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ÚVOD | DOPRAVA | VÝLETY | DOKLADY | VÍZA
Již od roku 1991 s CK F & K !
Vážení a milí cestovatelé,
jsme si vědomi, že zejména Vám, našim zákazníkům, patří velký dík za přízeň. Mnohdy s námi sdílíte Vaše zážitky i radost z prožitých báječných dní dovolené a s řadou z Vás
jsme navázali i příjemné osobní přátelství. Vaše důvěra a spokojenost je pro nás hlavní motivací, stejně jako radost z činnosti, která nás baví a díky Vám cítíme její smysluplnost.
S potěšením Vám překládáme tento, již 29. katalog cestovní kanceláře F&K. I v nadcházející sezóně Vám budeme rádi nablízku. Jsme připraveni splnit Vaše přání v nejhezčích chvílích, které cestování přináší. V novém katalogu naleznete tradiční a vyzkoušené zájezdy i zajímavé atraktivní novinky.
Věříme, že i letos se přesvědčíte, že firma s tradicí Vám má co nabídnout a že u F&K stále platí - s námi
Férově & Kvalitně. Ať se již rozhodujete pro cestování s námi poprvé nebo opakovaně, učiníme vše pro to,
aby dovolená strávená s naší cestovní kanceláří se pro Vás mohla stát „Dovolenou jak má být…“
Na cestování s Vámi se těší kolektiv cestovní kanceláře F&K

Pět důvodů proč i letos na dovolenou s F&K!

AUTEM DO KEMPU I LETECKY ALL INCLUSIVE: U nás si může vybrat každý. Ať už jde o hotely
vyšší kategorie a letecké pobyty vyhovující náročnějším požadavkům nebo také levné zájezdy
(např. v menších pensionech či karavanech). Pravidlem je však vždy zachování úrovně kvality,
proto levné u nás neznamená podřadné či nekvalitní, nýbrž méně komfortní či jednodušší. V popisu katalogu tyto informace zřetelně uvádíme.
BYLI JSME TAM! VÍME, CO PRODÁVÁME: Během uplynulých 28 let jsme získali reference na
spolehlivé partnery v zahraničí, kde se Vám profesionální průvodci a delegáti věnují s maximální
péčí. Všechny hotely před zařazením do nabídky osobně navštívíme, a tudíž víme, co prodáváme. Dopravu zajišťujeme se stálými a ověřenými přepravci, disponujícími kvalitními autobusy
a zkušenými řidiči.
GARANCE: Všechny zájezdy jsou 100% pojištěny ve smyslu zákona 159 Sb. U nás máte jistotu, že
o vaši dovolenou a Vaše finance nepřijdete. Nejsme anonymní firmou, zastihnete nás telefonicky i osobně v naší kanceláři. V sezóně vycházíme našim zákazníkům vstříc rozšířenou provozní
dobou včetně sobot a každodenní SOS linkou pro naléhavé případy při odjezdu. Odpovídáme
i dotazy a přání formou emailu nebo přes naši stránku na facebooku.
BONUSY+SLUŽBY: Vážíme si důvěry našich stálých zákazníků, poskytujeme věrnostní bonusy,
ale i děti zdarma a studentské či seniorské slevy. Akceptujeme platby převodem na účet, hotově
nebo platební kartou v naší CK nebo vystavíme fakturu na příspěvek od Vašeho zaměstnavatele.
Spolu s odbavením na zájezd nebo od delegáta v místě dovolené, obdržíte vše důležité o místě
pobytu jako mapky zdarma, mapky, slovníčky, informace o výletech, místní měně a cenách.

DOPRAVA

Doprava je zajištěna letecky nebo pohodlnými autobusy s našimi osvědčenými přepravci, certifikovanými busy s polohovacími sedadly, odjezdy z více než 20 míst v ČR. Detaily jsou
u jednotlivých zájezdů, v úvodu každé země. Pro dopravu
se v autobusech využívá všech sedadel včetně zadních pěti.
Konkrétní čísla sedadel není
možno dopředu rezervovat
z důvodu různých interiérů
daných typů autobusů, zařazovaných dle počtu klientů (busy
45-83 osob).

VÝLETY

Během Vašeho pobytu v zahraničí, Vám naši delegáti nabídnou zpříjemnění dovolené zajímavými výlety, popř. možností
pronájmu auta.
V úvodu každé země tohoto katalogu je základní přehled nabídek výletů a možných aktivit v místě. Vycházíme z informací,
které máme od zahraničních organizátorů výletů k dispozici
k 1.11.2018. Rezervace výletů nabízí naši delegáti až na místě, kdy upřesní cenu, program a termín, zpravidla nabídnou
i další možnosti aktivit. S ohledem na předstih v tisku katalogu, na sezónu, počet účastníků apod se nabídka na místě
může mírně lišit (obsahem, cenou atd) od informací v tomto
katalogu. Upozorňujeme, že CK F&K není organizátorem těchto výletů, delegát CK působí pouze jako prostředník zajišťující kontakt mezi organizátorem výletu a zákazníkem. CK ani
delegát nemají proto vliv na cenu, termín a program výletů
a nezodpovídají za jejich obsah a rozsah. Ze stejných důvodů
CK ani delegát nemůže garantovat realizaci výletů, která závisí
na počtu přihlášených osob a dalších okolnostech, které CK
nemá možnost ovlivnit a nejsou v její kompetenci.

DOKLADY + VÍZA + OČKOVÁNÍ

Na cesty z tohoto katalogu: do Itálie, Španělska, Chorvatska, Maďarska a do Albánie není pro občany ČR požadováno žádné vízum ani povinné očkování a každý
účastník musí mít platný cestovní doklad, tím je do uvedených zemí pro občany ČR buď občanský průkaz se strojově čitelnou zónou nebo cestovní pas. Každá
osoba (i dítě) musí mít svůj vlastní cestovní doklad. Lhůta pro vyřízení cestovního pasu je v době tisku katalogu 30denní, dítě do 15 let platí 100 Kč, dospělý 600 Kč.
Podrobné informace jsou na www.mvcr.cz.

DĚTSKÉ CENY:

Není-li uvedeno jinak, jsou při ubytování se 2 dospělými pro děti od 2 let do příslušného věku v tabulce. Je-li např. uveden věk do 11,99, pak dítě nemá nárok na
slevu, dosáhne-li věku 12 let v době dovolené. Jsou-li na pokoji dvě děti, za první dítě je vždy považováno dítě mladší. Dětská cena je v tabulce vyjádřena částkou
v Kč nebo % slevou. V případě, že má dítě nárok na % slevu, tato se vypočítává vždy z plné dospělé ceny. Děti zdarma (platící jen dopravu) nebo děti zcela zdarma
(např. v rámci 1. momentu) jsou bez nároku na pojištění, cena pojištění je pro tyto děti: STANDARD=17 Kč/den nebo KOMPLEX=29 Kč/den.

POBYTOVÁ TAXA:

Dle zahraniční legislativy se musí místní pobytové taxy hradit přímo na místě, v recepci hotelu, areálu. Výši taxy uvádíme u jednotlivých zájezdů, tak jak je nám její výše
oznámena zahraničním partnerem v době tisku katalogu. Někde taxu vybere a předává delegát, někde ji klient hradí sám v recepci při přebírání klíčů. Jde o interních
postupy jednotlivých ubytovatelů, v návaznosti na místní vyhlášky, CK nemá proto možnost pobytovou taxu zahrnout do ceny zájezdu, ani zajistit výběr delegátem.

PLATBA ZÁJEZDU:

platí ujednání všeobecných podmínek, článek II. Odlišně lze využít akce VČASNÝ NÁKUP: při objednávce jakéhokoliv zájezdu z tohoto katalogu do
31.12.2018 je možné složit sníženou zálohu za dospělého = 2.500 Kč, za dítě 2000 Kč + případné pojištění. Je-li dítě poskytnuto zcela zdarma = záloha činí jen
případné pojištění. U kempu Lido Dante lze složit zálohu jen 2000 Kč/os a 1.000 Kč/ dítě. 2. záloha je vždy do 50 % z celkové ceny cestovní smlouvy a je splatná
do 31.3. 2019. Doplatek je splatný do 30 dnů před zahájením zájezdu. Pro zájezdy letecké 55+ program jsou podmínky snížené zálohy uvedeny na str. 39. Nebude-li stanoveno jinak,od 01.1.2019 platí standardní úhrady dle všeobecných podmínek: záloha 50 % do data rezervace, doplatek 50 % do 30 dnů do odjezdu.
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SLEVY až 25% | DĚTI až do 15 let ZCELA ZDARMA | BONUSY
Včasný nákup 1. moment

STÁLÝ ZÁKAZNÍK za Vaši přízeň 500 Kč

Vaše včasná objednávka Vám přinese mnoho výhod. Jistoty rezervace nejlepších
míst, skvělé slevy pro Vás a Vaše děti. To ale není zdaleka vše, při objednávce do 31.12.
můžete využít snížené zálohy od 1000 Kč - detaily str. 2 „Platba zájezdu“.
do 31.12. SLEVA........až 25 % za osobu + dítě pobyt zdarma nebo dítě zcela zdarma*
do 31.01. SLEVA........až 20 % za osobu + dítě pobyt zdarma nebo dítě zcela zdarma*
do 31.03. SLEVA........až 10 % za osobu

Sleva až 25% za osobu plus dítě pobyt s polopenzí zdarma

Konkrétní výše a doba platnosti slev jsou uvedeny u ceníku jednotlivého ubytování a vypočítává se ze základní ceny dospělého v tabulce. Nevztahuje se na služby, na něž je poskytnuta jiná sleva (např. osoby na přistýlce, ceny doplňkových a/
nebo doplatkových služeb jako strava, doprava, pojištění, apod).
Podmínkou pro uznání slevy je složení příslušné zálohy 2.000až 25 %
6.000 Kč nebo 50 % v době akce. Sleva 6-25% Vám náleží z celé
+ dítě
ceny dospělého, uvedené v tabulce (nejen ze složené zálohy!).
pobyt
zdarma
K této slevě pro dospělé osoby lze využít i dítě jen za cenu dopravy, pokud je v ceníku uveden pobyt pro dítě zdarma.

Dítě zcela zdarma včetně autobusu do 31.03.2019 *
dítě
zcela
zdarma

dítě
all inclusive
za
1990 Kč

Každý objednavatel (na jehož jméno zněla objednávka,
nikoliv spolucestující), který již dvakrát a více vycestoval na
zájezd organizovaný CK F&K, má nárok na slevu 500 Kč. Sleva se
poskytuje 1x na jednu cestovní smlouvu a je možné ji sčítat s akcí
1.moment „sleva dospělý až 10-25 %“

Senioři & Program 55+ s dotací 2.500 Kč

Osoby nad 55 let se mohou zúčastnit exkluzivního programu 55+ letecky
do Španělska, Itálie a Albánie za ceny zvýhodněné o dotaci 2500 Kč. V příslušném ceníku jsou ceny uvedené již po odečtu této speciální slevy. Pro ostatní
zájezdy z tohoto katalogu jsou platné slevy pro cestující nad 55 let dle pobytu:
v období 01.7.-28.8.2019.........................-300 Kč/os
v období do 01.07. a po 28.8.2019.........-400 Kč/os

SVATEBNÍ CESTA sleva 500 Kč/os
Po předložení oddacího listu (svatba rok 2019).

STUDENTI ISIC KARTA sleva 400 Kč/os
Po předložení ISIC karty sleva pro držitele karty.

Dítě zcela zdarma je skutečně za O,- Kč ! Neplatí ani ubytování, stravu ani dopravu. Dítěti je zcela zdarma poskytnuta doprava z hlavního odjezdového místa
a ubytování s polopenzí nebo s vlastní stravou, ve stejném rozsahu jako platícímu dospělému. V případě jiného odjezdového místa než hlavního, je účtován pouze rozdíl mezi hlavním a dalším odjezd. místem. Nárok vzniká pro dítě uvedeného věku v tabulce a při ubytování se 2 osobami, hradícími základní
tabulkovou cenu. Pro každý termín je omezený počet dětí zdarma, nabídka platí do vyčerpání těchto míst a bude potvrzeno při rezervaci. U ceníku hotelu
(netýká se karavanů ani apartmá) je v růžové hvězdičce uveden výčet termínů, kterých se tato akce týká. Dítě v rámci akce je bez pojištění. Možno uplatnit
vždy jedno dítě zcela zdarma na smlouvu. Při využití akce nelze pro další osoby na cestovní smlouvě nárokovat žádné další slevy (časové, zákaznické, apod.).

Dítě s all inclusive za zvýhodněný paušál 1990 Kč, doprava a pobyt zdarma do 31.03.2019 *

Poskytuje se u hotelů, u nichž je vedle ceníku uveden symbol hnědé hvězdičky. V termínu uvedeném v symbolu hvězdičky má dítě ubytované se dvěma dospělými (plně platícími pobyt s all inclusive), nárok na pobyt s all inclusive za 1.990 Kč a dopravu zdarma. Možno uplatnit vždy jedno dítě na smlouvu. Dítě v rámci
akce je bez pojištění. Akce platí pro děti příslušného věku v tabulce a do vyčerpání míst, každé dítě v rámci této akce bude potvrzeno při rezervaci.

*KOMBINACE A PODMÍNKY SLEV Je možné sčítat pouze slevy stálý zákazník a včasný nákup % slevy + dítě pobyt zdarma. Jiná kombinace nebo sčítání slev mezi sebou nelze. Pokud je u konkrétního zájezdu nebo termínu uvedena jiná podmínka slevy, má taková přednost
před všemi výše uvedenými pravidly. Pro zájezdy v režimu last minute nelze uplatnit žádnou z výše uvedených slev.

POJIŠTĚNÍ - CESTOVNÍ, AUTA, ZÁJEZDU
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

AUTO PLUS POJIŠTĚNÍ

CK F&K klade důraz na kvalitní cestovní pojištění od renomované pojišťovny UNIQA! To zaručuje profesionální
řešení případných zdravotních komplikací v zahraničí díky typu STANDARD. Rovněž připojištění typ KOMPLEX
(storno+ odpovědnost+ zavazadla) u nás pořídíte za bezkonkurenční cenu. Vaši pojistnou kartu a Všeobecné
podmínky obdržíte spolu s odbavením na zájezd, jsou také k dispozici v CK nebo na www.ckfk.cz.
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

KOMPLEX

STANDARD

5 000 000,- Kč

5 000 000,- Kč

- náklady na repatriaci pojištěného

do max. 5 mil. Kč

do max. 5 mil. Kč

- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného

do max. 5 mil. Kč

do max. 5 mil. Kč

Pojištění léčebných výloh (zdravotní) a asistenčních služeb – max. plnění
součástí pojištění asistenčních služeb jsou :

- náklady na vyslání opatrovníka

100 000,- Kč

100 000,- Kč

- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty

100 000,- Kč

100 000,- Kč

- náklady vzniklé zmeškáním veřejného dopravního prostředku

100 000,- Kč

100 000,- Kč

- náklady na právní pomoc v zahraničí vč. jejího zprostředkování

100 000,- Kč

100 000,- Kč

- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů

100 000,- Kč

100 000,- Kč

1 500 000,- Kč

1 500 000,- Kč

- odškodnění v případě zadržení při únosu letadla nebo autobusu

100 000,- Kč

100 000,- Kč

- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému

100 000,- Kč

100 000,- Kč

- zachraňovací náklady

- náklady vzniklé zpožděním zavazadel

5 000,- Kč

5 000,- Kč

- náklady vzniklé zpožděním letu

5 000,- Kč

5 000,- Kč

Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu

300 000,- Kč

Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc)

300,- Kč/den
1 000 000,- Kč

Připojištění zavazadel

15 000,- Kč

Připojištění zavazadel

5 000,- Kč/ks

Pojištění stornovacích poplatků (80%), max. do výše

15 000,- Kč

Pojištění nevyužité dovolené max. do výše

15 000,- Kč

Cena pojištění za osobu na den (bez rozdílu věku)

POJIŠTĚNÍ CK PROTI ÚPADKU
Všechny zájezdy v katalogu CK F&K jsou pojištěny dle zákona 159/1999 Sb. – pojištění
proti úpadku u pojišťovny UNIQA. Detaily
také na ww.ckfk.cz.
Doklad o pojištění od nás obdržíte ihned při
úhradě Vašeho zájezdu spolu s potvrzenou
smlouvou (v případě bezhotovostního převodu,spolu se smlouvou po připsání platby
na účet).

150 000,- Kč

Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu
Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby

pro zákazníky naší CK cestující vlastním
autem, za fantasticky výhodnou cenu jen
390 Kč na obě cesty pojištěno auto pro případ poruchy, závad, havárie, ztráty klíčků
apod. (detaily nabídky AUTO+ str.39).

17,- Kč

NEPOJIŠTĚNO

29,- Kč
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Prožijte si temperamentní Španělsko
- široké pláže, dny plné zábavy a výborná strava

Šp

an

ěl

Pobyty ve Španělsku jsou již stálicí zahraničních dovolených. Především oblíbené pobřeží Costa Brava, navazující hned na
francouzské pláže a následné Costa Maresme, jsou nejnavštěvovanějšími částmi kontinentálního Španělska. Turisté oceňují
zejména slunění na krásně širokých písčitých plážích, příjemné koupání ve Středozemním moři, bohatou a kvalitní nabídku služeb v oblasti stravování, zábavy, kultury a sportu. K dovolené zde patří již téměř neodmyslitelně návštěva Aquaparků, představení
cvičených delfínů a papoušků, kam Vás dopraví bus zdarma, večerní procházky, chlazené víno Sangria, bohatý noční život lákající na
diskotéky,do barů a spousta výletů (včetně blízké Barcelony). Španělsko se zkrátka musí prožít.

Girona - za historií do katalánské perly s katedrálou, středověkými hradbami a malebným centrem 15-24 €

Waterworld - vodní svět plný tobogánů a jiných atrakcí 17-30 €

Marineland - show(cvičení delfíni,papoušci),bazény + tobogány 16-25 €

Barcelona - Gaudího chrám,
olympijský stadion, třída
Rambla, úžasné fontány 34 €

Výlet lodí - podél pobřeží Costa Brava
od 12 €
Flamenco show - neopakovatelná katalánská atmosféra s tancem flamenco
a vínem v ceně 38 €

Potápění - výborné podmínky v Lloret a Tosse. Individuelně nebo cca
29 - 35 €

PLÁŽE: ve všech letoviscích jsou krásné široké pláže s hrubozrnným pískem.
Vstup zdarma, možnost vlastních slunečníků i lehátek nebo zapůjčení za
poplatek (cca 4-6 € /den, liší se dle oblasti a sezóny).

Výčet a ceny výletů jsou pouze orientační, v závislosti na letovisku, sezóně a počtu účastníků - viz info na str. 2 tohoto katalogu.
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TOSSA, LLORET, MALGRAT, CALELLA, S. SUSANNA
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MALGRAT a SANTA SUSANNA obě střediska zaznamenala v posledním desetiletí velký rozvoj. Podél širokých udržovaných pláží vyrostla
většina hotelů relativně nedávno, jsou novější a modernější a jejich oblíbenost rok od roku roste. Jsou propojena pobřežní promenádou podél
5 km dlouhé pláže. Zdejší obchody, restaurace, bary a diskotéky uspokojí
nároky všech. K návštěvě vybízí rovněž stará část města Malgrat s úzkými
uličkami s dalšími obchody, butiky, cukrárnami a hospůdkami. Jsou oblíbeným cílem pěšky nebo turistickým vláčkem za mírný poplatek.

CALELLA leží nejjižněji a má výborné vlakové spojení s Barcelonou.
Letovisko je nejznámějším na pobřeží Costa Maresme, neboť má co nabídnout: přes dva kilometry dlouhá pláž, lemovaná nádhernou palmovou promenádou, nákupní třída s neuvěřitelným množstvím obchodů,
barů a nočních podniků, pestrý výběr plážových sportů a dalších aktivit. Svoji atmosféru mají také malé plážičky mezi skalami, vyhledávané
především romantiky a nudisty. Calella uspokojí jak rodiny s dětmi, tak
mladé lidi i seniory či vyznavače relaxace i aktivního vyžití.

Tossa
TOSSA je malebné městečko s romantickým hradem tyčícím se nad pláží. Příjemná promenáda a starobylé uličky lákají k procházkám a návštěvám nočních podniků. Zdejší atmosféra, typicky katalánská, je skutečně
neopakovatelná a je důvodem, proč se sem rády vracejí všechny generace. Hezkou pláž a pozvolnější vstup do moře ocení zejména rodiny
s dětmi či neplavci, skalnatá zákoutí pak příznivci potápění.

POLOHA:
ar
Lloret de M
LLORET je nejznámější a nejživější letovisko na pobřeží Costa Brava,
vyhledávané všemi generacemi, především pak mladými lidmi. Fascinující je zdejší palmová promenáda s bezpočtem barů, cukráren
a stovkou obchodů,diskoték a restaurací otevřených dlouho do noci.
Více soukromí nabízí procházky půvabnými zátokami po pobřeží, se
zbytky středověkého opevnění a úchvatný tzv. botanický zázrak, zahrada Sv.Clotildy, kontrastující s blankytem moře. Lloret má dvě pláže,
hlavní městská i jižní pláž Fenals nabízí možnosti vodních sportů. Jsou
zde podmínky i pro potápění.

DOPRAVA:

Teploty

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

Vzduch

23 °C

26 °C

31 °C

32 °C

27 °C

23 °C

Voda

19 °C

20 °C

22 °C

24 °C

22 °C

20 °C

AUTOBUSEM: Klimatizovanými moderními autobusy, pohodlná a rychlá cesta, odjezdy z ČR dopoledne, příjezd na místo druhý den ráno kolem
7-10 h. Trasa z ČR přes Sv. Kříž nebo Rozvadov, Německo a Francii. Autobusy odpovídají všem bezpečnostním normám. Jsou vybaveny WC, DVD,
s možností zakoupení chlazených a teplých nápojů. Naše CK využívá více typů autobusů s ohledem na obsazenost daného turnusu a optimální
vytíženost dopravy (45-70 míst). Vzhledem k velmi různému vnitřnímu uspořádání a odlišnému číslování sedadel nelze rezervovat konkrétní místa.
Vždy však garantujeme, že rodina nebo společně cestující osoby (uvedené v cestovní smlouvě) sedí zásadně pohromadě. U včasných objednávek se snažíme
vyhovět na umístění (střed, přední, zadní část, patro apod.), jedná se o nezávazné přání bez nároku. Děti do 2 let musí mít vlastní autosedačku
ODJEZDOVÁ MÍSTA:
Vždy garantovány odjezdy v ceně (2.990 Kč obousměrná jízdenka) A-linka: Děčín, Ústí n/L, Teplice, Bílina, Most, Chomutov, Kadaň, Klášterec, Ostrov,
Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, V. Hleďsebe. B linka: Praha, Beroun, Žebrák, Rokycany, Plzeň, Rozvadov-Sv. Kateřina.
Odjezdy za příplatek 300 Kč za osobu obousměrně k týdenním pobytům (nelze u prodloužených odjezdů/příjezdů pondělí/středa), abecedně: Brno, Č.
Budějovice, Č.Lípa, Jablonec, Jihlava, Kolín, Liberec, Ml. Boleslav, Pardubice, Písek, Příbram, Tábor, V. Meziříčí, Žatec. Tato odjezdová místa jsou realizována při
minimálně 4 osobách a zpravidla jsou řešena svozem (mikrobus, auto apod.). Realizace odjezdu bude potvrzena nejpozději 5 dní před odjezdem.
PŘÍPLATKOVÉ SLUŽBY (na zpětné potvrzení): Druhé sedadlo pro cestující osobu=2400 Kč • Další zavazadlo nad 15 kg limit zahrnutý v ceně= 500 Kč • Pes
ve vlastním uzavíratelném boxu pod sedadlem=500 Kč (cestuje-li pouze 1 osoba, je povinna si dokoupit i druhé sedadlo z důvodu pohodlí ostatních cestujících, v tom případě poplatek 500 Kč není účtován) • Kolo složené nebo zabalené v krabici nebo tašce=500 Kč
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MONT ROSA *** hotel (Calella)
polopenze

Šp

an

ěl

Stylový tříhvězdičkový hotel
s vynikající pozicí, se nachází bezprostředně u písčitých pláží. Před
hotelem je podchod na pláž a pár metrů k pěší zóně, kde je takřka nekonečná
nákupní třída s neuvěřitelným množstvím
obchodů, barů a nočních podniků.

Vybavenost:
Hotel je vybaven výtahem a bezbariérovým přístupem. Hotelovým hostům je k dispozici bar, venkovní
bazén s lehátky zdarma, společenská místnost s TV
a hernou, pro odjezdový den zavazadlová místnost, internet za poplatek. Hotel se částečně odlišuje svými interiéry
od zdejších moderních staveb, má zvláštní starobylou atmosféru, interiéry jsou zařízeny ve španělsko- katalánském stylu.
Jde o kombinaci dobré ceny a servisu služeb tříhvězdičkového
hotelu přímo u pláže.
Pokoje:
Ubytování ve dvoulůžkových pokojích, všechny s klimatizací, TV,
telefonem, balkonem a vlastní koupelnou se sprchou a WC, možno
1-2 přistýlky. Některé pokoje mají balkony formou francouzských
balkonů, t.j. že mají klasické balkonové dveře, ale bez venkovní plochy určené k stání či sezení. Trezor a dětská postýlka za poplatek
(6 €/den). Dvoulůžk. pokoj výhled moře za příplatek 2700 Kč/os.
Stravování:
Polopenze, formou bufetu, plná penze za doplatek.
Pláž: Písčitá 30 m od hotelu.

Terramar
Mont Rosa

Top
cena od
4.950 Kč
za osobu

MONT ROSA*** polopenze 7 nocí
Termín
autobusem

Č.záj.

Dospělý

FM do
31.12. po
slevě 10%
5 175
5 301
6 021
7 110
7 650
8 595
8 595
8 595
8 595
8 595
8 595
8 595
7 650
6 021
6 021
4 950

31.5.-09.6.
302
5750
07.6.-16.6.
303
5890
14.6.-23.6.
304
6690
21.6.-30.6.
305
7900
28.6.-07.7.
306
8500
05.7.-14.7.
307
9550
12.7.-21.7.
308
9550
19.7.-28.7.
309
9550
26.7.-04.8.
310
9550
02.8.-11.8.
311
9550
09.8.-18.8.
312
9550
16.8.-25.8.
313
9550
23.8.-01.9.
314
8500
30.8.-08.9.
315
6690
06.9.-15.9.
316
6690
13.9.-22.9.
317
5500
1.dítě do 10,9 let sleva 50%
2.dítě do 10,9 let sleva 50% / 3.dosp. sleva 10%
PŘÍPLATKY: Doprava bus=2990 Kč/os 1lůžk.
pokoj na 7 nocí: mimosezóna=2900 Kč, č.záj.
306-313=3650 Kč Obědy 7 nocí=590 Kč/os
Včasný nákup 2.moment:
Sleva dospělý do 31.1. 10%, do 30.4. 9%

na
renční ce
Bezkonku
pláže!
za hotel u

TERRAMAR *** hotel (Calella)
polopenze

Udržovaný hotel se nalézá blízko obchodní zóny města,
hned ve druhé linii od moře, téměř za hotelem Mont Rosa.
Velkým plusem je bezpochyby poloha hotelu, neboť je blízko pláže, promenády i centra s obchody, bary, kavárnami.
Hotel jistě uspokojí požadavky na aktivní dovolenou plnou
pestré zábavy.
Vybavenost:
recepce, klimatizovaná restaurace, bar, terasa, pěkný bazén s lehátky zdarma, posilovna zdarma. Internet za poplatek. Pro děti
hřiště a zábava. Pořádají se denní i večerní zábavné animace s kulturním programem. Pro odjezdový den zavazadlová místnost.
Pokoje:
útulné dvoulůžkové s možností 1-2 přistýlek, TV, telefon, koupelna s WC a sprchou, balkon. Trezor za příplatek. Možnost dětské postýlky zdarma. Čtyřlůžkové pokoje na zpětné potvrzení
hotelem.
Stravování:
polopenze pestrý bufet, plná penze za příplatek.
Pláž:
cca 90 m od hotelu, písečná.
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dítě
do 12,9 let
s polopenzí
ZDARMA
+ FM dospělý

TERRAMAR*** polopenze 7 nocí
Termín
Do 31.12. po
Dospělý
autobusem Č.záj.
slevě 12%
31.5.-09.6.
302
6350
5 588
07.6.-16.6.
303
6590
5 799
14.6.-23.6.
304
7990
7 031
21.6.-30.6.
305
7990
7 031
28.6.-07.7.
306
8950
7 876
05.7.-14.7.
307
10350
9 108
12.7.-21.7.
308
10350
9 108
19.7.-28.7.
309
10350
9 108
26.7.-04.8.
310
10590
9 319
02.8.-11.8.
311
10590
9 319
09.8.-18.8.
312
10590
9 319
16.8.-25.8.
313
10590
9 319
23.8.-01.9.
314
10590
9 319
30.8.-08.9.
315
7950
6 996
06.9.-15.9.
316
7950
6 996
13.9.-22.9.
317
6350
5 588
1.dítě do 12,9 let ZDARMA
2.dítě do 12,9 let sleva 50% / 3.dosp. sleva 15%
PŘÍPLATKY: Doprava autobus=2990 Kč/os
1lůžk. pokoj na 7 nocí = 3500 Kč.
Obědy=800 Kč/os
Včasný nákup 2.moment:
Sleva dospělý do 31.1. 10%, do 30.4. 9%

dítě zcela
ZDARMA
(i bus) č.záj.
306-314

Výhodná
cena!

Ceny v tabulkách obsahují: 7x nocleh s uvedenou stravou, služby česky hovořícího delegáta ve Španělsku, pojištění CK proti úpadku.
Ceny neobsahují: nepovinné příplatky-viz tabulka. Místní pobytovou taxu za os. a turnus cca: ve 3*=3,5€, ve 4*=7€ (děti mladší než 16 let
taxu neplatí). Pojištění: STANDARD (LV)=170 Kč/os a turnus, KOMPLEX (LV+storno) =290 Kč/os a turnus. Akce Děti zdarma = viz str. 2-3.

Š
polopenze all inclusive

dítě
do 13,9 let
s polopenzí
ZDARMA
+ FM dospělý

dítě
all inclusive
jen za 1990 Kč
č.záj.
305-313

Stravování:
Polopenze bufet, možnost doplatku plné penze.
ALL INCLUSIVE zahrnuje bufetové snídaně + obědy + večeře včetně nápojů, dále od
10 do 23.15 hodin v barech alko a nealko nápoje místní výroby (pivo, víno, limonády,
džusy, káva, čaj). Během dne u baru od 10 do 18.30 hodin svačiny = hamburger, uzeniny, hranolky, sendviče, zmrzlina). Servis začíná v den příjezdu ve 12 hod., a končí
v 10 h v den odjezdu.

ko

Pokoje:
Dvoulůžkové s možností přistýlek,
s hezkými interiéry, klimatizace,
TV/SAT, telefon, koupelna se sprchou, WC, balkon. Možnost dětské
postýlky zdarma.

polopenze
all inclusive
Termín
Do 31.12.
Do 31.12.
autobusem Č.záj. Dospělý po slevě Dospělý po slevě
13%
12%
31.5.-09.6. 302
6100
5368
7500
6 525
07.6.-16.6. 303
6990
6151
7500
6 525
14.6.-23.6. 304
7990
7031
10350
9 005
21.6.-30.6. 305
8390
7383
10350
9 005
28.6.-07.7. 306
9250
8140
11690
10 170
05.7.-14.7. 307
9790
8615
11850
10 310
12.7.-21.7. 308
10490
9231
12790
11 127
19.7.-28.7. 309
10490
9231
12790
11 127
26.7.-04.8. 310
10490
9231
12790
11 127
02.8.-11.8. 311
10490
9231
12790
11 127
09.8.-18.8. 312
10490
9231
12790
11 127
16.8.-25.8. 313
10490
9231
12790
11 127
23.8.-01.9. 314
7990
7031
10450
9 092
30.8.-08.9. 315
6990
6151
8890
7 734
06.9.-15.9. 316
6990
6151
8190
7 125
13.9.-22.9. 317
6100
5368
7500
6 525
1.dítě do 13,9 let polopenze = ZDARMA, all inclusive = 1990 Kč
2.dítě do 13,9 let sleva = 50%; 3.dosp. sleva 20%
PŘÍPLATKY: Doprava autobus=2990 Kč/os; 1lůžk.pokoj na 7
nocí: mimosezóna=2200 Kč, č.záj. 304-316=3400 Kč;
Obědy 7 nocí = 590 Kč/os
Včasný nákup 2.moment (polopenze/all inclusive):
Sleva dospělý do 31.1. 12%/13%, do 30.3. 9%/9%

ls

Vybavenost:
Společenská hala s kulečníkem,
WiFi zóna, internetový koutek za
poplatek, bary a kavárna, bazén
s dětským brouzdalištěm. Recepce,
zdarma k zapůjčení fén a žehlička.
Pro odjezdový den zavazadlová
místnost. Trezor za poplatek. Denní
animace a miniclub pro děti a večerní programy zdarma.

BON REPOS *** polopenze / all inclusive 7 nocí

ně

Udržovaný a moderní hotelový
komplex je vyhledáván díky poloze ve vyhlášené Calelle, ale také
kvalitnímu zázemí, pěkným pokojům, zábavným animacím a oblíbenému systému all inclusive, to
vše za rozumnou cenu.

pa

BON REPOS *** hotel (Calella)

Dítě zcela
ZDARMA
(i bus) č.záj.
305-313

ve!
All inclusi
o 14 let!
Děti až d
1 pokoje!
Levně 1/

Pláž:
Písčitá 350 m.

CATALONIA *** hotel (Calella)
polopenze all inclusive

Nedávno zrenovovaný hotel nedaleko pláže, s novým bazénem a výhledem na moře. Nachází se na
začátku Calelly u známého majáku a na začátku
promenády. Do centra je zhruba 15 minut. V blízkosti je z jedné strany rušnější ulice, doporučujeme pokoje za malý doplatek s výhledem na moře.
Vybavenost:
Recepce, výtah, restaurace, bar, místnost s TV, internet (za poplatek), WI-FI zdarma na recepci. Kulečník
na žetony. Dva venkovní bazény, jeden menší bazén
a dětské brouzdaliště a nový bazén na střešní terase,
odkud je famózní výhled na moře. Hotel pořádá zábavné animační programy.
Pokoje:
Pěkné dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek. Vybaveny: TV, telefon, klimatizace, koupelna
se sprchou a WC, balkon, možnost pokojů s výhledem na moře. Lednička a trezor (oboje za poplatek).
Stravování:
Polopenze (snídaně a večeře) bufetové, možnost dokoupení obědů.
Nebo all inclusive, který zahrnuje snídaně+obědy+večeře, nealkoholické a místní alkoholické nápoje, snack,
kávu a zmrzlinu pro děti. Servis začíná ve 12 hodin
v den příjezdu a končí v 10 hodin v den odjezdu
Pláž:
cca 250 m od hotelu široká pláž s hrubozrnným
pískem, stupňovitý vstup do moře. Vstup na pláž je
zdarma, lehátka a slunečníky lze za poplatek.

CATALONIA*** polopenze / all inclusive 7 nocí
polopenze
all inclusive
Do 31.12.
Do 31.12.
po slevě Dospělý po slevě
10%
5%
31.5.-09.6. 302
6 490
5 841
8990
8 541
07.6.-16.6. 303
6 790
6 111
9100
8 645
14.6.-23.6. 304
7 350
6 615
9450
8 978
21.6.-30.6. 305
8790
7 911
11150
10 593
28.6.-07.7. 306
10650
9 585
12890
12 246
05.7.-14.7. 307
10650
9 585
12890
12 246
12.7.-21.7. 308
10990
9 891
13500
12 825
19.7.-28.7. 309
11200
10 080
13500
12 825
26.7.-04.8. 310
11650
10 485
14100
13 395
02.8.-11.8. 311
11650
10 485
14100
13 395
09.8.-18.8. 312
11650
10 485
14100
13 395
16.8.-25.8. 313
11650
10 485
14100
13 395
23.8.-01.9. 314
8350
7 515
10850
10 308
30.8.-08.9. 315
7850
7 065
10290
9 776
06.9.-15.9. 316
6690
6 021
9100
8 645
13.9.-22.9. 317
6390
5 751
8750
8 313
1.dítě do 12,9 let polopenze = ZDARMA, all inclusive = 1990 Kč
2.dítě do 12,9 let sleva = 50% (polop.) / 40% (all incl.),
3.dosp. sleva 15%
PŘÍPLATKY: Doprava autobus=2990 Kč/os; 1lůžk.pokoj 7 nocí
4500 Kč předsezóna, č.záj. 314-317= 3500 Kč
Obědy 7 nocí=850 Kč/os. Výhled moře 1300 Kč/os/týden.
Termín
autobusem

Č.záj.

Dospělý

dítě
do 12,9 let
s polopenzí
ZDARMA
+ FM dospělý

clusive
Dítě all in
!
1990 Kč

Včasný nákup 2.moment: Sleva dospělý s polop. / all incl.: do
31.3. -10% / -5%; do 30.4. -9% / 4%

ve!
All inclusi
výhledem
Pokoje s
na moře

Ceny v tabulkách obsahují: 7x nocleh s uvedenou stravou, služby česky hovořícího delegáta ve Španělsku, pojištění CK proti úpadku.
Ceny neobsahují: nepovinné příplatky-viz tabulka. Místní pobytovou taxu za os. a turnus cca: ve 3*=3,5€, ve 4*=7€ (děti mladší než 16 let
taxu neplatí). Pojištění: STANDARD (LV)=170 Kč/os a turnus, KOMPLEX (LV+storno) =290 Kč/os a turnus. Akce Děti zdarma = viz str. 2-3.
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H-TOP CARTAGO NOVA *** (Malgrat)
polopenze all inclusive

Šp

an

ěl

Předností Top hotelu Cartago je
poloha u téměř u pláže a většina
pokojů s výhledem na moře. Přestože je hotel od pláže oddělen jen
podchodem, je zde k dispozici i bazén
a lehátka zdarma. Budou zde spokojeni
příznivci aktivního vyžití ve dne i večerní
zábavy. Zrenovovaný komplex pořídíte za
špičkové ceny v rámci prvního momentu včasných objednávek.

Vybavenost:
bazén s dětským brouzdalištěm, lehátka na slunění,
hotel pořádá zábavné animace a večerní programy včetně tanečních večerů a diskotéky. Dále je vybaven barem,
výtahy, biliarem, společenskou místností s TV. WiFi zóna
zdarma.
Pokoje:
moderně zařízené dvoulůžkové s možností 1-2 přistýlek,
klimatizace, telefon, TV/SAT, koupelna se sprchou, WC, balkon. Trezor za příplatek.
Stravování:
ALL INCLUSIVE zahrnuje
snídaně + obědy a večeře formou bufetu včetně
nápojů a zmrzliny nebo
ovoce a dezertů.. Dále
u baru 11-23 hod vybrané nápoje místní výroby
typu fanta, cola, voda
a alkoholické nápoje
(víno, místní destiláty
apod.), svačiny 10:0024:00. Možnost využití
služby „TOP řetězec- TOP
busem lze navštívit po
předchozí rezervaci další
vybrané hotely z řetězce
TOP v okolí včetně čerpání all inclusive služeb.
Pláž:
90 m od hotelu rozlehlá
písčitá. Lehátka a slunečníky možné za poplatek.
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Dítě do
12,9 let
ZDARMA
+ FMdospělý

arma
clusive zd
Dítě all in
.790 Kč!
nebo za 2

CARTAGO*** polopenze / all inclusive 7 nocí
polopenze
all inclusive
Do 31.12.
Do 31.12.
po slevě Dospělý po slevě
10%
8%
31.5.-09.6. 302
6500
5 850
8 750
8 050
07.6.-16.6. 303
6500
5 850
9 290
8 547
14.6.-23.6. 304
6990
6 291
9 650
8 878
21.6.-30.6. 305
7990
7 191
10 350
9 522
28.6.-07.7. 306
8500
7 650
11 250
10 350
05.7.-14.7. 307
9990
8 991
12 750
11 730
12.7.-21.7. 308
9990
8 991
12 750
11 730
19.7.-28.7. 309
9990
8 991
12 750
11 730
26.7.-04.8. 310
9990
8 991
12 750
11 730
02.8.-11.8. 311
9990
8 991
12 750
11 730
09.8.-18.8. 312
9990
8 991
12 750
11 730
16.8.-25.8. 313
9990
8 991
12 750
11 730
23.8.-01.9. 314
9990
8 991
12 750
11 730
30.8.-08.9. 315
8850
7 965
10 490
9 651
06.9.-15.9. 316
7350
6 615
10 350
9 522
13.9.-22.9. 317
6990
6 291
9 650
8 878
1.dítě do 12,9 let polopenze = ZDARMA, all inclusive =
ZDARMA (mimosezóna), 2790 Kč (č.záj. 306-314)
2.dítě do 12,9 let sleva = 50% (polop.) / 40% (all incl.),
3.dosp. sleva 18%
PŘÍPLATKY: Doprava autobus=2990 Kč/os;
1lůžk. pokoj 7 nocí = 3700 Kč;
Obědy 7 nocí=850 Kč/os. Výhled moře 1300 Kč/os/týden.
Termín
autobusem

Č.záj.

Dospělý

Včasný nákup 2.moment: Sleva dospělý polop./ all incl.: do
31.1. 9%/7%; do 31.3. 6%/5%; do 30.4. 2%/1%

ve!
All inclusi
kci.
rekonstru
Nově po

Ceny v tabulkách obsahují: 7x nocleh s uvedenou stravou, služby česky hovořícího delegáta ve Španělsku, pojištění CK proti úpadku.
Ceny neobsahují: nepovinné příplatky-viz tabulka. Místní pobytovou taxu za os. a turnus cca: ve 3*=3,5€, ve 4*=7€ (děti mladší než 16 let
taxu neplatí). Pojištění: STANDARD (LV)=170 Kč/os a turnus, KOMPLEX (LV+storno) =290 Kč/os a turnus. Akce Děti zdarma = viz str. 2-3.

Š
polopenze

sleva
až 7 %
+ dítě s polopenzí zdarma
ve všech
termínech

ko

Pokoje:
dvoulůžkové pokoje, některé s možností až
3 přistýlek, klimatizace, telefon, TV, koupelna
se sprchou a WC, balkon. Trezor za
příplatek. Možnost dětské postýlky
zdarma.

Termín
Do 31.12. po
Č.záj.
Dospělý
autobusem
slevě 7%
31.5.-09.6.
302
6100
5 673
07.6.-16.6.
303
7390
6 873
14.6.-23.6.
304
7390
6 873
21.6.-30.6.
305
8990
8 361
28.6.-07.7.
306
9100
8 463
05.7.-14.7.
307
10790
10 035
12.7.-21.7.
308
10790
10 035
19.7.-28.7.
309
11690
10 872
26.7.-04.8.
310
11690
10 872
02.8.-11.8.
311
11690
10 872
09.8.-18.8.
312
11690
10 872
16.8.-25.8.
313
10790
10 035
23.8.-01.9.
314
8650
8 045
30.8.-08.9.
315
8650
8 045
06.9.-15.9.
316
6750
6 278
13.9.-22.9.
317
6750
6 278
1.dítě do 12,9 let ZDARMA
2.dítě do 12,9 let sleva 50% / 3.dosp. sleva 20%
PŘÍPLATKY: Doprava autobus=2990 Kč/os 1lůžk.
pokoj na 7 nocí: mimosezóna=2900 Kč, 23.6.25.8.=3900 Kč; Obědy=900 Kč/os
Včasný nákup 2.moment: Sleva dospělý do 30.4. 7%

ls

Vybavenost:
bazén s lehátky zdarma, bar, společenská místnost s TV, recepce, internet za poplatek a WiFi
zóna v baru R. Playa, herna s kulečníkem a automaty. V hlavní sezóně večerní animace, pro děti
denní programy a miniclub. Výtah, bezbariérový přístup,

REYMAR/ R.P.*** polopenze 7 nocí

ně

Známý komplex dvou hotelových budov, shodného vybavení a služeb, uprostřed promenády,
od pláže oddělen jen podchodem. Hotel umísťuje rezervaci dle aktuelní obsazenosti do jedné z budov Reymar nebo Reymar Playa, s ohledem na výběr zákazníka, ale finální rozhodnutí
je na hotelu. Vzhledem k centrální poloze jde
o vhodné bydlení pro příznivce aktivní dovolené i večerní zábavy.

pa

REYMAR / REYMAR PLAYA *** hotel (Malgrat de Mar)

í
Variabiln
í!
n
stravová

Stravování:
polopenze švédské stoly, možnost
doplatku plné penze. Po snídaních restaurace otevřena 13-21 hod., v rámci
polopenze možnost volby oběd/večeře.

Pokoje až
b
pro 5 oso

Pláž:
písčitá 80 m od hotelu

ROSA NAUTICA *** hotel (Malgrat de Mar)
polopenze

Osvědčená stálice v naší nabídce již 20. rokem.
V létě 2019 Vás přivítá zrenovovanými prostory.
Pěkný hotel s kvalitními službami, pár kroků od
pláže(50 m) vyniká příjemnou atmosférou. Rodina majitelů věnuje maximální péči o spokojenost a vstřícnost svým hostům a osobně dohlíží
na vyhlášenou kuchyni. Dalšími přednostmi
jsou pozice u pláže (spojeno jen podchodem)
i centra starého města, kvalitní a pestrá gastronomie, udržované bazény a zábavné programy.
Vřele doporučujeme všem věkovým kategoriím.
Vybavenost:
venkovní bazén a dětské brouzdaliště, posilovna
zdarma, společenská místnost s TV, herními automaty a kulečníkem, výtahy, bezbariérový přístup.
WiFi zóna, internet a trezory v recepci za příplatek. V ceně animace (zábavné a kulturní programy s hudbou a tancem a speciální programy pro
děti včetně dětského koutku). Pro odjezdový den
zavazadlová místnost (neuzamykatelná) a sprcha
u bazénu.

ROSA NAUTICA*** polopenze 7 nocí
Termín
Do 31.12. po
Č.záj.
Dospělý
autobusem
slevě 12%
31.5.-09.6.
302
6990
6 151
07.6.-16.6.
303
7150
6 292
14.6.-23.6.
304
8390
7 383
21.6.-30.6.
305
8390
7 383
28.6.-07.7.
306
10690
9 407
05.7.-14.7.
307
10990
9 671
12.7.-21.7.
308
11500
10 120
19.7.-28.7.
309
11500
10 120
26.7.-04.8.
310
12350
10 868
02.8.-11.8.
311
12350
10 868
09.8.-18.8.
312
12350
10 868
16.8.-25.8.
313
12350
10 868
23.8.-01.9.
314
8990
7 911
30.8.-08.9.
315
8650
7 612
06.9.-15.9.
316
7990
7 031
13.9.-22.9.
317
6500
5 720
1. dítě do 12,9 let ZDARMA
2. dítě do 12,9 let sleva 50% / 3. dosp. sleva 15%
PŘÍPLATKY: Doprava autobus=2990 Kč/os;
1lůžk.pokoj na 7 nocí: mimosezóna=2900 Kč, č.záj.
304-313=3900 Kč; Obědy=590 Kč/os
Včasný nákup 2.moment:
Sleva dospělý do 31.1. 11%, do 30.4. 10%

Pokoje:
příjemně zařízené dvoulůžkové s možností 1-2 přistýlek, klimatizace, TV/SAT, telefon, koupelna se sprchou, WC, balkon (na moře
nebo k bazénu). Vkusně zařízené, útulné pokoje. Lednička za příplatek 25 €/týden. Možnost dětské postýlky za 5 €/den. Dvoulůžkový pokoj výhled moře za doplatek 800 Kč/os na týden.

Dítě do
12,9 let
s polopenzí
ZDARMA
+ FM dospělí

Dítě zcela
ZDARMA
(i bus) č.záj.
306-314

ži
aproti plá
Náš tip: n
by!
ava a služ
r
st
á
n
r
o
výb

3 let
Dítě do 1
vou
i s dopra
DARMA
ZCEL A Z
ínech!
  v 9 term

Stravování:
polopenze formou bohatých bufetových stolů, možnost doplatku plné penze.
Pláž: písčitá 50 m od hotelu
Ceny v tabulkách obsahují: 7x nocleh s uvedenou stravou, služby česky hovořícího delegáta ve Španělsku, pojištění CK proti úpadku.
Ceny neobsahují: nepovinné příplatky-viz tabulka. Místní pobytovou taxu za os. a turnus cca: ve 3*=3,5€, ve 4*=7€ (děti mladší než 16 let
taxu neplatí). Pojištění: STANDARD (LV)=170 Kč/os a turnus, KOMPLEX (LV+storno) =290 Kč/os a turnus. Akce Děti zdarma = viz str. 2-3.
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sk

o

PAPI *** hotel (Malgrat de Mar)
polopenze

an

ěl

Oblíbený a osvědčený tříhvězdičkový
hotel, vyhlášený svojí špičkovou kuchyní,s perfektními službami a vynikající pozicí v první linii bezprostředně u písčité pláže
a pár metrů k pěší zóně s nákupní třídou. Hotel, kam se rádi vrací naši zákazníci, potěší rozšířenými a krásně upravenými prostory u bazénu.

Šp

Vybavenost:
venkovní bazén s vířivkou jacuzzi a dětským brouzdalištěm, lehátka zdarma, společenská místnost s TV
a hernou, bar, internet, v přízemí WI-FI zóna zdarma.
Pestré denní i večerní animace pro děti a dospělé (taneční večery s živou hudbou a zábavné programy) odhlučněné
disco, miniclub pro děti. Pro odjezdový den k dispozici sprcha
a zavazadlová místnost. Ideální pro všechny věkové kategorie.

Pokoje:
dvoulůžkové s možností přistýlek. Hezky zařízené interiéry,
všechny s TV/SAT, klimatizací, telefonem, balkonem, koupelnou se sprchou a WC. Možnost ledničky (cca 20€/týden) nebo
trezoru. Ve čtyřlůžkových pokojích je manželská postel a patrová lůžka, lze umístit se 2 dospělými pouze děti do 17 let. Dětská
postýlka možná zdarma.

PAPI *** polopenze 7 nocí
Termín
Do 31.12. po
autobusem Č.záj. Dospělý
slevě 10%
31.5.-09.6.
302
6750
6 075
07.6.-16.6.
303
6990
6 291
14.6.-23.6.
304
8390
7 551
21.6.-30.6.
305
8890
8 001
28.6.-07.7.
306
9990
8 991
05.7.-14.7.
307
11490
10 341
12.7.-21.7.
308
11490
10 341
19.7.-28.7.
309
11850
10 665
26.7.-04.8.
310
12550
11 295
02.8.-11.8.
311
12550
11 295
09.8.-18.8.
312
12550
11 295
16.8.-25.8.
313
12550
11 295
23.8.-01.9.
314
9990
8 991
30.8.-08.9.
315
8890
8 001
06.9.-15.9.
316
6990
6 291
13.9.-22.9.
317
6990
6 291
1. dítě do 12,9 let ZDARMA
2. dítě do 12,9 let sleva 50% / 3. dosp. sleva 20%
PŘÍPLATKY: Doprava autobus=2990 Kč/os
1lůžk.pokoj na 7 nocí: mimosezóna=3700 Kč,
č.záj. 306-313=4500 Kč; Obědy=1390 Kč/os
Včasný nákup 2.moment:
Sleva dospělý do 31.1. 9%, do 30.4. 8%

Dítě
do 12,9 let
s polopenzí
zdarma
+ FM dospělý

dítě zcela
ZDARMA
(i bus) č.záj.
307-313

í!
stravován
Špičkové
ný!
zrenovova
Kvalitní,

Stravování:
polopenze bohatý bufet, vše ve výborné kvalitě i množství.
Skvělou službou je možnost volby večeří či obědů v rámci polopenze od 13 do 21 hod., která zaznamenala u našich klientů
velký úspěch. Plná penze za příplatek. Hotel nepřipravuje balíčky v případě výletů.
Pláž: pěkná písčitá 100 m od hotelu

SORRA D´OR *** hotel (Malgrat de Mar)
all inclusive

Osvědčený hotel našich zákazníků Vás potěší i v letošní sezóně. Má výjimečnou polohou u historického centra Malgrat de Mar s nákupní zónou a leží pouhých 50 m od pláže. Hotel střední velikosti s rodinnější atmosférou poskytuje výborný a široký servis
služeb, má výborné reference a bude jistě zárukou Vaší spokojené dovolené. Hotel
poskytuje zajímavé slevy pro včasné objednávky.
Vybavenost:
Zahrada, s dětským koutkem, bazénem vhodným i pro děti, zábavu poskytují příležitostné animační programy, pro děti mini club. Restaurace, bar, v plné sezóně druhý bar
u bazénu. Recepce, TV místnost, internet a WiFi zóna za poplatek, herna, prádelna, výtah,
trezor na recepci, na odjezdové dny sprcha a místnost na zavazadla. Na pláži možnost
vodních sportů za poplatek.
Pokoje:
Vkusně zařízené, menší dvoulůžkové s možností přístýlek mají koupelnu/WC, telefon,
SAT/TV, balkon. Klimatizace za příplatek=pokoje superior. Rozdíl mezi standard a superior
je pouze v klimatizaci, pokoje standard mají
shodně pěkné vybavení. Možnost dětské postýlky zdarma. Trezor za poplatek.
Stravování:
ALL INCLUSIVE plná penze (snídaně + obědy +
večeře) formou bufetu, včetně nápojů. V baru
od 10 do 23 h - alkoholické i nealkoholické
místní výroby (pivo, víno, nealko typu fanta,
cola, džus, míchané nápoje, brandy, whisky,
vodka, sangria, káva, čaj…) Během dne jsou
podávány svačiny v době 11-12.30 a 15-18 jako
hamburgery, sendviče, hranolky, těstoviny, saláty, zmrzlina, ovoce… All inclusive začíná předáním pokoje a končí v den odjezdu obědem.
Pláž:
Přímo naproti (cca 30 m) krásné písčité pláži.
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SORRA D´OR*** all inclusive 7 nocí
Termín
Do 31.12. po
Č.záj.
Dospělý
autobusem
slevě 15%
31.5.-09.6.
302
9890
8 407
07.6.-16.6.
303
9890
8 407
14.6.-23.6.
304
9950
8 458
21.6.-30.6.
305
9950
8 458
28.6.-07.7.
306
10990
9 342
05.7.-14.7.
307
13390
11 382
12.7.-21.7.
308
13390
11 382
19.7.-28.7.
309
14890
12 657
26.7.-04.8.
310
14890
12 657
02.8.-11.8.
311
14890
12 657
09.8.-18.8.
312
14890
12 657
16.8.-25.8.
313
14890
12 657
23.8.-01.9.
314
10590
9 002
30.8.-08.9.
315
9990
8 492
06.9.-15.9.
316
9890
8 407
13.9.-22.9.
317
7890
6 707
1.dítě do 12,9 let: sleva 50%
2.dítě do 12,9 let sleva 50% / 3.dosp. sleva 20%
PŘÍPLATKY: Doprava autobus=2990 Kč/os
1lůžk.pokoj na 7 nocí předsezóna=2700 Kč; 06.7.25.8.= 4100 Kč
Včasný nákup 2.moment: Sleva dospělý
do 31.1. 14%, do 31.3. 13%, do 31.5. 10%

evy pro
Vysoké sl
!
jednávky
včasné ob

láži.
Naproti p
ve!
All inclusi

Děti zcela zdarma hotel neposkytuje.

Ceny v tabulkách obsahují: 7x nocleh s uvedenou stravou, služby česky hovořícího delegáta ve Španělsku, pojištění CK proti úpadku.
Ceny neobsahují: nepovinné příplatky-viz tabulka. Místní pobytovou taxu za os. a turnus cca: ve 3*=3,5€, ve 4*=7€ (děti mladší než 16 let
taxu neplatí). Pojištění: STANDARD (LV)=170 Kč/os a turnus, KOMPLEX (LV+storno) =290 Kč/os a turnus. Akce Děti zdarma = viz str. 2-3.

Š
pa

EUROPA SPLASH **** hotel (Malgrat de Mar)
all inclusive

E. SPLASH**** polopenze / all inclusive 7 nocí

Dítě
s polopenzí
nebo All incl.
zcela ZDARMA
( i bus) č.záj.
302-303

polopenze
all inclusive
Do 31.12.
Do 31.12.
Č.záj.
Dospělý po slevě Dospělý po slevě
12%
14%
31.5.-09.6. 302
7750
6 820
10890
9 365
07.6.-16.6. 303
7890
6 943
10890
9 365
14.6.-23.6. 304
9790
8 615
12690
10 913
21.6.-30.6. 305
10790
9 495
15100
12 986
28.6.-07.7. 306
10990
9 671
15100
12 986
05.7.-14.7. 307
12690
11 167
17790
15 299
12.7.-21.7. 308
12690
11 167
17790
15 299
19.7.-28.7. 309
12690
11 167
17790
15 299
26.7.-04.8. 310
12690
11 167
17790
15 299
02.8.-11.8. 311
12690
11 167
17790
15 299
09.8.-18.8. 312
12690
11 167
17790
15 299
16.8.-25.8. 313
12690
11 167
17790
15 299
23.8.-01.9. 314
11590
10 199
15900
13 674
30.8.-08.9. 315
9690
8 527
14450
12 427
06.9.-15.9. 316
9690
8 527
14450
12 427
13.9.-22.9. 317
7890
6 943
11500
9 890
1.dítě do 11,9 let polopenze=ZDARMA předsezóna, č.záj. 304317 sleva 50 %.
2.dítě do 11,9 let sleva = 50%, 3.dosp. sleva 20%
Termín
autobusem

ls
ko

Vybavenost:
Recepce, výtahy, hotelová restaurace, bar na recepci a u bazénu, WI-FI zdarma v celém hotelu, internet (za poplatek),
místnost s TV, dětské hřiště
a miniclub, úschovna zavazadel.
Součástí hotelu je bazén s tobogánem pro větší děti a dospělé
a dětský bazén s vodními atrakcemi pro malé děti, terasa
s lehátky zdarma. Příležitostné
animační programy pro děti
i dospělé.

ně

Moderní 4* superior hotel
s bazénem a malým akvaparkem s tobogány se nachází
téměř u pláže (50 m) a přímo
u pobřežní promenády s obchody, restauracemi, kavárnami a bary.

Dítě
do 11,9 let
s polopenzí
i all inclusive
(do 15.6.) ZDARMA
+ FM sleva
dospělý

PŘÍPLATKY: Doprava autobus=2990 Kč/os; 1lůžk.pokoj nelze
Obědy k polopenzím 7 nocí=700-1300 Kč/os dle sezóny.
Včasný nákup 2.moment: do 28.2. 13%

Pokoje:
Hezké standardní pokoje s možností až tří přistýlek jsou vybaveny telefonem, klimatizací, SAT TV, koupelnou se
sprchou a WC, fénem, trezorem a minibarem (za poplatek) a balkonem nebo terasou s výhledem na bazén nebo do okolí.

v ceně
Tobogány
ve!
All inclusi

Stravování:
Polopenze (snídaně a večeře) bufetové, možnost dokoupení obědů nebo ALL
INCLUSIVE, který zahrnuje: snídaně+ obědy+večeře, nealkoholické a místní alkoholické nápoje, kávu, snack, zmrzlina.
Pláž:
Dlouhá pláž s hrubozrnným pískem a stupňovitým vstupem do moře, cca 50 m
od hotelu (podchodem pod lokální tratí). Vstup zdarma, možnost pronajmutí lehátek a slunečníků (za poplatek).

pro
Pokoje až
5 osob

AMARAIGUA **** hotel (Malgrat de Mar)
all inclusive

Kvalitní čtyřhvězdičkový hotel s jedinečnou polohou přímo
u písčité pláže a zároveň all inclusive, 5 min k pěší zóně s nákupní třídou. Od léta 2015 je hotel určen pouze pro dospělé a osoby
od 16 let. Oblíbená stálice v naší nabídce má ideální podmínky pro bezstarostnou dovolenou. Vzhledem k jedinečné poloze
a menšímu počtu pokojů doporučujeme včasnou rezervaci.
Vybavenost:
bazén a vířivka-jacuzzi v zahradě s lehátky zdarma, recepce, bar
a kavárna, společenská místnost s TV, internetem a WiFi za poplatek. Dále herna, sauna a posilovna zdarma, pro odjezdový den
k dispozici uzamykatelná zavazadlová místnost a venkovní sprcha
u bazénu. Denní i večerní animace (tanec, hudba, sport). Trezor za
příplatek. Zdarma zapůjčení kol (na vratnou zálohu).
Pokoje:
dvoulůžkové s možností až 3 přistýlek. Všechny pokoje s TV, klimatizací, telefonem, balkonem, koupelnou se sprchou a WC. Za doplatek 890 Kč/osobu na vyžádání dvoulůžkový pokoj s výhledem
na moře.
Stravování:
ALL INCLUSIVE program zahrnuje bufetové snídaně + obědy +
večeře, včetně nápojů, zmrzliny, ovoce. V barech po 10-23,15 h
nealko nápoje typu cola, fanta, sprite, džusy, pivo, víno, káva, čaj.
V baru u bazénu 10-18.30 hod svačiny jako hamburgery, uzeniny,
sendviče, hranolky, zmrzlina. Služby začínají v den příjezdu ve 12 h,
končí poslední den obědem.

AMARAIGUA**** all inclusive 7 nocí
Termín
Do 31.12. po
Dospělý
autobusem Č.záj.
slevě 15%
31.5.-09.6.
302
10490
8 917
07.6.-16.6.
303
10490
8 917
14.6.-23.6.
304
12250
10 413
21.6.-30.6.
305
12250
10 413
28.6.-07.7.
306
13950
11 858
05.7.-14.7.
307
13950
11 858
12.7.-21.7.
308
13950
11 858
19.7.-28.7.
309
15990
13 592
26.7.-04.8.
310
15990
13 592
02.8.-11.8.
311
15990
13 592
09.8.-18.8.
312
15990
13 592
16.8.-25.8.
313
15990
13 592
23.8.-01.9.
314
12990
11 042
30.8.-08.9.
315
11690
9 937
06.9.-15.9.
316
11690
9 937
13.9.-22.9.
317
11690
9 937
Děti hotel akceptuje až od 16 let
3. dospělý sleva 20%
PŘÍPLATKY: Doprava autobus=2990 Kč/os
1lůžk.pokoj na 7 nocí: mimosezóna=4500 Kč;
Výhled moře=1600 Kč/os/týden
Včasný nákup 2.moment: Sleva dospělý
do 31.1. 14%, do 28.2. 10%
Děti zcela zdarma hotel neposkytuje.

í hotel
Komfor tn
dospělé
pouze pro

pláži!
Přímo na
ve!
All inclusi

Pláž:
0 m = přímo u pěkné písčité pláže
Ceny v tabulkách obsahují: 7x nocleh s uvedenou stravou, služby česky hovořícího delegáta ve Španělsku, pojištění CK proti úpadku.
Ceny neobsahují: nepovinné příplatky-viz tabulka. Místní pobytovou taxu za os. a turnus cca: ve 3*=3,5€, ve 4*=7€ (děti mladší než 16 let
taxu neplatí). Pojištění: STANDARD (LV)=170 Kč/os a turnus, KOMPLEX (LV+storno) =290 Kč/os a turnus. Akce Děti zdarma = viz str. 2-3.
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o CAPRICI **** hotel (Santa Susanna)

ěl

Hotel Caprici s výbornou polohou
- jako jeden z mála přímo u pláže.
Navíc na začátku střediska S. Susanna,
tudíž na pláži není přeplněno ani v hlavní sezóně. Před hotelem začíná městská
promenáda, krátkou procházkou se dojde do
centra letoviska (cca 200 m). Dále podél hotelů,
barů, restaurací a obchůdku lze dojít pohodlně
až do Malgrat de Mar. Spojení zajišťuje také turistický vláček. Výhodou je i blízká zastávka moderního vlaku typu metro, který jezdí jen přes den, takže
v noci nikoho neruší a lze dojet až do centra Barcelony,
Figueres apod. Místo je klidné na relax, stranou okolních
zábavních zařízení, přitom je blízko do rušnějších částí letoviska. Podél moře vede dlouhá promenáda, ideální pro ty,
kteří rádi běhají nebo chodí na večerní procházky.

an

dítě zcela
ZDARMA
(i bus) č.záj.
306-313

Šp

Vybavenost:
venkovní bazén s terasou a lehátky zdarma. Posilovna, sauna,
venkovní plážový snack bar (nápoje a občerstvení za poplatek)
s krásným výhledem na moře. Pro děti herna a dětské hřiště.
V létě hotel provozuje i dětský klub. Recepce nonstop, služby
půjčovny automobilů, WiFi zóna za poplatek cca 15 €/týden.
Pokoje:
pěkné dvoulůžkové pokoje s možností přistýlek (ve 4 lůž. pokojích
je třeba počítat s menším prostorem). Všechny pokoje klimatizované, s TV/SAT, balkon s výhledem na letovisko nebo na moře. Trezor
za poplatek cca 10 €/týden. Pokoje superior za příplatek.
Stravování:
polopenze nebo plná penze formou bohatého bufetu.
Pláž:
0 m = Pláž písčitá, přímo u hotelu příkřejší vstup do moře,
o pár metrů dále krásné široké okolní pláže.

polopenze

CAPRICI**** polopenze 7 nocí
Termín
autobusem

Č.záj.

Dospělý

Do 31.12.
po slevě
9%
7 089
7 089
9 419
9 419
10 911
10 911
10 911
12 458
12 458
12 458
12 458
12 458
9 055
8 909
8 181
6 725

Dítě
do 11,9 let
s polopenzí
ZDARMA
+FM dospělý

4* hotel
pláži!
přímo na

31.5.-09.6.
302
7 790
07.6.-16.6.
303
7 790
14.6.-23.6.
304
10 350
21.6.-30.6.
305
10 350
28.6.-07.7.
306
11 990
05.7.-14.7.
307
11 990
12.7.-21.7.
308
11 990
19.7.-28.7.
309
13 690
26.7.-04.8.
310
13 690
02.8.-11.8.
311
13 690
09.8.-18.8.
312
13 690
16.8.-25.8.
313
13 690
23.8.-01.9.
314
9 950
30.8.-08.9.
315
9 790
06.9.-15.9.
316
8 990
13.9.-22.9.
317
7 390
1.dítě do 11,9 let ZDARMA
2.dítě do 11,9 let sleva 50% / 3.dosp. sleva 20%
PŘÍPLATKY: Doprava autobus=2990 Kč/os
1lůžk.pokoj na 7 nocí: mimosezóna=2900 Kč,
č.záj.306-313=3700 Kč; Obědy=1500 Kč/os
Včasný nákup 2.moment:
Sleva dospělý do 31.1. 9%, do 30.4. 8%

TOSSA BEACH / TOSSA CENTER **** hotel (Tossa de Mar)
all inclusive

Komplex dvou budov identických služeb. Hotel pro
všechny, kteří chtějí strávit dovolenou v centru dění,
nedaleko pláže, ale preferují ubytování na klidnějším
místě. Ideální i pro rodiny s dětmi. Jedna z mála možností jak za rozumnou cenu strávit dovolenou v unikátním středisku Tossa de Mar. V rámci včasného nákupu navíc za bezkonkurenční ceny pro 4* hotel.
Vybavenost:
dva bazény s vířivkou (tzv. jacuzzi) a dětským brouzdalištěm, v hlavní sezóně denní i večerní programy pro děti
i dospělé (tanec, soutěže, minidisco apod), miniclub
pro děti, WIFI zóna ve společných prostorách zdarma.
Bar, společenská místnost s TV, internet za poplatek,
kulečník, prádelna, možnost dětské postýlky (6€/den).
Pokoje:
dvoulůžkové s možností přistýlek, klimatizace, telefon,
TV, koupelna se sprchou, fén, WC, balkon. Lednička za
poplatek 10 €/den. Extra dětská postýlka za poplatek
6 €. Trezor za poplatek. Jednolůžkové pokoje nemají
balkon.
Stravování:
ALL INCLUSIVE program zahrnuje plnou penzi (snídaně,
obědy a večeře) formou bufetu, včetně nápojů k jídlu.
Dále u baru 10-23:30 hodin nápoje (víno, pivo, limonády,
káva, čaj). Svačiny dopolední a odpolední jako např. hamburgery, hot dog, hranolky, zmrzlina pro děti , odpolední
čaj a káva s dezerty (16-17 h) Program začíná v den příjezdu předáním pokoje a končí v den odjezdu v 10 hodin.

TOSSA**** all inclusive 7 nocí
Termín
Do 31.12. po
autobusem Č.záj. Dospělý slevě 19-25%
31.5.-09.6.
302
9600
7 680
07.6.-16.6.
303
9800
7 840
14.6.-23.6.
304
10390
8 312
21.6.-30.6.
305
11990
8 993
28.6.-07.7.
306
12690
10 152
05.7.-14.7.
307
13950
11 160
12.7.-21.7.
308
13950
11 160
19.7.-28.7.
309
13950
11 160
26.7.-04.8.
310
15990
12 792
02.8.-11.8.
311
16990
13 762
09.8.-18.8.
312
16990
13 762
16.8.-25.8.
313
16990
13 762
23.8.-01.9.
314
13950
11 021
30.8.-08.9.
315
10890
8 712
06.9.-15.9.
316
10890
8 712
13.9.-22.9.
317
9890
7 912
1.dítě do 13,9 let 3900 Kč předsezóna, 4500 Kč
sezóna č.záj. 306-314
2. dítě do 13,9 let 5900 Kč / 3. dosp. sleva 20%
PŘÍPLATKY: Doprava autobus = 2990 Kč/os
1lůžk. pokoj 7 nocí = 4790 Kč
Včasný nákup 2.moment: Sleva dospělý
do 28.2. 19%, do 31.3. 15%, do 31.5. 10%

sleva
až 25 %

evou
dardní sl
S nadstan
t až 25%
1.momen
* hotelu
za ceny 3

Pláž: písčitá 150 m od hotelu
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Ceny v tabulkách obsahují: 7x nocleh s uvedenou stravou, služby česky hovořícího delegáta ve Španělsku, pojištění CK proti úpadku.
Ceny neobsahují: nepovinné příplatky-viz tabulka. Místní pobytovou taxu za os. a turnus cca: ve 3*=3,5€, ve 4*=7€ (děti mladší než 16 let
taxu neplatí). Pojištění: STANDARD (LV)=170 Kč/os a turnus, KOMPLEX (LV+storno) =290 Kč/os a turnus. Akce Děti zdarma = viz str. 2-3.

Š

Další zajímavé ubytování na našem webu

pa

ně

ls
ko

Hotel ALEGRIA FENALS MAR ***+

polopenze/plná penze/all inclusive (Lloret de Mar)

Hotel HAROMAR***

polopenze/plná penze (Calella)

Apartmá BON REPOS pro 4-8 osob
bez stravy/polopenze (Santa Susanna)

Ceny a termíny na našem webu www.ckfk a www.megadovolena.cz

CENÍK PRO PRODLOUŽENÉ POBYTY - ŠPANĚLSKO 13-14 denní
All inclusive 13-14 denní zájezdy
Termín
autobusem

č. záj.

B.REPOS 3*

Dní / nocí

Včasný nákup =1. moment
17.6.-30.6.

321

14/11

28.6.-10.7.

322

13/10

08.7.-21.7.

323

14/11

16.8.-28.8.

324

13/10

26.8.-08.9.

325

14/11

1.dítě přistýlka (se 2dosp.)
2.dítě přistýlka (se 2dosp.)
Včasný nákup =2.moment

SORRA D´OR 3*

Dospělý

do 31.01.
-11%

15 990
16 590
19 350
17 490
14 490

14 231
14 765
17 222
15 566
12 896

CATALONIA 3*

Dospělý

do 31.01.
-17%

15 650
15 990
20 690
19 750
16 490

12 990
13 272
17 173
16 393
13 687

Dospělý

do 31.01.
-7%

17 690
18 990
21 690
19 450
16 990

16 452
17 661
20 172
18 089
15 801

AMARAIGUA 4*

TOSSA 4*

Dospělý

do 31.01.
-12%

19 190
19 950
21 850
20 990
18 750

16 887
17 556
19 228
18 471
16 500

CARTAGO 3*

Dospělý

do 31.12.
-23%

Dospělý

do 31.12.
-8%

17 290
17 990
21 650
23 690
18 690

13 313
13 852
16 671
18 241
14 391

15 550
17 500
19 890
18 550
17 500

14 306
16 100
18 299
17 066
16 100

do 13,9 let 2950 Kč

do 12.9 let sleva 50%

do 12,9 let 2950 Kč

x

do 13,9 let = 6.900 Kč

do 12,9 let = 4.500 Kč

do 13,9 let sleva 45%
do 28.2. -7%
do 30.43 -6%

do 12.9 let sleva 45%
do 31.3. -15%
do 31.5. -10%

do 12,9 let sleva 40%
do 28.2. -6%
do 30.4. -5%

x

do 13,9 let = 8.900 Kč
do 31.3. -20%
do 31.5. -14%

do 12,9 let sleva 40%
do 28.2. -4%
do 30.3. -3%

do 28.2. -7%

Polopenze, plná penze 13-14 denní zájezdy
Termín
autobusem

č. záj.

Dní / nocí

Včasný nákup =1. moment
17.6.-30.6.

321

14/11

28.6.-10.7.

322

13/10

08.7.-21.7.

323

14/11

16.8.-28.8.

324

13/10

26.8.-08.9.

325

14/11

TERAMAR 3*
Dospělý

do 31.01.
-10%

11 990
12 790
15 500
13 950
12 900

10 791
11 511
13 950
12 555
11 610

B.REPOS 3*
Dospělý

do 31.01.
-12%

11 850
12 890
15 390
13 590
10 690

10 428
11 343
13 543
11 959
9 407

MONT ROSA 3*
Dospělý

do 31.01.
-10%

10 990
11 990
12 950
12 950
11 490

9 891
10 791
11 655
11 655
10 341

ROSA NAUTICA 3*
Dospělý

do 31.01.
-8%

12 350
14 450
16 850
15 500
12 750

11 362
13 294
15 502
14 260
11 730

PAPI 3*
Dospělý

do 31.01.
-8%

12 750
13 990
17 150
16 350
13 990

11 730
12 871
15 778
15 042
12 871

CATALONIA 3*

CARTAGO 3*

Dospělý

do 31.01.
-7%

Dospělý

do 31.01.
-10%

12 900
14 500
16 590
14 390
11 590

11 997
13 485
15 429
13 383
10 779

11 990
12 990
14 990
14 390
12 590

10 791
11 691
13 491
12 951
11 331

1.dítě přistýlka (se 2dosp.)

do 12,9 let ZDARMA

do 13,9 let ZDARMA

do 10,9 let sleva 50%

do 12,9 let ZDARMA

do 12,9 let ZDARMA

do 12,9 let ZDARMA

do 12,9 let ZDARMA

2.dítě přistýlka (se 2dosp.)

do 12,9 let sleva 50%

do 13,9 let sleva 50%

do 10,9 let sleva 50%

do 12,9 let sleva 50%

do 12,9 let sleva 50%

do 12,9 let sleva 50%

do 12,9 let sleva 50%

1100,do 28.2. -9%
do 30.4. -8%

900,do 28.2. -8%
do 30.3. -7%

1000,do 28.2. -10%
do 30.4. -9%

1000,do 28.2. -8%
do 30.4. -7%

1950
do 28.2. -7%
do 30.4. -6%

1300,do 28.2. -6%
do 30.4. -5%

1300,do 28.2. -5%
do 30.3. -4%

Doplatek obědy/os/turnus
Včasný nákup =2.moment

Cena v tabulkách „dospělý“ zahrnuje: 10-11x nocleh s polopenzí a all inclusive (dle údaje v záhlaví) ve 2lůž.pokoji, služby česky hovořícího delegáta v místě, 100% pojištění zájezdu-CK
proti úpadku. Nezahrnuje: Doprava autobusem obousměrně 2990 Kč/osoba (odjezdy viz str.4 ). Místní pobyt. taxa 3,5-7 €/ osoba starší 16 let na turnus. Pojištění STANDARD 17 Kč/os a den,
pojištění KOMPLEX (léčeb. výlohy a storno) 29 Kč/os a den.
• Při objednávce prodloužených pobytů v rámci 1.momentu (do 31.12 nebo 31.1.) má každý objednavatel nárok výběru jednoho bonusu 1. moment. Varianty jsou následující:
- % slevu na dospělé osoby z tabulkové ceny
- Dítě s polopenzí je poskytnuto ZCELA ZDARMA* = za 0 Kč (pobyt ani doprava autobusem 2990 Kč se za dítě neúčtuje*)
- Dítě s all inclusive hradí jen 2950 Kč za celý pobyt (Catalonia, B.Repos) nebo příslušnou slevu uvedenou v tabulce, (doprava autobusem 2990 Kč za dítě se neúčtuje*).
* Nárok na dopravu autobusem+pobyt polopenze = za 0 Kč vzniká pro 1 dítě v hotelech Terramar, B. Repos, Papi, R.Nautica, Catalonia, Cartago cestující se dvěma dospělými, kteří
hradí plnou (tabulkovou) cenu bez % slev.
• Vaše odměna navíc! ZÁKAZNICKÁ SLEVA 500 Kč !! Kromě jedné z výše uvedených slev 1.moment lze uplatnit věrnostní slevu 500 Kč dle podmínek na str. 3 katalogu (1x na CS).

13

e

Užijte si Itálii

- Tipy pro Vaši dovolenou

Itálie Emilia Romagna - Vaše rychlá cesta k moři a k plážím s hebkým pískem

I tá

li

Je mnoho důvodů, proč patří Itálie mezi turisticky nejnavštěvovanější země. Pro kraj Emilia Romagna je to bezesporu čtyřicetikilometrová vyhlášená pláž s jemným pískem, přidáme–li k tomu příjemné středomořské klima, vynikající italskou kuchyni
(skvělé pizzerie, cukrárny a restaurace) fascinující historické památky a kvalitní služby, je obrázek dovolené takřka dokonalý. Mimo
to je ohromným plusem také časová nenáročnost, což ocení jak rodiče s dětmi, tak všichni, kteří chtějí co nejrychlejší cestu k moři.
Autem můžete být z ČR v severní Itálii již po 10 hodinách. Naším autobusem odjíždíme odpoledne a druhý den ráno jsme na místě.

PIZZA, VÍNO, PLODY MOŘE, PIADINA, CAPUCCINO. Láska prochází žaludkem a v Itálii to platí dvojnásob. Vyzkoušejte i piadinu, na stánek s označením této
tradiční speciality kraje Romagna narazíte na každém rohu. Připraví Vám skvělou zapečenou placku se sýrem, rajčaty, šunkou nebo s čím si sami vyberete.
Italské dobroty prostě musíte ochutnat a dáte za pravdu, že tady chutnají úplně jinak, lépe, dovolenkově.

AKVAPARKY, ZÁBAVNÍ PARKY, HISTORICKÉ PAMÁTKY- to jsou nejčastější cíle výletů. MIRABILANDIA- zábavní park u Ravenny, plný atrakcí pro děti i dospělé
(druhý největší v Itálii), který je magnetem turistů v této oblasti. Děti zde mají pohádkový svět, dospělí adrenalin nebo relax, všichni pak světelnou a kaskadérskou
show, vodní radovánky a nezapomenutelné zážitky. Dvoudenní vstup skupinový=22-29 € + cca 7 € bus. RAVENNA - historický skvost, mozaiky, památky UNESCO,
s průvodcem, busem= 8-10 €. OLTREMARE– zážitkový park u Riccione, show se cvičenými delfíny= 14-25 €. AKVAPARKY ATLANTICA Cesenatico, menší L.Adriano=15-35 €. SAN MARINO - autobusem, stát ve státě, impozantní výhledy ze středověkých hradeb=cca 25 €. Ceny jsou orientační dle délky vstupu, sezóny.
Výlety organizuje italská agentura, konání závisí na poštu přihlášených účastníků. Průvodce v místě doporučí případnou individuální dopravu či program.

Autobusové trasy do Itálie

ITALSKÁ BAGNA A GELATERIE Výlet-nevýlet pro každého. Návštěva gelaterie, zmrzlinárny, Vás vyjde zhruba na
4 eura a výběr druhů zmrzlin a jejich chutí je famózní. Gelaterii naleznete téměř v každém středisku. Spojte
s procházkou po promenádě, nejlépe při západu slunce a Vaše dovolená bude dotažena k dokonalosti. Nevynechte ani „ bagna“. Jsou to veřejně přístupné plážové kluby s restaurací nebo barem. Přes den si zde kromě
drinku nebo občerstvení lze pronajmout lehátko (2-5 €), nebo se jít jen vykoupat, přístup k moři je zdarma. Večer je tu příjemné posezení u vína či kávy, téměř každou noc se pořádá nějaký program s hudbou či tancem pro
doladění atmosféry. Podél pláže naleznete těchto bagno desítky, stačí si jen vybrat, zda Vám je bližší moderní
hudba, jazz, pop nebo typ kuchyně, na kterou se zaměřují, či jaký program Vás zaujme.

PLÁŽE V ITÁLII Žádné evropské pláže se nemohou, v rozsahu jako Itálie, pochlubit tak jemným pískem, z něhož děti i dospělí vystaví úchvatné hrady a písečné stavby. Typické italské pláže jsou široké, s dostatkem místa pro každého. Vstup do moře je pozvolný a velmi bezpečný. Mnoho pláží se již řadu let
pyšní „ Modrou vlajkou“, neboli mezinárodním oceněním za čistotu pláže a moře. Přesně taková místa nabízíme pro Vaši dovolenou.
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POBYTOVÁ MÍSTA:

regiony Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo

ál

ie

LIDO ADRIANO známé letovisko poblíž města Ravenna, nachází se tu
oblíbené apartmánové domy, místo nabízí dlouhou písčitou pláž, promenádu a dostatek všech služeb i příležitostí k zábavě.
LIDO DI DANTE leží pouhých 5 km od Lida Adriana a vyniká překrásnou
pláží s oceněním Modré vlajky za kvalitu moře a pobřeží. Přestože jde
o klidnější místo, nalezneme zde vše pro spokojenou dovolenou- restaurace, obchody, bary, cukrárnu, zmrzlinárny, kavárny. V sezóně se zde konají tradiční týdenní trhy a u pláže kulturní programy. Pravidelná autobusová
linka jezdí do 5 km vzdáleného Lida Adriana, Ravenny (12 km) a nabízí
i snadné spojení do zábavního parku Mirabilandia (15 km). Jižní část pláže
přechází v přírodní park a je zde i zóna pro naturisty s nudistickou pláží.

It

te
Lido Dan

EMILIA ROMAGNA je naším hlavním tipem pro Vaši dovolenou z několika
důvodů. Cesta sem trvá pouze o hodinu déle než do nejsevernějšího regionu Veneto. Oblast poskytne více slunných dnů a příznivější cenové relace.
Ve všech letoviscích jsou široké písčité pláže s pozvolným vstupem do moře,
nesou po řadu let ocenění Modrá vlajka za čistotu pláží a pobřeží. Akvaparky,
vzácné historické památky jako Ravenna, Florencie, San Marino i zábavní parky, to vše v dosahu jen pár kilometrů. Cheb-Cesenatico=920 km.

VENETO neboli Benátsko - je nejsevernějším italským regionem,
kam za klidným mořem a plážemi s jemným pískem míří turisté
především do středisek Bibione, Caorle, Lignano, Lido di Jesolo a Rosolina Mare. Pro vlastní dopravu jsou upřednostňovány jako nejrychlejší varianta, jak dojet k moři. Bohužel tím se řadí také mezi jedny z nejdražších. Výjimkou je nejjižnější Rosolina Mare. Všechna tato střediska
naleznete v naší letošní nabídce. Do katalogu jsme zařadili pro představení nejvýhodnější varianty v pěkném Caorle a populární Rosolině.
Další nabídka na www.ckfk.cz. Cheb-Caorle=800 km.

rgherita

a
Caorle-M

CESENATICO je jedno z nejkrásnějších letovisek Emilia Romagna. Vyrostlo podél přístavu, který má dodnes atmosféru dávných časů. Osobně jej projektoval slovutný Leonardo da Vinci. Promenáda, ohromující množstvím obchodů,
barů, cukráren, diskoték a zábavou přes den i v noci, vede z centra do jižní části
Valverde a Villamarina. Zde nachází každoročně místo své skvělé dovolené tisíce turistů. Pláž s jemným pískem, v délce 7 km a mělké moře jsou báječné
i pro nejmenší a neplavce. Centrem dění je „molo“ - kulturní zóna, udržované
středomořské parky a cyklostezky, akvapark Atlantica. Sportovní vyžití nabízí
57 tenisových kurtů, minigolf, půjčovny kol, plážový volejbal a vodní sporty.

o
Cesenatic

o
Cesenatic

MARCHE a ABRUZZO = Palmová riviéra - tyto dva regiony střední Itálie
spojuje proslulá riviéra. Jak již název vypovídá, charakteristickým znakem
je zdejší hustý výskyt palem. I zde se snoubí historická místa s moderními
plážovými letovisky, kde je o turisty dobře postaráno. Pláže jsou krásně
široké, s pozvolným vstupem do moře a jemným pískem. Krajina je zde již
mírně zvlněná a je zde několik přírodních parků. Na své si přijdou příznivci odpočinku i aktivní dovolené spojené se zábavou, sportem i milovníci
historie a přírody. Nabídku apartmánů do oblíbených středisek Alba Adriatica, Tortoretto, Pineto, Rosburgo naleznete na www.ckfk.cz.

riviéra
Palmová

BELLARIA-IGEA MARINA: typické dovolenkové centrum vzniklo před více
jak padesáti lety spojením dvou středisek Bellaria a Igea Marina. Vznikl tak
perfektní soulad historického města a dlouhých promenád podél pěkné písčité pláže. Jsou lemovány restauracemi, kavárnami, bary, obchody a veškerým
zázemím pro turistiku nechybí ani pravidelné týdenní trhy. Na výběr je relax
i plážové sporty a aktivity. V centru je dostatek možností nočního života.

DOPRAVA vlastní dopravou nebo autobusem:

Teploty

květen

červen

červenec

srpen

září

Vzduch

22 °C

27 °C

31 °C

31 °C

27 °C

Voda

19 °C

23 °C

24 °C

25 °C

24 °C

Klimatizovanými moderními autobusy, pohodlná a rychlá cesta, odjezdy z ČR odpoledne nebo navečer, příjezd na místo druhý den ráno. Trasa
z ČR přes Sv.Kříž nebo Rozvadov, Německo, Rakousko do Itálie. Autobusy odpovídají všem bezpečnostním normám. Jsou vybaveny WC, DVD,
s možností zakoupení chlazených a teplých nápojů. Naše CK využívá více typů autobusů s ohledem na obsazenost daného turnusu a optimální
vytíženost dopravy (45-81 míst). Vzhledem k různému vnitřnímu uspořádání a odlišnému číslování sedadel nelze proto rezervovat konkrétní
čísla sedadel. Vždy však garantujeme, že rodina nebo společně cestující osoby (uvedené v cestovní smlouvě), sedí zásadně pohromadě. Doprava se řídí
přepravními podmínkami, které jsou k dispozici u prodejce zájezdu a na www.ckfk.cz.
ODJEZDOVÁ MÍSTA A SLUŽBY U AUTOBUSŮ DO ITÁLIE-EMILIA ROMAGNA:
DANTE BUS ZÁJEZDY do kempu Classe Lido Dante (termíny str. 22) - vždy garantován odjezd: Chomutov-Klášterec-Ostrov-K.Vary-Sokolov-Cheb-V.
Hleďsebe-Planá- N.Hospoda/Bor-Rozvadov. Cena zájezdu již obsahuje dopravu. Pro vypsané týdenní turnusy (odjezd pátek, návrat neděle) jsou také možná na
zpětné potvrzení další odjezdová místa, uvedená níže u zájezdů do hotelů. Trasa oranžová
HOLIDAY BUS ZÁJEZDY do všech hotelů a apartmá (odjezd pátek, návrat neděle) - po celou sezónu s výjimkou 03.8.,10.8.,17.8. linkový Holiday bus vždy
garantován odjezd: (abecedně) Benešov-Beroun-Brno-Č.Budějovice-Dobříš-Hradec Králové-Cheb-Chomutov-Jablonec n/N- Jihlava-Kaplice-K.Vary-KladnoKolín-Liberec-Louny-Ml.Boleslav-Most-Ostrava-Olomouc-Pardubice-Písek-Plzeň-Poděbrady-Praha-Prostějov-Příbram-Rokycany-Slaný-Soběslav-Sokolov-TáborTeplice-Ústí n/L-Žebrák . Trasa oranžová
Hlavním odjezdovým místem je Praha-Beroun-Plzeň-Rozvadov, cena obousměrné jízdenky=2.390 Kč. Ostatní odjezd. místa (viz výše)=2.650 Kč. V některých
termínech může být řešena doprava k nejbližšímu hlavnímu odjezd.místu svozem (zdarma na náklady CKF&K)– např. minibus, taxi, automobil, tranzit apod..
Pro odjezdy 03.8.-17.8. se odjíždí jen z Prahy = trasy všechny.
PŘÍPLATKOVÉ SLUŽBY: Druhé sedadlo pro cestující osobu=1.450 Kč. V případě změny typu busu může být rezervace druhého sedadla zrušena ze strany
CK, částka nebude účtována. Tato skutečnost není důvodem ke stornu • Místenka konkrétní řada nebo část busu obousměrně=390 Kč • Další zavazadlo
nad 20 kg limit zdarma= 1000 Kč • Podsedák pro děti= 390 Kč.
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RONDINELLA*** hotel (Cesenatico)

li

e

polopenze

I tá

Pěkný, nedávno zrenovovaný hotel, s pohodovou osobní atmosférou. Nachází se na hezkém a klidném místě, pár kroků od pláže i centra Cesenatica s možnostmi nákupů, večerní zábavy a procházek. V zahradě je dětský koutek, posezení u café baru, stolní
tenis. Domácí zvíře na zpětné potvrzení. Výhodná poloha umožňuje jak relaxaci na pláži, tak procházky po promenádě s obchody,
kavárnami, bary, návštěvu historického centra s unikátním Leonardovým přístavem. Hosté si mohou zdarma zapůjčit jízdní kola.
Rodiny s dětmi ocení plážový klub s tobogánem a bazénem zdarma, ale i mnoho dětských zón v parcích a u pláže, či blízkost akvaparku Atlantika- Cesenatico. Páry, mladší hosté a příznivci aktivního vyžití či nočního života mají v bezprostředním okolí rovněž celou
řadu příležitostí. Rodina majitelů vede hotel již třetí generaci a klade důraz na kvalitní kuchyni s nejoblíbenějšími tradičními recepturami
Jadranského pobřeží Romagna i mezinárodní kuchyni.

Vybavenost:
restaurace •vnitřní bar i venkovní • předzahrádka • výtah • WiFi zóna zdarma • jízdní kola
zdarma k zapůjčení (dle dostupnosti) i s dětskými nosiči • bazén s tobogánem přímo na pláži
zdarma • oplocené parkování pro 15 aut zdarma
(dle dostupnosti).
Pokoje:
moderně a pohodlně vybavené dvoulůžkové pokoje
s možností 1-2 přistýlek, všechny vybaveny zdarma
automaticky: balkón • klimatizace • TV/ SAT • trezor •
malá lednička • koupelna s WC a sprchou • fén • 4lůž.
pokoje mají manželské dvoulůžko a patrové lůžko.
Pokoje s výhledem na moře za příplatek.
Stravování:
POLOPENZE (snídaně a večeře) S NÁPOJI. Bufetové
snídaně, u večeří salátový nebo zeleninový bufet
a tříchodové menu (předkrm, hlavní jídlo a dezert)
s možností výběru z několika variant. Ke snídaním je
v ceně čaj, káva a k večeřím voda a víno v karafě (u
plné penze též k obědům). Plná penze za doplatek.
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RONDINELLA*** polopenze 7 nocí
termíny autem so-so
/ po-so (viz box níže*)
Do 31.12. po
Dospělý
slevě 12%
Termín
Č.záj.
autobusem
31.5.-09.6.
202
7 990
7 031
07.6.-16.6.
203
7 990
7 031
14.6.-23.6.
204
8 990
7 911
21.6.-30.6.
205
8 990
7 911
28.6.-07.7.
206
9 350
8 228
05.7.-14.7.
207
9 690
8 527
12.7.-21.7.
208
9 690
8 527
19.7.-28.7.
209
9 690
8 527
26.7.-04.8.
210
9 690
8 527
02.8.-11.8.
211
13 750
12 100
09.8.-18.8.
212
13 750
12 100
16.8.-25.8.
213
13 750
12 100
23.8.-01.9.
214
9 690
8 527
30.8.-08.9.
215
8 990
7 911
06.9.-15.9.
216
7 990
7 031
13.9.-22.9.
217
7 890
6 943
1.dítě přistýl.do 8,9 let ZDARMA, do 14,9 let 30%
2.dítě bez lůž. do 1,9 let ZDARMA, přistýlka do
8,9 let sleva 50%, do 14,9 let 30%
Dítě na lůžku do 14,9 let sleva-1.000 Kč +FM 5%
3. dosp. os. sleva 20%
PŘÍPLATKY: Doprava autobus=2390-2650 Kč, 1lůžk.
pokoj 7 nocí=1950 Kč; Obědy 7 nocí=2500 Kč/os;
Pokoj výhled moře 7 nocí=1550 Kč/dospělý
Včasný nákup 2.moment: Sleva dospělý
do 31.1. 11%, do 31.3. 10%

dítě
do 8,9 let
s polopenzí
ZDARMA
+FM dospělý

Pláž:
150 m od pěkné, prostorné písčité pláže, pozvolně se
svažující do moře. Vstup na pláž zdarma. Hosté hotelu zdarma vstup i do plážového klubu
“Diamanti Beach ” (15.06. – 07.09.2019) s bazénem a tobogánem přímo na pláži (3-5 min pěšky
od hotelu). Hotel nabízí za zvýhodněné ceny 2 lehátka a slunečník za cca 12 €/den na nejbližší
smluvní privátní pláži se širokým zázemím (bar, sprchy, bistro, WC atd.).

Polopenze
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Dítě ZCELA
ZDARMA
(i bus) č.záj.
206-214

Ceny v tabulce str.16 obsahují: 7x nocleh dvoulůž.pokoj, polopenzi s nápoji u snídaní a dle popisu i u večeří (voda/víno), česky hovořícího delegáta v Itálii v rozsahu úvodní schůzka hotel +telefonní asistence + úřední
hodiny v kanceláři Cesenatico (kromě č. záj. 211-213), 100% pojištění zájezdu CK proti úpadku. Ceny neobsahují: volitelné příplatky viz tabulka. Pojištění (detaily str.3 katalog): STANDARD(LV)=17 Kč/os/den,
KOMPLEX (LV+storno)= 29 Kč/os/den. Pobytová taxa: Cesenatico hotely 3*=1,5 €/noc a os. od 14 let. DOPRAVA: autobusem, obousměrná jízdenka osoba: odjezd. místa Praha a Plzeň=2.390 Kč/os. Odjezd K.Vary,
Sokolov, Cheb a další =2.650 Kč/os. (detaily str.15). * Vlastní dopravou jsou možné i zkrácené 6 denní termíny pondělí-sobota, cena příslušného týdne se vydělí 7-mi a vynásobí 5-ti (na zpětné potvrzení v CK).

PALACE*** hotel (Cesenatico)
polopenze

PALACE*** polopenze 7 nocí

ál

termíny autem so-so
/ po-so (viz box níže*)
Dospělý
Do 31.12. po
zákl. cena
slevě 10%
Termín
Č.záj.
autobusem
31.5.-09.6.
202
8 850
7 965
07.6.-16.6.
203
8 850
7 965
14.6.-23.6.
204
9 450
8 505
21.6.-30.6.
205
9 450
8 505
28.6.-07.7.
206
9 650
8 685
05.7.-14.7.
207
10 550
9 495
12.7.-21.7.
208
10 550
9 495
19.7.-28.7.
209
10 550
9 495
26.7.-04.8.
210
10 550
9 495
23.8.-01.9.
214
10 550
9 495
30.8.-08.9.
215
9 650
8 685
06.9.-15.9.
216
8 850
7 965
13.9.-22.9.
217
8 850
7 965
1.dítě přistýl.do 9,9 let ZDARMA,do 14,9 let -50%
2.dítě přistýlka do 14,9 let sleva 50%
Dítě na lůžku do 14,9 let sleva-1000 Kč + FM 5%
3.dosp.os. Sleva 20%
PŘÍPLATKY: Doprava autobus=2390-2.650 Kč,
1lůžk.pokoj 7 nocí=1950 Kč, Obědy 7 nocí=2650
Kč/os.
Včasný nákup 2.moment: Sleva dospělý
do 31.1. 9%, do 31.3. 8%

ie

Cesenatico je z ČR jen cca 1000 km, leží mezi Ravennou
a Rimini a patří bezesporu mezi nejkrásnější místa oblasti
Emilia Romagna. Unikátnímu historickému centru, obklopenému parky, dominuje přístav projektovaný samotným L. da
Vinci, hlavní třída se večer mění v pěší zónu. Bezpočet obchodů, tržiště, restaurace, kavárny, diskotéky, bary a pizzerie
lákají k návštěvě. Z místa je možno podnikat řadu výletů,
mimo jiné: zábavní park Mirabilandia, San Marino, zážitkový
park Oltremare s delfináriem- výborné spojení místní dopravou. Popis letoviska Cesenatico str.15.

It

Velký hotel s prostornými interiéry a 110 pokoji se nachází
naproti pláži, přímo na promenádě vedoucí podél nádherného italského pobřeží Jaderského moře, letoviska Cesenatico. Hotel nabízí veškeré pohodlí stejně jako příležitost
pro zábavu a sportovní aktivity a pestrou italskou kuchyni,
která vyhovuje všem nárokům.
K hotelu patří velká nádherná pláž s bazénem a skluzavkou
- DIAMANTI BEACH CLUB (vstup pro hotelové hosty zdarma). V plážovém klubu k dispozici dva bazény se sladkou
vodou, jeden s tobogánem, skluzavky, kabinky, animace,
miniklub, fittnes, volejbal, petanque, basketbal. U Diamanti je úsek volné pláže zdarma nebo pláž se servisem- pronájmem lehátek a slunečníků, sprcha, WC, sportovní hřiště,
hry pro děti, bar a restaurace. V recepci nebo prostřednictvím delegáta lze objednat zvýhodněný plážový servis. Orientační ceny = 10-15 € za 1 slunečník a 2 lehátka na den, dle
sezóny a polohy (blíž k moři vyšší cena). Dovolenou v hotelu PALACE si užijí všichni, kteří mají rádi zajímavá střediska
s možností zábavy, večerních promenád, nočního života
a sportovního či jiného aktivního vyžití a výletů.

V ceně
nička,
bazén, led
r.
iFi, trezo
klima, W

Vybavenost:
bazén a tobogán na pláži, klimatizovaná restaurace, bar
s venkovní předzahrádkou, WiFi zóna zdarma ve veřejném
prostoru, 2 výtahy. Parkování, hosté mají k dispozici jízdní
kola.
Pokoje:
dvoulůžkové pokoje s možností 1-2 přistýlek. Všechny
disponují: balkónem, TV/ SAT, klimatizací, telefonem, trezorem, koupelnou s WC a sprchou (některé nemají box,
nýbrž sprchový kout se závěsem) + fén. Možnost extra
dětské postýlky. Některé 4lůž. pokoje mají patrové lůžko.
Jednolůžkové pokoje na zpětné potvrzení.
Stravování:
POLOPENZE (snídaně a večeře) formou bufetu i s NÁPOJI (voda + víno): U snídaní čaj, káva / u večeří nebo též
u obědů (v případě plné penze) vždy karafy s vodou a vínem na stole. Plná penze (obědy) za doplatek. Těstoviny
a zelenina jsou podávány bufetovými stoly. Dále se servírují dva první chody a rybí pokrmy nebo typické místní
pokrmy, k tomu vždy velký bufet se studenými předkrmy,
pestré druhy salátů, čerstvé ovoce a místní specialita „Piadina Romagnola“.
Pláž:
70 m od prostorné písčité pláže, pozvolně se svažující do
moře. Vstup na pláž zdarma. Zdarma plážový klub Diamanti Beach s bazénem a tobogánem. Lehátka a slunečníky na pláži za poplatek.
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dítě
do 9,9 let
s polopenzí
ZDARMA
+FM dospělý

enádě
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Dítě ZCELA
ZDARMA
(i bus) č.záj.
206-210

Ceny v tabulce str.17 obsahují: 7x nocleh dvoulůž.pokoj, polopenzi s nápoji u snídaní a dle popisu i u večeří (voda/víno), česky hovořícího delegáta v Itálii v rozsahu úvodní schůzka hotel +telefonní asistence + úřední hodiny
v kanceláři Cesenatico, 100% pojištění zájezdu/CK proti úpadku. Ceny neobsahují: volitelné příplatky viz tabulka. Pojištění (detaily str.3 katalog): STANDARD(LV)=17 Kč/os/den, KOMPLEX (LV+storno)= 29 Kč/os/den. Pobytová taxa: Cesenatico hotely 3*=1,5 €/noc a os. od 14 let. DOPRAVA: autobusem, obousměrná jízdenka osoba: odjezd. místa Praha a Plzeň=2.390 Kč/os. Odjezd K.Vary, Sokolov, Cheb a další =2.650 Kč/os. (detaily str.15).
* Vlastní dopravou jsou možné i zkrácené 6 denní termíny pondělí-sobota, cena příslušného týdne se vydělí 7-mi a vynásobí 5-ti (na zpětné potvrzení v CK)
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BLUE ***/ SILVI ROSE *** hotel (Cesenatico)
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polopenze

Dítě ZCELA
ZDARMA
(i bus) č.záj.
206-210,214

I tá

Hotely Blue/Silvi Rose 3* leží kousek od hotelu Admirál 3* a Palace 3*. Všechny mají perfektní pozicí, v klidné zóně a přitom pár metrů od pláže i živého
centra s bezpočtem obchodů a zábavy. K hotelům patří velká nádherná pláž
s bazénem a skluzavkou- tzv. Diamanti Beach Club (vstup pro hotelové hosty zdarma), celý popis viz hotel Palace str. 17. Ve dvou vedle sebe umístěných budovách
Blue*** a Silvi Rose***, které mají společnou
recepci i hlavní restauraci, naleznete ubytování BLUE/SILVI ROSE*** polopenze 7 nocí
termíny autem so-so
střední kategorie za velmi dobrou cenu a zejména
31.12. po
s populárním stravováním formou „švédských sto- / po-so (viz box níže*) Dospělý Do
slevě 12%
Termín
lů včetně vody a vína v ceně“. Spokojeni zde budou autobusem Č.záj.
jak rodiny s dětmi, tak všichni, kteří mají rádi zajímavá 31.5.-09.6.
202
7 990
7 031
203
7 990
7 031
střediska s možností zábavy, večerních promenád, noční- 07.6.-16.6.
204
8 990
7 911
ho života a sportovního či jiného aktivního vyžití a výletů 14.6.-23.6.
21.6.-30.6.
205
8 990
7 911
včetně slavného Parku Mirabilandia.
28.6.-07.7.
206
9 350
8 228

Vybavenost:
jídelna, bar, recepce, TV místnost, WiFi zóna v prostoru recepce
zdarma, výtah. V ceně je zahrnut vstup do plážového klubu Diamanti Beach village-využití bazénu a tobogánu. Lehátka nejsou
v ceně.
Pokoje:
dvoulůžkové pokoje s možností 3. a 4. lůžka (u některých pokojů
patrové lůžko a dvoulůžko) všechny vybaveny TV/SAT, klimatizace, telefon, koupelna se sprchou a WC, vysoušeč vlasů, trezor.
Pokoje s balkonem za doplatek. Extra dětská postýlka na vyžádání za 180 Kč/noc.
Stravování:
POLOPENZE- snídaně a večeře bufetové, k večeřím voda a víno
z karafy. Plná penze za příplatek, obědy jsou v restauraci na pláži.

05.7.-14.7.
207
9 690
8 527
12.7.-21.7.
208
9 690
8 527
19.7.-28.7.
209
9 690
8 527
26.7.-04.8.
210
9 690
8 527
23.8.-01.9.
214
9 690
8 527
30.8.-08.9.
215
8 990
7 911
06.9.-15.9.
216
7 990
7 031
13.9.-22.9.
217
7 890
6 943
1.dítě přistýl.do 9,9 let ZDARMA, do 14,9 let 50%
2.dítě bez lůž. do 2,9 let ZDARMA, přistýlka do
14,9 let sleva 50%
Dítě na lůžku do 14,9 let sleva-800 Kč+FM 5%
3.dosp.os. sleva 20%
PŘÍPLATKY: Doprava autobus=2390-2.650 Kč,
1lůžk.pokoj 7 nocí=1.950 Kč, obědy týden=2650
Kč/os, pokoj s balkonem +690 Kč/os na týden
Včasný nákup 2.moment: sleva dospělý
do 31.1. 11%, do 31.3. 10%

dítě
do 9,9 let
s polopenzí
ZDARMA
+FM dospělý

polopenze
Bufetové
íno
+ voda, v
bogán
V ceně to
a pláži!
a bazén n

Pláž:
200 m od pěkné, prostorné písčité pláže, pozvolně se svažující do
moře. Vstup na pláž zdarma. Hosté hotelu zdarma vstup i do plážového klubu “Diamanti Beach ” (15.06. – 07.09.2019) s bazénem a tobogánem přímo na pláži (3-5 min pěšky od hotelu). Hotel nabízí za zvýhodněné ceny 2 lehátka a slunečník za 10 €/den na nejbližší smluvní
privátní pláži se širokým zázemím (bar, sprchy,bistro, WC atd.).

ADMIRAL*** hotel (Cesenatico)
polopenze

Pěkný hotel pár kroků od pláže, nový a hezký má všechny předpoklady ke strávení krásné dovolené. Naše
stálé zákazníky jistě potěší, že hotel aktuálně spravuje majitelka oblíbeného hotelu z našich předchozích let,
hotelu Villa Maria. Velké parkoviště ocení hosté přijíždějící vlastní dopravou. K hotelu patří velká nádherná
pláž s bazénem a skluzavkou- tzv. Diamanti Beach Club (vstup pro hotelové hosty zdarma), celý popis plážového klubu u hotelu Palace str.17. Hotel Admiral se nachází na klidném místě pouhých 100 metrů od moře, jen pár kroků od hlavní tří- ADMIRAL*** polopenze 7 nocí
termíny autem so-so
dy s obchody a restauracemi. Kuchyně nabízí recepty místní i tradiční
Do 31.12.
/ po-so (viz box níže*)
italské, které každý den poskytují široký výběr jídel z masa a ryb.
Dospělý
po slevě
Vybavenost:
bazén a tobogán na pláži, restaurace, bar s prostornou venkovní
terasou, WiFi zóna zdarma ve veřejném prostoru, výtah, prostorné
parkoviště pro hosty s vlastní dopravou zdarma.
Pokoje:
dvoulůžkové pokoje s možností 1-2 přistýlek. Všechny moderní
a pohodlné, vkusně zařízené. Disponují: balkónem, TV/SAT, klimatizací, trezorem, telefonem, fénem, koupelnou s WC a sprchovým
boxem. Možnost extra dětské postýlky. 4lůž. pokoje mají patrové
lůžko. Jednolůžkové pokoje na zpětné potvrzení.
Stravování:
POLOPENZE: Snídaně formou bufetu včetně kávy a čaje. Večeře
bufetové stoly se zeleninou nebo saláty a servírované tříchodové,
výběrem z menu. Plná penze (obědy) za doplatek.
Pláž:
100 m od prostorné písčité pláže, pozvolně se svažující do moře.
Zdarma plážový klub Diamanti Beach s bazénem a tobogánem.
Lehátka a slunečníky na pláži „ Marconi“ ZDARMA.
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Termín
10%
autobusem Č.záj.
31.5.-09.6.
202
8 950
8 055
07.6.-16.6.
203
8 950
8 055
14.6.-23.6.
204
9 990
8 991
21.6.-30.6.
205
9 990
8 991
28.6.-07.7.
206
10 390
9 351
05.7.-14.7.
207
10 550
9 495
12.7.-21.7.
208
10 550
9 495
19.7.-28.7.
209
10 550
9 495
26.7.-04.8.
210
10 550
9 495
02.8.-11.8.
211
13 950
12 555
09.8.-18.8.
212
13 950
12 555
16.8.-25.8.
213
13 950
12 555
23.8.-01.9.
214
10 590
9 531
30.8.-08.9.
215
9 990
8 991
06.9.-15.9.
216
8 950
8 055
13.9.-22.9.
217
8 950
8 055
1.dítě přistýl.do 8,9 let ZDARMA, do 14,9 let 30%
2.dítě bez lůž. do 1,9 let ZDARMA,
přistýlka do 8,9 let sleva 50%, do 14,9 let 30%
Dítě na lůžku do 14,9 let sleva -1000 Kč+FM 5%
3.dosp.os. sleva 20%
PŘÍPLATKY: Doprava autobus=2390-2.650 Kč,
1lůžk.pokoj 7 nocí=1.950 Kč, obědy týden=2500
Kč/os. Extra dítě postýlka 1200 Kč/týden
Včasný nákup 2.moment: sleva dospělý
do 31.1. 9%, do 31.3. 8%

dítě
do 8,9 let
s polopenzí
ZDARMA

Dítě ZCELA
ZDARMA
(i bus) č.záj.
206-214

V ceně
y
slunečník
lehátka a
na pláži.

Ceny v tabulce str.18 obsahují: 7x nocleh dvoulůž.pokoj, polopenzi s nápoji u snídaní a dle popisu i u večeří (voda/víno), česky hovořícího delegáta v Itálii v rozsahu úvodní schůzka hotel +telefonní asistence + úřední
hodiny v kanceláři Cesenatico (kromě č.záj. 211-213), 100% pojištění zájezdu CK proti úpadku. Ceny neobsahují: volitelné příplatky viz tabulka. Pojištění (detaily str.3 katalog): STANDARD(LV)=17 Kč/os/den,
KOMPLEX (LV+storno)= 29 Kč/os/den. Pobytová taxa: Cesenatico hotely 3*=1,5 €/noc a os. od 14 let. DOPRAVA: autobusem, obousměrná jízdenka osoba: odjezd. místa Praha a Plzeň=2.390 Kč/os. Odjezd K.Vary,
Sokolov, Cheb a další =2.650 Kč/os. (detaily str.15). * Vlastní dopravou jsou možné i zkrácené 6 denní termíny pondělí-sobota, cena příslušného týdne se vydělí 7-mi a vynásobí 5-ti (na zpětné potvrzení v CK).

STAR*** superior hotel (Cesenatico)
polopenze

It

Pokoje:
dvoulůžkové pokoje s možností 1-2 přistýlek. Všechny moderní a pohodlné, automaticky v ceně: TV/ SAT, menší lednička, klimatizace individuálně řízená, trezor, telefon, fén,
koupelna s WC a sprchovým boxem. Většina pokojů s balkónem. Možnost extra dětské postýlky. Některé 3-4 lůž.
pokoje lze typ junior suite nebo některé mají patrové lůžko.
Jednolůžkové pokoje na zpětné potvrzení.
Stravování:
POLOPENZE i s NÁPOJI (voda + víno): Snídaně formou bufetu včetně kávy a čaje. Večeře bufetové stoly se zeleninou
nebo saláty a servírované tříchodové menu (předkrm +
hlavní jídlo + dezert) výběrem z menu, na stole u večeří
vždy karafa s vodou a vínem. Plná penze (obědy) za doplatek.
Pláž:
180 m od prostorné písčité pláže, pozvolně se svažující do
moře. Vstup na pláž zdarma. Lehátka a slunečníky na pláži
za poplatek. V recepci nebo prostřednictvím delegáta lze
za zvýhodněnou cenu sjednat plážový servis (2 lehátka +
slunečník) cca 10-15 €/den.

ie

Vybavenost:
Zahrada s lehátky a menším bazénem s vířivkou, klimatizovaná restaurace, bar, venkovní terasa, WiFi zóna zdarma,
výtah, pro děti malý herní koutek a možnosti zapůjčení
ohřívacích lahví a židliček v jídelně, parkování pro vlastní
dopravu na zpětné potvrzení (omezený počet).

ál

Krásný nový hotel vedený rodinou majitelů, kompletně po
rekonstrukci je aktuálně jediným 3hvězdičkovým superior
hotelem v centru města Cesenatico a zakládá si na vysoké úrovni poskytovaných služeb. Hotel Star je elegantně
zařízený a je ideálním místem k vychutnání si dovolených
u moře bez kompromisů. Celý hotel je klimatizovaný a vybavený bezplatnou Wi-Fi zónou, s vířivkou ve své zahradě,
kde si můžete odpočinout nebo si vychutnat drink. Dětem
vstřícný hotel poskytuje postýlky, ohřívače lahví, vyšší židličky ke stolům v jídelně, flexibilní časy jídla a pomoc při
přípravě jídel. Kuchyně kombinuje typické italské recepty
i pokrmy darů moře s nejlepšími sezónními produkty. Záviděníhodná poloha vám umožní po pouhých 180 metrech
příjemné chůze být u moře i užít si klidné oblasti obklopené zelení, kde je možné odpočívat, stejně jako dojít po
pár minutách na hlavní nákupní třídu a do živého centra
Cesenatica i do historické části s přístavem. Tento hotel
Vám bude výborným místem pro pohodlnou dovolenou
s možnostmi denně si užít večerní město, korza, obchody
a zábavu. Popis střediska str. 15.

tel
Jediný ho
superior
kategorie
icu
v Cesenat

STAR***superior polopenze 7 nocí
termíny autem so-so
/ po-so (viz box níže*)
Dospělý
Do 31.12. po
zákl. cena
slevě 10%
Termín
autobusem Č.záj.
31.5.-09.6.
202
8 690
7 821
07.6.-16.6.
203
8 790
7 911
14.6.-23.6.
204
9 350
8 415
21.6.-30.6.
205
9 350
8 415
28.6.-07.7.
206
9 690
8 721
05.7.-14.7.
207
10 650
9 585
12.7.-21.7.
208
10 650
9 585
19.7.-28.7.
209
10 650
9 585
26.7.-04.8.
210
10 650
9 585
23.8.-01.9.
214
10 490
9 441
30.8.-08.9.
215
9 690
8 721
06.9.-15.9.
216
8 790
7 911
13.9.-22.9.
217
8 790
7 911
1.dítě přistýl.do 2,9 let ZDARMA,do 8,9 let sleva
50%, do 14,9 let sleva 30%
2.dítě přistýlka do 2,9 let sleva 50%, do 14,9 let
sleva 30%
Dítě na lůžku do 14,9 let sleva-800 Kč + FM 5%
3.dosp.os. sleva 10%
PŘÍPLATKY: Doprava autobus=2390-2.650 Kč,
1lůžk.pokoj 7 nocí=2500 Kč, Obědy 7 nocí=2500
Kč/os.
Včasný nákup 2.moment: Sleva dospělý
do 31.1. 9%, do 31.3. 8%

Dítě
do 2,9 let
s polopenzí
ZDARMA
+FM dospělý

V ceně
nička,
bazén, led
i, trezor.
lima, WiF

k

Ceny v tabulce str.19 obsahují: 7x nocleh dvoulůž.pokoj, polopenzi s nápoji u snídaní a dle popisu i u večeří (voda/víno), česky hovořícího delegáta v Itálii v rozsahu úvodní schůzka hotel +telefonní asistence + úřední hodiny
v kanceláři Cesenatico, 100% pojištění zájezdu/CK proti úpadku. Ceny neobsahují: volitelné příplatky viz tabulka. Pojištění (detaily str.3 katalog): STANDARD(LV)=17 Kč/os/den, KOMPLEX (LV+storno)= 29 Kč/os/den. Pobytová taxa: Cesenatico hotely 3*=1,5 €/noc a os. od 14 let. DOPRAVA: autobusem, obousměrná jízdenka osoba: odjezd. místa Praha a Plzeň=2.390 Kč/os. Odjezd K.Vary, Sokolov, Cheb a další =2.650 Kč/os. (detaily str.15).
* Vlastní dopravou jsou možné i zkrácené 6 denní termíny pondělí-sobota, cena příslušného týdne se vydělí 7-mi a vynásobí 5-ti (na zpětné potvrzení v CK)
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DAVID*** hotel (Cesenatico)

e

polopenze

I tá

li

Komfortní tříhvězdičkový hotel David je výtečně umístěn v jižní části Cesenatica, přímo u pláže,
kam se sejde z hotelové terasy od bazénu. Před hotelem začíná dlouhá promenáda, vyhlášeného prázdninového střediska Cesenatico, s obchody, restauracemi.
Starobylé centrum s unikátním Leonardovým přístavem je
zhruba 15 minut jízdy na kole po cyklostezce. Domácí zvíře
na zpětné potvrzení zdarma. Hotel má více než 50 letou tradici
a vyhlášenou kuchyni s důrazem na místní receptury a lokální
suroviny. Některé pokoje mají starší vybavení, avšak upřednostňujete-li výhled na moře s úchvatnými západy slunce, výborné jídlo,
ochotný personál a top polohu hotelu, pak Vás hotel David nezklame.

Vybavenost:
venkovní bazén a vířivka • opalovací terasa nad pláží s lehátky zdarma
a s výhledem na moře, kde může být servírována strava • příležitostné zábavné programy • mini club pro děti • WiFi zóna zdarma • jízdní kola zdarma
k zapůjčení (dle dostupnosti) • parkování a garáže (€ 12.00 / kryté garážované, € 8,00/ venkovní stání, obojí s ohledem na omezenou kapacitu musí
být rezervováno dopředu, platba na základě voucheru na místě • restaurace
a bar • výtah • spa centrum (sauna, masáže) ve vedlejší budově za poplatek.
Pokoje:
celkem 40 dvoulůžkových pokojů s možností 1-2 přistýlek, možnost extra dětské
postýlky za poplatek. 4 lůžk. pokoje mohou mít jedno patrové lůžko. Všechny
vybaveny (zdarma automaticky): výhled na moře, většina balkón (kromě jednolůžkových a dvou 3 lůž.pokojů s velkým oknem), TV/ SAT, klimatizace individuelně řízená, trezor, malá lednička, koupelna s WC a sprchou (některé nemají box,
nýbrž sprchový kout se závěsem), fén.
Stravování: POLOPENZE snídaně i večeře formou pestrého a výtečného
bufetu i s NÁPOJI: u snídaní čaj, káva / u večeří nebo též u obědů (v případě
plné penze) voda a víno v karafě. Plná penze za doplatek.
Pláž: 0 m, přímo u prostorné písčité pláže pozvolně se svažující do moře.
Vstup na pláž zdarma. Lehátka a slunečníky na terase nad pláží u bazénu
zdarma. Lehátka na pláži za poplatek.

DAVID**** polopenze 7 nocí
termíny autem so-so
/ po-so (viz box níže*)
Dospělý
Do 31.12. po
zákl. cena
slevě 6%
Termín
autobusem Č.záj.
31.5.-09.6.
202
9450
8 883
07.6.-16.6.
203
9450
8 883
14.6.-23.6.
204
10890
10 237
21.6.-30.6.
205
10890
10 237
28.6.-07.7.
206
12290
11 553
05.7.-14.7.
207
12290
11 553
12.7.-21.7.
208
12290
11 553
19.7.-28.7.
209
12290
11 553
26.7.-04.8.
210
12290
11 553
02.8.-11.8.
211
12790
12 023
09.8.-18.8.
212
12790
12 023
16.8.-25.8.
213
12790
12 023
23.8.-01.9.
214
10950
10 293
30.8.-08.9.
215
9650
9 071
06.9.-15.9.
216
9390
8 827
13.9.-22.9.
217
8500
7 990
1.-2. dítě přistýl.do 2,9 let -60%, do 5,9 let -45%,
do 13,9 let -30%
3.dosp.os. Sleva 10%
Dítě na lůžku do 14,9 let sleva-900 Kč +FM 3%
PŘÍPLATKY: DOPRAVA autobus=2390-2.650 Kč
1lůžk.pokoj 7 nocí=2390 Kč; Obědy týden=1950
Kč/os; Extra dítě postýlka 1400 Kč/týden
Včasný nákup 2.moment:
Sleva dospělý do 31.1. 6%, do 31.3. 5%

ře!
ímo u mo
Bazén, př
víno!
oly+voda,
Švédské st

SANTA MARTINA*** hotel (Cesenatico)
polopenze

Na jihu města Cesenatico, v zóně Villamarina, je umístěn tento pěkný a dobře vybavený hotel. Je
blízko pláže i možnosti nákupů, restaurací, týdenních trhů apod. Do centra vede podél moře pěší promenáda a cyklostezka. Hotel akceptuje domácí zvíře za 15€/pobyt (na zpětné potvrzení). V hotelu St.
Martina budou spokojeny především rodiny s dětmi nebo páry, ti kteří nevyhledávají každodenní večerní a noční zábavu (diskotéky a bary ve městě) a přitom si přejí být v dosahu všech aktivit a vyžití.
Vybavenost:
v ceně venkovní bazén s odděleným brouzdalištěm pro děti, lehátka a slunečníky zdarma. Dětský
koutek, restaurace, bar, výtah. Recepce a společenská místnost.

V ceně
nička,
bazén, led ezor.
iFi, tr
klima, W

SANTA MARTINA*** polopenze 7 nocí

Pokoje:
všechny pokoje zdarma automaticky: klima individuelně řízená, TV/SAT, malá lednička, WiFi, fén, trezor, telefon. Pokoje jsou
dvoulůžkové s možností až dvou přistýlek. Všechny s koupelnou se sprchovým koutem a WC. Většina s balkonem (na zpětné potvrzení bez doplatku). Čtyřlůžkové pokoje doporučujeme rezervovat včas, velmi brzy bývají prodány. Některé mají
manželské dvoulůžko a patrové lůžko.
Stravování:
POLOPENZE S NÁPOJI (u snídaní v ceně káva/čaj; u večeří
a obědů voda v karafě). Snídaně formou bufetu (tzv. švédské
stoly) a večeře tříchodové, výběrem ze dvou menu plus zeleninový nebo salátový bufet. Nebo PLNÁ PENZE (obědy) za
doplatek
Pláž:
250 m od pěkné, prostorné písčité pláže, pozvolně se svažující
do moře. Vstup na pláž zdarma. Hotel nabízí za zvýhodněné
ceny 2 lehátka a slunečník za cca 10 €/den na nejbližší smluvní
privátní pláži se širokým zázemím (bar, sprchy,bistro, WC atd.).
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termíny autem so-so
/ po-so (viz box níže*)
Dospělý
Do 31.12. po
zákl. cena
slevě 9%
Termín
autobusem Č.záj.
31.5.-09.6.
202
8 290
7 544
07.6.-16.6.
203
8 290
7 544
14.6.-23.6.
204
9 390
8 545
21.6.-30.6.
205
9 390
8 545
28.6.-07.7.
206
9 490
8 636
05.7.-14.7.
207
9 990
9 091
12.7.-21.7.
208
9 990
9 091
19.7.-28.7.
209
9 990
9 091
26.7.-04.8.
210
9 990
9 091
23.8.-01.9.
214
9 990
9 091
30.8.-08.9.
215
9 390
8 545
06.9.-15.9.
216
8 500
7 735
13.9.-22.9.
217
8 500
7 735
1.dítě přistýl.do 9,9 let ZDARMA,do 14,9 let -50%
2.dítě bez lůžka do 1,9 let ZDARMA, přistýlka do
14,9 let sleva 50%
Dítě na lůžku do 14,9 let sleva-800 Kč + FM 5%
3.dosp.os. Sleva 20%
PŘÍPLATKY: Doprava autobus=2390-2.650 Kč,
1lůžk.pokoj 7 nocí=2390 Kč, Obědy 7 nocí=2650
Kč/os, Extra dítě postýlka 1400 Kč/týden
Včasný nákup 2.moment: Sleva dospělý
do 31.1. 9%, do 31.3. 8%

dítě
do 9,9 let
s polopenzí
ZDARMA
+FM dospělý

0 let
Dítě do 1
zdarma!

Ceny v tabulce str.18 obsahují: 7x nocleh dvoulůž.pokoj, polopenzi s nápoji u snídaní a dle popisu i u večeří (voda/víno), česky hovořícího delegáta v Itálii v rozsahu úvodní schůzka hotel +telefonní asistence + úřední
hodiny v kanceláři Cesenatico (kromě č.záj. 211-213), 100% pojištění zájezdu CK proti úpadku. Ceny neobsahují: volitelné příplatky viz tabulka. Pojištění (detaily str.3 katalog): STANDARD(LV)=17 Kč/os/den,
KOMPLEX (LV+storno)= 29 Kč/os/den. Pobytová taxa: Cesenatico hotely 3*=1,5 €/noc a os. od 14 let. DOPRAVA: autobusem, obousměrná jízdenka osoba: odjezd. místa Praha a Plzeň=2.390 Kč/os. Odjezd K.Vary,
Sokolov, Cheb a další =2.650 Kč/os. (detaily str.15). * Vlastní dopravou jsou možné i zkrácené 6 denní termíny pondělí-sobota, cena příslušného týdne se vydělí 7-mi a vynásobí 5-ti (na zpětné potvrzení v CK)

EDWARD*** hotel (Bellaria-Igea Marina)

Stravování:
POLOPENZE (snídaně a večeře) i s NÁPOJI: Snídaně formou bufetu,
u večeří bufetové saláty/zelenina plus tříchodové menu (předkrm+
hlavní jídlo+ dezert) s možností volby z více variant. U snídaní čaj,
káva / u večeří nebo též u obědů
(v případě plné penze) voda a víno
z nápojového automatu. Plná penze
za doplatek.
Pláž:
50 m od prostorné písčité pláže, pozvolně se svažující do moře. Vstup
na pláž zdarma. Lehátka a slunečníky na pláži za poplatek.

ie

Pokoje:
dvoulůžkové pokoje s možností 1-2 přistýlek (4 lůž. pokoje mají patrové
lůžko), možnost extra dětské postýlky. Všechny disponují: balkón • TV/
SAT • WiFi • stropní ventilátor • klimatizace za doplatek • koupelna s WC
a sprchou (některé nemají box, nýbrž sprchový kout se závěsem), fén.

205-214

EDWARD*** polopenze 7 nocí
termíny autem so-so
/ po-so (viz box níže*)
Dospělý
Do 31.12. po
zákl. cena
slevě 11%
Termín
Č.záj.
autobusem
31.5.-09.6.
202
7790
6933
07.6.-16.6.
203
7790
6933
14.6.-23.6.
204
8690
7734
21.6.-30.6.
205
8690
7734
28.6.-07.7.
206
8850
7877
05.7.-14.7.
207
9250
8233
12.7.-21.7.
208
9250
8233
19.7.-28.7.
209
9250
8233
26.7.-04.8.
210
9250
8233
02.8.-11.8.
211
11690
10404
09.8.-18.8.
212
11690
10404
16.8.-25.8.
213
11690
10404
23.8.-01.9.
214
8690
7734
30.8.-08.9.
215
7790
6933
06.9.-15.9.
216
7750
6898
13.9.-22.9.
217
7750
6898
1.dítě přistýl.do 9,9 let ZDARMA, do 14,9 let 50%
2.dítě přistýl.do 9,9 let ZDARMA, do 14,9 let 50%
3.dosp.os. sleva 20%
Dítě na lůžku do 14,9 let sleva-1.000 Kč+FM 5%
PŘÍPLATKY: Doprava autobus=2390-2.650 Kč;
1lůžk.pokoj 7 nocí=1950 Kč, obědy 7 nocí=2650
Kč/os; Klima 1650 Kč/pokoj 7 n.;
Extra dítě postýlka 1400 Kč
Včasný nákup 2.moment: Sleva dospělý
do 31.1. 11%, do 31.3. 10%

ál

Vybavenost:
klimatizovaná restaurace • bar s venkovní předzahrádkou • menší dětský koutek • WiFi zóna zdarma v pokojích i u recepce • výtah • parkování pro hosty autem za poplatek (4 €/den venkovní nehlídané parkoviště vzdálené cca 900 m).

1 dítě
zcela zdarma
(i bus) č.záj.

It

Předností hotelu je poloha téměř u krásné písečné pláže (50 m) i promenády s obchody, restauracemi a bary,
ve výborně turisticky vybavené části střediska Igea Marina (celý popis str.15). Rodina majitelů se osobně stará
o chod hotelu a spokojenost hostů po mnoho let. Umístění v klidné uličce a příjemnou osobní atmosféru
ocení páry i jednotlivci, ale i rodiny s dětmi, kterým hotel poskytuje bezkonkurenční možnost dvou dětí zcela
zdarma! Hotel akceptuje na zpětné potvrzení domácí zvíře.

y a vína!
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2 Děti
do 9,9 let
s polopenzí
ZDARMA

NAUTILUS*** hotel (Bellaria-Igea Marina)
Jen pár kroků od písečné pláže, na atraktivním místě -promenádě letoviska Igea Marina. Tento útulný hotel nabízí kvalitní
kuchyni, masové a rybí pokrmy, vycházející z místní gastronomické tradice a italské kuchyně. Hosté si mohou užít svůj čas
jak na pláži, tak v příjemných hotelových prostorách i v zahradě
s bazénem. Denní a večerní vyžití naleznete na přilehlé promenádě s obchody, cukrárnami a bary. Popis střediska str. 15.
Vybavenost:
zahrada a bazén s vířivkou a skluzavkou, WiFi zóna zdarma, klimatizovaná restaurace a společenské prostory, bar, prostorná
venkovní terasa, výtah, společenská hala a TV místnost, pro děti
část v bazénu vyhrazena pro neplavce a malý koutek na hraní,
parkování pro vlastní dopravu zdarma na zpětné potvrzení (omezený
počet).
Pokoje:
dvoulůžkové pokoje s možností 1-2 přistýlek. Všechny vkusně zařízené, automaticky v ceně: TV/ SAT, klimatizace, trezor, telefon, fén, koupelna s WC a sprchovým boxem. Většina pokojů s balkónem. Možnost
extra dětské postýlky. Některé 3-4lůž. pokoje mají patrové lůžko. Jednolůžkové pokoje na zpětné potvrzení.
Stravování:
POLOPENZE i s NÁPOJI (voda + víno): Snídaně formou bufetu včetně
kávy a čaje. Večeře bufetové stoly se zeleninou nebo saláty a servírované tříchodové menu (předkrm +hlavní jídlo +dezert) výběrem
z menu, u večeří neomezená konzumace voda a víno z nápojového
automatu. Plná penze (obědy) za doplatek.
Pláž:
180 m od prostorné písčité pláže, pozvolně se svažující do moře.
Vstup na pláž zdarma. Lehátka a slunečníky na pláži za poplatek.
V recepci nebo prostřednictvím delegáta lze za zvýhodněnou cenu
sjednat plážový servis (2 lehátka + slunečník) cca 10-15 €/den.

NAUTILUS*** polopenze 7 nocí
termíny autem so-so
/ po-so (viz box níže*)
Dospělý
Do 31.12. po
zákl. cena
slevě 10%
Termín
autobusem Č.záj.
31.5.-09.6.
202
8 290
7 461
07.6.-16.6.
203
8 290
7 461
14.6.-23.6.
204
9 390
8 451
21.6.-30.6.
205
9 390
8 451
28.6.-07.7.
206
9 750
8 775
05.7.-14.7.
207
10 290
9 261
12.7.-21.7.
208
10 290
9 261
19.7.-28.7.
209
10 290
9 261
26.7.-04.8.
210
10 290
9 261
23.8.-01.9.
214
10 290
9 261
30.8.-08.9.
215
9 500
8 550
06.9.-15.9.
216
8 500
7 650
13.9.-22.9.
217
8 500
7 650
1.dítě přistýl.do 4,9 let ZDARMA, do 15,9 let 20%
2.dítě přistýl.do 4,9 let ZDARMA, do 15,9 let 20%
3.dosp.os. sleva 20%
Dítě na lůžku do 14,9 let sleva-1.000 Kč+FM 5%
PŘÍPLATKY: Doprava autobus=2390-2.650 Kč;
1lůžk.pokoj 7 nocí=1950 Kč, obědy 7 nocí=2500
Kč/os; Klima 1650 Kč/pokoj 7 n.;
Extra dítě postýlka 1800 Kč
Včasný nákup 2.moment: Sleva dospělý
do 31.1. 9%, do 31.3. 8%

1 dítě
zcela zdarma
(i bus) č.záj.

Děti
do 4,9 let
s polopenzí
ZDARMA

206-210, 214
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Ceny v tabulce str.19 obsahují: 7x nocleh dvoulůž.pokoj, polopenzi s nápoji u snídaní a dle popisu i u večeří (voda/víno), česky hovořícího delegáta v Itálii v rozsahu úvodní schůzka hotel +telefonní asistence + úřední
hodiny v kanceláři Cesenatico (kromě č.záj. 211-213), 100% pojištění zájezdu/CK proti úpadku. Ceny neobsahují: volitelné příplatky viz tabulka. Pojištění (detaily str.3 katalog): STANDARD(LV)=17 Kč/os/den,
KOMPLEX (LV+storno)= 29 Kč/os/den. Pobytová taxa: Cesenatico hotely 3*=1,5 €/noc a os. od 14 let. DOPRAVA: autobusem, obousměrná jízdenka osoba: odjezd. místa Praha a Plzeň=2.390 Kč/os. Odjezd K.Vary,
Sokolov, Cheb a další =2.650 Kč/os. (detaily str.15). * Vlastní dopravou jsou možné i zkrácené 6 denní termíny pondělí-sobota, cena příslušného týdne se vydělí 7-mi a vynásobí 5-ti (na zpětné potvrzení v CK)
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Kempinkpark CLASSE-karavany (Lido Dante)
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V přímořském středisku Lido di Dante se přímo u krásné pláže
Jadranu rozkládá velmi pěkné „villaggio“ CLASSE. Jde o kvalitně
vybavený tříhvězdičkový kempinkpark s bazény. Výborná poloha
u moře, kam se dojde přímo kempem nebo se dá jít hlavní branou necelých 5 minut po chodníku, je dána i umístěním v centru. Hlavním vstupem
kempu se vyjde rovnou na ulici s pizzerií, restaurací, zmrzlinárnou, obchody,
bankomatem, každý čtvrtek se zde konají pravidelné trhy. Ze zastávky u pláže
(cca 150 m od recepce kempu) jezdí autobusy do 5 km vzdáleného Lida Adriana a do historického města Ravenny (12 km). Z nabízených výletů jistě využijte
zábavního parku Mirabilandia (obdoba Disneylandu-8 km), kde nezapomenutelné
chvíle prožijí děti i dospělí. Areál je ideální pro všechny generace, děti mají k dispozici
spoustu zábavy a dospělí si odpočinou uprostřed přírody. Velkým plusem je i pozvolný
vstup do moře a časová nenáročnost na dopravu z ČR. Pobyty v karavanech jsou oblíbenou a vyzkoušenou stálicí v naší nabídce po mnoho let, jde o levnější variantu pro méně
náročné, kteří chtějí strávit dovolenou u moře za příznivou cenu. Pro náročnější doporučujeme v kempu bungalovy nebo v blízkých letoviscích hotely či apartmány.

Vybavenost a služby areálu:
- Dva bazény (jeden dětský i s brouzdalištěm pro nejmenší)
-	Restaurace, bary, pizzerie s menu v češtině
-	Obchod s potravinami a smíšeným zbožím
-	Multifunkční hřiště na různé míčové sporty a tenis
-	Hřiště na beach volejbal, stolní tenis
- Dětské koutky a dětské hřiště, herní elektronické simulátory
- Pro děti koutky, hřiště, herní elektronické simulátory
- Půjčovna kol (cca 10 €/den)
- Zdarma animační programy: diskotéky, sportovní akce, jízda dětským vláčkem, soutěže a nejrůznější zábavu pro děti
i dospělé
-	Komplet vybavené sociální zařízení s kabinkami se sprchami, umývárnami, WC (vše v ceně)
- WiFi za poplatek, pračka a sušička na mince
Ubytování:
KARAVANY pro 2-4 osoby (cca 10 m2) ve čtyřlůžkových jsou dvě dvoulůžka, ve třílůžkových
jedno dvoulůžko a jednolůžko, ve dvoulůžkových jedno dvoulůžko. Je zde skříň šatní a skříňka
na nádobí (talíře, skleničky na kávu, hrnky, jídelní příbor, misky) a další malá zavazadlová místnost. U každého karavanu je lednička, kempinkový stolek a židle, sušák na prádlo. Karavany
jsou s osvětlením a elektrickou zásuvkou, zvenčí uzamykatelné. Ve vybavení jsou prostěradla,
není přikrývka a polštář, nutno vzít vlastní deku nebo spacák. El. zásuvka je dle italských norem na spotřebiče do 50 W (dobíječka, notebook apod.), nelze spotřebiče s vyšším příkonem
jako fén - k tomu je určena zásuvka ve společných umývárnách. Pro klienty jsou k dispozici ve
společné zóně varné konvice na ohřev vody.
Stravování:
Polopenze = Snídaně a teplé večeře doplněné polévkou na oběd. Jednotné menu, český kuchař – centrální kuchyně je přímo u „karavanového městečka“, charakter závodního stravování, výdej z okénka. Z hygienických důvodů si každý účastník zajišťuje mytí jídelní soupravy
a příboru individuálně v prostoru k tomu vyhrazeném. První službou je večeře v den příjezdu
a končí se obědem v den odjezdu.
Doprava:
Pohodlnými autobusy vybavenými klimatizací, WC,
DVD, možnost teplých a chlazených nápojů za Kč.
ODJEZDY: Chomutov, Klášterec, Ostrov, K.Vary, Sokolov, Cheb, V.Hleďsebe, Planá, N.Hospoda-Bor, Rozvadov-Sv.Kateřina. Odjezd z ČR 17-19 h, příjezd na místo ráno 8-9 h. Trasa: ČR-Německo-Rakousko-Itálie.
Pláž:
na prostornou písčitou pláž se projde přímo z kempu, cca 200 m borovým hájkem. Vybrat si můžete vlevo udržovanou pláž severní, má část volnou zdarma
i úsek, kde lze půjčit lehátka a slunečníky za poplatek
(cca 5€ na den), je zde bistro a bar s občerstvením,
sprchy, WC, hřiště, dětský koutek. Druhá pláž je vpravo jižní přírodní, která potěší příznivce živějšího moře
s vlnami, tato pláž pokračuje k přírodnímu parku, kde
je zóna využívaná jako nudistická.

LIDO DANTE - KARAVANY
Autobusem s polopenzí (bus v ceně)
TERMÍN
autobusem

Č. záj.

24/5-03/6
100
01/6-12/6
101
10/6-21/6
102
19/6-30/6
103
28/6-08/7
104
06/7-16/7
105
14/7-25/7
106
23/7-03/8
107
01/8-12/8
108
10/8-21/8
109
19/8-30/8
110
28/8-08/9
111
30/8-08/9
112
06/9-15/9
113
13/9-22/9
114
1. nebo 2. dítě
do 11,9 let se 2 dosp.
v karavanu**

CENA DOSPĚLÝ
10 - 12denní

Dní /
nocí

3-4lůžkový kar.
při obsazení
3, 4 osob
(včetně. dětí)

2lůžkový kar.
při obsazení
2 osob

11/8
12/9
12/9
12/9
11/8
11/8
12/9
12/9
12/9
12/9
12/9
12/9
10/7
10/7
10/7

3990
4490
5150
5990
6790
6990
7190
7190
7190
7190
6190
5590
4990
4290
3990

4790
5190
5890
6580
7150
7890
7990
7990
7990
7990
6500
5990
5690
4890
4790

28.6.-21.8.=3.990 Kč
mimosezóna=3.590 Kč

x

CENA V TABULCE ZAHRNUJE: dopravu klimatizovaný bus, 7-9x nocleh,
zesílená polopenze, pojištění zájezdu proti úpadku CK, český delegát, ložní
prádlo (prostěradla). V ceně je vstup do bazénu a využití sprch, WC a umýváren.
**Dětské ceny jsou pro 1-2 děti do věku 11,99 let, ubytované v karavanu se
dvěma platícími dospělými. Děti do 2,99 let se 2 dosp. bez nároku na služby mají
pobyt ZDARMA, platí jen dopravu 2.450 Kč + příslušné pojištění.
Pro dítě zdarma (do 2,99 let) možno objednat stravu za 500 Kč/turnus.

CENA NEZAHRNUJE: závěrečný úklid karavanu, který zajišťují sami
účastníci nebo je za doplatek 15 Euro. Výlety za příplatek. Pobytová taxa=
3,50 €/osoba na celý pobyt, (úhrada na místě v den příjezdu), děti do
13,99 let taxu neplatí. Cestovní Pojištění STANDARD 17 Kč/os a den, KOMPLEX 29 Kč/os a den (viz. str.3 katalog).
Sedadlo navíc v autobusu pro cestující osobu = 990 Kč / jeden směr, (nelze
koupit samostatně pro osobu bez ubytovacích služeb od CK F&K). Prodej
samostatné jízdenky do Lido Dante nebo dle dohody výstup v Itálii na trase
za os. 2450 Kč/ obousměr, 1700 Kč/ jednosměr. Parkování automobilu
v areálu kempingu= 135 Kč/ noc. 1/1= osoba samostatně v karavanu, na
zpětné potvrzení s příplatkem od 1.890 -5.190 Kč (dle termínu).
Sleva vlastní doprava nebo 2 turnusy: odečet za nečerpanou dopravu je
900 Kč za obousměrnou / odečet 600 Kč za 1směrnou> Pobyty jsou vypsány
pro autobusovou dopravu, počet karavanů pro vlastní dopravu je omezen.
Pro vlastní dopravu nabízíme v tomto kempu přednostně bungalovy (str. 23).
• do 30.11.2018 = SLEVA 6% + cestovní poj. STANDARD ZDARMA
• do 31.12.2018 = SLEVA 6%
• d0 31.03.2019 = SLEVA 3%
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Kempinkpark CLASSE-bungalovy (Lido Dante)
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UBYTOVÁNÍ - komfortní bungalovy s koupelnou, WC, klima pro 2-6 osob:
V kempinkparku Classe, navazujícím hned na pláž, naleznete perfektní místo pro rodinnou
dovolenou. Popis, služby a vybavenost areálu je uvedena na vedlejší straně č. 22. Dobře
zařízené bungalovy, tzv. mobilhomy jsou klimatizované (za příplatek), všechny mají vlastní
koupelnu se sprchou a WC a plně vybavený kuchyňský kout koutu s ledničkou, vařičem a základním nádobím. Před každým bungalovem je malá terasa se stolkem a židlemi. Parkování
jednoho automobilu je již v ceně. V ceně není ložní prádlo-povlečení na deky a ručníky (vlastní nebo za příplatek 10 € /os). TV za příplatek.
K dispozici jsou tři různě velké typy bungalovů:
BILO 2lůžkový má denní místnost s kuchyňským koutem a dvoulůžkovou ložnici., koupelna
s WC. Je určen pro maximálně 2 osoby, ani malé dítě není možné nad tento počet ubytovat.
TRILO pro 3-6 osob , menší pro max. 5 osob, větší pro 6 osob. Skladba: 2 ložnice po dvou
lůžcích a 1-2 přistýlky, plus denní místnost s kuchyňským koutem, koupena s WC.

ie

Stravování:
Vlastní nebo za doplatek česká nebo italská polopenze. Česká polopenze: viz popis u karavanů str. 22. Nebo polopenze s nápoji v restauraci areálu = formou menu s výběrem, cena níže
v infoboxu.
DOPRAVA vlastní nebo autobus:
Ve všech termínech uvedených v tabulkách je možná
doprava vlastním autem.
V označených dvou tabulkách lze pro uvedené termíny
přiobjednat dopravu autobusem z celé ČR, cena obousměrné dopravy za osobu je 2.390-2.650 Kč dle odjezdového místa (detaily k autobusové dopravě a odjezdovým
místům str. 15.

FM
sleva 3 %
Prázdniny od
3.802 Kč/os

Pláž:
200 m od areálu pěkná písečná pláž, detailní popis na
vedlejší str. 22.

LIDO DANTE - bungalovy pro 2 až 6 osob 7 nocí pobyty neděle-neděle
cena za celý bungalov
a všech až 6 osob na týden

26.5.-02.6.
02.6.-09.6.

BILO 2lůžkový č.záj. 266

10 790
12 750
18 690

TRILO 3-5lůžkový č.záj. 267
TRILO 6lůžkový č.záj. 268

09.6.-16.6.

16.6.-23.6.
23.6.-30.6.

12 750
14 700
20 590

12 750
14 700
20 590

pouze na vlastní dopravu / FM do 31.12. sleva 4%, do 28.2. 3%

30.6.-07.7.

07.7.-14.7.
14.7.-21.7.

21.7.-28.7.
28.7.-04.8.

04.8.-11.8.
11.8.-18.8.

18.8.-25.8.

25.8.-1.9.

01.9.-08.9.
08.9.-15.9.

16 590
19 600
25 390

16 590
19 600
25 390

16 590
19 600
25 390

20 300
25 500
30 990

16 590
19 600
25 390

12 750
14 700
20 590

10 790
12 750
18 690

LIDO DANTE - bungalovy pro 2 až 6 osob 7 nocí pobyty sobota-sobota
cena za celý bungalov
a všech až 6 osob na týden

25.5.-01.6.
01.6.-08.6.

BILO 2lůžkový č.záj. 269

10 790
12 750
18 690

TRILO 3-5lůžkový č.záj. 270
TRILO 6lůžkový č.záj. 271

08.6.-15.6.

15.6.-22.6.
22.6.-29.6.

12 490
14 400
20 150

12 750
14 700
20 590

bungalovy - PRODLOUŽENÉ TERMÍNY 8-9 nocí
TERMÍN pro bus
pobyt +/- den

Č. záj.

Dní /
nocí

24/5-03/6
01/6-12/6
10/6-21/6
19/6-30/6
14/7-25/7
23/7-03/8
19/8-30/8
28/8-08/9

100
101
102
103
106
107
110
111

11/8
12/9
12/9
12/9
12/9
12/9
12/9
12/9

s

vy
í bungalo
Komfor tn
uchyňkou
, WC a k
u
o
ln
e
p
u
ko

autem i autobusem / FM do 31.12. sleva 4%, do 28.2. 3%

29.6.-06.7.

06.7.-13.7.
13.7.-20.7.

20.7.-27.7.
27.7.-03.8.

03.8.-10.8.
10.8.-17.8.

17.8.-24.8.

24.8.-31.8.

31.8.-07.9.
07.9.-14.9.

16 190
18 790
24 600

16 590
19 600
25 390

19 990
24 650
30 300

20 300
25 500
30 990

17 200
20 300
25 990

13 300
15 350
21 100

10 990
12 990
18 790

autem i autobusem

CENA bez dopravy a jídla
8/9 nocí za celou rodinu 2-6 os.
2lůžkový

3-5lůžkový

6lůžkový

12 200
14 290
16 190
16 190
21 200
21 200
18 950
14 590

14 490
16 790
18 690
18 690
25 100
25 100
22 190
17 190

20 990
24 290
25 990
25 990
32 350
32 350
29 650
24 550

Cena je za celý bungalov na 8-9 nocí za celou rodinu 2-6 osob.
Doprava a stravování je možné za doplatek-viz infobox níže.

CENY V TABULKÁCH ZAHRNUJÍ: pronájem bungalovu na 7-9 nocí, zapůjčení prostěradel a povlaků na polštář, parkování 1 automobil pro každý bungalov, spotřeby energií, vody, služby česky hovořího delegáta v místě Povinný
poplatek na místě : závěrečný úklid 30 €, místní pobytová taxa 0,5 €/den /dospělý, dítě do 13,9 let zdarma. Zálohová kauce 50€ je vrácena v plné výši v den odjezdu, je-li bungalov předán v pořádku. VOLITELNÉ DOPLATKY:
DOPRAVA autobus při minimálně 4 osobách: obousměrná jízdenka 2390-2650 Kč /osoba (cena dle odjezd. místa= detaily str. 15 katalogu).STRAVA česká polopenze dospělý 7 nocí=1.050 Kč, 8 nocí=1.200 Kč, 9nocí=1.350 Kč.
Dítě do 11,9 let =750 Kč/ 850 Kč / 950 Kč. Nebo Italská restauarce v areálu polopenze dospělý=25 €/den, dítě 3-11,9 let=20€/den. Plná penze dospělý 35€/den, dítě 25€ /den. Dítě do 11,9 let. Klimatizace: 6€/den, TV 5€/den.
Parkování další auto na parkovišti mimo kemp zdarma, v kempu za 5€/den, platba na místě.
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Rezidence LUISA (Rosalina Mare) - Veneto

e

polopenze

I tá

li

Oblíbená vila LUISA v blízkosti pláže se nachází v Rosolina Mare, populárním letovisku známém svojí pěknou osmikilometrovou
pláží a menším centrem s obchody, restauracemi a vším potřebným pro turisty. Rosolina Mare leží v v regionu Veneto (Benátsko), na
takzvané Adriatické riviéře. Vilka leží jak blízko pláže (250 m), tak i centra letoviska (400 m), obchod 50 m. Ideální místo zejména pro
vlastní dopravu- z Chebu jen 830 km, z Prahy jen 860 km. Je možné dokoupit autobusovou jízdenku, je nutné počítat s tím, že příjezdy na
místo jsou v ranních hodinách k ubytovací kanceláři (cca 300 m od domu) a předání apartmá probíhá po 14 hod., předání v den odjezdu do
10 hod. • Česky hovořící asistentka k dispozici v hlavní kanceláři nebo telefonicky, která organizuje i výlety (nedochází do rezidencí, kterých je
ve středisku a přilehlé oblasti přes 30). Pěkně vybavená vilka za výhodnou cenu!

Vybavenost:
Apartmá s TV, plně vybavenou kuchyňkou, vlastní koupelna s WC. Zdarma 1 parkovací místo na
apartmán. Klimatizace a mikrovlnná trouba za doplatek na vyžádání. Malá domácí zvířata akceptována
na vyžádání.
Apartmá třech velikostí typ BILO a TRILO pro 2-7 osob:
(Apartmá třech typů: všechna vybavena TV, klimatizace a mikrovlnná trouba lze za doplatek. Možné extra lůžko (přistýlka nebo postýlka), akceptováno menší domácí zvíře, obojí na zpětné potvrzení. Ve vybavení jsou deky a polštáře.
Apartmá BILO 4+1 pro 2-5 osob (2 pokojové), skladba apartmá: obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím
gaučem pro 2 osoby - ložnice s manželským lůžkem - koupelna se sprchou a WC - terasa.
Apartmá TRILO 4+1 pro 4-5 osob (třípokojové), skladba apartmá: obývací pokoj s kuchyňským koutem - ložnice s manželským lůžkem - ložnice s palandou - koupelna se sprchou a WC - terasa
Apartmá TRILO 6+1 pro 6-7 osob (třípokojové), skladba apartmá: obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím
gaučem pro 2 osoby - 2 ložnice s manželským lůžkem - koupelna se sprchou a WC - terasa

již
apar tmá
Oblíbená
Kč.
od 6.990

Strava:
individuální vaření ve vlastní kompletně vybavené kuchyňce (nádobí, vařič, lednice s mrazákem) nebo restaurace v blízkosti domu.
Pláž:
pěkně široká písčitá cca 250 m od areálu, jemný zlatavý písek s dunami, pozvolný vstup do moře, výborné
podmínky i pro malé děti a neplavce. Pláž veřejná neplacená i pláž se servisem a možností pronájmu lehátek a slunečníků (cca 3-5 €/ den dle sezóny).
LUISA č. záj. 260 - TOP Cena je za celé 2-6 lůžkové apartmá- tedy pro všech 2-6 osob na týden! 1. moment sleva 8 % do 31.1.
Termíny pobytu

busem odjezd pátek, návrat neděle

01.6.-08.6.
08.6.-15.6.

15.6.-22.6.
22.6.-29.6.

29.6.-06.7.
06.7.-13.7.

13.7.-20.7.
20.7.-27.7.

27.7.-03.8.

03.8.-10.8.
10.8.-17.8.

17.8.-24.8.

24.8.-31.8.

31.8.-7.9.

07.9.-14.9.
14.9.-21.9.

Celé Apartmá B-4 na týden
Osoba v plně obsazeném apart.
Celé Apartmá T-4 na týden
Osoba v plně obsazeném apart.
Celé Apartmá T-6 na týden
Osoba v plně obsazeném apart.

6 990
1748
7 990
1998
8 990
1498

8 790
2198
10 690
2673
11 990
1998

11 900
2975
13 790
3448
15 590
2598

13 800
3450
16 350
4088
18 690
3115

13 800
3450
16 350
4088
18 690
3115

17 890
4473
20 100
5025
21 850
3642

13 790
3448
16 350
4088
18 690
3115

11 900
2975
13 790
3448
15 590
2598

8 790
2198
10 690
2673
12 100
2017

6 990
1748
7 990
1998
8 990
1498

Rezidence BELVEDERE (L. Adriano–Emilia Romagna)
cena,
Výborná
že.
blízko plá

Areál několika šestipatrových residencí je od pláže oddělen jen přírodní dunou.
Bazén je již v ceně (v provozu 01/6-15/9). Každý apartmán má vyhrazené parkoviště. Apartmá jsou jednoduše, ale funkčně vybaveny, některé možnost trezoru
zdarma (omezený počet). Komplex leží téměř v centru, blízko oblíbené promenády
s řadou obchodů, restaurací, lunapark a veškerých služeb.
Apartmá TRILO 6+1 pro 4-7 osob:
třípokojové apartmá, má denní místnost s gaučem, jídelní část a kuchyňku se sporákem
a lednicí, a základním nádobím. Dále dvě dvoulůžkové ložnice (někdy jednotlivé postele, někdy palandy). Na potvrzení lze menší domácí zvířata. Možná přistýlka (7.lůžko).
Strava:
vlastní vaření v kuchyňkách nebo stravování v okolních restauracích.
Pláž:
90 m od areálu pěkná písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře, pláže jsou místy
volné s možností vzít si vlastní slunečník nebo s placenou službou plážového servisu
(lehátka, slunečníky, sprchy atd.).
BELVEDERE č. záj. 261 - TOP Cena je za celé 4-6 lůžkové apartmá- tedy pro všech 2-6 osob na týden!
Termíny pobytu
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busem odjezd pátek, návrat neděle

25.5.-01.6.
01.6.-08.6.

08.6.-15.6.

15.6.-22.6.
22.6.-29.6.

29.6.-06.7.

06.7.-13.7.
13.7.-20.7.

20.7.-27.7.
27.7.-03.8.

03.8.-10.8.

10.8.-17.8.

17.8.-24.8.

24.8.-31.8.

31.8.-7.9.
7.9.-14.9.

Celé apartmá T-6/7 nocí
Osoba v plně obsazeném apart.

8 590
1432

10 500
1750

12 350
2058

15 700
2617

15 890
2648

15 890
2648

18 990
3165

21 950
3658

18 990
3165

12 350
2058

8 590
1432

Ceny v tabulkách str. 22 zahrnují: 7x nocleh v apartmá, spotřeba vody a energií, Belvedere bazén 1.6-15.9. Zákonné pojištění CK proti úpadku, parkovací místo (Belvedere do vyčerpání kapacity), česky mluvící asistentka v ubytovací kanceláři SLUŽBY VOLITELNĚ: DOPRAVA: VLASTNÍ nebo AUTOBUSEM ze Sokolova a dalších 20 měst= cena 2390-2650 Kč/osoba obousměrně, detaily str.15. Pojištění cestovní (detaily str. 3) typ Standard (léčebné výlohy)=170 Kč/osoba na turnus, typ Komplex (léč.výlohy+storno) =290 Kč/os. na turnus Povlečení a ručníky vlastní nebo za 10-15 €/osobu a výměnu. Dětská extra postýlka
nebo přistýlka na týden Luisa=1.000 Kč, Belvedere=1.500 Kč, Luisa domácí zvíře: 950 Kč/ týden. Klimatizace nebo mikrovlnka: 700 Kč/týden. POVINNĚ POPLATKY na místě: Pobytová taxa Luisa=0,3 €/dospělý/
noc (děti do 11,9 let zdarma), -Belvedere=1 € za dospělý/noc (děti do 13,9 let zdarma). Vratná kauce (splatná v den příjezdu, vrací se v plné výši v den odjezdu, je-li apartmá vráceno nepoškozeno): za
celé apartmá/ turnus Luisa=100 €, Belvedere=70 €. Závěrečný úklid Luisa 40€, Belvedere=45€. NA NABÍDKY Z TÉTO STRANY SE NEVZTAHUJÍ SLEVY Děti zdarma ani není poskytováno pojištění zdarma.

Rezidence HOLIDAY (Caorle) - Benátská riviéra
polopenze

It
ál

Oblíbená rezidence HOLIDAY je situována v oblasti Caorle, v centru Porto Santa Margherita, pouhých 200 m od pěkné pláže. Nedaleko
domu (100 m) se nachází obchůdky, restaurace, pizzerie a zmrzlinárny. Caorle patří spolu s Lignanem a Bibione k nejvýznamnějším turistickým střediskům Benátské riviéry, poskytuje bezpočet služeb a možností pestré dovolené. Porto Santa Marghareta je novější část historického
Caorle, známá jachetním přístavem a výborným turistickým servisem. Výborná dostupnost z ČR=cca 820 km. Je možné dokoupit autobusovou jízdenku, je nutné počítat s tím, že příjezdy na místo jsou v ranních hodinách k ubytovací kanceláři (cca 100 m od domu) a předání apartmá probíhá po
14 hod., předání v den odjezdu do 10 hod. • Česky hovořící asistentka k dispozici v hlavní kanceláři (cca 100 m od rezidence)nebo telefonicky, která organizuje i výlety (nedochází do rezidencí, kterých je ve středisku a přilehlé oblasti přes 40).

ie

Vybavenost:
Součástí komplexu je venkovní bazén pro děti a dospělé. Klientům je k dispozici parkovací místo (zdarma, vždy 1x na
apartmán). Povoleni jsou psi (za 1.500 Kč/týden, na vyžádání). Všechna apartmá jsou moderně vybavena s TV, klimatizace je u některých možná za doplatek 35-45 €/ týden, dle sezóny. Ve vybavení jsou polštáře a přikrývky. WIFI přes hotspot
- platba + detailní info na místě (cena cca 25 Eur/týden.
Apartmá typ Mono-4: pro max. 4 os. Jde o apartmá o jedné místnosti, kde jsou dvě rozkládací pohovky, kuchyňský kout
vybavený základním nádobím, linkou, sporákem, ledničkou s mrazákem, TV. Koupelna se sprchou a WC, balkon.
Apartmá typ Bilo-5: pro max. 5 os. Jde o apartmá o dvou místnostech. V denní místnosti je rozkládací pohovka, kuchyňský
kout vybavený základním nádobím, linkou, sporákem, ledničkou s mrazákem, TV. A dále je ložnice s dvoulůžkem a jedním lůžkem.
Koupelna se sprchou a WC, balkon.
Apartmá typ Trilo-7: pro max. 7 os. Apartmá o 3 místnostech. V denní místnosti je rozkládací pohovka,
kuchyňský kout vybavený základním nádobím, linkou, sporákem, ledničkou s mrazákem, TV. Dále je ložnice s dvoulůžkem a druhá ložnice s dvoulůžkem a jedním lůžkem. Koupelna se sprchou a WC, balkon.

cena!
Výhodná
Bazén.
ře!
Blízko mo

Stravování: vlastní nebo za doplatek polopenze 17 €/osobu a den - V restauraci AL PORTESIN, Viale Lepanto 160. Snídaně: Káva, kapučíno, čaj, džus, chléb či toust s máslem, marmeládou či medem, či brioška
Večeře: 3 možnosti na výběr: 1) studený a teplý bufet vč. nápoje 2) pizza vč. nápoje 3) speciální tématické
menu v sobotu a v neděli
Pláž: široká písčitá pláž 200 m od domu.
HOLIDAY č. záj. 262 - TOP Cena je za celé 2-7 lůžkové apartmá- tedy pro všech 2-7 osob na týden!
Termíny pobytu

busem odjezd pátek, návrat neděle

01.6.-08.6.
08.6.-15.6.

15.6.-22.6.

22.6.-29.6.
29.6.-06.7.

06.7.-13.7.
13.7.-20.7.

20.7.-27.7.
27.7.-03.8.

03.8.-10.8.

10.8.-17.8.

17.8.-24.8.

24.8.-31.8.

31.8.-7.9.

07.9.-14.9.

Celé Apart.MONO-4/ týden
Osoba v plně obsazeném apart.
Celé Apartmá B-5 na týden
Osoba v plně obsazeném apart.
Celé Apartmá T-7 na týden
Osoba v plně obsazeném apart.

6 790
1698
7 990
1598
10 690
1527

8 600
2150
9 990
1998
12 990
1856

11 950
2988
13 390
2678
17 250
2464

13 950
3488
16 750
3350
19 990
2856

14 100
3525
16 990
3398
20 150
2879

15 100
3775
17 100
3420
21 650
3093

17 890
4473
21 100
4220
25 850
3693

15 100
3775
17 100
3420
21 650
3093

11 950
2988
13 390
2678
17 250
2464

7 500
1875
8 500
1700
11 500
1643

6 790
1698
7 990
1598
10 690
1527

Ceny v tabulce zahrnují: 7x nocleh v apartmá, spotřeba vody, plynu, elektrické energie, česky mluvící asistentka v ubytovací kanceláři, zákonné pojištění CK proti úpadku , parkovací místo, využití bazénu rezidence
Holiday. POVINNĚ POPLATKY na místě: Pobytová taxa=0,5 €/dospělý/noc (děti do 11,9 let zdarma). Vratná kauce (splatná v den příjezdu, vrací se v plné výši v den odjezdu, je-li apartmá vráceno nepoškozeno) za
celé apartmá/ turnus: 100 €. Závěrečný úklid Mono 45€, Bilo 55€, Trilo 65€. SLUŽBY VOLITELNĚ: DOPRAVA: VLASTNÍ nebo AUTOBUSEM ze Sokolova a dalších 20 měst = cena 2090-2390 Kč/osoba obousměrně, detaily
str.15. Pojištění cestovní (detaily str.3) typ Standard (léčebné výlohy)=170 Kč/osoba na turnus, typ Komplex (léč.výlohy+storno) =290 Kč/os. na turnus. Ložní prádlo (prostěradla + povlaky polštář) vlastní nebo na
místě za poplatek 10 €/os. Přistýlka dospělý nebo dětská extra postýlka nebo =1.500 Kč/týden. NA NABÍDKY Z TÉTO STRANY SE NEVZTAHUJÍ SLEVY 1. Moment %, děti zdarma ani není poskytováno pojištění zdarma.

AUTOBUSY DO ITÁLIE-VENETO (Lignano, Bibione, Caorle, Porto St. Margherita, Lido di Jesolo, Eraclea, Benátky přístav, Rosolina Mare):
ODJEZDY HOLIDAY BUS ZÁJEZDY do všech apartmá (odjezd pátek, návrat neděle): po celou sezónu linkový Holiday bus vždy garantován odjezd: (abecedně)
Benešov-Beroun-Brno-Č.Budějovice-Dobříš-Hradec Králové-Cheb-Chomutov-Jablonec n/N-Jihlava-Kaplice-K.Vary-Kladno-Kolín-Liberec-Louny-Ml.Boleslav-MostOstrava-Olomouc-Pardubice-Písek-Plzeň-Poděbrady-Praha-Prostějov-Příbram-Rokycany-Slaný-Soběslav-Sokolov-Tábor-Teplice-Ústí n/L-Žebrák.
Trasa zelená a modrá- viz mapka str. 14
CENY JÍZDENEK: Hlavním odjezdovým místem je Praha, cena obousměrné jízdenky (kromě Rosolina Mare a Benátek)=2.090 Kč; ostatní odjezd. místa z ČR (viz
výše)=2.390 Kč. Do Rosolina Mare a Benátek cena obousměrné jízdenky z Prahy = 2.350 Kč; ostatní odjezd. místa z ČR (viz výše)=2.650 Kč V některých termínech
může být řešena doprava k nejbližšímu hlavnímu odjezd.místu svozem (zdarma na náklady CKF&K)– např. minibus, taxi, automobil, tranzit apod.
PŘÍPLATKOVÉ SLUŽBY: Druhé sedadlo pro cestující osobu=1.450 Kč. V případě změny typu busu může být rezervace druhého sedadla zrušena ze strany CK,
částka nebude účtována. Tato skutečnost není důvodem ke stornu. Místenka konkrétní řada nebo část busu obousměrně=390 Kč. Další zavazadlo nad 20 kg
limit zdarma= 1000 Kč • Podsedák pro děti= 390 Kč.

APARTMÁNY ITÁLIE

PALMOVÁ RIVIÉRA

Moderní apartmány u moře + lehátka na pláži
ZDARMA

AUTOBUSEM k moři

Pohodlně z Vašeho města
36 odjezd. míst v ČR
Do letovisek 4 italských regionů
VENETO, ROMAGNA, MARCHE, ABRUZZO:
Bibione, Caorle, Lignano, Eraclea, L.Jesolo, Rosolina,
L.Adriano, Cervia, Gatteo, Cesenatico, Rimini, Pesaro, Riccione, Alba Adriatica, San Benedetto, Cupra,Pineto a další

Další množství rezidencí
na www.megadovolena.cz

3lůžkové apartmá na 7 nocí
červen=1000 Kč/os
prázdniny=2850 Kč/os

obousměrná jízdenka
již od 2.090 Kč

rezervace/info: www.megadovolena.cz/bus
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Dalmácii není třeba Čechům zvláště představovat, neboť byla cílem nádherných dovolených u Jadranu, již za první republiky. A proč vybrat z množství míst na pobřeží Chorvatska právě Dalmácii? V této oblasti totiž prožijete především dlouhé slunečné dny v koloritu přírodních scenérií s bujnou středomořskou a subtropickou vegetací. Azurové moře tu přechází z pobřeží,
lemovaného piniemi, ve vysokou hradbu hor. I proto je zde takové množství přírodních parků (Kornati, Plitvická jezera, Krka...).
Jedny z nejkrásnějších pláží Chorvatska naleznete také právě v Dalmácii. Jaderské moře je zde velmi čisté a teplé. Díky vynikajícímu
klimatu se pobyty využívají rovněž jako léčebné. A samozřejmě, jako všude v Chorvatsku, i v Dalmácii není pro naše turisty téměř jazyková bariéra a bez problému se domluvíte v hotelu, na tržišti či v restauraci. Přičteme-li k tomu výhodu blízké vzdálenosti jen několika
hodin jízdy autobusem, je zřejmé, proč Dalmácie byla, je a bude, báječným místem pro Vaši dovolenou.

Kornati
ark
národní p

Krka
ark
národní p

Šibenik

V blízkém dosahu od střediska Sv. Filip můžete objevit unikátní Vranské jezero (5 km), obklopené cyklostezkami a s možností rybaření (denní povolenku
zakoupíte na místě), překvapivá je poloha jezera téměř na břehu moře. Ve městě Šibenik (50 km) se projděte starobylými uličkami a navštivte UNESCO památku - nejkrásnější renesanční katedrálu na Jadranu. V Šibeniku se také nachází známý akvapark Solaris. Další nový akvapark naleznete v jen 5 km vzdáleném městě Biograd. Vydáte-li se do národního parku řeky Krky (55 km), uchvátí Vás pohled na kaskády vodopádů a nádherné scenérie přírody. Z lodních
výletů pak jednoznačně vede výprava kolem ostrovů národního parku Kornati, spojená s ochutnávkou místních lahodných vín.

NAŠE POBYTOVÉ MÍSTO V CHORVATSKU: Sveti Filip i Jakov

Sveti Filip
pláž

Sveti Filip
SVETI FILIP I JAKOV- Severní Dalmácie Přímořské středisko Sv. Filip i Jakov je atraktivní turistické letovisko Severní Dalmácie, tudíž ve výhodné dosažitelnosti z ČR, cca 1000 km. Nachází se
3 km jižně od Biogradu na Moru, někdejšího královského města. Sveti Filip má přes kilometr
dlouhou, pěknou oblázkovou pláž a průzračné moře. Vstup do moře je pozvolný, proto je
vhodná i pro rodiny s dětmi a neplavce. Pláž je rozdělena širokými betonovými moly a v některých částech ji lemují borovicové porosty, poskytující příjemný stín. Do centra městečka
vede promenáda, hlavně večer sem směřují návštěvníci do malebného přístavu, kaváren, restaurací. Je zde směnárna, obchody různého druhu, diskotéka a bary. Je zde rozmanité sportovní vyžití: beach volejbal, tenisové kurty i dětská hřiště. Půvabnou atmosféru místa Sv. Filip
i Jakov dotváří zdejší vinice a blízké zelené ostrůvky.

PLÁŽE: pro Chorvatsko jsou typické oblázkové nebo skalnaté pláže. Na písčité narazíte jen výjimečně. Hrady z písku si
v Chorvatsku většinou nepostavíte, ale oblázkový typ pláže
dává moři křišťálovou průzračnost. Máte-li rádi širší pláž, je
dobré pečlivě vybrat i středisko. Takovým je právě oblíbený
Sv.Filip i Jakov.
Teploty

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

Vzduch

23 °C

27 °C

30 °C

30 °C

26 °C

20 °C

Voda

16 °C

19 °C

22 °C

22 °C

19 °C

14 °C

DOPRAVA - vlastní nebo autobusem
Klimatizované moderní autobusy zajišťují pohodlnou cestu. Odjezdy z ČR: pátek 11-16 hod (dle odjezd. místa), plánovaný příjezd na místo druhý den ráno-dopoledne. Odjezd zpět: sobota odpoledne-večer, příjezd do ČR v neděli dopoledne. Autobusy odpovídají všem bezpečnostním
normám. Jsou vybaveny WC, DVD, s možností zakoupení chlazených a teplých nápojů. CK využívá více typů autobusů s ohledem na obsazenost
daného turnusu a optimální vytíženost dopravy (45-83 míst). Vzhledem k různému vnitřnímu uspořádání a odlišnému číslování sedadel nelze
rezervovat konkrétní čísla sedadel. Rodina nebo společně cestující osoby (uvedené v cestovní smlouvě), sedí zásadně pohromadě i bez příplatkové služby.
Doprava se řídí přepravními podmínkami, které jsou k dispozici u prodejce zájezdu a na www.ckfk.cz.
ODJEZDOVÁ MÍSTA A SLUŽBY U AUTOBUSŮ DO CHORVATSKA- Severní Dalmácie:
Po celou sezónu vždy garantovány odjezdy z 36 měst: (abecedně) Benešov-Beroun-Brno-Č.Budějovice-Dobříš-Hradec Králové-Cheb-Chomutov-Jablonec n/N-Jihlava-Kaplice-K.Vary-Kladno-Kolín-Liberec-Louny-Mikulov-Ml.Boleslav-Most-Ostrava-Olomouc-Pardubice-Písek-Plzeň-Poděbrady-Praha-Prostějov-Příbram-Rokycany-Slaný-Soběslav-Sokolov-Tábor-Teplice-Ústí n/L-Žebrák
CENY JÍZDENEK: Hlavním odjezdovým místem jsou PRAHA-Jihlava-Brno-Mikulov: cena obousměrné jízdenky=2.390 Kč. Ostatní odjezd. místa (viz
výše)=2.650 Kč. V některých termínech může být řešena doprava k hlavnímu nejbližšímu odjezdovému místu svozem (minibus, automobil, tranzit apod.).
Doprava se řídí přepravními podmínkami, které jsou k dispozici u prodejce zájezdu a na www.ckfk.cz. Jsou využívány trasy dle nejoptimálnějšího zajištění
plynulosti a rychlosti dojezdu, mapka na str. 28. Jízdenku lze zakoupit za stejných podmínek i samostatně bez ubytování, a to i do těchto středisek:
Bibinje, Biograd, Drage, Kaštela, Marina, Pakoštane, Petrčane, Pirovac, Poljica, Primošten, Seget Donji, Sv.Filip, Šibenik, Trogir, Turanj, Vodice, Zadar, Zaton.
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PŘÍPLATKOVÉ SLUŽBY: Druhé sedadlo pro cestující osobu=1290 Kč. V případě změny typu busu může být rezervace druhého sedadla zrušena ze strany
CK, částka nebude účtována. Tato skutečnost není důvodem ke stornu. Místenka konkrétní řada nebo část busu=290 Kč • Další zavazadlo nad 20 kg
limit zdarma= 590 Kč • Podsedák= 290 Kč
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Jeden areál, mnoho variant! Komplex tvoří apartmánové domy
a hotelová část, kde jsou i recepce a restaurace, společné pro obě
části. Volit lze pobyt se stravou i bez. Areál leží přímo u pěkné oblázkové pláže malebného letoviska Sveti Filip i Jakov, kousek od
centra (300 m), s dostatkem zábavy a vyžití. Výborná volba, hledáte-li zajímavé místo, které je blízko z ČR a má ubytování za příznivou cenu. Na vlastní dopravu jsou také možné zkrácené či prodloužené termíny s příjezdem/odjezdem středa či sobota na minim.
3 noci. Ideální pro všechny věkové kategorie, splní požadavky na
kombinaci pobytu s relaxací na pláži + výlety + sport + noční život.

HO

Resort CROATIA - Hotel ALBA*** (Sv Filip)

Vybavenost::
restaurace • plážová restaurace • aperitiv bar • směnárna • výtah • denní
i večerní animace (tanec, hudba) a sportovní akce denně kromě soboty (3.6.-31.8.) • dětský animační program • dětský miniklub (4-11,99 let)
• dva osvětlené tenisové kurty s tvrdým povrchem (cca 3 €/hod.) • půjčovna kol • potápěčské kurzy • beach volejbal • parkoviště zdarma •
WiFi zdarma • trezory v recepci za poplatek • akceptovány karty VISA,
MasterCard.

Ubytování: Hotel ALBA***
Pokoje:
dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýlky. Všechny pokoje vybaveny SAT/ TV, trezor, stropní ventilátor, koupelna se sprchou a WC, balkon. Orientovány do krajiny nebo na moře. Garanace pokoje na moře
jen za malý příplatek.Domácí zvíře nelze. Na vyžádání dětská extra
postýlka 1000 Kč na týden. Max. obsazenost 3 os. Pro 4-6 os. rodinné pokoje s výhledem na moře v hotelu Alba (na zpětné potvrzení)
nebo apartmá viz str. 28.

pláže!
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Studio S2+1 pro 2-3 osoby:
jedna místnost (studio) v hotelové části Alba s kuchyňským koutem,
vlastní koupelna a WC, balkon nebo terasa, všechny výhled na moře.
Dvoulůžkové s možností přistýlky nebo dětské postýlky. Ceník studií
viz str. 28.
Stravování:
POLOPENZE - snídaně a večeře formou bufetových stolů. U studií
možnost také bez stravy.
Pláž:
areál přímo u moře, dle budovy 50-150 m k pěkné oblázkové pláži,
pozvolný vstup do moře. Vstup na pláž zdarma, možno vlastní lehátka či slunečníky nebo pronájem za poplatek.
Doprava:
vlastní nebo autobusem.
hotel ALBA*** polopenze 7 nocí
Termín
autobusem
31.5.-09.6.
07.6.-16.6.
14.6.-23.6.
21.6.-30.6.
28.6.-07.7.
05.7.-14.7.
12.7.-21.7.
19.7.-28.7.
26.7.-04.8.
02.8.-11.8.
09.8.-18.8.
16.8.-25.8.
23.8.-01.9.
30.8.-08.9.
06.9.-15.9.
13.9.-22.9.
1 dítě přistýlka
(se 2 dosp.)

Č.záj.
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717

Dospělý
Do 31.12.
zákl. cena
po slevě 12%
5190
4567
5990
5271
6790
5975
7690
6767
9750
8580
9850
8668
9850
8668
10100
8888
10100
8888
10100
8888
10100
8888
9850
8668
7900
6952
7690
6767
6790
5975
4590
4039
do 6,9 let ZDARMA
do 11,9 let ZDARMA v
předsezóně,
č.záj.705-715=sleva 50%

m

dospělý
Dítě i s 1
sleva 30%

Dítě
do 11,9 let
pobyt
s polopenzí
ZDARMA

Dítě
ZCELA
ZDARMA
(i bus)
č.706-713

1 dítě do 11,9 let lůžko
sleva 30% z dosp. ceny
(s 1 dosp.)
3 dosp. os. přistýlka = sleva 20%
PŘÍPLATKY: Doprava autobus=2390-2650 Kč/os;
1lůžkový pokoj 7 nocí = 3300-4990 Kč;
Výhled na moře dvoul. pokoj =690 Kč/dospělý na týden.
Včasný nákup 2. moment do 31.01. 11%, do 31.3. 10%

Ceny v tabulce zahrnuje: 7x nocleh včetně spotřeby všech energií a vody, závěrečný úklid, služby česky hovořícího delegáta v místě, pojištění CK, u skupinových cen dopravu
Ceny v tabulce zahrnují: 7x nocleh s polopenzí dvoulůžkový pokoj, služby česky hovořícího delegáta v místě, pojištění zájezdu/ CK proti úpadku, u studií včetně spotřeby
bez svozů (odjezd. místa viz výše oddíl doprava). Cena nezahrnuje: volitelné přípatky dle tabulky, u neskupinových cen dopravu autobusem = 2300 Kč. Svoz 490 Kč. Povinné
všech energií a vody, ložní prádlo, závěrečný úklid. Povinné příplatky: místní pobytová taxa 30 Kč/den/dospělý a 15 Kč/den/dítě 12-18 let; děti do 11,9 neplatí. Platba taxy
příplatky: pobytová lázeňská taxa = 40 Kč/os a den, děti 12-18 l. =20 Kč/den, děti do 12l. taxu neplatí. DĚTSKÉ CENY: Děti do 13 let na přistýlce mají slevu 50% z dospělé ceny
v CK při doplatku.. Za příplatek volitelně: DOPRAVA autobusem2.390-2.650 Kč dle odjezdového místa (viz str. 26). Pojištění cestovní (detaily str.3) typ STANDARD (léčeb.
ubytování (se 2 dospělými na pokoji a max. 1 sleva na apartmá) • Děti do 4 let bez lůžka = ZDARMA (podmínkou je ubytování s minimálně 2 platícími dospělými). Dětská
výlohy)=17 Kč/os/ den nebo typ KOMPLEX (včetně storna) 29 Kč/os/den. Poznámka: Děti bez lůžka (přistýlky) nad rámce uvedené max. kapacity ubytovatel neakceptuje.
postýlka pro děti do 4 let= zdarma, na zpětné potvrzení.
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Ubytování: Apartmá CROATIA

Pohodlné ubytování v apartmá s kuchyňským koutem, vybaveným lednicí, sporákem a základním nádobím. V ceně je klimatizace, TV/SAT, komplet servis jako
závěrečný úklid, ložní prádlo, ručníky. Ve vybavení nejsou
utěrky a mycí prostředky. Začátek/konec nájmu apartmány
16/10 h., Domácí zvíře na zpětné potvrzení 8 €/den.

APARTMÁ Typ S2+1: Viz popis str. 27.

APARTMÁ Typ B3 a C4-BILO pro 2-4 osoby: Celkem dvě obytné
místnosti, a to 1x dvoulůžková ložnice + denní místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvoulůžkem nebo jednolůžkem. Vlastní
koupelna se sprchou a WC, balkon nebo terasa.
FM
do 31.12.
ve 4 LŮŽKOVÉM
apartmá prázdinový termín
2650 Kč/os

APARTMÁ Typ D5-TRILO pro 4-5 osob: Celkem tři obytné místnosti,
a to 2x dvoulůžková ložnice + denní místnost s kuchyňským koutem
a jednolůžkem. Vlastní koupelna se sprchou a WC, balkon nebo terasa.
APARTMÁ Typ E6-TRILO pro 4-7 osob: Celkem tři obytné místnosti, a to
2 dvoulůžkovou ložnice + denní místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvoulůžkem . Dále vlastní koupelna se sprchou a WC, balkon
nebo terasa. Přistýlka pro 7.osobu za 1.900 Kč na týden.
Stravování:
Vlastní nebo polopenze či večeře- obojí formou bufetových stolů.
Pláž:
areál přímo u moře, dle budovy 50-150 m k pěkné oblázkové pláži
s pozvolným vstupem do moře. Vstup na pláž zdarma, možno vlastní
lehátka či slunečníky nebo pronájem za poplatek.
Doprava:
vlastní nebo autobusem.
Apartmá CROATIA - 7 nocí - cena za celé apartmá za všechy (2-6) osoby na týden, pobyt sobota-sobota
Cenové období
č. záj. 702-717

01.6.-08.6.
14.9.-21.9.

08.6.-15.6.
15.6.-22.6.

22.6.-29.6.

29.6.-20.7.
17.8.-24.8.

20.7.-17.8.

24.8.-31.8.

31.8.-07.9.

07.9.-14.9.

Včasný nákup 1.moment sleva až 2.033 Kč! Z těchto tabulkových cen odečítáme FM slevy do 31.12.18 sleva 9%, do 31.3.19 sleva 8%

S2+1-Studio-2/3 lůž. (hotel. část)

6150

8150

10190

13690

14590

10490

10350

7390

B3-Bilo-3lůžkové

5850

7990

11890

15750

17790

10850

7990

5950

C4-Bilo-4lůžkové

6190

8550

12590

16150

18350

11650

8550

6190

D5-Trilo-5lůžkové

6890

9990

14690

18890

21150

13950

9790

6950

E6+1-Trilo-6/7 lůžk.

7990

10890

15990

20450

22590

14500

10590

7990

PŘÍPLATKY: Doprava autobus=2390-2650 Kč/os; Polopenze na týden: dospělý 3.500 Kč; dítě 3-6,9 let 1.750 Kč; Večeře na týden
dospělý 2.205 Kč; dítě 3-6,9 let =1.100 Kč; Extra na týden: Dětská postýlka 990 Kč, Přistýlka v S2 a E6 ap.=1990 Kč, Pes=1.990 Kč
Poznámka: lze také zkrácené či prodloužené termíny s příjezdem/odjezdem středa či sobota. Minim. však 3 noci. Cena za apartmá
nebo jídla se stanoví jako příslušný podíl ze 7 nocí příslušného období z tabulky.
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u
od resor t
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Ceny v tabulce zahrnují: pronájem celého apartmá na 7 nocí (cena za všech 2-6 osob), včetně spotřeby všech energií a vody, ložní prádlo, závěrečný
úklid. služby česky hovořícího delegáta v místě, pojištění zájezdu/ CK proti úpadku. Povinné příplatky: místní pobytová taxa 30 Kč/den /dospělý
a 15 Kč/den/ dítě 12-18 let; děti do 11,9 neplatí. Platba taxy v CK při doplatku. Za příplatek volitelně: DOPRAVA autobusem 2.390-2.650 Kč dle odjezdového místa (viz str. 26). STRAVA a další služby– uvedeno v tabulce. Pojištění cestovní (detaily str.3) typ STANDARD (léčeb. výlohy)=17 Kč/os/ den
nebo typ KOMPLEX (včetně storna) 29 Kč/os/den. Poznámka: Děti bez lůžka (přistýlky) nad rámce uvedené max. kapacity ubytovatel neakceptuje.
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Další zajímavé ubytování na našem webu
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Hotel DELFÍN**

polopenze (Poreč/Istrie)

Hotel ADRIA***

all inclusive (Biograd/Sever. Dalmácie)

Villa JERIČ

bez stravy, polopenze (K.Stafilič/Sever. Dalmácie)

Villa Stipe

bez stravy, polopenze (Biograd/Sever. Dalmácie)

Villa SEKA

bez stravy, polopenze (Vodice/Sever. Dalmácie)

Resort RESNIK**

polopenze, all inclusive (K.Stafilič/Sever. Dalmácie)

AUTOBUSEM k moři

Pohodlně z Vašeho města - 36 odjezdových míst v ČR
nebo Vaším autem do celého Chorvatska

Hotel LAGUNA**/***

polopenze, all inclusive (Gradac/Stř. Dalmácie)

Ceny a termíny na našem webu: ww.ckfk.cz a www.megadovolena.cz
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Maďarsko - termály a bohatý program!

Dovolená trochu jinak? Levně, za teplem, ale ne daleko? Vyzkoušejte Maďarsko

rs
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o

14.6.-23.6., č.z. 910
autobusem z Chebu, Sokolova, K.Varů

ma

ďa

Typ
PENZION bez stravy
PENZION s večeřemi
HOTEL polopenze

Cena

5.590 Kč
7.090 Kč
7.990 Kč

ODJEZDY: pátek večer (už ráno jsme na místě, pobyt so-so).
NÁVRAT: neděle ráno příjezd.
Cena zahrnuje: 7x nocleh se zvolenou stravou, dopravu
bus, pobyt. taxa, český delegát v místě, pojištění zájezdu
proti úpadku.

DALŠÍ TERMÍNY možné pouze s odjezdem
Chomutov, K.Vary, Plzeň, Praha:

7.6.-16.6., 21.6.-30.6., 28.6.-7.7.,
16.8.-25.8., 23.8.-1.9., 30.8.-8.9.

12.7.-21.7.,

Cena včetně dopravy

Lázeňský areál Harkány má dvě části: léčebnou a relaxační. Bazény jsou vyhřívané a lze pobývat ve venkovních i vnitřních, voda je termální i sladká. Jsou zde
lehátka, restaurace, bufety, cukrárny, pro děti hřiště a tobogán, nechybí ani oddělená
část pro nudisty.

Ubytování: penziony Tavasz ** nebo Erkel**

Ubytování ve 2lůžkových pokojích penzionů se nachází jen cca 5 minut (cca 250 m)
od vyhlášeného areálu lázní (potvrdíme při rezervaci dle dostupnosti), oba shodné vybavení/cena. Každý pokoj má vlastní kuchyňský kout s elektr. vařičem a ledničkou, TV,
koupelna s WC, balkon. Možnost přistýlky.
Stravování:
základní cena bez stravy. Snídaně lze pohodlně připravit v penzionu, obědy velký výběr
v resortu lázeň. areálu nebo okolí. Pro zájemce doplatek večeří za výtečnou cenu včetně
dezertu a nápoje v restauraci naproti penzionu jen 1500 Kč na týden.

Tavasz

PENZIONY bez stravy = 4.190-5.900 Kč
PENZIONY s večeří = 5.880-6.580 Kč.
HOTEL WELL s polopenzí autobusem = 8.380 Kč.
Na tyto termíny se nevztahuje zákaznická sleva 500 kč.

Ubytování: hotel well

Moderní rodinný hotel je situován cca 200 m od
vchodu do lázní. WiFi k dispozici. Má příjemnou
rodinnou atmosféru, dobrou kuchyni a překvapí
udržovaností areálu. Pohodlné, pěkně zařízené
2lůžkové pokoje s příslušenstvím, minibar, TV, telefon, balkon, VIP pokoj s klimatizací za příplatek.
Stravování:
polopenze-snídaně bufetové, večeře menu.

Erkel

hotel Well

Město HARKÁNY - perla mezi maďarskými lázněmi, nachází se na jihu země, v kraji vinic. Již od roku 1823 jsou vyhledávány pro stálost
teplého a příjemného počasí, zejména ale pro ojedinělost termální léčivé vody. Má unikátní složení, jediné na světě. Je prokázáno, že ve formě
koupelí působí blahodárně při léčbě chronických onemocnění pohybového ústrojí, revmatických, kloubových a zánětlivých onemocnění, gynekologických potíží a neplodnosti, při poúrazové rehabilitaci zlomenin. S úspěchem se léčivá voda používá rovněž jako pitná kúra při zánětu
nosohltanu a mandlí. Pobyty jsou skvělé i jako prevence. V létě probíhá v lázních řada festivalů, kulturních akcí, pestrá nabídka zábavy a výletů: např. Siklós – městečko se středověkým hradem a oblíbenými trhy. Csárda - typické maďarské hospůdky (kolébky tance čardáš) jejichž
návštěva patří k nezapomenutelným zážitkům, zejména je-li spojena s kulinářskou akcí Pečená kachna - dle místní receptury a bujarou zábavou. Villány - malebná vinařská obec se sochařskou galerií, návštěva vinného sklepa s degustací a možností nákupu vína a domácí pálenky.

Siklos
ý hrad
n
v
starodá
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PŘÍPLATKY/SLEVY PENZIONY: Jednolůžk. pokoj příplatek = 950 Kč. Děti do 11,9 let: sleva na přistýlce (3.lůžko) 1500 Kč, na lůžku (1. a 2.) 500 Kč.
Doporučené kapesné: 65eur nebo 17.500 HUF (maďarských forintů ) = t.j cca 1600 Kč na celotýdenní vstup do lázní. Je možné přiobjednat: cestovní
pojištění zdravotní STANDARD = 170 Kč; nebo KOMPLEX včetně storna zájezdu=290 Kč. Detaily pojištění katalog str. 3.

NOVÉ VÝHODY dotovaných zájezdů 55+ v sezóně 2019
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Oblíbený a úspěšný dotační program
nyní s novými aktivitami, opět za extra
ceny, termíny a programem uzpůsobenými dané kategorii. A hlavně - s dotací
2500 Kč pro osoby od 55 let i jejich spolucestujícího libovolného věku! Vnoučata
vezměte s sebou také: dítě do 12,99 let na
přistýlce již od 10.990 Kč!

ři

Je V á m
e?
55 let a víc
ZAPL ATIT
NECHTE SI
OVOLENÉ
ČÁST SVÉ D

+

g ra m
D o ta čn í p ro
to u m o žn í!
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Všechny ceny zájezdů 55+ zahrnují:
• Ubytování v 3*- 5* hotelu v blízkosti pláže s pozvolným vstupem do moře
• 7-12x polopenze včetně vody a vína
• Letenky z Prahy včetně všech poplatků + transfer letiště-hotel-letiště
• Nadstandardní služby českého delegáta na letišti v ČR i v zahraničí + denně s Vámi
• Zákonné pojištění CK proti úpadku

UBYTOVÁNÍ 55+: Kvalitní hotely 3-5* v blízkosti pláže, odpovídající seniorským nárokům. U jednotlivých destinací jsou uvedeny smluvně
garantovány hotely v době vypsání nabídky. Nabídka je pravidelně aktualizována na www.ckfk.cz.
DOPRAVA 55+: Letecky, většina letů je operována se Smart Wings/ČSA, Enter Air nebo jinou renomovanou leteckou společností. Již na
letišti v Praze Vás vždy očekává a je nápomocen s odbavením asistent programu 55+. Lety jsou operovány z Prahy takto:
Costa del Sol: letiště Malaga, standardní let 3,5 hod., transfer do Fuengirola = 25 km
Mar Menor:
letiště San Javier, standardní let 3 hod., transfer do La Manga = 44 km
C. de Almería: letiště Malaga, standard let 3,25 h, transfer = 200 km
Albánie:
letiště Tirana standardní let 1 hod, 40 min, transfer do Drače = 40 km
Sardínie:
letiště Alghero, standard let 2,15 hod, transfer = 80 km
Kalábrie:
letiště Lamezia Terme standard let 3 h, transfer = 30-50 km
Závazný odletový čas bude po finálním potvrzení ze strany letecké společnosti
sdělen klientům v pokynech na cestu, týden před odletem.
BONUS NAVÍC při objednávce 1. moment:
• ZÁLOHA pouze 2500 Kč za osobu do 31.12.2018

Albánie
Kč
od 14 490

• Zdarma pojištění pro případ zpoždění letu= do 31.12.2018
• Parkování Vašeho vozu za akční cenu 890 Kč za celý týden + odvoz
z Go parkoviště až před vchod letištní haly v Praze po celou sezónu

Costa del Sol
Kč
od 15 490

ería
Costa de Alm
Kč
od 16 990

Mar Menor
Kč
od 14 490
Sardínie
Kč
od 15 990
Kalábrie
Kč
od 14 990
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Slunečné jižní pobřeží - Costa del Sol. Na samém
jihu Španělska, mezi pouští Almeríe a Portugalskem Vás
čeká kompletní turistická nabídka a přívětivé podnebí,
které umožňuje báječnou dovolenou celoročně, teploty dosahují i v zimě 20°C. Patří mezi nejžádanější turistické oblasti na
světě díky skvostům architektury v Granadě, Seville či Córdobě,
ale i osobité gastronomii, folklóru a přírodním krásám. Obdivovat
budete malebné bílé vesničky a prosluněné pláže s nejprůzračnějším
mořem. Pojeďte se přesvědčit, že všechny barvy na fotografiích jsou
zde skutečností.

Hotel Monarque Torreblanca **** (Fuengirola):

Hotel se 180 pokoji se nachází v oblíbeném letovisku Fuengirola na pobřeží Costa del Sol s výhledem na krásnou písečnou pláž, vzdálenou 3 minuty od hotelu.
Hotel je situován v zahradě plné zeleně se dvěma bazény, u nichž jsou k dispozici
také lehátka a slunečníky. Pěší procházkou po promenádě je dostupné centrum s velkým výběrem restaurací, kaváren či barů. Hotel pořádá zábavné animace. Jak v areálu,
tak v jeho okolí mají hosté dostatek zábavy a vyžití. Letiště Malaga je cca 40 km.
Vybavení, služby, aktivity v okolí:
animační programy, kulečník, stolní fotbal (zdarma), recepce, restaurace, kavárna, bar u bazénu, dva venkovní bazény, terasa s lehátky
a slunečníky (zdarma), obchod se suvenýry, vlaková zastávka v blízkosti hotelu. Za poplatek: půjčovna kol, aut a skútrů.
Pokoje:
standardní dvoulůžkové pokoje jsou vkusně zařízeny, jsou vybaveny:
balkon, minilednička, minibar (za poplatek), SAT/ TV, telefon, Wi-Fi
(zdarma), klimatizace, koupelna s WC, fén, trezor (za poplatek).
Stravování:
polopenze- snídaně a večeře formou bufetu včetně vody a vína. Obědy (plná penze) lze za doplatek.

Pláž:
dlouhá písečná pláž je vzdálena pouhých 200 m od hotelu. Lehátka
a slunečníky jsou zde za poplatek.

COSTA DEL SOL
- Monarque Torreblanca 4*
Termín
Nocí Č.záj.
03.9.-10.9.
7
410
10.9.-17.9.
7
411
17.9.-24.9.
7
412
24.9.-04.10. 10 413

Cena

16.990
15.990
15.490
17.990

BONUSY ZDARMA
(Costa del Sol a Costa de Almería):

• Nadstandard delegátská péče
• Pěší procházka s výletem do okolí
• Přípitek na uvítanou
Do 31.12. záloha jen 2.500 Kč/os.

ANDALUSIE Costa de Almería (Španělsko)
polopenze

Hotel Playacapricho**** (Roquetas de Mar)

Komfortní a prostorný 4* hotel s velkolepým bazénovým komplexem a přitom přímo naproti pláži významného letoviska Roquetas. U hotelu naleznete dlouhou promenádu s mnoha obchody, kavárnami i restauracemi. Letiště Málaga je vzdáleno
200 kilometrů. Hotel uspokojí i náročné hosty a příznivce dostupnosti živého centra,
denní a večerní zábavy, polohy přímo u pláže a příjemné atmosféry komplexu.
Vybavení, služby, aktivity v okolí:
recepce, restaurace, bary, kavárna, venkovní bazén o rozloze 1 000 m², terasa s lehátky a slunečníky zdarma, obchod se suvenýry, stolní tenis, pétanque, minigolf, večerní
animační programy. Za poplatek: Wi-Fi , osušky k bazénu, půjčovna kol, autopůjčovna,
golfové hřiště nedaleko hotelu.
Pokoje:
2-3 lůžkové pohodlné pokoje s balkonem. Vybavení pokoje: balkon, centrální klimatizace, telefon, SAT/ TV, koupelna s WC, fén. Za poplatek: lednička-minibar, trezor.
Stravování:
polopenze- snídaně a večeře formou bufetu včetně vody a vína. Obědy
lze za doplatek.
Pláž:
přímo u hotelu se nachází
dlouhá písečná pláž Playa
Serena s pozvolným vstupem do Středozemního
moře. K dispozici lehátka
a slunečníky (za poplatek)
nebo zdarma v areálu
hotelu.

COSTA DE ALMERÍA - Playacapricho 4*
Termín
01.6.-08.6.
01.6.-12.6.
03.9.-10.9.
10.9.-17.9.
17.9.-24.9.
24.9.-04.10.

Nocí
7
11
7
7
7
10

Č.záj.
414
415
416
417
418
419

Cena

16.990
19.990
17.990
16.990
16.990
19.990

Ceny v tabulkách zahrnují: leteckou dopravu včetně všech tax • 7-11x nocleh dvoulůžkový pokoj 4* hotel • polopenze s nápoji (víno a voda u večeří) • český delegát denně
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v hotelu • „bonusy“ viz výše • transfery letiště-hotel • pojištění CK proti úpadku. Volitelné doplatky: Jednolůžkový pokoj: Torreblanca 3.700 (7n), 5.290 (10n); Plyacapricho=2.970, 4.270,
4.700 Kč • Pojištění KOMPLEX (LV+storno)=29 Kč/os a den • Obědy za os v Kč: Torreblanca= 1.980(7 n), 2830 Kč (10 n); Playacapricho =2590 Kč (7n),3700 (10n), 4070 (11n) • Ceny děti:
do 11,99 let se 2 dosp. 10.990-11.990/týden, 13.990-14.990/ 10-11 nocí • Děti 0-1,99 let (infant) bez služeb platí paušál letišt. taxy = 1290 Kč. Slevy dospělý na 3. lůžku = sleva 1000 Kč.

s
polopenze

en

MAR MENOR = Léčivé španělské „Mrtvé moře“ (Španělsko)

io

ři

Na jihu Španělska, v regionu Murcia se nachází neobyčejná La Manga. Jde o úzký pruh pevniny, obklopený z jedné strany
lagunou „mořem Menším“ (španělsky Mar Menor) a ze strany druhé Středozemním. Od sebe jsou místy odděleny jen 250 m,
koupat se tak můžete dle libosti v jeden den hned ve dvou mořích. Zdejší unikátní voda a bahno mají prokázané léčivé účinky,
obdobné jako v Izraeli u Mrtvého moře. Přírodního bohatství může každý využít zdarma ke koupelím, zábalům. Úspěšně léčí
kožní, revmatické a veškeré pohybové obtíže, hojí zlomeniny a bolavé klouby. Koncentrace soli ve vzduchu a páry působí jako
UV filtr, i opalování je zde bezpečnější! Pokožka je hladší a krásnější. Klima bez alergenů blahodárně působí na chronické obtíže
dýchacích cest, astma, alergie.

55

Hotel Izán Cavanna ****

Vybavení:
venkovní bazén a terasa s lehátky + bar + WiFi zdarma +
výtah + vnitřní bazén - povinné koupací čepice a pantofle + za poplatek: tenisové kurty + ping pong.
Pokoje:
2 lůžk., klimatizace, TV/SAT, WiFi, balkón, sprcha a WC.
Výhled moře (u 2-3 lůž.) příplatek 150 Kč/noc.
Stravování:
polopenze, snídaně a večeře bohatý bufet+ nápoje
(u večeří 1/2 l vody a 1/4 l místního vína). Za příplatek
plná penze.
Pláž:
písčitá před hotelem, pozvolný vstup do moře-laguny

DOPRAVA:

letecky Praha-San Javier-Praha, transfer jen 30 km do
hotelu. V termínech* je 1 let Valenci (viz str.32).

+

Špičková poloha v La Manga, přímo u písčité pláže laguny a kousek od ostrůvku s léčivým bahnem.
Kvalitní 4* hotel v dosahu nákupních možností, kulturního vyžití a večerní zábavy - kavárny, obchůdky, autobus. zastávka. Z místa celá řada možností zajímavých výletů s průvodcem - historie, zábava
i příroda.

*
CAVANNA 4
hotel IZÁN
e !!
přímo u pláž

MAR MENOR - IZÁN CAVANNA 4*
Termín
27. 5. – 5. 6.
5. 6. – 12. 6.
12. 6. – 19. 6.
19. 6. – 26. 6.
4. 9. – 11. 9.
5. 9. – 16. 9.
11. 9. – 18. 9.
16. 9. – 26. 9.
18. 9. – 25. 9.
25. 9. – 2. 10.
26. 9. – 8. 10.
2. 10. – 9. 10.
8. 10. – 24. 10.

Nocí
9
7
7
7
7
11
7
10
7
7
12
7
16

Č.záj.
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443

Cena

Laguna 0 m
Moře 200 m
s léčivým
Jelení ostrov
350 m
em
bahn

17.990
15.490
15.990
16.990
17.990
21.990
16.990
19.590
15.990
14.990
19.670
14.490
21.990

LAGUNA Mar Menor:
rozloha 170 km2, známá prokazatelně léčivými účinky. Léčivost vody z laguny spočívá ve zvýšené
koncentraci minerálů a solí. Moře je tu velmi mělké, voda si udržuje stálou příjemnou teplotu, až o 5°C
teplejší než ve Středozemním moři! Je dokázáno, že termální koupele zvyšují činnost krevního oběhu.
Odstraňují jedovaté látky z tkání a uvolňují svaly, což léčí revmatismus, artrózu, záněty, nervové choroby a všechny druhy nemocí pohybového aparátu. Léčivé bahno: Při rozborech bahna Mar Menor na
univerzitě v Murcii bylo zjištěno vysoké procento minerálů (Ca, Mg, Na, P, Cl, S) a ideální Ph 7,12 - 8,45.
Lehce nanesená vrstva bahna absorbuje jedy z povrchu kůže, léčí kožní choroby, lupénku, záněty
i akné. Rychle se vstřebává a urychluje hojení ran a zlomenin a celkově pohybového ústrojí a alergií.
Bahno může být aplikováno pod širým nebem či v balneo-centrech i s relaxační masáží.

+ voda a víno
Výtečné jídlo
ské stoly
Bohaté švéd

BONUSY ZDARMA:
• 2 pěší výlety s průvodcem
• Krytý bazén (do 31.5. a od 16.9.)
• Přednáška o procedurách a regionu
• Kyblík na léčivé bahno
• Nadstandardní delegátská péče
Do 31.12. záloha jen 2.500 Kč/os.

koje
Příjemné po

Mar Menor
La Manga a
které léčí
e,
oř
- Menší m

Laguna
Mar Menor

Výběžek
La Manga
24 km
Hotel
Izán Cavanna

o!
, soli a bahn
Léčivé vody

TEPLOTY VZDUCHU VE STÍNU:
- květen, červen a říjen běžně 26°C

DESTINACE
NĚJŚÍ 55+
5-2017
SEZÓN 201

R
NEJPOPULÁ

TEPLOTA VODY V LAGUNĚ:
- květen, červen a říjen běžně 25°C
- koupání je zde možné až do listopadu

Ceny v tabulkách zahrnují: leteckou dopravu včetně všech tax, 7-16x nocleh dvoulůžkový pokoj 4* hotel, polopenze s nápoji (víno a voda u večeří), český delegát
denně v hotelu, „bonusy“ viz výše, transfery letiště-hotel, pojištění CK proti úpadku. Volitelné doplatky: Jednolůžkový pokoj Kč= 2800 Kč (7n),3.600 (9n), 4000 (10n),
4400 (11n), 4800 (12n), 6400 (16n) • Obědy Kč za os=1980 (7n), 2550 (9n), 2830 (10n), 3110 (11n), 3395 (12n), 4525 (16n) • Pojištění KOMPLEX (LV+storno)=29 Kč/os a den
• DĚTI ceny: do 12,99 let se 2 dosp. na pokoji v Kč=10.990 (7n), 11.990 (9n),12.990 (10,11,12)• Děti 0-1,99 let (infant) bez služeb platí paušál letišt. taxy = 1290 Kč • Sleva
dospělý na 3. lůžku =sleva 1000 Kč (nelze 4 dospělí na pokoji, max. 2 dospělí+2 děti)
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= Pozapomenutá krása, která mile překvapí
all inclusive polopenze
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Země krásných starobylých měst, přírodních pláží i velkolepých hor, archeologických nalezišť a vlídných a milých
obyvatel, z nichž vzešla i světice Matka Tereza, taková je
Albánie. Zajímavá země mnoha kontrastů, nádherné přírody
a vyhlášené gastronomie mísící vlivy řeckých a tureckých prvků, i lahodného vína. Letovisko Dürres, neboli česky Drač, leží cca
40 km od letiště a hlavního města Tirany. Drač je nejstarším albánským městem a je známa také jako bývalé hlavní město. Momentálně
je nejdůležitějším přístavem země, v jehož jižní části vyrostlo významné
přímořské letovisko. Nabízí 10 km pěkných pláží s čistými vodami Jadranu.

Hotel Grand Blue FAFA ***** (Golem/Drač)

Nejnovější 5* hotel řetězce Fafa se nachází na Dračské riviéře, v letovisku Golem, což je v podstatě nová turistická zóna města Durrës (Drač). Komfortně
vybavený a moderní hotel leží přímo u soukromé písečné pláže, kde mají hosté
zdarma lehátka a slunečníky. Pláž je od hotelu oddělena jen promenádou. V blízkosti hotelu najdete restaurace, bary i obchody. Do centra města Drač ( cca 12 km)
se pohodlně dostanete cenově dostupnými taxi nebo místním busem. Výhodou je
také krátký transfer- letiště Tirana je cca 40 km.
Vybavení, služby, aktivity v okolí:
recepce, restaurace, bar, venkovní bazén s terasou, lehátky a slunečníky zdarma,
ručníky k bazénu/ na pláž (za poplatek), WiFi (zdarma), konferenční místnost, 1 x
týdně folklorní večer, autopůjčovna. V termínu 4.6.-13.6. je možné zvolit pobyt se
zdravotním cvičením s fyzioterapeutkou= cena zájezdu je 17.990 Kč.
Pokoje:
moderní 2-4 lůžkové pokoje. Vybavení: balkon, minilednička, rychlovarná konvice,
TV, koupelna s WC, fén, klimatizace, telefon, trezor (za poplatek).
Stravování:
polopenze- snídaně a večeře formou bufetu včetně vody a vína. Obědy (plná penze) nebo all inclusive za doplatek 2.550 Kč (7 nocí), 3.280 Kč (9 nocí).
Pláž:
Soukromá písečná pláž s lehátky a slunečníky zdarma (dle dostupnosti) je od hotelu oddělena jen pěknou promenádou. Z široké písečné pláže je vstup do moře
pozvolný.

ALBÁNIE-Grand Blue FAFA 5*
Termín
04.6.-13.6.
13.6.-20.6.
03.9.-10.9.
10.9.-17.9.
17.9.-26.9.

Nocí Č.záj.
9
7
7
7
9

460
461
462
463
464

Cena

16.990
15.990
16.990
15.990
17.490

BONUSY ZDARMA:
• Nadstandardní delegátská péče
• Plážová lehátka a slunečník
• Přípitek na uvítanou
• Promítání dokumentu o Albánii
Do 31.12. záloha jen 2.500 Kč/os.

Albánské Alpy a jezera se řadí k nejkrásnějším místům země. Můžete navštívit v rámci celodenního
výletu: cca 55 €.

Projděte s průvodcem večerní Dračí, ochutnejte vyhlášenou zmrzlinu a v rámci galavečeru nebude
chybět ani známý koňak: cca 20 €.

Příznivcům historie je na výběr řada výletů. Můžete shlédnout byzantská i antická města, včetně
UNESCO památek: cca 25-45 €.

Ceny v tabulce str. 34 zahrnují: leteckou dopravu včetně všech tax, 7x nocleh dvoulůžkový pokoj 5* hotel, polopenze s nápoji (víno a voda u večeří), český delegát
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denně v hotelu, „bonusy“ viz výše, transfery letiště-hotel, pojištění CK proti úpadku. Volitelné doplatky: Jednolůžkový pokoj Kč: 3.630 (7n), 4.670 (9n) • Pojištění KOMPLEX
(LV+storno) = 29 Kč/os a den • Obědy Kč= 1.980 (7n), 2.545 (9n) • Ceny děti: do 11,99 let se 2 dospělými na pokoji= cena 13.490 Kč (7n), 14.990 Kč (9n) • Děti 0-1,99 let
(infan t) bez služ eb platí paušál letišt. taxy = 1.290 Kč . Slevy dospělý na 3. nebo 4.lůžku = sleva 800 Kč. Výlety na místě.

s
polopenze

55
+

Vybavení, služby, aktivity v okolí::
venkovní bazén s lehátky a slunečníky zdarma, bar, non-stop recepce, bezplatné Wi-fi ve společných prostorách, internetový koutek, moderně vybavená posilovna, směnárna, dětský koutek, stolní fotbálek, volejbal na pláži. Směnárna
a supermarket hned vedle hotelu, kasino na promenádě, živá hudba v taverně
na blízkém molu.

ři

Hotel je situován přímo u soukromé písčité pláže Jaderského moře a je osvědčený svojí pestrou a výbornou kuchyní. Z hotelu jezdí do historického centra města
Durrës pravidelná doprava, cesta trvá pouhých 5 minut. Kdykoli se tak můžete
procházet po městské promenádě lemované palmami, obchody a ochutnávat
výbornou zmrzlinu či známý albánský koňak Skanderbeg.

io

Hotel VIVAS **** (Drač)

en

ALBÁNIE = Zapomenutá krása, která mile překvapí

Pokoje:
2-4 lůžkové s individuální klimatizací, trezor (za poplatek cca 3 €/den), SAT/TV,
telefon, malá chladnička, koupelna s WC, fén, balkon nebo terasa. Ve 4 lůž. pokojích lze max. 2 dosp. +2 děti (patrové lůžko).
Stravování:
v hotelové restauraci s krásným výhledem na moře. Polopenze, snídaně a večeře
bufetové + nápoje voda a víno. Za příplatek obědy (plná penze).
Pláž:
písčitá přímo u hotelu, lehátka a slunečníky zdarma (dle dostupnosti). Hotelová
pláž je ohraničena nízkou zídkou a vstup do moře je zde uzpůsoben po schůdkách. Pozvolný vstup do moře z písečné pláže je hned vedle hotelového mola.

ALBÁNIE-Vivas 4*
Termín
13.6.-20.6.
03.9.-10.9.
10.9.-17.9.
17.9.-26.9.

Nocí Č.záj.
7
7
7
9

465
466
467
468

Cena

14.490
15.490
14.990
16.490

BONUSY ZDARMA:
• Nadstandardní delegátská péče
• Plážová lehátka a slunečník
• Přípitek na uvítanou
• Promítání dokumentu o Albánii
Do 31.12. záloha jen 2.500 Kč/os.

Ceny v tabulce na str. 35 zahrnují: leteckou dopravu včetně všech tax, 7-9x nocleh dvoulůžkový pokoj 4* hotel, polopenze s nápoji (víno a voda u večeří), český delegát
denně v hotelu, „bonusy“ viz výše, transfery letiště-hotel, pojištění CK proti úpadku. Volitelné doplatky: Jednolůžkový pokoj Kč= 3.500 (7n, 4.500 (9n) • Pojištění KOMPLEX
(LV+storno) = 28 Kč/os a den • Obědy Kč= 1.980 (7n), 2.545 (9n) • Ceny děti: do 11,99 let se 2 dospělými na pokoji cena= cena 12.990 Kč(7n), 14.990 Kč (9n) • Děti 0-1,99 let
(infant) bez služeb platí paušál letišt. taxy = 990 Kč. Slevy dospělý na 3. nebo 4.lůžku = sleva 800 Kč. Výlety na místě.
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polopenze

i5

5

+ SARDÍNIE = Karibik Středomoří (Itálie)

se

ni

oř

Někdejší Sardinské království si i ve svazku s Itálií zachovává
svoji osobitost a kulturu. Privilegia a samostatnost zaručuje hrdému národu ústava z r. 1948. Po Sicílii jde o největší italský ostrov.
Zde se musí líbit snad každému cestovateli. Moře hraje desítkami odstínů modré, azurové a modrozelené. Voda je průzračně čistá a v kombinaci s bělostnými plážemi jihu - Costa Smeralda se přímo nabízel přívlastek „Karibik Středomoří“. Kromě krás Sardínie máte i unikátní možnost
poznat francouzskou Korsiku, jejíž břehy jsou odtud vzdáleny jen 15 km.

Baia delle Mimose **** (Badesi)

Doporučujeme klientům, kteří upřednostňují pobyt v blízkosti krásné přírody a pláže. Hotel známý z minulých let jako Futura Style Sporthotel se nachází přímo u jedné z nejdelších
pláží na Sardinii, mezi městy Castelsardo a Isola Rossa na severozápadě Sardinie. Okolí hotelu
nadchne milovníky přírody. Procházky k deltě řeky Coghinas, pozorování různých druhů vodních a stěhovavých ptáků a místního ekosystému, cestičky podél moře, hájů, možností je nepřeberně. Hotel nabízí relax, ale i spoustu aktivit k aktivnímu vyžití, včetně vodních sportů, pořádá
zábavné animace a možnost dopravy do 7 km vzdáleného Městečko Badesi, proslulé vinařstvím.
Transfer z letiště Alghero je cca 82 km.

Vybavení, služby, aktivity v okolí:
recepce, restaurace, bar, venkovní bazén s terasou se slunečníky a lehátky zdarma (dle dostupnosti),
Wi-Fi ve společných prostorách zdarma, obchod. Fotbalové a basketbalové hřiště, minigolf, stolní tenis, lukostřelba, windsurfing, kanoe, animace – sportovní kurzy a turnaje během dne, večerní programy. Za poplatek: půjčovna aut, skútrů a jízdních kol, tenisové kurty, svoz do městečka. Ve 2 termínech
také pobyt s relaxačním cvičením se zkušenou profesionální instruktorkou: 13.6.-20.6.=17.490 Kč,
20.6.-27.6.=18.490 Kč
Pokoje:
86 pokojů v hlavní budově a v nových vedlejších budovách. Pokoje jsou 2-4 lůžkové, v přízemí nebo
v prvním patře. Pokoje jsou zařízené moderně a komfortně. Vybavení: balkon nebo terasa, minilednička, TV, koupelna s WC, fén, trezor, klimatizace.

spozici
V areálu k di
n
ý
i pěkn bazé

Stravování:
polopenze - snídaně a večeře formou bufetu včetně vody a vína. Obědy (plná penze) lze za doplatek.
Pláž:
krásná písečná pláž s pozvolným vstupem do Thyrhénského moře je vzdálená cca 250 m. Slunečník a 2 lehátka
(křesílka) na pokoj zdarma.

SARDÍNIE - Baia Delle Mimose 4*
Termín
04.6.-13.6.
13.6.-20.6.
20.6.-27.6.
04.9.-11.9.
11.9.-18.9.
18.9.-25.9.

Nocí Č.záj.
9
7
7
7
7
7

450
451
452
453
454
455

Cena

18.590
16.490
17.490
17.990
16.990
15.990

BONUSY ZDARMA:
• Nadstandardní delegátská péče
• Plážová lehátka a slunečník
• Přípitek na uvítanou
Do 31.12. záloha jen 2.500 Kč/os.

GIARA DI GESTURI - dobrodružná výprava na planinu
s majestátnými korkovými duby a volně žijícími divokými koňmi.

NEPTUNOVA JESKYNĚ - oblíbený výlet k Neptunově
jeskyni a do města Alghero s křivolakými uličkami
a květinovými balkony.

Ceny v tabulce str. 36 zahrnují: leteckou dopravu včetně všech tax • 7-9 x nocleh dvoulůžkový pokoj • polopenze s nápoji (víno a voda u večeří) • český delegát denně
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v hotelu • bonusy viz výše • transfery letiště-hotel • 100% pojištění zájezdu-CK proti úpadku. Volitelné doplatky: Jednolůžkový pokoj v limitovaném počtu za os a turnus v Kč=
2.800 (7n), 3.600 (9n) • Pojištění osoba KOMPLEX (LV+storno)=29 Kč/os a den • Obědy za os Kč: 1.980 (7n), 2.545 (9n) DĚTI ceny: do 11,99 let se 2 dospělými na pokoji= cena
Kč 13.990-14.990 Kč • Děti 0-1,99 let (infant) bez služeb platí paušál letišt. taxy = 1290 Kč. Dospělý na 3. nebo 4.lůžku =bez slevy. Výlety na místě.

s
polopenze

55
+

tříhvězdičková rezidence Sciabache se rozkládá ve středomořské zahradě s mnoha palmami
a barevnými květinami. Sestává se z nízkých domků s prakticky zařízenými pokoji. V blízkosti
rezidence se nachází soukromá pláž, poskytující ideální podmínky pro odpočinkovou dovolenou. Nejbližší nákupní možností a vlakové nádraží se nachází asi 1,5 km v letovisku Marina
di Zambrone. Krásné městečko Tropea je vzdáleno pouze 12 km. Transfer letiště Lamezia
Terme je cca 50 km.

ři

Residence SCIABACHE *** (pobřeží Capo Vaticano)

io

Region Kalábrie leží na samé špičce italské „boty“. Byla odedávna křižovatkou starověkého
Řecka a Říma. Stopy dávných časů si tu připomeneme na každém kroku. Členitá krajina ,
útesy, vodopády, největší evropský kaňon a pochopitelně pláže s třpytivým Tyrhénským
mořem na západě a s mořem Jónským na východě, jsou nabídkou, kterou žádný jiný italský
region neposkytne. Jižanský temperament, ale i pohoda jsou pověstné a přesně to je to, co
dělá Kalábrii jedinečnou.

en

ITÁLIE Kalábrie 55+ = výprava na jih

Vybavení a služby hotelu:
recepce, restaurace, bar u bazénu, venkovní bazén (nutná koupací čepice), terasa s lehátky a
slunečníky (zdarma), Wi-Fi ve společných prostorách (zdarma), amfiteátr, zahrada, malá ZOO,
doprava do města Tropea, Pizzo a Capo Vaticano (na objednávku, za poplatek). Aktivity: turistika a cykloturistika, šipky, stolní tenis, tenisový kurt.
Pokoje:
hotel svým klientům nabízí plně vybavené 2 – 4 lůžkové pokoje s výhledem do středomořské
zahrady. Některé pokoje disponují kuchyňkou (bez vybavení). Vybavení pokoje: balkon nebo
terasa, minilednička, TV, koupelna s WC, fén, trezor (za poplatek), klimatizace (na vyžádání),
telefon.
Stravování:
polopenze - snídaně formou bufetu, večeře servírované včetně vody a vína. Obědy lze za
doplatek.
Pláž:
zhruba 300 m od residence je soukromá pláž s bělostným pískem a s menšími oblázky. Vstup
do moře je rychleji se svažující. Lehátka a slunečníky zdarma.
KALÁBRIE Sciabache 3*
Termín
20.6.-27.6.
05.9.-12.9.
12.9.-19.9.

Nocí
7
7
7

Č.záj.
Cena
457 15.990
458 15.990
459 14.990

BONUSY ZDARMA:
• Nadstandardní delegátská péče
• Lehátka a slunečník na hotelové pláži
zdarma (dle dostupnosti)
• Přípitek na uvítanou
Do 31.12. záloha jen 2.500 Kč/os

LIPARSKÉ OSTROVY - během lodního výletu poznáte tři naprosto odlišné ostrovy. Doutnající vulkán
Stromboli , kde se můžete vykoupat v čistém moři
u černé pláže. Na Vulcanu můžete vyzkoušet sirné
léčivé jezírko. Na Lipari je hostům k dispozici promenáda s obchody a starobylé centrum s malebnými uličkami..

PIZZO - na skalní plošině nad mořem se tyčí aragonská pevnost a středověké město Pizzo. Během
procházky byste rozhodně neměli vynechat návštěvu některé ze zmrzlináren a vyzkoušet zdejší
světově proslulou pochoutku „tarufo“, čokoládovo-oříškové koule plněné lahodným krémem a sypané kakaem. Právě v Pizzu umí prý tu nejlepší.

TROPEA - se rozhodně řadí mezi nejfotogeničtější objekty celé Kalábrie. Na vysoké skále v moři nad pláží
se tyčí kostel St. Maria. Na protějším břehu je zachovalé staré město s mnoha významnými památkami
a paláci někdejší šlechty. Křivolaké uličky připomínají
dávné časy i zároveň lákají k návštěvě některé z mnoha výtečných kaváren a cukráren či obchůdků.

Ceny v tabulce str. 37 zahrnují: leteckou dopravu včetně všech tax • 7x nocleh dvoulůžkový pokoj • polopenze s nápoji (víno a voda u večeří) • český delegát
denně v hotelu • „bonusy“ viz výše • transfery letiště-hotel • 100% pojištění zájezdu- CK proti úpadku. Volitelné doplatky: POJIŠTĚNÍ cestovní (detaily str.3) typ STANDARD (léčeb. výlohy)= 17 Kč/osoba/ den nebo pojištění KOMPLEX včetně storna 29 Kč/osoba/den • Pobytová taxa splatná na místě cca 1,7 €/os./noc • Cena obědy
jednolůžkový pokoj a dětské ceny na vyžádání v CK. Výlety na místě.
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Další zajímavé letecké zájezdy na našem webu
Program 55+ : v ceně výlet , delegát denně v hotelu
0 Kč
od 14.99

MADEIRA - PORUGALSKO

Hotel DORISOL 3*

polopenze
Odlety: 15.5, 22.5, 09.10, 16.10.
Výlet do Funchalu zdarma!

0 Kč
od 13.99

ZAKYNTHOS - ŘECKO

Hotel POSEIDON 3*

all inclusive
Odlety: 28.5, 31.5, 4.6., 7.6, 13.9.,
17.9., 20.9., 24.9.
Výlet večerní Zakynthos zdarma!

0 Kč
od 10.99

KOS - ŘECKO

Hotel SOVEREIGN 4*

all inclusive
Odlety: 28.5, 31.5, 4.6., 7.6, 13.9.,
17.9., 20.9., 24.9.
Lodní výlet zdarma!

Dovolená s dětmi: tobogány, bazén, animace, pláž.servis

RHODOS - ŘECKO

Hotel Labranda Blue Bay 4*
all inclusive

BULHARSKO

EGYPT

Hotely ROYAL 4*

PICKALBATROS 4*

EGYPT

TURECKO

all inclusive

all inclusive

Oblíbené hotely pro všechny

BULHARSKO

Hotel PERLA 3*

polopenze, all inclusive
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Hotel ALI BABA 4*
all inclusive

Hotel TOP 4*
all inclusive

Ceny a termíny na našem webu www.megadovolena.cz

OBECNĚ K ZÁJEZDŮM 55+ a LETECKÝM ZÁJEZDŮM
PLATEBNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ PRO LETECKÉ ZÁJEZDY (včetně 55+ programu)

Záloha při objednávce do 31.12.2018 činí jen 2500 Kč/os, II. Záloha do 50% splatná do 15.02.2019 a doplatek do 30 dnů před
odletem. Od 01.01.2019 činí záloha i doplatek 50%.
Podmínkou pro získání dotované ceny programu Senioři 55+ je věk 55+ nebo mladší osoba cestující s jednou osobou 55+.
Programu se mohou zúčastnit i osoby mladší 55 let, cestující bez seniorů, na ně se však dotace nevztahuje a doplatí částku 2500 Kč
na jednu cest.smlouvu. Dotace 2500 Kč je již odečtena z publikované ceny. Na ceny programu 55+ nelze nárokovat další slevy
uvedené na str.3 tohoto katalogu, s výjimkou věrnostní –zákaznické slevy 500 Kč. Případné doplatky nebo slevy zde neuvedené jsou
platné dle potvrzení ze strany CK F&K.
Prodloužení pobytu je možné formou přiobjednání dalšího turnusu se slevou 1000 Kč/osoba.

NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY / FAKULTATIVNÍ SLUŽBY

Pojištění KOMPLEX (léčebné výlohy + storno + zavazadla) za osobu/den bez rozdílu věku = 29 Kč. Detaily a výše plnění str. 3.
SVOZY na letiště Praha z Moravy (cena za osobu obousměrně): z Jihlavy = 500 Kč, z Brna = 600 Kč, z F.Místku, Ostravy, Opavy, Nového Jičína,
Olomouce, Prostějova = 750 Kč.

PARKOVÁNÍ U LETIŠTĚ V.Havla v Praze GO
PARKING: Pro Vaši leteckou dovolenou nabízíme zvýhodněné parkování u letiště Praha.
Na nonstop hlídaném parkovišti zaparkujete
kdykoliv bezpečně Váš vůz a pracovníci Vás
se zavazadly ihned odvezou až před vchod
letištní haly. Zde Vás pak čekají opět při příletu a stejně tak pohodlně odvezou k vozu na
parkoviště. Parkoviště je nonstop 24 hod otevřeno a monitorováno kamerovým systémem.

Ceník parkovné GO PARKING (Kč)
za auto včetně odvozu
Dní

01.1.-31.5.
01.10.-31.12.

01.6.-30.9.

7
8
9
10
11
12

890
890
1090
1140
1190
1290

950
950
1200
1250
1350
1450

POJIŠTĚNÍ AUTO PLUS - PRO BEZSTAROSTNOU CESTU K MOŘI
Od teď máte zase o starost méně. S pojištěním Auto+ Vás při cestě na dovolenou Vaším vozem nezaskočí nenadálé komplikace, ať už jde o poruchu, havárii, či „jen“ o ztrátu klíčků. Asistenční služba Vám pomůže vše
vyřešit v českém jazyce. Pojištění se sjednává jako doplněk k cestovnímu pojištění Standard nebo Komplex,
k zájezdům CK F&K a řídí se Všeobec.podmínkami DPP/Ces/A/17 a souvisejícími, detailní informace získáte
v CK u prodejce. Cena pojištění činí jen 390 Kč za vůz na celou dovolenou (na max. 31 dní) s pojistným
plněním až 100.000 Kč.
Předmětem pojištění jsou:
Telefonická pomoc (zkontaktování s autorizovaným servisem, konzultace, konferenční hovor)
Technická pomoc (služby mechanika, odtah do servisu,dovezení paliva apod.)
Přeprava v zahraničí a náhradní ubytování (až 2 noci a doprava či náhradní vůz při nepojízdnosti)
Repatriace vozu (nárok na odtah nepojízdného vozu do ČR)
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VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY
Formulář pro informace k zájezdu podle § 1b odst. 1 písm. a) nebo písm. b) bodů 1 až 4 zákona č. 159/1999 Sb.

Soubor služeb cestovního ruchu, které jsou Vám v tomto katalogu nabízeny, představují zájezd podle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, který provádí směrnici (EU) 2015/2302.
Budete moci uplatnit veškerá práva, která pro Vás vyplývají z právních předpisů Evropské unie týkajících se zájezdů. Cestovní kancelář F+K Sokolov.s.r.o., IČ:29092191, koresp. adresa a
provozovna Staré náměstí 37, Sokolov 356 01 ponese plnou odpovědnost za řádné poskytnutí služeb zahrnutých do zájezdu.Cestovní kancelář F+K Sokolov.s.r.o., IČ:29092191, provozovna
Staré náměstí 37, Sokolov 356 01 má ze zákona povinnost zajistit ochranu pro případ úpadku (pojištění záruky nebo bankovní záruka), na základě které Vám budou vráceny uskutečněné
platby za služby, které Vám nebyly poskytnuty z důvodu jejího úpadku, a pokud je součástí zájezdu doprava, bude zajištěna Vaše repatriace.
Základní práva zákazníka podle zákona č. 159/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů:
• Před uzavřením smlouvy o zájezdu obdrží zákazník všechny nezbytné informace o zájezdu podle § 9a zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých
činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, tj. např. místo určení cesty nebo pobytu, dopravní prostředky, ubytování, stravování a další.
• Cestovní kancelář odpovídá zákazníkovi za řádné poskytnutí všech cestovních služeb zahrnutých ve smlouvě o zájezdu.
• Zákazník obdrží telefonní číslo pro naléhavé případy nebo údaje o kontaktním místu, kde se může spojit s cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou, která zprostředkovala prodej zájezdu.
• Zákazník může s přiměřeným předstihem a případně po uhrazení dodatečných nákladů postoupit smlouvu o zájezdu na jinou osobu.
• Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku) a získat zpět veškeré platby, pokud došlo k výrazné změně jakéhokoli zásadního prvku zájezdu, s výjimkou
ceny. Pokud cestovní kancelář před zahájením poskytování zájezdu tento zájezd zruší, má zákazník právo na vrácení ceny zájezdu a případně na náhradu škody.
• Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku) před zahájením zájezdu, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí
nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu (například vyskytnou-li se
v místě určení cesty nebo pobytu závažné bezpečnostní problémy, které by mohly zájezd ovlivnit).
• Zákazník může před zahájením poskytování zájezdu od smlouvy odstoupit, pokud zaplatí přiměřené a zdůvodnitelné odstupné (storno poplatek).
• Pokud nelze po zahájení poskytování zájezdu poskytnout jeho podstatné prvky v souladu se smlouvou, musí být zákazníkovi nabídnuto vhodné náhradní řešení bez dalších nákladů.
Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku), pokud nejsou služby poskytovány v souladu se smlouvou, přičemž tato skutečnost podstatně ovlivňuje
plnění služeb zahrnutých do zájezdu a cestovní kancelář neposkytla vhodné náhradní řešení.
• V případě neposkytnutí nebo nesprávného poskytnutí služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu má zákazník právo na slevu z ceny zájezdu, náhradu škody nebo obojí.
• Cestovní kancelář má povinnost poskytnout pomoc, pokud se zákazník ocitne v nesnázích.
• Ocitne-li se cestovní kancelář v úpadku, bude zákazníkovi vrácena zaplacená záloha nebo cena zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd v případě neuskutečnění zájezdu, nebo
rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že k úpadku došlo po zahájení poskytování zájezdu. Ocitne-li se cestovní kancelář v úpadku po
zahájení poskytování zájezdu a je-li součástí zájezdu doprava, bude zajištěna repatriace zákazníka. Cestovní kancelář F+K Sokolov.s.r.o., IČ:29092191, koresp. adresa a provozovna Staré
náměstí 37, Sokolov 356 01 si zajistila ochranu pro případ úpadku (pojištění záruky nebo bankovní záruka) u subjektu u subjektu UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 136/810, 160 12 Praha
6, IČO: 492 404 80, https://www.uniqa.cz/, zastoupené společností FIDUCIA, s.r.o., Hlavní 681/97, 141 00 Praha 4, IČO: 270 82 121, http://www.fiducia.cz/, kontaktní údaje: adresa: FIDUCIA,
s.r.o, Národní třída 10, 110 00 Praha 1, telefonní číslo +420 272 101 020, e-mail adresa fiducia@fiducia.cz. Na tento subjekt se zákazník může obrátit v případě, že byly služby odepřeny z
důvodu úpadku cestovní kanceláře.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 je provedena v českém právním řádu zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností
v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 111/2018 Sb., a § 2521 až 2549a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 111/2018 Sb., dostupnými na webových stránkách
Ministerstva pro místní rozvoj (http://www.mmr.cz); tato forma zveřejnění má informativní charakter.

INFORMAČNÍ VÝŇATEK (Zkrácená verze) VOP Cestovní kanceláře F&K
Na zájezdy a služby z tohoto katalogu se vztahují Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VOP). VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy o zájezdu. Kompletní verzi VOP obdrží zákazník
automaticky při nabídce a/nebo prodeji zájezdu, VOP jsou k dispozici na www.ckfk.cz/další-informace, v provozovně CKFK a u autorizovaných prodejců.
Článek II – CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY.
1. Zákazník je povinen uhradit cenu zájezdu nebo služby CR před jeho zahájením a cenu pobytu před nastoupením na pobyt. Za zaplacení ceny se považuje, podle formy úhrady, den
převzetí hotovosti, den platby platební kartou a nebo den připsání platby na účet CKFK. Výše záloh a časový rozvrh plateb jsou stanoveny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
takto: a) zákazník je povinen při vzniku smluvního vztahu uhradit zálohu ve výši 50 % sjednané ceny, b) doplatek ceny je zákazník povinen uhradit nejpozději 30 dnů před zahájením
zájezdu nebo nástupem na pobyt; V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 30 dnů před zahájením zájezdu nebo nástupem na pobyt je zákazník povinen uhradit 100 %
sjednané ceny již při vzniku smluvního vztahu. Při porušení tohoto závazku má CKFK právo od Smlouvy o zájezdu nebo od Smlouvy o zajištění pobytu odstoupit. 2. Sjednané ceny a rozvrhy
plateb jsou určeny smlouvou o zájezdu. 3. V případě bankovního převodu zákazník poukazuje platbu na účet F+K Sokolov s.r.o.: 43-6306370247/ 0100. Při převodu prostředků je nutné u
každé platby uvádět variabilní symbol = číslo zájezdu uvedené ve smlouvě o zájezdu.
Článek III – PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
1. K základním právům zákazníka patří zejména:
a) právo postoupit Smlouvu o zájezdu, splňuje-li třetí osoba
podmínky účasti na zájezdu, a písemně CKFK oznámit, že se
místo něho zájezdu zúčastní jiná osoba uvedená v oznámení. V případě, že zákazník právo na změnu v osobě účastníka
zájezdu chce uplatnit, je povinen dodržet postup a podmínky dle odst. 2 písm. b) tohoto článku.
2. K základním povinnostem zákazníka patří zejména:
a) poskytnout CKFK součinnost, která je potřebná k řádnému
zabezpečení a poskytnutí služeb, především pravdivě a úplně uvádět CKFK požadované údaje ve smlouvě vč. jakýchkoliv změn takových údajů.
b) v případě, že zákazník využije svého práva na oznámení
změny v osobě zákazníka zájezdu dle odst. 1 písm. a) tohoto
článku, je povinen oznámení učinit v textové podobě a doručit je CKFK případně prodejci, u kterého uzavřel Smlouvu o
zájezdu, a k oznámení přiložit podepsané prohlášení nového
zákazníka (postupníka), které obsahuje všechny jeho osobní
údaje potřebné k uzavření smlouvy, že:
- souhlasí s uzavřenou Smlouvou o zájezdu a
- splňuje podmínky pro účast na zájezdě.
Oznámení je včasné, je-li CKFK doručeno alespoň sedm dnů
před zahájením zájezdu. V případě změny v osobě zákazníka
zájezdu dle tohoto ustanovení jsou postupitel a postupník
zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení ceny zájezdu a k
úhradě nákladů, které CKFK v souvislosti se změnou zákazníka vzniknou, zejména půjde o poplatek za překnihování
/administrač. poplatek CKFK ve výši 500 Kč za smlouvu. Při
provedení změny jsou vždy účtované aktuální ceny bez slev.
Článek VI – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A ODSTUPNÉ
1. CKFK je oprávněna před zahájením zájezdu nebo nástupu
na pobyt od Smlouvy o zájezdu nebo Smlouvy o zajištění pobytu odstoupit z důvodu a) zrušení zájezdu nebo zrušení pobytu dle článku V, odst. 1 VSP, nebo b) poruší-li zákazník svou
povinnost vyplývající ze smlouvy. Oznámení o odstoupení
od smlouvy doručí CKFK zákazníkovi. Účinky odstoupení od
smlouvy nastávají dnem doručení oznámení.
2. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy před zahájením
zájezdu nebo nástupu na pobyt
a) bez uvedení důvodu,
b) nesouhlasí-li se změnou závazků vyplývající ze smlouvy

dle článku V, odst. 2 VSP,
c) z důvodů porušení povinností CKFK, vyplývajících ze
smlouvy,
d) v případě Smlouvy o zájezdu dále také, jestliže v místě
určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí
nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají
významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu
osob do místa určení cesty nebo pobytu.
Oznámení o odstoupení od smlouvy zákazník doručí CKFK,
popřípadě prodejci, u kterého zájezd nebo pobyt zakoupil.
V oznámení zákazník musí uvést jméno, příjmení, adresu,
číslo zájezdu. Odstoupení od smlouvy může zákazník rovněž
sepsat v prodejním místě, kde zájezd nebo pobyt zakoupil.
Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení
oznámení.
3. Dojde-li k odstoupení od smlouvy dle ustanovení odst.
1 písm. a) a odst. 2 písm. b), c) nebo d) tohoto článku VSP
je CKFK povinna bezodkladně, nejpozději do 14 dnů od odstoupení, vrátit veškeré platby uhrazené zákazníkem nebo v
jeho prospěch. V případech uvedených v odst. 1 písm. a) a
odst. 2 písm. d) tohoto článku VSP nevzniká CKFK vůči zákazníkovi povinnost k náhradě škody.
4. V případě odstoupení zákazníka od smlouvy dle ustanovení odst 2 písm. a) tohoto článku VSP nebo odstoupí-li CKFK
od smlouvy z důvodu porušení povinnosti zákazníkem stanovené smlouvou a VSP, je zákazník povinen zaplatit CKFK
odstupné ve výši stanovené v odstavci 7, pokud není ve
smlouvě uvedeno jinak.
5. V případech, kdy cenu, příp. část ceny zájezdu/pobytu zákazník uhradil formou poukázky (poukazu) CKFK nebo jiné
poukázky (poukazu) CKFK přijímané, zákazník i CKFK ve věci
úhrady odstupného postupují v souladu se stanovenými
podmínkami pro jejich uplatnění a přijímání.
6. Nenastoupí-li zákazník na zájezd/pobyt bez předchozího
odstoupení od smlouvy nebo nemůže-li pokračovat v zájezdu, či čerpání jednotlivých služeb cestovního ruchu z důvodu, že nesplnil některou z povinností dle čl. III odst. 2 písm. f )
a g) VSP, hradí 100 % sjednané ceny.
7. Výše odstupného při odstoupení od smlouvy před nástupem na zájezd nebo nástupu na pobyt je stanovena na
osobu vč. dětí.
Odstupné u zájezdů, pobytů a jiných služeb CR je stanoveno ve výši skutečně vzniklých nákladů spojených se
zrušením zájezdu, pobytu nebo služby CR, nejméně však:

v případě odstoupení od smlouvy nejpozději...
a) do 90 dnů před zahájením zájezdu/čerpání první služby
2 000,- Kč za osobu u leteckých zájezdů
500,- Kč za osobu u ostatních zájezdů/pobytů/služeb CR
b) 89. až 60. den před zahájením zájezdu/čerpání první služby
30 % sjednané ceny u leteckých zájezdů
800,- Kč za osobu u ostatních zájezdů/pobytů/služeb CR
c) 59. až 46. den před zahájením zájezdu/čerpání první služby
50 % sjednané ceny u leteckých zájezdů
500,- Kč za osobu u ostatních zájezdů/pobytů/služeb CR
d) 45. až 30. den před zahájením zájezdu/čerpání první služby
75 % sjednané ceny u leteckých zájezdů
50 % sjednané ceny u ostatních zájezdů/pobytů/služeb CR
e) 29. až 14. den před zahájením zájezdu/čerpání první služby
100 % sjednané ceny u leteckých zájezdů
70 % sjednané ceny u ostatních zájezdů/pobytů/služeb CR
f) 14 a méně dní před zahájením zájezdu/čerpání první služby
100 % sjednané ceny.
8. Sjednanou cenou se pro účely výpočtu odstupného rozumí celková cena zájezdu/pobytu/služby včetně ceny všech
zákazníkem zakoupených fakultativních služeb.
9. Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady
CKFK a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb.
10. CKFK má právo započíst na úhradu odstupného uhrazené zálohy nebo zaplacenou cenu. V případě, že odstupné je
vyšší než zaplacená záloha, je zákazník povinen rozdíl uhradit nejpozději do 10 dnů od vyúčtování.
11. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka
platí pro výpočet odstupného den, kdy nastaly účinky odstoupení. V případě odstoupení od smlouvy ze strany CKFK,
je rozhodným dnem pro výpočet odstupného, den zrušení
zájezdu v rezervačním systému CKFK.

Cestovní kancelář F&K – www.ckfk.cz, tel.: 352 623 319
Staré náměstí 37, Sokolov, ckfk@ckfk.cz
Datum tisku: 14.11.2018. Chyby v tisku vyhrazeny.

