 7 690
7 290 9 490
11 890
Cena je uvedena za celé studio nebo apartmá/týden s vlastní stravou a pobytovou taxou. Pobyty sobota – sobota.

Studio 1/2+1 B: místnost oddělená závěsem na dvě části
(ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem), vlastní sociální zařízení, balkon, výhled na moře
Apartmán 1/2+2: dvojlůžková ložnice, obývací pokoj se
dvěma přistýlkami s kuchyňským koutem, vlastní sociální
zařízení, lodžie.
Stravování: vlastní – příprava jídel v kuchyňce studia nebo
apartmánu
Pláž: oblázková pláž s postupným vstupem do moře, obklopená borovými lesy a olivovými háji.
Slevy u apartmánů: jedno dítě do 3 let ZDARMA bez nároku na lůžko.
Ceny nezahrnují: pojištění léčebných výloh v zahraničí
a storno pojištění zájezdu 260 Kč/osoba a týden (děti narozené po 1.1.1999 – 150 Kč/týden) • dopravu
Doprava: vlastní nebo autobusem za 2 390 Kč/osoba (odjezd z ČR v pátek, příjezd do ČR v neděli).
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BAŠKA VODA
Ch or vat sko

VILA SENZEN	
Poloha: vila s pokoji a apartmány je vzdálená 150 m od pláže a centra. Parkování je
zajištěno na parkovišti 50 m od vily.
Ubytování: všechny pokoje a apartmány
jsou klimatizované, mají TV/SAT, Wi-Fi připojení k internetu, některé s výhledem na
moře.
Dvojlůžkové pokoje s vlastním sociálním
zařízením, možnost 1 přistýlky, lednička,
balkon nebo malá terasa.
Studio 1/2+1: pokoj se 3 lůžky a kuchyňským koutem, vlastní sociální zařízení, balkon s výhledem na moře.
Apartmán 1/2+2: ložnice se 2 lůžky, obývací pokoj se 2 přistýlkami a s kuchyňským
koutem, balkon s výhledem na moře nebo
terasa.
Stravování: u pokojů je stravování formou polopenze – snídaně formou bufetu

a večeře (předkrm, hlavní
jídlo, salát nebo dezert),
která je servírována v restauraci Šebin. K večeři vždy jeden nápoj
zdarma – sklenka vína, piva nebo nealko.
Restaurace Šebin se nachází 5 minut chůze od Vily Senzen. U studií a apartmánů
je stravování vlastní – příprava jídel v kuchyňce studia nebo apartmánu.
Pláž: oblázková pláž s postupným vstupem do moře, obklopená borovými lesy
a olivovými háji.

Číslo z.
Termín
Pokoj
		
polopenze
St 1/2+1
Ap 1/2+2
BV20201 24.05.–07.06.
4 390
8 590
10 990
BV20202 07.06.–28.06.
5 090
9 790
12 990
BV20203 28.06.–12.07.
5 590
11 290
15 290
BV20204 12.07.–23.08.
6 290
12 590
16 890
BV20205 23.08.–06.09.
5 590
11 290
15 290
BV20206 06.09.–20.09.
5 090
9 790
12 990
BV20207 20.09.–27.09.
4 390
8 590
10 990
Cena je uvedena na osobu/týden v pokoji s polopenzí nebo za celé studio,
apartmá/týden s vlastní stravou a pobytovou taxou. Pobyt sobota – sobota. §

Slevy u pokojů: dítě od 3 do 12 let s 2 dospělými na přistýlce 20% • dítě od 3 do 12 let s jedním dospělým 15% • třetí
osoba na pokoji 10%
Ceny nezahrnují: pojištění léčebných výloh v zahraničí
a storno pojištění zájezdu – 260 Kč/osoba a týden (děti narozené po 1.1.2000 – 150 Kč/týden) • dopravu
Doprava: vlastní nebo autobusem za 2 390 Kč/osoba (odjezd z ČR v pátek, příjezd do ČR v neděli).

BAŠKA VODA
Vila PALAC
Poloha: oblíbená vila Palac se nachází
v centru letoviska Baška Voda, 100 m od
pláže. Parkování je bezplatné u vily. V přízemí vily se nachází restaurace s terasou,
kde se podávají snídaně i večeře.
Vybavení: všechny pokoje, studia a apartmány mají vlastní sociální zařízení, jsou
vybaveny klimatizací, TV/SAT. K dispozici
Wi-Fi připojení.
Ubytování: ve třílůžkovém pokoji, ve
dvojlůžkovém studiu, ve dvojlůžkovém
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apartmánu s 1 přistýlkou
(dvojlůžkový pokoj a přistýlka v obývacím pokoji
s kuchyní), ve dvojlůžkovém apartmánu
se dvěma přistýlkami (dvojlůžkový pokoj
a 2 přistýlky v obývacím pokoji s kuchyní).
Přistýlky v apartmánu jsou vhodné pouze
pro děti.
Stravování: v ceně pobytu je zahrnuta snídaně, možnost dokoupení večeří
1 490 Kč/ osoba a týden.
Pláž: oblázková pláž s postupným vstupem do moře, obklopená borovými lesy
a olivovými háji.
Slevy: jedno dítě do 12 let se 2 dospělými
osobami má ubytování se snídaní ZDARMA, druhé dítě do 12 let 30% sleva, jedno
dítě do 12 let s jednou dospělou osobou
20% sleva
Ceny nezahrnují: pojištění léčebných výloh v zahraničí a storno pojištění zájezdu
260 Kč/osoba a týden (děti narozené po
1.1.2000 – 150 Kč/týden) • dopravu
Doprava: vlastní nebo autobusem za
2 390 Kč/osoba (odjezd z ČR v pátek, příjezd do ČR v neděli).

Číslo z.
Termín L v 1/3 pokoji L v APT a St 1.dítě do 12 let
BV20301 07.06.–28.06. 5 190
5 290	zdarma
BV20302 28.06.–12.07. 6 490
6 890	zdarma
BV20303 12.07.–23.08. 7 190
7 890	zdarma
BV20304 23.08.–06.09. 6 490
6 890	zdarma
BV20305 06.09.–20.09. 5 190
5 290	zdarma
Cena je uvedena za osobu/týden se snídaní a pobytovou taxou. Pobyty sobota – sobota. Dítě zdarma je možné se dvěma dospělými na jednom pokoji.
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BAŠKA VODA
Vila Pavić
Poloha: vila Pavić se nachází v klidné části
města, 150 m od moře, 250m od centra
města. Parkování je bezplatné u vily.
Vybavení: Všechny pokoje a apartmány
mají vlastní sociální zařízení, jsou vybaveny klimatizací, TV/SAT. Pokoje a apartmány
mají balkon nebo terasu.
Ubytování: ve třílůžkovém pokoji COMFORT, ve dvojlůžkovém pokoji STANDARD
a ve dvojlůžkovém apartmánu se dvěma
přistýlkami (dvojlůžkový pokoj a 2 přistýlky v obývacím pokoji s kuchyní).
Stravování: u pokojů je stravování formou polopenze – snídaně formou bufetu
a večeře (předkrm, hlavní jídlo, salát nebo
dezert), která je servírována v restauraci
Šebin. K večeři vždy jeden nápoj zdarma –
sklenka vína, piva nebo nealko. Restaurace
Šebin se nachází cca 800 m od Vily Pavić.
U  apartmánů je stravování vlastní – příprava jídel v kuchyňce apartmánu.

Pláž: oblázková pláž s postupným vstupem do moře,
obklopená borovými lesy
a olivovými háji.
Slevy: dítě do 3 let ZDARMA bez nároku
na lůžko se 2 dospělými osobami je • dítě
3–12 let na pevném lůžku 15% sleva • dítě
3–12 let na přistýlce 25% sleva
Ceny nezahrnují: pojištění léčebných výloh v zahraničí a storno pojištění zájezdu
260 Kč/osoba a týden (děti narozené po
1.1.2000 – 150 Kč/týden) • dopravu

Číslo z.
Termín
polopenze polopenze
Apt
		
L v 1/2 pokoji L v 1/3 pokoji
2+2
		
STANDARD
COMFORT
BV20401 24.05.–07.06.
3 990
4 390
9 990
BV20402 07.06.–28.06.
4 990
5 290
12 490
BV20403 28.06.–12.07.
5 590
5 990 	
14 690
BV20404 12.07.–23.08.
6 190
6 590
16 890
BV20405 23.08.–06.09.
5 590
5 990
14 690
BV20406 06.09.–20.09.
4 990
5 290
12 490
BV20407 20.09.–27.09.
3 990
4 390
9 990
Cena je uvedena na osobu/týden v pokoji s polopenzí nebo za celý apartmán /
týden s vlastní stravou a pobytovou taxou. Pobyty sobota – sobota.
§
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Doprava: vlastní nebo autobusem za 2 390 Kč/osoba (odjezd z ČR v pátek, příjezd do ČR v neděli).

BAŠKA VODA
PRIVÁTNÍ APARTMÁNY
A POKOJE S POLOPENZÍ
Poloha: privátní pokoje, studia a apartmány se nacházejí ve vilách a penzionech
po celém pobřeží letoviska Baška Voda, ve
vzdálenosti 100 až 600 m od pláže.
Ubytování:
Privátní pokoje I. kategorie jsou dvojlůžkové vkusně zařízené, s vlastním sociálním
zařízením a možností jedné přistýlky, TV.
Studio 1/2: pokoj se 2 lůžky s kuchyňským
koutem vybaveným základním nádobím,
vlastní sociální zařízení, balkón nebo
terasa.
Studio 1/2+1: pokoj se 3 lůžky (stejné vybavení jako u studia 1/2).
Apartmán 1/2+2: ložnice se 2 lůžky a obývací pokoj se 2 přistýlkami a vybaveným
kuchyňským koutem, vlastní sociální zařízení, balkón nebo terasa.
Apartmán 1/4 a Apartmán 1/5: 2 ložnice se 2 lůžky, obývací pokoj s vybaveným

Příklad ubytování

kuchyňským koutem, vlastní sociální zařízení, balkón
nebo terasa.
Stravování: u privátních pokojů je stravování formou polopenze – snídaně formou
bufetu a večeře (předkrm, hlavní jídlo, salát nebo dezert), která je servírována v restauraci Šebin. K večeři vždy jeden nápoj
zdarma – sklenka vína, piva nebo nealko.
U privátních studií a apartmánů je stravování vlastní – příprava jídel v kuchyňce
studia nebo apartmánu.
Pláž: oblázková pláž s postupným vstupem do moře, obklopená borovými lesy
a olivovými háji.
Příplatky u studií a apartmánů: polopenze 2 690 Kč/osoba a týden • večeře
1 990 Kč/osoba a týden

Příklad ubytování

Číslo z. Termín Pokoj
Studio
Apartmá
		
Polopenze 1/2 1/2+1 1/2+2 1/4 1/5
BV20501 25.05.–08.06. 3 790 4 990 5 990 8 790 9 490 10 990
BV20502 08.06.–29.06. 4 390 5 990 7 590 10 490 11 390 12 690
BV20503 29.06.–13.07. 4 990 6 990 8 790 11 790 12 990 14 690
BV20504 13.07.–24.08. 5 490 8 290 9 990 12 990 14 990 15 990
BV20505 24.08.–07.09. 4 990 6 990 8 790 11 790 12 990 14 690
BV20506 07.09.–21.09. 4 390 5 990 7 690 10 490 11 390 12 690
BV20507 21.09.–28.09. 3 790 4 990 5 990 8 790 9 490 10 990
Cena je uvedena na osobu/týden v pokoji s polopenzí nebo za celé studio,
apartmá/týden s vlastní stravou a pobytovou taxou. Pobyt sobota – sobota.§

Slevy u privátních pokojů: 1 dítě do 3 let ZDARMA bez nároku na lůžko a stravu • dítě od 3 do 12 let s 2 dospělými na
přistýlce 20% • dítě od 3 do 12 let s jedním dospělým 10% •
třetí osoba na pokoji 10%
Slevy u studií a apartmánů: 1 dítě do 3 let ZDARMA bez
nároku na lůžko
Ceny nezahrnují: pojištění léčebných výloh v zahraničí
a storno pojištění zájezdu – 260 Kč/osoba a týden (děti narozené po 1.1.2000 – 150 Kč/týden) • dopravu
Doprava: vlastní nebo autobusem za 2 390 Kč/osoba (odjezd z ČR v pátek, příjezd do ČR v neděli).
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Makarská riviéra ležící 62 km jižně
pod Splitem je považována za jednu
z nejkrásnějších částí jadranského přímoří. Pláže jsou pokryty bílými oblázky
a obklopeny bujnou vegetací. Nad pobřežím se majestátně tyčí horský masív
Biokovo, který celé riviéře dodává zdání
pohádkové kulisy. Na svazích se pěstuje
vinná réva, z níž se lisuje známé dezertní
víno Prošek. Městečko Makarská se 13
tisíci obyvateli je rušné středisko s přístavem, patřící k nejoblíbenějším letoviskům Makarské riviéry.

VILA NEDA

Poloha: privátní studia a apartmány se nacházejí v soukromé vile na Makarské. Vila
je vzdálena cca 390 m od pláže a 600 m
od centra Makarské. Studia a apartmány se
nachází ve všech patrech vily. Parkování je
zajištěno u vily zdarma.
Ubytování:
Studio 1/2: jednopokojové s manželským
lůžkem, kuchyňský kout vybavený základním nádobím na vaření, vlastní sociální zařízení, terasa nebo balkon.
Studio 1/3: jednopokojové s manželským
lůžkem a jedním lůžkem, kuchyňský kout
vybavený základním nádobím na vaření, vlastní sociální zařízení, terasa nebo
balkon.

Studio 1/4: manželské
lůžko a 2 lůžka, kuchyňský
kout vybavený základním
nádobím na vaření, vlastní sociální zařízení, balkon nebo terasa.
Apartmán 1/4: dvoupokojový, ložnice se
2 lůžky a 1 přistýlkou (pouze pro dítě do
12 let), obývací pokoj s kuchyňskou linkou
a s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, koupelna s vanou, TV, balkon nebo terasa.
Stravování: vlastní – příprava jídel v kuchyňském koutu studia/apartmánu nebo
formou polopenze v restauraci DANY (kontinentální snídaně, večeře výběr z menu).
Polopenze – 2 490 Kč/osoba a týden. Děti

do 12 let – 1 590 Kč/dítě a týden.
Večeře – 1 590 Kč/osoba a týden, děti do
12 let – 1 190 Kč/dítě a týden.
Pláž: oblázková pláž s postupným vstupem do moře, vhodné zejména pro děti.
Sport a zábava: tenisové kurty, minigolf,
půjčování jízdních kol, potápění, různé
vodní sporty na pláži, (lodičky, šlapací kola,
motorové čluny, skútry). Možnost lodních
výletů na ostrovy Brač a Hvar, příjemné
procházky podél moře do Tučepi a do hor.
Slevy (vlastní doprava):
*při zaplacení celého apartmánu 1/4
1 dítě do 12 let na přistýlce (jako 5. osoba) ZDARMA.

Apartmán 1/4
Apartmán 1/4

Restaurace Dany
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Vlastní doprava – 7 nocí – cena za celé studio (apartmán)
Číslo z.
Termín		
Studio		
Apartmán
		
1/2
1/3
1/4 1/4 (P12)*
MA20101 31.05.–14.06.
4 790
5 590
6 990
8 490
MA20102 14.06.–21.06.
5 590
6 790
7 990
8 990
MA20103 21.06.–28.06.
5 990
6 990
8 290
9 490
MA20104 28.06.–05.07.
6 890
7 990
9 990
10 590
MA20105 05.07.–12.07.
7 590
9 390
11 690 12 490
MA20106 12.07.–09.08.
7 790
9 590
11 990 12 790
MA20107 09.08.–16.08.
7 590
9 390
11 390 12 390
MA20108 16.08.–23.08.
7 490
8 990
10 790 11 790
MA20109 23.08.–30.08.
6 490
7 790
8 990
9 690
MA20110 30.08.–06.09.
4 890
5 590
6 990
7 990
MA20111 06.09.–13.09.
4 790
5 390
6 890
7 990
MA20112 13.09.–27.09.
4 590
5 290
6 790
7 890
Cena je uvedena za celé studio, apartmán/týden s vlastní stravou a pobytovou taxou. Pobyt sobota – sobota.

10 denní autobusové zájezdy – 7 nocí – cena za osobu
Číslo z
Termín
Studio 1/2 Studio 1/3 Studio 1/4
MA20201 06.06.–15.06.
4 890
4 490
4 390
MA20202 13.06.–22.06.
5 290
4 790
4 490
MA20203 20.06.–29.06.
5 390
4 890
4 490
MA20204 27.06.–06.07.
5 990
5 290
5 190
MA20205 04.07.–13.07.
6 390
5 690
5 590
MA20206 11.07.–20.07.
6 390
5 790
5 690
MA20207 18.07.–27.07.
6 490
5 890
5 690
MA20208 25.07.–03.08.
6 490
5 890
5 690
MA20209 01.08.–10.08.
6 490
5 890
5 690
MA20210 08.08.–17.08.
6 490
5 890
5 690
MA20211 15.08.–24.08.
6 290
5 890
5 690
MA20212 22.08.–31.08.
5 890
5 390
5 190
MA20213 29.08.–07.09.
5 390
4 690
4 960
MA20214 05.09.–14.09.
4 990
4 390
4 490
MA20215 12.09.–21.09.
4 890
4 290
4 490
Cena na osobu a 7 nocí (10 dní) s autobusovou dopravou, vlastní stravou
a pobytovou taxou.
*při zaplacení celého studia 1/4
1 dítě do 8 let na přistýlce (jako 5. osoba) ZDARMA.
Slevy (autobusová doprava):
ubytování pro 1 dítě do 8 let ZDARMA (ve studiu 1/4 na
přistýlce jako 5. osoba), dítě platí dopravu 2 390 Kč.
Nástupní místa: Karviná, Havířov, Ostrava, Nový Jičín, Hranice, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Praha, Humpolec,
Jihlava, Písek, České Budějovice.
Příplatky: klimatizace 5 EUR/den/studio nebo apartmán
(platba na místě), platí u studia 1/3 – 3. poschodí, u studia
1/4 – 3. poschodí a u apartmánu 1/4.
Ceny nezahrnují: pojištění léčebných výloh v zahraničí
a storno pojištění zájezdu – 260 Kč/osoba a týden (děti narozené po 1.1.2000 – 150 Kč/týden).
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MAKARSKÁ
Hotel Biokovka
Poloha: Hotel Biokovka – centrum pro rekreaci, odpočinek a rehabilitaci – leží 50 m
od pláže a je obklopen upraveným borovým parkem. Od centra Makarské je vzdálený cca 600 m. Hotel velmi dobré úrovně,
poskytující dostatek pohodlí a zábavy, je
vhodný pro náročnější klientelu.
Vybavení: restaurace, kavárna s terasou,
aperitiv bar, 2 TV místnosti, společenská
místnost na hraní šachu a biliáru, krytý
bazén s mořskou vodou. Hotel poskytuje
klientům léčebně-rehabilitační procedury
(za příplatek). Klienti mají k dispozici nově
otevřené fitness centrum.
Ubytování: ve dvojlůžkových pokojích
s možností přistýlky, s vlastním sociálním
zařízením, balkonem a telefonem. Dále
hotel nabízí zrekonstruované pokoje s klimatizací (v ceně), s vlastním sociálním
zařízením, balkonem a telefonem. Pokoje

Číslo z.

1/2+1 jsou pouze s výhledem na moře.
Stravování: polopenze –
snídaně formou bufetu, večeře servírovaná (výběr z několika menu).
Pláž: malé oblázky s pozvolným vstupem
do moře – vhodné i pro děti. Pláže jsou
chráněny borovým hájem před prudkým
sluncem a patří k nejhezčím v celé oblasti.
Sport a zábava: tenisové kurty, minigolf,
půjčování jízdních kol, potápění, různé
vodní sporty na pláži, (lodičky, šlapací kola,
motorové čluny, skútry). Možnost lodních
výletů na ostrovy Brač a Hvar, příjemné
procházky podél moře do Tučepi a do hor.
Příplatky: plná penze 1 690 Kč/osoba
a týden • dětská postýlka 1 690 Kč/týden
• jednolůžkový pokoj od 03.05. do 24.05.
za 1 790 Kč/týden • jednolůžkový pokoj
od 24.05. do 14.06. a od 13.09. do 27.09. za
2 390 Kč/týden • jednolůžkový pokoj od
14.06. do 13.09. za 3 490 Kč/týden
Slevy:
dítě do 2 let ZDARMA bez nároku na služby
• 1. dítě do 7 let ZDARMA se 2 dospělými

Termín
STANDARD
ZREKONSTRUOVANÉ
výhled
na hory na moře na hory na moře
MA20301 03.05.–24.05.
5 790
6 290
6 090
6 590
MA20302 24.05.–14.06.
6 690
7 190
7 590
8 290
MA20303 14.06.–05.07.
7 990
8 590
9 590
10 290
MA20304 05.07.–23.08.
9 090
9 990
10 990
11 990
MA20305 23.08.–13.09.
7 990
8 590
9 590
10 290
MA20306 13.09.–27.09.
6 690
7 190
7 590
8 290
Cena je uvedena na osobu/týden s polopenzí a pobytovou taxou. Pobyt sobota–sobota.
§

Ch or vat sko
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na pokoji bez lůžka nebo na 3. lůžku • 2. dítě do 7 let se 2 dospělými na pokoji bez lůžka nebo na 3. lůžku 50 % • dítě do
7 let s 1 dospělým na pokoji 30 % • dítě 7–14 let se 2 dospělými na přistýlce 50 % • dítě 7–14 let s 1 dospělým na pokoji
20 % • osoba starší 14 let na přistýlce – 20 %.
Ceny nezahrnují: pojištění léčebných výloh v zahraničí
a storno pojištění zájezdu 260 Kč/osoba a týden (děti narozené po 1.1.2000 150 Kč/týden) • dopravu
Doprava: vlastní nebo autobusem za 2 390 Kč/osoba (odjezd z ČR v pátek, příjezd do ČR v neděli).

PODGORA
Podgora je malebné přímořské letovisko na Makarské riviéře chráněné masívem Biokovo, 7 km jihovýchodně od
Makarské. Letovisko láká svou přírodní
krásou, nádhernými oblázkovými plážemi a bohatou zelení.

VILA MIRJANA
Poloha: nachází se 30 m od moře a centra,
200 metrů od pláže. Parkování je možné
zdarma cca 100–200 m od vily.
Ubytování: 2 studia 1/2 umístěná v přízemí a v 1. patře samostatné vilky. Studio
v přízemí má ložnici s 2 oddělenými lůžky,
studio v 1. patře s manželskou postelí. Obě
studia jsou vybavena televizí, ventilátorem,
kuchyňským koutem, sociálním zařízením
a menším posezením před studii. U studia
v 1. patře lze připlatit klimatizaci. Ze studií
není výhled na moře.
Komfortně zařízený dvoupodlažní apartmán 1/4 (s možností 2 přistýlek – rozkládací

gauč) se nachází ve 2. a 3.
patře vily. Třípokojový
apartmán tvoří obývací
pokoj s rozkládacím gaučem a TV/SAT, kuchyňka vybavená mikrovlnnou troubou,
kávovarem, jídelním stolem, sociální zařízení, ventilátor a lodžie. V patře je menší
dvojlůžkový pokoj s ventilátorem a výhledem na hory a větší dvojlůžková ložnice
s možností 1 přistýlky, s TV/SAT, ventilátorem a balkonem s výhledem na moře
a Podgoru. V apartmánu lze připlatit 2x klimatizaci (1x v kuchyni, 1x v ložnici v patře).
U apartmánu 1/4 v ceně parkování.
Stravování: vlastní – příprava jídel v kuchyňce studia, apartmá.
Pláž: oblázkové pláže s pozvolným vstupem do moře, vhodné zejména pro děti.
Sport a zábava: restaurace, kavárny na
pláži, vodní sporty na pláži, lodní výlety na
ostrov Hvar a Brač.

Vlastní doprava – 7 nocí – cena za celé studio (apartmán)
Číslo z.
Termín
St 1/2
St 1/2
Ap. 1/4
		
přízemí
v patře
PG20101 31.05.–28.06.
5 790
6 590
12 990
PG20102 28.06.–16.08.
7 690
7 690
15 490
PG20103 16.08.–30.08.
5 990
6 790
12 990
PG20104 30.08.–20.09.
5 790
6 590
12 990
Cena je uvedena za celé studio, apartmán/týden s vlastní stravou a pobytovou taxou. Pobyt sobota – sobota.
10denní autobusové zájezdy – 7 nocí – cena za osobu
Číslo z.
Termín
L
Číslo z.
Termín
L
PG20201 20.06.–29.06.
5 890
PG20207 01.08.–10.08. 6 590
PG20202 27.06.–06.07.
6 590
PG20208 08.08.–17.08. 6 590
PG20203 04.07.–13.07.
6 590
PG20209 15.08.–24.08. 6 290
PG20204 11.07.–20.07.
6 590
PG20210 22.08.–31.08. 5 990
PG20205 18.07.–27.07.
6 590
PG20211 29.08.–07.09. 5 890
PG20206 25.07.–03.08.
6 590
PG20212 05.09.–14.09. 5 790
Cena za osobu a 7 nocí (10 dní) s autobusovou dopravou, s vlastní stravou
a pobytovou taxou.

Nástupní místa: Karviná, Havířov, Ostrava, Nový Jičín, Hranice, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Praha, Humpolec,
Jihlava, Písek, České Budějovice.
Příplatky: přistýlka v apartmánu 1 390 Kč/týden (u vlastní
dopravy) • klimatizace 5 EUR/studio, apartmán/den, 2x klimatizace 8 EUR/apartmán/den
Ceny nezahrnují: pojištění léčebných výloh v zahraničí
a storno pojištění zájezdu – 260 Kč/osoba a týden (děti narozené po 1.1.2000 – 150 Kč/týden) • dopravu
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Mosonmagyaróvár
M aďarsko

Mosonmagyaróvár leží u severozápadních hranic Maďarska. Město je svou
polohou blízko rakouských i slovenských hranic (Rajka 15 km), od Budapešti
je vzdáleno 160 km.
Bio Flexum termální lázně nabízí celoročně otevřené i kryté bazény.

Termál hotel
Aqua
Poloha: nachází se ve středu města, postavený v komplexu termálních-léčebných
lázní. Hotel nabízí moderně zařízené pokoje, léčebný a wellness sektor, restauraci
a bar. Hotel má vlastní krytý bazén s termální vodou, finskou a infra saunu.
Ubytování: dvojlůžkové pokoje standard jsou vybaveny sprchou a WC, fénem,

sejfem, TV, telefonem a minibarem. Všechny pokoje
standard-plus jsou navíc
vybaveny nastavitelnou klimatizací, LCDTV, možností připojení na internet. Přistýlka je možná v obou typech pokojů. Pro
pohodlí invalidních hostů s pohybovým
omezením slouží speciálně vybavené pokoje v přízemí.
Stravování: v ceně pobytu polopenze
(snídaně a večeře formou bufetu).
Pobyt Lázeňské dny zahrnuje: 3x ubytování s polopenzí, neomezený vstup do termálních lázní, užívání sauny a infrasauny.
Aqua wellness pobyt zahrnuje: 5x ubytování s polopenzí, neomezený vstup do
termálních lázní, užívání sauny, infrasauny,
pro ženy 1x čokoládová masáž, pro muže
1x léčivá masáž.

Lázeňské dny
Termín
L 1/2 Standard
L 1/2 Plus
26.04.–29.10.
4 890
5 390
Cena za osobu/3 noci s polopenzí a programem. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Pobyt nelze krátit.
§
Aqua wellness pobyt
Termín
L 1/2 Standard
L 1/2 Plus
26.04.–29.10.
8 390
8 690
Cena za osobu/5 nocí s polopenzí a programem. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Pobyt nelze krátit.
§
Aqua Lázeňský týden
Termín
L 1/2 Standard
L 1/2 Plus
26.04.–29.10.
11 290
11 990
Cena za osobu/7 nocí s polopenzí a programem. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Pobyt nelze krátit.
§

Aqua Lázeňský týden zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, neomezený vstup do termálních lázní, užívání sauny
a infrasauny.
Příplatky: rekreační taxa 1,00 EUR/osoba a noc – platí se při
příjezdu.
Ceny nezahrnují: pojištění léčebných výloh v zahraničí
a storno pojištění zájezdu 26 Kč/osoba a den (děti narozené
po 1.1.2000 15 Kč/den) • dopravu
Doprava: vlastní

Bükfürdö
Bükfürdö – nejnovější lázeňské centrum v Maďarsku v blízkosti rakouských
hranic. Termální lázně Bük jsou druhé
největší lázně v Maďarsku a zároveň jedny z nejpopulárnějších lázní v Evropě. Na
ploše 14 hektarů se rozprostírá lázeňský
komplex se 32 bazény.

Hotel Corvus***
Rodinný a přátelský Corvus Hotel Bük se
nachází v centru lázní Bük, 110 m od vchodu do lázní, s výhledem na vlastní zelený
park. V roce 2000 prošel hotel celkovou
rekonstrukcí.
Restaurace krále Matiáše připravuje
maďarské, mezinárodní i dietní speciality.
V hotelu je solná jeskyně a vlastní léčebné centrum, kde mohou hosté na základě
vyšetření odborným lékařem podstoupit
léčení. Můžete si vybrat z nejmodernějších
léčebných terapeutických ošetření: fyzioterapii, podvodní masáž, bahenní zábal,
magnetickou terapii a léčebné masáže.
Hoteloví hosté mohou využít saunu, jacuzzi, solárium, sejf a připojení k internetu
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v Lobby baru. Hotel Corvus
je bezbariérový.
Ubytování: všechny dvojlůžkové a třílůžkové pokoje jsou vybaveny
vlastním sociálním zařízením, balkónem,
lednicí, TV a telefonem. Do dvojlůžkových
pokojů lze umístit přistýlku. Možnost zapůjčení županu (vratná záloha).
Stravování: v ceně pobytu polopenze
formou bufetu. Možnost dokoupení obědů 360 Kč/osoba a oběd.
Slevy: dítě do 6 let s polopenzí zdarma
(se 2 osobami na přistýlce).
Příplatky: rekreační poplatek 1,60 EUR/
osoba a noc – platí se při příjezdu. Pes
8 EUR/den – úhrada na místě.
V ceně lázeňského pobytu na 2 noci je
zahrnuto: vstup do sauny, vířivky, 1x jednodenní vstup do lázní Bük (bez přerušení), 1x masáž (20 min.), parkování a WiFi v
Lobby.
V ceně lázeňského pobytu na 4 noci je
zahrnuto: vstup do sauny, vířivky, 3x jednodenní vstup do lázní Bük (bez přerušení), 1x masáž (20 min.), parkování a WiFi v
Lobby.
V ceně lázeňského pobytu na 5 nocí
je zahrnuto: vstup do sauny, vířivky, 3x

Lázeňský pobyt se vstupem do lázní – 2 noci
Termín
L v 1/2
L v 1/1
noc navíc s polopenzí
03.01.–31.10.
2 690
2 990
990
Cena za osobu/2 noci s polopenzí a programem. 
§
Lázeňský pobyt se vstupem do lázní – 4 noci
Termín
L v 1/2
L v 1/1
noc navíc s polopenzí
03.01.–31.10.
4 990
5 590
990
Cena za osobu/4 noci s polopenzí a programem.
§
Lázeňský pobyt se vstupem do lázní – 5 nocí
Termín
L v 1/2
L v 1/1
noc navíc s polopenzí
03.01.–31.10.
5 990
6 690
990
Cena za osobu/5 nocí s polopenzí a programem.
§

jednodenní vstup do lázní Bük (bez přerušení), 1x masáž (20
min.), parkování a WiFi v Lobby.
Ceny nezahrnují: pojištění léčebných výloh v zahraničí
a storno pojištění zájezdu 26 Kč/osoba a den (děti narozené
po 1.1.2000 15 Kč/den) • dopravu
Doprava: vlastní
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Bükfürdö
HOTEL PIROSKA****
Nejnovější čtyřhvězdičkový hotel Piroska
se nachází v Bükfürdö. Hotel má restauraci
nabízející speciality maďarské a mezinárodní kuchyně a vlastní zdravotní a wellness centrum. Několikrát týdně se zde konají
zábavné programy s živou hudbou.
Wellness oddělení poskytuje následující
služby: letní venkovní bazén, krytý dětský
bazén, krytý zážitkový bazén, svět sauny
(finská suna, biosauna, infrasuana, turecké
parní lázně s aromaterapií a tepidárium).
Hotel klade mimořádný důraz na rodiny
s dětmi. Vedle dětského bazénu je pro děti
připraven rodinný relaxační prostor s hračkami, dětský koutek v hale hotelu. Na dvoře hotelu je dětské hřiště s trampolínou.
Do lázní v Bükfürdö a zpět vozí ubytované
hosty hotelový autobus. Parkování je bezplatné na uzavřeném parkovišti na dvoře
hotelu.
Ubytování: jednolůžkové a dvojlůžkové pokoje typu STANDARD s možností
přistýlky, s vlastním sociálním zařízením,
sejfem, minibarem, TV/SAT a telefonem.

Všechny pokoje jsou nekuřácké Pokoje typu SUPERIOR mají LCD/TV, novou
koupelnu a fén.
Stravování: polopenze – snídaně formou
bufetu, večeře výběr z menu.
Slevy: dítě do 5 let na přistýlce s dětskou
polopenzí ZDARMA se 2 platícími osobami.
Dítě 5–12 let na přistýlce má pobyt bez procedur a vstupenek do lázní. Děti 12–18 let
mají slevu 30% z ceny pro dospělou osobu
a není jim poskytnuta masáž.
Příplatky: příplatek za ubytování v pokoji
kategorie SUPERIOR je 100 Kč/osoba a noc
• Rekreační poplatek 1,6 EUR/osoba a noc
(osoby od 18 let) platí se při příjezdu.

Všechny pobyty zahrnují: ubytování s polopenzí, používání
wellness centra hotelu (letní venkovní bazén, vířivka, dětský
bazén a rodinná relaxační zóna, sauny (finská, biosauna a infrasauna), turecké parní lázně s aromaterapií a tepidárium s terapií),
účast na sportovních programech (aquafitness, strečink), transfery od hotelu do lázní Bük, připojení k internetu a parkovné.
Relaxační pobyt 4 dny/3 noci: 1 celodenní vstupenka do
lázní Bük (do termálního bazénu) a 1x osvěžující masáž zad
(20 min.)
Relaxační pobyt 6 dnů/5 nocí: 3 celodenní vstupenky do
lázní Bük (do termálního bazénu).
Relaxační pobyt 8 dnů/7 nocí: 3 celodenní vstupenky do
lázní Bük a 1x osvěžující masáž zad (20 min.).
Ceny nezahrnují: pojištění léčebných výloh v zahraničí
a storno pojištění zájezdu 26 Kč/osoba a den (děti narozené
po 1.1.2000 15 Kč/den) • dopravu
Doprava: vlastní

Bükfürdö
Apartmánový
dům Szanyi
Apartmánový dům nabízí prostorné
apartmány s vlastním vchodem v srdci lázeňského městečka Bük, cca 1 500 m od
termálních koupelí, v blízkosti restaurací
a obchodů. Hostům je k dispozici gril, sluneční terasa, houpačka, internet, půjčovna
jízdních kol a wellness služby (masáže, lázeňské balíčky).

Relaxační pobyt 4 dny/3 noci
Termín
L 1/2
D 5–12 P
L 1/1
26.04.–23.06.*
3 590
1 990
4 490
23.06.–29.09.
3 790
1 990
4 690
29.09.–31.10.*
3 590
1 990
4 490
Cena za osobu/3 noci s polopenzí a programem. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Pobyt nelze krátit.
§
Relaxační pobyt 6 dnů/5 nocí
Termín
L 1/2
D 5–12 P
L 1/1
26.04.–23.06.*
5 590
3 190
7 090
23.06.–29.09.
5 990
3 190
7 390
29.09.–31.10.*
5 590
3 190
7 090
Cena za osobu/5 nocí s polopenzí a programem. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Pobyt nelze krátit.
§
Relaxační pobyt 8 dnů/7 nocí
Termín
L 1/2
D 5–12 P
L 1/1
26.04.–23.06.*
7 590
4 290
9 490
23.06.–29.09.
8 090
4 290
9 990
29.09.–31.10.*
7 590
4 290
9 490
Cena za osobu/7 nocí s polopenzí a programem. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Pobyt nelze krátit.
§
* uvedené ceny neplatí v následujících termínech:
01.05.–04.05.2014, 06.06.–09.06.2014, 23.10.–26.10.2014
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Ubytování:
prostorné
dvojlůžkové
apartmány
s možností 1–2 přistýlek,
s vlastním vchodem. Každý apartmán má
koupelnu, kompletně vybavenou kuchyň
(kávovar, vařič, mikrovlnka, lednička a nádobí), TV/SAT, rádio, terasu a parkování.
Ručníky (pro použití v pokoji).
Stravování: vlastní, možnost přípravy jídel v kuchyňce apartmánu.
Příplatky: pobyt na 2 noci příplatek 30%.
Pobyt na 3 noci příplatek 20%.

Apartmánový dům Szanyi
Termín
L
P
26.04.–26.10.
470
270
Cena za osobu/noc s vlastní stravou, včetně pobytové taxy a parkování. Nástup
na pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 4 noci.
Penzion Szanyi
Termín
L v 1/2 Pokoj L v 1/2 Apartmá
P
26.04.–26.10.
490
470
270
Cena za osobu/noc se snídaní v pokoji, noc s vlastní stravou v apartmá, včetně
pobytové taxy a parkování. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka
pobytu jsou 4 noci.

Penzion Szanyi
Penzion Szanyi nabízí rodinnou atmosféru
v srdci oblíbených léčivých lázní Bük, asi
800 m od termálních koupelí, v blízkosti
restaurací a obchodů. V penzionu je 5 pohodlných a komfortně zařízených dvojlůžkových pokojů (2 pokoje s možností
1 přistýlky) a 5 kompletně vybavených
apartmánů pro 2 osoby s možností až
2 přistýlek.
K odpočinku slouží denní místnost, jídelna,
lehátka a houpačka. V penzionu je možné

Termální lázně Bük
zapůjčit si jízdní kola, badminton, zajistit masáže, zorganizovat výlety. Turistický vláček pravidelně pendluje mezi městečkem Bük a termálními lázněmi.
Ubytování: dvojlůžkové pokoje s možností přistýlky, sprcha a WC, TV/SAT, rádiem, minibarem a terasou, ručníky (pro
použití v pokoji).
Dvojlůžkové apartmány s možností 1–2 přistýlek s plně vybavenou kuchyňkou a vybavením shodným jako pokoje.
Stravování: u pokojů v ceně snídaně. U apartmánů vlastní
strava, možnost přípravy jídel v kuchyňce apartmánu.
Příplatky: pobyt na 2 noci příplatek 30%. Pobyt na 3 noci
příplatek 20%.
Ceny nezahrnují: pojištění léčebných výloh v zahraničí
a storno pojištění zájezdu 26 Kč/osoba a den (děti narozené
po 1.1.2000 15 Kč/den) • dopravu
Doprava: vlastní
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Sárvár
M aďarsko

Město Sárvár je jedním z nejoblíbenějších lázeňských míst. Symbolem města
je renesanční hrádek Nádasdy vár, arboretum s exotickými rostlinnými druhy
nebo jezero Czónakázó. Je zde 3600 m2
vodních ploch, léčebné a wellness centrum, mediteranské odpočívadlo, exklusivní odpočinkové plochy, fittness, solárium a říše saun. Zdejší termální voda má
pozitivní účinky při léčbě pohybového
ústrojí, lupénky, ekzému a využívá se při
rehabilitacích po úrazech.

Hotel Wolf
V rodinném prostředí očekává své hosty
hotel Wolf, který se nachází pouze 300 m
od léčebných a wellness lázní.
V příjemné klimatizované restauraci můžete vedle maďarských specialit najít také
tradiční i nízkokalorická jídla. Bezplatné
parkování u hotelu.
Ubytování: dvojlůžkové pokoje s možností 1 přistýlky, sprcha a WC, fén, minibar,
TV, balkon a klimatizace (za příplatek na
místě).

Stravování: v ceně pobytu
je snídaně formou bufetu.
Možnost dokoupení večeří.
Ceny Stravování: v termínech 25.04.–
01.06.2014 a 01.09.–25.10.2014: večeře za
270 Kč/večeře.
V termínu 01.06.–01.09.2014: večeře
330 Kč/večeře.
Slevy: dítě do 6 let ZDARMA se 2 dospělými osobami v pokoji.
Příplatky: pobytová taxa 400 HUF/osoba
a noc (osoby 18-70 let) platí se v hotelu při
příjezdu. Při pobytu do 2 nocí příplatek
10%.

Penzion Wolf
Celoročně otevřený penzion je umístěný
v blízkosti termálních lázní a 100 m od hotelu Wolf. Bezplatné parkování u penzionu.
Ubytování: moderní dvojlůžkové pokoje
s možností 1–2 přistýlek s vlastním sociálním zařízením (sprcha nebo vana a WC)
a TV/SAT. Některé pokoje mají klimatizaci
(za příplatek na místě).
Stravování: v ceně snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení večeře formou bufetu podávané v restauraci hotelu.

HÉVÍZ
Hévíz je jedním z nejvýznamnějších lázeňských a turistických středisek. Světoznámé jezero Hévíz je největší přírodní
termální jezero na světě, vzdálené 7 km
od Balatonu. Účinky jezera se v první
řadě projevují při léčení revmatismu
a chorob pohybového ústrojí.

Hunguest Hotel
Panorama
se nachází v centru Hévízu, 100 m od termálního jezera. Z vyšších pater hotelu se
naskýtá nádherný výhled na město a na
hory Keszthelyi.
Z hotelu Panorama mohou hosté přejít
krytou a vytápěnou chodbou přímo
k termálním bazénům, kde se nachází
léčebné revmatologické a rehabilitační
centrum Sv. András, které nabízí různé
procedury. Možnost koupání v termálních
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Hotel WOLF
Termín
L 1/2
P
25.04.–01.06.
740
470
01.06.–01.09.
930
630
01.09.–25.10.
740
470
Cena za osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Minimální
délka pobytu jsou 3 noci.
§
Penzion WOLF
Termín
L
P
25.04.–01.06.
670
560
01.06.–01.09.
820
630
01.09.–25.10.
670
560
Cena za osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Minimální
délka pobytu jsou 3 noci.
§

bazénech a v termálním
jezeře. V novém hotelu Mirage (propojený s hotelem
Panorama) jsou poskytovány lékařské prohlídky, léčebné masáže, zdravotní gymnastika, bahenní zábaly, balneoterapie
a elektroterapie.
Ubytování: v jednolůžkových a dvojlůžkových pokojích typu superior s vlastním
sociálním zařízením, TV/SAT, minibarem,
telefonem a balkonem. Do pokojů nelze
umístit přistýlku.
Stravování: snídaně a večeře formou bufetu + polední polévka.
Slevy: dítě do 4 let zdarma. Dítě 4–14 let
na pevném lůžku – sleva 50%.
Příplatky: rekreační poplatek 1,7 EUR/
osoba a noc (osoby od 18 let) platí se při
příjezdu na recepci. • parkování u hotelu
4 EUR/auto a den, podzemní garáž 6 EUR/
auto a den (nahlásit předem) • domácí zvíře 12 EUR/den.
Rekreační a relaxační pobyt zahrnuje:
denně 3 hodinový vstup do krytého termálního bazénu lázeňského centra Sv. András nebo termálního jezera, každý čtvrtek
maďarský nebo operetní večer, zapůjčení
županu a večerní živá hudba v lobby baru.
K pobytu lze přikoupit léčebný
program:
Malá kúra (5 dní) – 2 960 Kč/osoba a program • 1x vstupní lékařské vyšetření, 7 léčebných procedur na základě lékařského
doporučení (masáže, zdravotní a vodní
gymnastika a zábaly). Fyzioterapeutická
léčba (ultrazvuk, interference, galvanický
proud, selektivní stimulace, hydrogalvan, elektrické koupele, magnetoterapie,

Ceny Stravování: v termínech 25.04.–01.06.2014 a 01.09.–
25.10.2014: večeře 270 Kč/večeře • V termínu 01.06.–
01.09.2014: večeře 330 Kč/večeře.
Slevy: dítě do 6 let ZDARMA se 2 dospělými osobami
v pokoji.
Příplatky: pobytová taxa 400 HUF/osoba a noc (osoby 18-70
let) platí se při příjezdu. Při pobytu do 2 noci příplatek 15%.
Ceny nezahrnují: pojištění léčebných výloh v zahraničí
a storno pojištění zájezdu 26 Kč/osoba a den (děti narozené
po 1.1.2000 15 Kč/den) • dopravu
Doprava: vlastní

Rekreační pobyt
Termín
L v 1/2
L 1/1
26.04.–01.05.
1 390
1 680
01.05.–13.06.
1 430
1 720
13.06.–18.07.
1 390
1 680
18.07.–27.09.
1 430
1 720
27.09.–25.10.
1 390
1 680
Cena za osobu/noc v pokoji s polopenzí, polévkový bufet k obědu a denně 3 hodinový vstup. Nástup možný kdykoliv. Pobyt minimálně 3 noci.
§
Relaxační pobyt na 5 nocí/6 dní
Termín
L v 1/2
L 1/1
26.04.–01.05.
6 990
8 390
01.05.–13.06.
7 140
8 590
13.06.–18.07.
6 990
8 390
18.07.–27.09.
7 140
8 590
27.09.–25.10.
6 990
8 390
Cena za osobu/5 nocí s polopenzí, polévkový bufet k obědu a denně 3 hodinový
vstup. Nástup možný kdykoliv. Pobyt nelze krátit.
§

iontoforéza, diadynamika, Solluxová a Bioptronová světelná
terapie, kryoterapie, inhalace, TENS ošetření a vlny). Vodoléčebné procedury (hydroxeur, koupel a podvodní masáž).
Ceny nezahrnují: pojištění léčebných výloh v zahraničí
a storno pojištění zájezdu 26 Kč/osoba a den (děti narozené
po 1.1.2000 15 Kč/den) • dopravu
Doprava: vlastní
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Tapolca
Tapolca, město jeskyň a vod, leží 11 km
severně od Balatonu. Pod Tapolcou je vyhloubená krasová vodní jeskyně, která
byla vyhlášena za léčivou jeskyni. Část
jeskyně slouží turistům (podzemní projížďky na lodičkách), větší část jeskyně
slouží k léčebným účelům.

Hotel Pelion
se nachází v centru Tapolcy uprostřed
parku a je postaven přímo nad léčebnou
jeskyní. Ubytovaní hosté se krytou chodbou dostanou přímo z hotelu do jeskyně.
Pobyt v jeskyni je možný na max. 3 hodiny,
s přikrývkami.
Hotel Pelion má vlastní termální pramen
a Wellness ostrov, který nabízí termální,
plavecký a dětský bazén, sauny, solárium,
vířivku, parní kabinu a posilovnu. Hosté
mohou využít také masáže. K dispozici je
česky hovořící tlumočník.
Ubytování: klimatizované dvojlůžkové
pokoje s vlastním sociálním zařízením,

TV/SAT, telefonem a minibarem. Součástí každého
pokoje je také fén, župan
a připojení k internetu. Většina pokojů má
balkon.
Stravování: v ceně polopenze – snídaně
a večeře formou bufetu.
Slevy: dítě do 6 let ZDARMA se dvěma dospělými osobami. Od 26.04. do 31.10. 2014
( mimo hlavní sezónu od 01.07.–01.09.2014
a víkend) platí akce: 5=4, 6=5, 8=6 a 9=7.
Příplatky: rekreační poplatek 1,70 EUR/
osoba a noc (osoby od 18 let) – platí se při
příjezdu. Pobyt na 2 noci–příplatek 10%.
V  ceně všech pobytů je zahrnuto: použití Wellness ostrova (zážitkový a termální
bazén, sauna, infrasauna, biosauna, parní
kabina, posilovna, ranní cvičení a vodní
gymnastika, plavecký bazén od května do
září), zapůjčení županu, připojení k internetu, vstup do léčivé jeskyně a parkování
u hotelu.

Harkány
Termální lázně Harkány leží na jihu
Maďarska. Léčivá voda v Harkánech se
značným množstvím sulfidů a fluoridů
působí ve formě koupelí blahodárně při
léčbě chronických onemocnění.

Hotel Baranya***
Hotel Baranya se nachází v srdci města
Harkány. Hotelový komplex tvoří čtyři budovy A, B, C a D, kde každá budova je postavená v jiném stylu, má wellness. Hotel
má restauraci bar, lobby bar a pizzerii.
Budova A je centrálním křídlem hotelu
s recepcí, restaurací a barem, nachází se
naproti hlavnímu vchodu do lázní. Pokoje
comfort.
Budova B má prostorné pokoje zařízené
ve skandinávském stylu, vybavené nábytkem ze smrkového dřeva, ideální ubytování pro rodiny. Z pokojů je nádherný výhled

na francouzskou zahradu
hotelu, kde jsou po relaxaci toužícím hostům k dispozici lehátka. Pokoje comfort.
Budova C má prostorné pokoje v moderním stylu. Z budovy je možno dostat
se krytými chodbami k restauraci a k lázním Maroko (budova A), nebo k Baranya
Wellnessu (budova D). Pokoje comfort
a superior.
Budova D je určena pro nejnáročnější
hosty. Budova D i Baranya Wellness jsou
bezbariérové, pro hosty s omezenou pohyblivostí je k dispozici speciálně upravený pokoj. Pokoje deluxe.
Wellness Baranya (budově D) a nabízí
perličkový bazén, plavecký bazén, Kneippův chodník, svět saun (finská sauna,
sauna s fototerapií, infra kabina a parní
kabina), zážitkovou sprchu s unikátní hrou
vůní, zvuků a světel a nejrůznější masáže
a léčebné kůry.
Wellness Maroko jsou lázně nacházející
se v hlavní budově v marockém stylu. Kombinace sauny, perličkové koupele a masáže
vykouzlí příjemnou formu relaxace.

Seniorský pobyt 55+ na 3 noci a na 5 nocí
Termín
3 noci
5 nocí
L v 1/2 	
L v 1/1 	
L v 1/2 	
L v 1/1
26.04.–30.06.
4 590
5 490
7 190
8 690
01.09.–31.10.
4 590
5 490
7 190
8 690
Cena za osobu/3 noci nebo 5 nocí s polopenzí a programem. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Pobyt nelze krátit.
§
Akce 4=3 (4 noci)
Termín
L v 1/2 	
P
D 6–12 P L v 1/1
26.04.–30.06.
5 290
4 090
2 790
6 390
01.09.–26.10.
5 290
4 090
2 790
6 390
Cena za osobu/4 noci s polopenzí a programem. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Pobyt nelze krátit.
§
Rekreační pobyt
Termín
L v 1/2 	
P
D 6–12 P L v 1/1
26.04.–30.06.
1 460
1 290
750
2 060
30.06.–01.09.
1 590
1 250
820
2 390
01.09.–26.10.
1 460
1 290
750
2 060
Cena za osobu/noc s polopenzí a programem. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 3 noci. Pobyt na 2 noci–příplatek 10%.
§
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V ceně Seniorského pobytu 55+ navíc: u pobytu na 3 noci –
2x zákusek + káva nebo jiný nápoj, u pobytu na 5 nocí – 1x
zákusek + káva nebo jiný nápoj, 1x 15 min. masáž dle výběru
(léčebná, aroma anebo relaxační masáž krku a hlavy).
V ceně Akce 4=3 navíc: dozor dětí zdarma, programy v klubu Pinokio a v hotelové zahradě v létě (pirátská loď, trampolína, hřiště a dětský bazén). Pro astmatiky a alergiky cvičení
v léčivé jeskyni zdarma.
K ubytování lze přikoupit balík kúr:
Malá lázeňská kúra (7 nocí) – 2 090 Kč/osoba a program –
1x vstupní lékařské vyšetření, 10 léčebných procedur na základě lékařského doporučení
Malá jeskynní kúra (7 nocí) – 1 490 Kč/osoba a program –
1x pulmonologické základní lékařské vyšetření, 6x jeskynní
kúra a 2x osvěžující masáž
Ceny nezahrnují: pojištění léčebných výloh v zahraničí
a storno pojištění zájezdu 26 Kč/osoba a den (děti narozené
po 1.1.2000 15 Kč/den) • dopravu
Doprava: vlastní

Termín
L comfort
L superior
L deluxe
26.04.–13.06.
930
1 050
1 350
13.06.–05.10.
1 230
1 350
1 650
05.10.–26.10.
1 020
1 150
1 450
Cena za osobu/noc se snídaní a vstupem do Wellness centra Baranya. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 3 noci.
§

Ubytování: dvojlůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, telefonem a minibarem. K vybavení každého
pokoje patří ručníky, osušky a župan.
Stravování: v ceně pobytu snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení večeře formou bufetu 330 Kč/večeře.
Slevy: Dítě do 4 let zdarma bez nároku na služby. Dítě
4–12 let sleva 50%. Dítě 12–16 let sleva 25%. Senioři 62+ sleva 10%.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 30% • pobyt na 2 noci + 10%
k ceně ubytování • rekreační poplatek 1,50 EUR/osoba a noc
(osoby od 18 let) – platí se při příjezdu na recepci. Poplatek
za psa 7 EUR/noc.
Rekreační pobyt zahrnuje: vstup do wellness centra Baranya (plavecký bazén, jacuzzi, finská sauna, infrasauna, Kneippův chodník a tropická sprcha), zapůjčení županu, stolní tenis, venkovní šachy, hřiště, připojení k internetu, parkování.
Ceny nezahrnují: pojištění léčebných výloh v zahraničí
a storno pojištění zájezdu 26 Kč/osoba a den (děti narozené
po 1.1.2000 15 Kč/den) • dopravu
Doprava: vlastní
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V še obecné podmínk y

Všeobecné smluvní podmínky DCK Rekrea Ostrava s.r.o.

32

Úvodní ustanovení
1. Všeobecné smluvní podmínky DCK Rekrea Ostrava s.r.o. jsou platné pro
všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního ruchu cestovní kanceláře
DCK Rekrea Ostrava s.r.o., Nádražní 40, 702 00 Ostrava, Česká republika
(dále jen „Podmínky“).
2. Všeobecné smluvní podmínky DCK Rekrea Ostrava s.r.o. tvoří nedílnou
součást smlouvy o zájezdu nebo jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a DCK Rekrea Ostrava s.r.o.
I. Účastníky smluvního vztahu jsou:
a) DCK Rekrea Ostrava s.r.o. (dále jen „Rekrea“) se sídlem Nádražní
40, 702 00 Ostrava, Česká republika, IČ 25379178, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem
v Ostravě oddíl C. vložka 16829, která do smluvního vztahu vstupuje prostřednictvím vlastní prodejní sítě nebo prostřednictvím
obchodních zástupců.
b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba (dále
jen „zákazník“)
II. Předmět smluvního vztahu
Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při
prodeji:
1. kombinace služeb cestovního ruchu v ČR a mimo území ČR, tj. předem sestavené, nabízené a Rekreou prodávané kombinace služeb
cestovního ruchu za konečnou cenu, která splňuje znaky zájezdů dle
zákona č. 159/1999 Sb. v platném znění (dále jen „zájezdů“) nebo
2. ubytovacích, stravovacích, dopravních a jiných služeb jako jednotlivé služby dle individuálního požadavku zákazníka (dále jen
„jednotlivé služby“).
III. Vznik smluvního vztahu
1. Smluvní vztah mezi zákazníkem a Rekrea s předmětem dle článku II.
bodu 1. vzniká uzavřením smlouvy o zájezdu, to je přijetím nabídky
na uzavření smlouvy. Rekrea vydá zákazníkovi při uzavření smlouvy
či bezprostředně po jejím uzavření písemný doklad o smlouvě (potvrzení o zájezdu). Je-li smlouva vyhotovena v písemné formě, nahradí
její stejnopis potvrzení o zájezdu. Spolu s potvrzením o zájezdu vydá
Rekrea zákazníkovi doklad o svém pojištění podle jiného právního
předpisu vystavený pojistitelem. V případě smluv uzavíraných
distančním způsobem smluvní vztah mezi zákazníkem a Rekrea
vzniká potvrzením objednávky ze strany Rekrea. Smluvní vztah mezi
zákazníkem a Rekrea s předmětem dle článku II. bod 1 může rovněž
vzniknout uzavřením smlouvy ve prospěch třetí osoby.
Obsah smlouvy o zájezdu je určen touto smlouvou, potvrzením
o zájezdu, Všeobecnými smluvními podmínkami, obsahem katalogu,
případně dodatečnou nabídkou s odkazem na číslo akce, příp. zvláštními podmínkami přiloženými ke smlouvě jako její nedílná součást.
Obsahuje-li smlouva i potvrzení o zájezdu údaje, které se liší, může
se zákazník dovolat toho, co je pro něho výhodnější.
2. Smluvní vztah mezi zákazníkem a Rekrea s předmětem dle článku
II. bod 2. vzniká na základě objednávky předané společnosti Rekrea
zákazníkem (v případě právnické osoby způsobem a oprávněnou
osobou dle platných právních předpisů) případně jeho zákonným
zástupcem nebo zástupcem na základě předložené plné moci, a to
okamžikem jejího potvrzení ze strany Rekrea. Obsah této smlouvy
je určen potvrzenou objednávkou, těmito Všeobecnými smluvními
podmínkami, příp. zvláštními podmínkami přiloženými k objednávce jako její nedílná součást nebo vyhlášenými ze strany Rekrea
způsobem, který umožňuje jejich veřejnou přístupnost zejména na
síti internetu, zveřejněním v aktuálním katalogu či ceníku, formou
letáku volně přístupného na prodejních místech Rekrea.
3. Podpisem smlouvy o zájezdu nebo předáním podepsané objednávky zákazník stvrzuje, že je plně obeznámen s obsahem smlouvy,
souhlasí s ní, zároveň s tím stvrzuje, že obdržel všechny přílohy
tvořící nedílnou součást smlouvy a tudíž všechny smluvní podmínky
přijímá a souhlasí s nimi.
4. Podpisem smlouvy o zájezdu či potvrzením objednávky zákazníka
se Rekrea zavazuje zákazníkovi zajistit služby v dohodnutím rozsahu
a kvalitě a v souladu se sjednanými podmínkami.
5. Právo účasti zákazníka na zájezd či právo čerpání objednaných služeb
vzniká zaplacením v plné výši ceny zájezdu či objednaných služeb.
6. Povinnost závazné rezervace zájezdu (objednané služby) ve prospěch zákazníka ze strany Rekrea vzniká v okamžiku přijetí řádně
vyplněné a podepsané smlouvy o zájezdu (objednávky), přijetím
zálohy (celé platby) a prohlášením zákazníka, že byl plně seznámen
se Všeobecnými podmínkami a s těmito souhlasí.
7. V případě, kdy je zákazníkem odsouhlasený návrh předložené
smlouvy o zájezdu doručen Rekrea až po vyznačené resp. jiným
způsobem stanovené lhůtě nebo je-li smlouva o zájezdu vyplněná
ze strany zákazníka neúplně nebo v rozporu s těmito Všeobecnými
podmínkami je tato akceptace návrhu ze strany zákazníka neúčinná
a Rekrea je oprávněn prodat zájezd jinému zájemci.
IV. Cenové a platební podmínky
1. Zákazník je povinen uhradit cenu zájezdu před jeho zahájením
a ceny jednotlivých služeb před jejich poskytnutím. Za zaplacení
ceny se považuje podle formy úhrady den převzetí hotovosti či platby
platební kartou a nebo den připsání platby na účet Rekrea.
2. Výše záloh a časový rozvrh plateb je stanoven, pokud se smluvní
strany nedohodnou jinak, takto:
a) zákazník je povinen při vzniku smluvního vztahu uhradit zálohu
ve výši 50 % předem stanovené ceny, doplatek je zákazník povinen
uhradit nejpozději 30 dnů před zahájením zájezdu. Při porušení
tohoto závazku má Rekrea právo od smlouvy o zájezdu odstoupit.
V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 30 dnů před
zahájením zájezdu je zákazník povinen uhradit 100% předem stanovené ceny již při vzniku smluvního vztahu.
b) u jednotlivých služeb je zákazník povinen uhradit 100% celkové
ceny při vzniku smluvního vztahu.
3. Rekrea má právo jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu uvedenou ve smlouvě o zájezdu v případě, že dojde ke zvýšení
a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, ubytování a souviseních služeb nebo
b) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu (ubytování, služeb) v průměru o více než 10%, pokud k této
změně dojde do 21. dne před zahájením zájezdu.
V případě zvýšení plateb spojených s dopravou, ubytováním a souvisejících služeb, je Rekrea oprávněn jednostranně zvýšit cenu zájezdu
o částku, která odpovídá zvýšené platbě na osobu.
V případě zvýšení směnného kurzu české koruny o více jak 10% je
Rekrea oprávněn zvýšit cenu zájezdu o částku odpovídající procentní
výši změny kurzu služeb zaplacených v cizí měně. Rozhodným dnem
pro způsob výpočtu ceny zájezdu nebo služeb je pro letní nabídku
(28.04. – 28.10.) kurz ČNB k 01.11. a pro zimní nabídku (28.10. –
28.04.) kurz ČNB k 01.08. daného roku před zahájením sezony.
Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno
nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu na emailovou adresu
uvedenou ve smlouvě o zájezdu, pokud není uvedena, bude zákazník informován doporučeným dopisem zaslaným na adresu bydliště
uvedeného ve smlouvě o zájezdu. Zákazník je povinen do 5 dnů od
oznámení o zvýšení ceny zájezdu uhradit navýšení ceny zájezdu. Při
porušení tohoto závazku má Rekrea právo od smlouvy o zájezdu
odstoupit.
V. Práva a povinnosti zákazníka
1. K základním právům zákazníka patří zejména:
a) právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených
služeb. Pokud bez zavinění cestovní kanceláře Rekrea dohodnuté
služby nevyčerpá, nemá právo na jejich náhradu.
b) právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách
c) právo kdykoliv před zahájením zájezdu nebo čerpáním jednotlivých služeb odstoupit od smlouvy dle článku VIII.
d) právo na reklamaci vad a její vyřízení v souladu s Reklamačním
řádem Rekrea a článkem IX. této smlouvy,
e) právo na ochranu osobních dat a informací o cílech cest, které jsou
obsahem smlouvy, příp. v dalších dokumentech, před nepovolanými osobami,
f) u zájezdů právo na poskytnutí nejpozději 7 dnů před zahájením
zájezdu dalších písemných podrobných informací o všech skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou Rekrea
známy, pokud nejsou obsaženy již v smlouvě o zájezdu nebo v katalogu, který byl zákazníkovi předán, které se dotýkají smluvně
sjednaných a zaplacených služeb,

g) právo obdržet doklad o povinném pojištění cestovní kanceláře pro
případ jejího úpadku, obsahující označení pojišťovny, podmínky
pojištění a způsob oznámení pojistné události.
2. K základním povinnostem zákazníka patří zejména:
a) poskytnout cestovní kanceláři Rekrea součinnost, která je zapotřebí k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplně
a pravdivě uvádět údaje ve smlouvě a předložit doklady cestovní
kanceláří požadované pro zajištění zájezdu, vč. jakýchkoliv změn
takových údajů,
b) zajistit u osob mladších 15ti let doprovod a dohled dospělého
účastníka, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje,
c) předložit souhlas zákonného zástupce v případě, že zákazník starší
15ti let a mladší 18ti let hodlá uzavřít smlouvu o zájezdu/smlouvu
na služby čerpané v zahraničí,
c) zaplatit cenu zájezdu v souladu s článkem IV. těchto podmínek.
d) převzít od cestovní kanceláře Rekrea doklady potřebné pro čerpání
služeb, řádně si je překontrolovat a řídit se jimi, a dostavit se ve
stanoveném čase na místo určení (srazu, odjezdu apod.) se všemi
požadovanými doklady a řídit se cestovními pokyny a ústními
pokyny zástupce Rekrea,
e) bez zbytečného odkladu sdělovat Rekrea své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb,
f) mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných
zemí pobytu i tranzitu (platný cestovní doklad, víza, doklad
o zdravotním pojištění, apod. pokud je vyžadováno), dodržování
pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů a pravidel dané
země, do které cestuje. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením tohoto ustanovení, nese zákazník,
g) veškeré závady a odchylky od objednaných služeb bezodkladně
ihned po jejich zjištění na místě oznámit zástupci cestovní kanceláře
Rekrea a poskytnout nezbytnou součinnost k jejich odstranění
h) zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit, omezovat či
odpuzovat ostatní účastníky zájezdu,
i) počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních zákazníků, dodavatelů služeb a uhradit
případnou škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo
ubytovacím
a jiném zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle smlouvy o zájezdu,
j) v případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen takové
odstoupení od smlouvy Rekrea oznámit a zaplatit odstupné dle
článku VIII.
k) z účasti na zájezdu nevyplývá pro zákazníka právo na žádné jiné
plnění a služby než ty, které tvoří součást výslovně stanoveného
programu a zaplacené ceny zájezdu. Jakékoli další služby mimo
předem sjednaný rozsah, včetně služeb souvisejících s onemocněním, úrazem či úmrtím účastníka v průběhu zájezdu (tj. léčení
v zahraničí, náhradní přeprava do ČR, apod.) jsou službami, které
může CK poskytnout jen na podkladě objednávky a následné
úhrady takových dodatečně vyžádaných služeb,
l) klient je odpovědný za správné uvedení svého jména/příjmení
a spolucestujících v cestovní smlouvě.
3. K povinnostem zákazníků – právnických osob dále patří:
a) seznámit své účastníky s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami cestovní kanceláře Rekrea, jakož i s dalšími informacemi,
které od Rekrea obdrží, zejména je pak informovat o rozsahu
a kvalitě služeb
b) v případech, kdy předmětem smluvního vztahu je zájezd, seznámit účastníky zájezdu s dokladem pojišťovny, který obdržel dle
článku X.
c) zabezpečit, aby všichni účastníci plnili základní povinnosti zákazníků, které vyžadují jejich osobní součinnost a jejichž nositelem
může být jen jednotlivý účastník
VI. Povinnosti a práva CK Rekrea
1. K právům a povinnostem zákazníků uvedeným v článku V. se vztahují odpovídající povinnosti a práva Rekrea.
2. Rekrea je povinný pravdivě a řádně informovat zákazníka o všech
skutečnostech, týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou Rekrea známy.
3. Rekrea není povinný poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec
předem potvrzených a zaplacených služeb.
4. Rekrea je povinný mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ
úpadku dle zákona 159/1999 Sb. v platném znění, na základě níž
vzniká zákazníkovi, s nímž Rekrea uzavřel smlouvu o zájezdu, právo
na plnění v případě pojistné události. Rekrea je povinný v těchto případech předat zákazníkům současně se smlouvou o zájezdu doklad
pojišťovny, který obsahuje informace o uzavřeném pojištění, zejména označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení
pojistné události.
VII. Zrušení a změny dohodnutých služeb
1. Zrušení dohodnutých služeb
a) Rekrea je oprávněn zrušit zájezd a jednotlivé služby před zahájením jejich čerpání, jestliže z objektivních důvodů nemůže dodržet
podmínky smlouvy.
b) Zrušit zájezd je Rekrea dále oprávněn, jestliže před jeho zahájením nebude dosaženo minimálního počtu zákazníků u takového
zájezdu, který je pro všechny zájezdy stanoven počtem 35 zákazníků, pokud není v katalogu nebo v jiné formě nabídky uveden jiný
minimální počet zákazníků zájezdu. Jestliže Rekrea zruší zájezd
z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků, je povinen
tuto skutečnost zákazníkovi písemně oznámit nejpozději však ve
lhůtě do 7 dní před zahájením zájezdu.
c) Jestliže Rekrea zájezd nebo jednotlivé služby zruší, má zákazník
právo požadovat, aby mu Rekrea na základě nové smlouvy poskytl

jiný zájezd nebo jednotlivé služby nejméně v kvalitě odpovídající
původní smlouvě, může-li Rekrea takový zájezd či jednotlivé
služby nabídnout. Nedojde-li v takovém případě k uzavření
nové smlouvy, je Rekrea povinný bez zbytečného odkladu vrátit
zákazníkovi vše, co od něho obdržel na úhradu ceny zájezdu nebo
jednotlivých služeb podle zrušené smlouvy, aniž by byl zákazník
povinen platit Rekrea odstupné. Jestliže dojde k uzavření nové
smlouvy, platby uskutečněné na základě původní smlouvy se
považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena nového zájezdu
nebo jednotlivých služeb nižší než již uskutečněné platby, je
Rekrea povinný takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného
odkladu vrátit.
d) Rekrea má dále právo zrušit zájezd nebo jednotlivé služby v důsledku neodvratitelné události, které nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm rozumně požadovat.
e) Zruší-li Rekrea zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před termínem
jeho zahájení, je povinen uhradit zákazníkovi pokutu ve výši
10% z ceny zájezdu. Právo zákazníka na náhradu škody tím není
dotčeno. Rekrea se může zprostit odpovědnosti za škodu nebo
povinnosti zaplatit pokutu jen tehdy, prokáže-li, že ke zrušení
zájezdu došlo z důvodu uvedeném pod písm. b) a d) tohoto
odstavce.
2. Změny dohodnutých služeb před zahájením zájezdu a čerpání
služeb
a) Je-li Rekrea nucen z objektivních důvodů před zahájením zájezdu změnit podmínky smlouvy o zájezdu, může navrhnout
zákazníkovi změnu smlouvy o zájezdu. Pokud navrhovaná
změna smlouvy o zájezdu vede i ke změně ceny zájezdu, musí být
v návrhu nová cena uvedena. Navrhne-li Rekrea změnu smlouvy
o zájezdu, má zákazník právo rozhodnout, zda bude se změnou
smlouvy o zájezdu souhlasit, nebo zda od smlouvy o zájezdu
odstoupí. Pokud zákazník ve lhůtě určené Rekrea, která nesmí
být kratší než 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy o zájezdu zákazníkovi, od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její
změnou souhlasí. Jestliže změna smlouvy vede ke zvýšení ceny
zájezdu, je zákazník povinen uhradit Rekrea rozdíl v ceně zájezdu
ve lhůtě určené v návrhu na změnu smlouvy. Při porušení tohoto
závazku má Rekrea právo od smlouvy odstoupit. Jestliže změna
smlouvy vede ke snížení ceny zájezdu, je Rekrea povinný buď snížit doplatek celkové ceny zájezdu, pokud nebyl zákazníkem dosud
uhrazen, nebo vrátit rozdíl v ceně zájezdu v případě, že zákazník
již uhradil celkovou cenu zájezdu. Jestliže zákazník nesouhlasí
se změnou smlouvy o zájezdu a ve lhůtě určené v návrhu na její
změnu od smlouvy o zájezdu odstoupí, má právo požadovat, aby
mu Rekrea na základě nové smlouvy poskytl jiný zájezd nejméně
v kvalitě odpovídající původní smlouvě o zájezdu, může-li Rekrea
takový zájezd nabídnout. Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy,
platby uskutečněné na základě původní smlouvy se považují za
platby podle nové smlouvy. Je-li cena nových služeb cestovního
ruchu nižší než již uskutečněné platby, je Rekrea povinný takto
vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátit. Nedojde-li k uzavření nové smlouvy o zájezdu, je Rekrea povinný bez
zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržel na
úhradu ceny zájezdu podle zrušené smlouvy o zájezdu, aniž by byl
zákazník povinen platit Rekrea odstupné.
VIII. Odstoupení od smlouvy a odstupné
1. Rekrea je oprávněn před zahájením zájezdu nebo čerpáním služeb,
kromě jiných důvodů uvedených v
těchto podmínkách, od smlouvy odstoupit i z důvodu zrušení zájezdu
nebo z důvodu zrušení jednotlivých služeb.
Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručí Rekrea zákazníkovi. Účinky odstoupení od smlouvy
nastávají dnem doručení oznámení.
2. Odstoupí-li zákazník od smlouvy o zájezdu a důvodem odstoupení
není porušení povinnosti cestovní kanceláře stanovené smlouvou
o zájezdu nebo Občanským zákoníkem, nebo odstoupí-li CK od
smlouvy o zájezdu před zahájením zájezdu z důvodu porušení
povinnosti zákazníka, je CK po zákazníkovi oprávněna požadovat
zaplacení odstupného.
3. Není-li tedy důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení
povinností Rekrea stanovené smlouvou nebo odstoupí-li Rekrea před
zahájením čerpání služeb z důvodu porušení povinnosti zákazníkem,
je zákazník povinen zaplatit Rekrea odstupné ve výši:
• skutečně vzniklé náklady nejméně však 10% z celkové ceny zájezdu
dojde-li ke zrušení zájezdu v době od zaplacení do 46 kalendářních
dnů před stanoveným termínem nástupu na zájezd (pobyt, čerpání
služby).
• skutečně vzniklé náklady nejméně však 15% z celkové ceny zájezdu
dojde-li ke zrušení zájezdu v době od 45 do 29 kalendářních dnů
před stanoveným termínem nástupu na zájezd (pobyt, čerpání
služby).
• skutečně vzniklé náklady nejméně však 30% z celkové ceny zájezdu
dojde-li ke zrušení zájezdu v době od 28 do 15 kalendářních dnů
před stanoveným termínem nástupu na zájezd (pobyt, čerpání
služby).
• skutečně vzniklé náklady nejméně však 50% z celkové ceny zájezdu
dojde-li ke zrušení zájezdu v době od 14 do 8 kalendářních dnů před
stanoveným termínem nástupu na zájezd (pobyt, čerpání služby).
• skutečně vzniklé náklady nejméně však 80% z celkové ceny zájezdu
dojde-li ke zrušení zájezdu v době od 7 do 3 kalendářních dnů před
stanoveným termínem nástupu na zájezd (pobyt, čerpání služby).
• 100% z celkové ceny zájezdu dojde-li ke zrušení zájezdu v době od
2 kalendářních dnů a méně před stanoveným termínem nástupu na
zájezd (pobyt, čerpání služby).
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Platí však, že zákazník je vždy povinen minimálně uhradit skutečně
vzniklé náklady, především na ubytování.
4. Rekrea má právo odečíst odstupné od složené zálohy nebo zaplacené ceny. Pro výpočet odstupného platí den, kdy nastaly účinky
odstoupení.
5. Cestovní kancelář Rekrea může před začátkem zájezdu (pobytu)
odstoupit s okamžitou platností od smlouvy nebo po započetí cesty
smlouvu vypovědět v těchto případech:
a) 7 dní před započetím cesty při nesplnění minimálního počtu osob
uvedeného v katalogu nebo v dodatečných podmínkách. Zákazník je obratem informován a je mu nabídnuta změna smlouvy
o zájezdu/knihování.
c) 7 dní před termínem zahájení zájezdu, jestliže uskutečnění
zájezdu je pro cestovní kancelář Rekrea ekonomicky neúnosné,
protože náklady vynaložené na uskutečnění cesty výrazně překračují náklady plánované. Zákazník je okamžitě informován a je mu
nabídnuta změna.
d) Bez stanovení lhůty – okamžitě v důsledku tzv. vyšší moci, tj. z příčin, kterým cestovní kancelář Rekrea
nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí.
6. Předem stanovenou cenou se rozumí prodejní cena včetně všech
účastníkem zakoupených fakultativních služeb.
7. Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady Rekrea
a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady
tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb.
8. Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného
počtu dnů započítává i den, kdy nastaly účinky odstoupení od
smlouvy. Do počtu dnů se nezapočítává den nástupu na zájezd
(pobyt).
10. Nenastoupí-li zákazník na zájezd, či nevyčerpá-li službu cestovního ruchu bez předchozího odstoupení od smlouvy nebo z důvodu,
že nesplnil povinnost dle čl. V, hradí 100% předem stanovené ceny.
IX. Reklamace
1. Zákazník má právo na řádné poskytnutí služeb sjednaných ve
smlouvě o zájezdu. V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Reklamaci musí
zákazník uplatnit u Rekrea nebo u prodejce, který uzavření smlouvy
o zájezdu zprostředkoval, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději
však ve lhůtě jednoho měsíce od skončení zájezdu.
2. Pokud je možno vadnému plnění zabránit na místě, je zákazník povinen toto nahlásit zástupci cestovní kanceláři nebo na recepci, popř.
na kancelář, která je partnerem CK na místě a zajišťuje zde ubytování
a služby, popřípadě přímo na cestovní kancelář.
3. Pokud zákazník mohl ovlivnit vadné plnění a neučinil tak, nebude
brán zřetel na jeho pozdější reklamaci.
4. Nastanou-li okolností, jejichž vzniku, průběhu a příp. následku
nemohl Rekrea zabránit (viz.major), nebo okolností, které jsou
na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti
nevyužije zaplacené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení
zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.
5. Zástupce cestovní kanceláře je povinen vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace zákazníkem.
X. Pojištění
1. V cenách zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění. Toto pojištění je
možno si sjednat u Rekrea s těmito limity:
pojištění léčebných výloh do výše 1 700 000 Kč
přivolání opatrovníka do výše 50 000 Kč
pojištění smrti následkem úrazu 100 000 Kč
pojištění trvalých následků úrazu do výše 200 000 Kč
pojištění odpovědnosti za škody na zdraví 3. osoby do výše 1 000 000 Kč
pojištění odpovědnosti za škody na věci 3. osoby do výše 1 000 000 Kč
pojištění odpovědnosti – finanční náhrada za ušlý zisk do výše
50 000 Kč
pojištění zavazadel do výše 30 000 Kč
pojištění storno zájezdu z důvodu nemoci 80% stornopoplatku –
max. 10 000 Kč.
Základní sazba pojištění do zahraničí:
Osoby starší 15 let 26 Kč/den
Děti do 15 let 15 Kč/den
Pojištění v ČR:
pojištění smrti následkem úrazu 100 000 Kč
pojištění trvalých následků úrazu do výše 200 000 Kč
pojištění storno zájezdu z důvodu nemoci 80% stornopoplatku –
max. 10 000 Kč
Základní sazba pojištění do zahraničí:
Všechny osoby bez rozdílu věku 15 Kč/den
Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné podmínky vstupují v platnost s účinností dne 01.
ledna 2014.
Pojištění pro případ úpadku
CK Rekrea, spol. s r.o. je řádně pojištěna pro případ úpadku, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 159/1999 Sb. a u pojišťovny, které bylo podle zvláštního předpisu uděleno povolení pro
pojištění podle tohoto zákona.
Na základě tohoto pojištění vzniká zákazníkovi pojištěného CK právo
na plnění v případě, kdy CK z důvodu svého úpadku:
Neposkytne zákazníkovi dopravu z místa v zahraničí do České
republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu, nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd
neuskutečnil, nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd
uskutečnil jen z části.

