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Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Itálie, 
Slovensko, Maďarsko

V nabídce CK jsou rovněž letecké zájezdy 
do celého světa od renomovaných 

cestovních kanceláří
vyžádejte si konkrétní nabídky do své vyvolené destinace!

MŮŽETE SI U NÁS 
TAKÉ OBJEDNAT:

eXotIkU - Mexiko, Thajsko, Sri Lanku, 
Kubu, Spojené Arabské Emiraty, atd.,
PozNávacÍ zájezdy letecky i autobusem, 
EUROVÍKENDY, zájezdy do ŘECKA, 
BULHARSKA, ŠPANĚLSKA, AUTOBUSOVOU DOPRAVU
do choRvatska - samostatné jízdenky.
vyŽádejte sI NaBÍdkU v NaŠÍ ck!
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BOSNA A HERCEGOVINA - NEUM

Městečko leží 65 km před Dubrovníkem, v Klekském zálivu, blízko poloostrova Pelješac a jeho poloha je jako stvořená pro výlety do Dubrovníka, 
Mostaru, do poutního místa Medugorje a k vodopádům Kravica, na ostrov Korčula, do Stonu či na krásnou pláž v Prapratnu. Krátké přímořské 
pobřeží BiH protíná pobřeží chorvatské, výhodou jsou nízké ceny v obchodech (potravin, alkoholu, cigaret, oblečení, sportovní obuvi, atd...).

KLIMATIzACE, INTERNET, BAzÉN
Poloha: cca 150 m od pláží, v kopci, na pláž vedou hotelové výtahy, 
možno rovněž pěšky od bazénu ze 3. patra pěšky po schodech a hote-
lovým parkem. Nově rekonstruovaný luxusní hotel ****.
Vybavení: restaurace, bar, plážová restaurace, bazén s mořskou vodou, 
WELLNESS SPA, masážní salón, vlastní parkoviště, podzemní garáž, in-
ternet. V projektu je rovněž vybudování diskotéky.
Pokoje: dvoulůžkové s možností jedné nebo dvou přistýlek, balkón, so-
ciální zařízení, SAT TV, fén, minibar, klimatizace.
Stravování: švédské stoly, polopenze, možnost plné penze, možnost 
doplatku na ALL INCLUSIVE.
Pláž: vlastní hotelová pláž, část oblázková, část betonová, s restaurací, 
lehátka a slunečníky za poplatek, možnost vodních sportů.

GRANDHOTEL NEUM****

Cena zahrnuje: 7 x polopenzi (švédské stoly) nebo ALL INCLUSIVE, 7 x ubytování, KLIMATIZACI, 
WIFI internet, využití bazénu, sauny. Příplatek za jednolůžkový pokoj 40%. Oběd: 350,- Kč. 
Místní pobytová taxa 350,- Kč/od 12 let. Garáž: 5,- EUR/den.
Dítě do 6,99 let bez lůžka gratis, do 6,99 let na lůžku: 50%, 7 - 12 let na lůžku: sleva 30%, 
od 12 let na přistýlce: -20%.
Autobusová doprava: 2 490,- Kč, při přihlášení do 31.1.2017: 2 290,- Kč.
NÁSTUP V LIBOVOLNÝ DEN, libovolný počet dní. Při ubytování na 1 noc: + 10%.
ČASOVÁ SLEVA Andante: 15% do 31.12.2016, 10% do 31.1.2017, 5% do 15.3.2017 z dosp. 
osoby při plné úhradě. Zvířata nejsou povolena. Check in: 14.00, check out: 11.00
Cena ALL INCLUSIVE zahrnuje: snídani švédský stůl 7.00 - 10.00, oběd švédský stůl 12.00-
14.00, neomezená konzumace nápojů /šťáva, voda, minerální voda, pivo, víno/, večeři švéd-
ský stůl 19.00-21.00 s nápoji, lobby bar 10.00-23.00 - domácí alkoholické a bezalkoholické 
nápoje, zmrzlina 12.00 - 14.00, odpolení svačina 16.00-17.00 - káva, čaj, sušenky, zákusky, 
sezónní ovoce. Večerní animace pro děti i dospělé, živá hudba v červenci a v srpnu, animační 
program pro děti na dětském hřišti, parkování zdarma před hotelem, internet v celém 
hotelu, vstup do bazénu a do fitness, sauna, lehátka a slunečníky u bazénu. 

1/2 BK
1/2 park, bez BK
1/2 BKM
1/2 bez BK

1.7.-26.8.

12 600

10 800

16 600

14 700

polopenze

polopenze

ALL INCLUSIVE

ALL INCLUSIVE

3.6.-1.7.

26.8.-30.9.

10 800

9 800

14 700

13 500

29.4.-3.6.

30.9.-28.10.

9 600

8 400

13 500

12 200

1.1.-29.4.

28.10.-31.12.

8 200

7 200

12 200

10 990

Poloha: cca 200 m od pláží /přímou čarou 100  m/, od pláže v  kopci, 
centrum cca 400 m, blízko hotelu Neum.
Vybavení: recepce, restaurace, parkování blízko domu, internet.
Pokoje: dvoulůžkové, s  možností až tří přistýlek, balkón ve většině 
pokojů s pohledem na moře, s venkovními sedacími soupravami, SAT 
TV, klimatizace, sociální zařízení, fén, v některých pokojích malý kuchyň-
ský kout s vařičem a chladničkou. 
Stravování: polopenze - švédské stoly ve vlastní restauraci v 5. patře.
Pláž: pláž hotelu Neum - oblázková i betonová - a okolo pláže betonové 
podél pobřeží. Plážové bary a  restaurace. Na pláži půjčování lehátek 
a slunečníků za poplatek.

HOTEL ANDANTE - AGAVA***

1.7.-26.8.

1 360

17.6.-1.7.

26.8.-9.9.

1 230

27.5.-17.6.

9.9.-30.9.

1 090

1.1.-27.5.

30.9.-31.12.

950

Grandhotel Neum ****

Cena za osobu zahrnuje 1x ubytování, 1x polopenzi švédské stoly, KLIMATIZACI,INTERNET, 
CHLADNIČKU, parkování, spotřebu energií. Pes na vyžádání. 
Minimum nocí: 2, jednolůžkový pokoj: + 50%. Místní pobytová taxa 50,- Kč/od 12 let.
Dítě do 6,99 let bez lůžka: ZDARMA, na přistýlce nebo na lůžku: 50%, 
dítě 7 -11,99 let: -30%, 3. osoba od 12 let: -20%. Doplatek na oběd: 240,- Kč.
Autobusová doprava: 2490,- Kč, při přihlášení do 28.2.2017: 2 190,- Kč.
Check in: 14.00, check out: 10.00. Výhodná skupinová cena od 20 osob - na vyžádání v CK!

dÍtě 
do 7 let 
zdaRma

dÍtě 
do 7 let 
zdaRma

15%
sleva

10%
sleva

all 
IN
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BAzÉN, NÁSTUP DENNĚ
Poloha a pláž: NOVÝ LUxUSNí hOTEL se střešním bazénem a s krytým 
bazénem v jednom podlaží hotelu se nachází ve střední části Neumu, 
s překrásným výhledem na neumský záliv, na kopci, u magistrály. Poby-
ty na LIBOVOLNÝ POČET DNÍ, S LIBOVOLNÝM NÁSTUPNÍM DNEM. Pláž 
částečně oblázková, částečně betonová, dostupná po schodech od ho-
telu, hotel organizuje také tranzit od hotelu na pláž. Vzdálenost na nej-
bližší pláž cca 400 m po schodech. Tranzitem je možno zvolit libovolný 
čas i  pláž - u  hotelu Neum, Sunce, Zenit, u  privátních apartmánů 
i v klidnějších částech Neumu /např. u apartmánů Mate I, kde je i restau-
race a malý obchod/. 
Vybavení: dvě restaurace, obchod s potravinami a spotřebním zbožím, 
fitness, venkovní bazén na střeše hotelu, s  terasou , vnitřní bazén 
a wellness ve vyšším patře hotelu, parkoviště u hotelu.
Pokoje: dvoulůžkové s možností přistýlky, SAT TV, soc. zařízení, balkón. 
Stravování: polopenze, švédské stoly, vynikající strava.

HOTEL JADRAN ***
ŠVÉDSKÉ STOLY, DÍTĚ DO 12 LET zDARMA
Poloha a pláž: oblíbený a cenově výhodný hotel má polohu přímo 
u moře a pláže, ve střední části Neumu. Pobyty na LIBOVOLNÝ POČET 
DNÍ, S LIBOVOLNÝM NÁSTUPNÍM DNEM. Pláž částečně oblázková, 
částečně betonová, dostupná po schodech přímo z hotelu. 
Upozornění: hotel je terasovitě rozložen v  kopci, recepce se nachází 
v nejvyšším patře a výtah spojuje recepci, restauraci a kafé bar, pouze 
dvě patra. Je nutno počítat s  neustálou chůzí po schodech - na pláž 
a k pokojům. Na pláž mimo schody lze dojít i delší cestou okolo areálu 
z poschodí s kafé barem.
Vybavení: restaurace, fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště.
Pokoje: dvoulůžkové s možností přistýlky, SAT TV, soc. zařízení, část pokojů 
s balkónem, většina bez balkónu. Chladnička na vyžádání za poplatek.
Stravování: polopenze, švédské stoly.

HOTEL zENIT ***

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi - švédské stoly.
Nově VENTILÁTOR A FÉN NA POKOJíCh. Místní pobytová taxa 350,- Kč od 12 let. 
Oběd: 250,- Kč/den.
Parkování zdarma, garáž 4,- EUR/den na místě.
Děti do 3 let bez lůžka ZDARMA, 3 - 12 let na lůžku -15%, 3 - 12 let na přistýlce: ZDARMA
druhé dítě do 12 let bez lůžka: -50%. Os. od 12 let na přistýlce: -10%
Autobusová doprava: 2 490,- Kč, při přihlášení do 15.1.2017: 2 190,- Kč.
ČASOVÁ SLEVA: při celé úhradě do 30.11.2016: -10%, do 31.1.2017: -7%, při 50% úhradě 
do 30.4.2017: 5% z ceny dospělé osoby.

1/2 bez BK
1/2 BK
Doplatek na 1/1

13.5.-9.6.

9.9.-22.9.

6 800

7 800

2 700

1.4.-12.5.

23.9.-10.11.

6 100

6 800

2 300

10.6.-7.7.

26.8.-8.9.

7 800

8 900

3 200

8.7.-25.8.

8 200

9 400

3 400

Cena zahrnuje: 1x ubytování, 1x polopenzi, klimatizaci, WI-FI.
Dítě deo 3 let bez lůžka ZDARMA, dítě 3 - 11,99 let sleva 40% na lůžku i na přistýlce.
Dětská postýlka 5,- EUR/den, platba na místě. Pobytová taxa 50,- Kč/od 12 let/den.
Při ubytování na jednu noc bez příplatku!!!
Autobusová doprava v pátek: 2 490,- Kč, při přihlášení do 28.2.2016: 2 190,- Kč

os./HB

od 26 osob

1.1.-15.6.

1 060

960

16.6.-25.8.

1 360

1 190

26.8.-1.12.

1 070

970

dÍtě 
do 3 let 
zdaRma

dÍtě 
do 12 let 
zdaRma

10%
sleva

10%
sleva
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Poloha: cca 30 - 250 m od moře, po celém středisku, od centra 400 m 
až 4 km, apartmány Mate II jsou přímo u moře, cca 1 km do centra, 
Mate I cca 10 m od moře a 4 km od centra. Mimo apartmány Mate 
I a Mate II jsou všechny privátní apartmány v kopci a je nutné chodit 
po schodech na pláž.
Vybavení: studia s kuchyňským koutem, chladnička, vařič, balkón 
nebo terasa, sociální zařízení, klimatizace. Manželská postel, jako 
přistýlka rozkládací gauč nebo rozkládací křesla. Možnost dvou přistý-
lek. Některé apartmány typu BILO, obývací kuchyně a jedna ložnice, 
přistýlka v kuchyni nebo v ložnici. Ve většině studií k dispozici SAT TV.
Stravování: vlastní, v některých studiích možnost polopenze.
Pláž: podle polohy apartmánu - v blízkosti hotelu Neum možno chodit 
na hotelovou pláž, v blízkosti hotelu Zenit rovněž možno na hote-
lovou pláž, v ostatních částech většinou betonová mola a v některých 
částech navezené oblázky. 

APARTMÁNY *** NO NAME  
A APARTMÁNY MATE I A MATE II 

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí, pobytovou taxu, ložní prádlo, KLIMATIZACI.
ČASOVÁ SLEVA ANDANTE. Autobusová doprava: 2 490,- Kč.
Polopenze: 480,- Kč, do 7 let: 380,- Kč/den

A2
A2+1

do 13.5.

od 23.9.

11 500

12 500

13.5.-9.6.

9.9.-22.9.

12 600

13 290

10.6.-7.7.

26.8.-8.9.

12 800

13 800

8.7.-25.8.

12 990

13 990

A2, A2+1, A2+2 jsou studia, bilo jsou 2 místnosti - ložnice a kuchyně.
Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí, pobytovou taxu, ložní prádlo, KLIMATIZACI.
ČASOVÁ SLEVA ANDANTE. Ubytování ve 2 budovách, na kraji Neumu, cca 3 km od centra.

A2
A2+1
A2+2
A2+2 bilo

13.5.-9.6.

9.9.-22.9.

6 990

7 390

8 490

10 990

do 13.5.

od 23.9.

6 990

7 500

8 490

9 990

10.6.-7.7.

26.8.-8.9.

9 990

10 990

11 390

12 990

8.7.-25.8.

10 190

11 390

12 390

13 590

APARTMÁNY MATE 1 NEUM*** přímo u pláže!

PRIVÁTNÍ APARTMÁNY NO NAME

STUDIA MATE 2 NEUM*** přímo u pláže!

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí, pobytovou taxu, ložní prádlo, KLIMATIZACI.
Přistýlka: rozkládací gauč pro 1 - 2 osoby nebo rozkládací křeslo.
A2 a A3 jsou apartmány STUDIA, A4 jsou apartmány bilo s jednou ložnicí.
Ve většině studií a apartmánů možnost internetu, zdarma. Autobusová doprava: 2 490,- Kč.
ČASOVÁ SLEVA ANDANTE. Polopenze: 480,- Kč, do 7 let: 380,- Kč/den

A2
A2+1
A2+2
A3 
A3+1
A3+2
A4 bilo
A4+1
A4+2

do 13.5.

od 23.9.

10 790

11 790

13 590

11 990

12 600

13 900

14 400

15 700

16 700

10.6.-7.7.

26.8.-8.9.

12 800

13 800

14 990

15 100

17 100

18 900

20 700

22 500

24 000

13.5.-9.6.

9.9.-22.9.

12 600

13 290

13 790

13 990

14 400

15 900

17 600

19 200

20 500

8.7.-25.8.

12 990

13 990

16 990

16 600

18 900

20 700

22 400

24 500

26 300

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi, autobusovu dopravu, pobytovou taxu.
Doplatek na 1/1: 3 200,- Kč.
Sleva na dítě do 12 let: 1 200,- Kč na lůžku, 7 - 12 let: - 3 500,- Kč na přistýlce. Dítě do 7 let 
na přistýlce: platí 3 990,- Kč.
ČASOVÁ SLEVA - 10 % při plné úhradě zájezdu do 30.11.2016, 5% při 50% úhradě do 
28.2.2017 z ceny dospělé osoby.
Ubytování NO NAME: Grandhotel Neum, hotel Zenit, hotel AndAnte, privátní apartmány 
a pokoje, hotel Jadran, ostatní penziony v Neumu. Zvířata nejsou povolena.

9.6.-18.6.

16.6.-25.6.

23.6.-2.7.

30.6.-9.7.

7.7.-16.7.

14.7.-23.7.

21.7.-30.7.

8 390

8 490

8 690

8 990

8 990

9 390

9 490

28.7.-6.8.

4.8.-13.8.

11.8.-20.8.

18.8.-27.8.

25.8.-3.9.

1.9.-10.9.

8.9.-17.9.

9 490

9 690

9 690

9 490

8 990

8 990

8 990

AKCE FORTUNA NEUM - polopenze, švéd. stoly, bus - VÝHODNÁ CENA

10%
sleva

10%
sleva
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Městečko se nachází na stejnojmenném ostrově PAG, který je s pevninou spojen mostem. Vyhledávané turistické středisko je známé také ručním 
krajkářstvím a vynikajícím sýrem zvaným “paški sir”. Město leží v kaskádovitém zálivu s oblázkovými i písčitými plážemi,obklopenými borovými 
háji. Kamenné historické jádro města s mnoha hospůdkami zve k večerním procházkám.

Poloha a pláž: po celém středisku, 50 - 400 m od moře, pláže jsou 
písčité, oblázkové, přírodní, místy malá betonová mola, pozvolný vstup 
do moře, vhodné pro děti i neplavce. Nejnavštěvovanější je oblázkovo 
písčitá městská pláž - různé atrakce pro děti, hřiště, prolejzačky pro 
malé děti, pískoviště, možnost vodních sportů, půjčování lehátek.
Vybavení: apartmány pro 2 - 8 osob. Klimatizace za doplatek. Vyba-
vený kuchyňský kout, sociální zařízení, balkón, terasa nebo venkovní 
posezení. Apartmány no name, konkrétní apartmány na vyžádání a za 
příplatek. Parkování přímo u domu nebo v blízkosti.
Stravování: vlastní.

Poloha a pláž: po celém středisku Novalja 150 - 500 m od pláže, 100 - 
500 m ve Staré Novalje, v ostatních malých letoviscích na Pagu 
10 - 400 m, pláže oblázkové, písečné, ale i přírodní, s pozvolným vstu-
pem do moře, u privátních domů místy malá betonová mola.
Velice výhodné ceny zejména v malých letoviscích, zde je možno 
objednat apartmány přímo u moře nebo navštěvovat malé romantické 
pláže v okolí.
Vybavení: apartmány pro 2 - 6 osob, studia pro 2 osoby, A2, A3 jsou 
s jednou ložnicí, A4 a A5 mají 2 ložnice a možnost přistýlky. Klimatizace 
za doplatek. Vybavený kuchyňský kout, sociální zařízení, balkón, terasa 
nebo venkovní posezení. Apartmány no name, konkrétní apartmány 
na vyžádání a za příplatek. Parkování přímo u domu nebo v blízkosti.
Stravování: vlastní.

CHORVATSKO - PAG

PRIVÁTNÍ APARTMÁNY PAG

PRIVÁTNÍ APARTMÁNY

OSTROV PAG - NOVALJA, STARÁ NOVALJA, 
GAJAC, MANDRE, LUN, METAJNA, 

POTOČNICA, VLAŠIČI 

S - studio, A2, A2+1 - jedna ložnice, A4, A5 dvě ložnice, A6 tři ložnice.
Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí, pobytovou taxu, ložní prádlo.
Dítě do 4 let bez lůžka: 1 000,- Kč. Klimatizace: 7,- EUR/den, platba na místě, nutno objednat.
Přihlašovací poplatek 2,- EUR/osoba/pobyt, platba na místě.
Konkrétní apartmán: popis, obrázky a samostatnou cenu si vyžádejte v CK.
ČASOVÁ SLEVA: PŘI PLNÉ PLATBĚ do 31.3.2017 -10% na termíny 1.5.-28.7. a 19.8.-
30.9.2017, na termíny 29.7.-18.8. sleva 5%.
Příjezd: od 14.00 hod., odjezd: do 10.00 hod. Pobyty sobota - sobota.
Zvíře na vyžádání, 6,- EUR/den platba na místě.

Bližší informace a ceny v CK.

A2, S2
A2+1
A4
A4+1
A6
A6+1
A6+2

1.7.-15.7.

19.8.-26.8.

8 400

10 400

12 700

14 700

17 000

18 700

20 500

27.5.-10.6.

2.9.-9.9.

4 900

5 900

6 900

7 700

9 700

10 400

11 900

24.6.-1.7.

6 900

8 700

10 700

12 200

14 200

15 500

17 000

1.5.-26.5.

9.9.-30.9.

4 400

5 100

6 100

6 900

8 700

9 400

10 700

29.7.-19.8.

12 200

14 200

16 590

20 000

23 000

25 000

27 600

15.7.-29.7.

10 200

11 900

15 000

17 000

19 200

21 000

22 500

10.6.-24.6.

26.8.-2.9.

5 400

6 600

8 300

9 500

11 200

12 400

13 700

10%
sleva
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Poloha a pláž: 3,5 km od centra Zadaru, v části Borik,v piniovém háji, 
u moře. Pláže oblázkové, betonové, písčito - oblázková, lehátka a slu-
nečníky za poplatek, sprchy, plážový bar. 
Vybavení: restaurace, bar, terasa, výtah, parkoviště, venkovní bazén 
se sladkou vodou. Animační program pro děti i dospělé v červenci 
a v srpnu. Půjčovna jízdních kol, víceúčelové hřiště, tenisové kurty, 
vodní sporty.
Pokoje: dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky, bez balkónu, 
několik pokojů s balkónem a nedají se objednat předem, rodinné 
pokoje - dvoulůžkový pokoj a v druhé místnosti přistýlka pro 2 děti, 
rodinné pokoje mají malou chladničku a balkón. Klimatizace, SAT TV.

Cena zahrnuje: 7x stravování ALL INCLUSIVE, KLIMATIZACI, PARKOVÁNí.
Místní pobytová taxa: 350,- Kč/od 12 let/týden. Autobusová doprava: 2 490,- Kč.
ALL INCLUSIVE zahrnuje: snídani, oběd, večeři - švédské stoly, nápoje (točené víno, točené pivo, 
vodu, nealkoholické točené nápoje), 10.00-22.00 točené nápoje v barech, káva, čaj, pivo, voda, 
nealko. Animační program pro děti 3 - 11,99 let mimo sobotu v termínu 10.6.-9.9.2017.
ČASOVÁ SLEVA: 10% při 50% úhradě do 31.3.2017 platí na termíny do 16.6. a od 9.9.2017 
při minimálním pobytu 3 noci. Většina pokojů s balkónem, ale nelze garantovat.

CHORVATSKO - OSTROV VIR

CHORVATSKO - zADAR

HOTEL DONAT***

PRIVÁTNÍ APARTMÁNY
Bližší informace a ceny v CK.příklady ubytování

Cena za osobu

Pokoj 1/1 economy

P. 1/2, 1/2+1

Family 1/4

0-6,99 let, přistýlka

7 - 11,99 přistýlka

12 - 17,99 přistýlka

od 18 let, přistýlka

22.4.-2.6.

16.9.-22.10.

8 300

14 100

16 400

ZDARMA

3 500

4 900

5 390

15.6.-30.6.

26.8.-8.9.

14 300

26 100

27 700

ZDARMA

6 300

8 990

9 990

3.6.-14.6.

9.9.-15.9.

11 300

20 300

22 200

ZDARMA

4 900

6 990

7 890

1.7.-25.9.

15 700

28 900

31 400

ZDARMA

7 200

9 990

11 390

dÍtě 
do 7 let 
zdaRma

10%
sleva
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CHORVATSKO - zATON

Oblíbené letovisko v Severní Dalmácii, cca 17 km od Zadaru. Oblázková pláž dlouhá 1,5 km, borové háje, pozvolný přístup do moře, sportovní 
aktivity a spousta zábavy, to jsou faktory, které lákají spoustu turistů. 

HOLIDAY RESORT **** a ***
S2****
A4 bilo****
A5 trilo****
A6 trilo****
S2*** 
S3***
A4 bilo*** 
A5 trilo*** 
min. nocí
HB
HB 3-11,99

1.7.-15.7.

19.6.-26.8.

3 590

5 550

6 660

7 290

2 950

3 630

3 900

5 230

5

660

330

27.5.-3.6.

1 600

2 390

2 650

2 950

1 240

1 500

1 600

2 100

3

550

ZDARMA

17.6.-1.7.

26.8.-2.9.

2 750

4 300

5 190

5 650

2 160

2 800

3 160

3 930

5

660

330

6.5.-27.5.

9.9.-22.9.

1 260

1 950

2 170

2 340

1 060

1 200

1 360

1 770

3

550

ZDARMA

15.7.-19.8.

4 290

6 390

7 600

8 500

3 550

4 170

4 550

6 050

5

660

330

3.6.-17.6.

2.9.-9.9.

2 030

3 100

3 990

4 340

1 630

1 990

2 300

3 090

5

660

330

HB = polopenze, švédské stoly, nápoj k večeři. Dítě do 2,99 let má polopenze ZDARMA.
Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 1 noc, ložní prádlo, pobytovou taxu.
V apartmánech **** navíc KLIMATIZACI a internet.
Přistýlka pro 3. osobu v S**** 3.6.-8.9.: 400,- Kč/den, v ostatních termínech zdarma.
Parkování zdarma. Autobusová doprava: 2 490,- Kč
SPECIÁLNí NABíDKA: 7=6 NA TERMíNY 3.6.-10.6.,17.6.-24.6., 2.9.-9.9.2017
Pes 360,- Kč/den, do 3.6. a od 9.9. zdarma. Dětská postýlka: 180,- Kč.
Check in: 15.00, check out: 9.00 hod. Nástupní den: DENNĚ, minimum 5 nocí.
Závěrečný úklid vlastní nebo za 40,- EUR. ANIMAČNÍ PROGRAM V ČERVENCI A V SRPNU.

Poloha a pláž: v borovém lese, blízko střediska Zaton, v blízkosti 
pozvolných oblázkových pláží. Komfortní areál, ideální pro rodinnou 
dovolenou.
Vybavení: studia a apartmány *** a ****, zděné domky.
Apartmány a studia***: SAT TV, sejf, kávovar, fén, terasa. Parkování 
auta v ceně.
Apartmány ****: - vybaveny jako tříhvězdičkové, navíc mají KLIMA-
TIZACI, internetové připojení, mikrovlnnou troubu.
V arálu: recepce, 2 venkovní bazény se SLADKOU VODOU, samoob-
služná restaurace, restaurace a la carte, pivnice, cukrárna, pizzerie, 
prodejny, trafika, butiky, zdravotnické zařízení, terasa s hudbou, disko-
téka, parkoviště. Nástupní den: denně.
Sporty: 12 tenisových kurtů, škola tenisu, škola potápění, škola jez-
dectví, cyklistické stezky - 9 tras, stoní tenis, minigolf, bowling, šipky, 
košíková, vodní sporty, plážový voljebal, tobogán, škola surfování, 
pronájem motorových člunů, atd.
Ubytování: Studio 2 ***: 20 m2, 2 lůžka, kuch. kout, terasa, koupelna.
Studio 3***: 20 m 2, jako studio 2, navíc jedno lůžko.
A4***: 29 m2, ložnice se 2 lůžky, rozkládací gauč v obývací kuchyni, 
koupelna, terasa.
A5***: 35 m2, dvě ložnice a obývací kuch. s přistýlkou, koupelna, terasa.
Studio 2****: 25 m2, obývací kuchyně se 2 lůžky, koupelna, terasa, 
klimatizace.
A 4 ***: 36 m2, jedna ložnice a obývací kuchyně s rozkládací po-
hovkou, koupelna, terasa, klimatizace.
A5 ****: 48 m2, 2 ložnice a obývací kuch., koupelna, terasa, klimatizace.
A5-6****: 58 m2, 2 ložnice a 2 přistýlky v kuch., koupelna, terasa, klima.
Stravování: vlastní, možnost polopenze.

7=610%
sleva
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CHORVATSKO - SVETI FILIP I JAKOV

APARTMÁNY CROATIA 
Poloha a pláž: Turistický komplex Croatia se nachází cca 20 km od 
Zadaru, 3 km od Biogradu na moru, přímo u moře /50 - 100 m/, upro-
střed zeleně, cca 500 m od centra střediska. Apartmány jsou v něko-
lika budovách. Uprostřed areálu se nachází hotel Alba, při ubytování 
v apartmánech je možné zde čerpat polopenzi. Pláže oblázkové, 
kamenité. Lehátka a slunečníky za poplatek. 
Vybavení areálu: klimatizovaná restaurace, bary, terasa, samoobsluha, 
ambulance, tenisové kurty, víceúčelové hřiště, půjčovna jízdních kol, 
škola potápění, vodní sporty.
Vybavení apartmánů: terasa nebo balkón, vybavený kuchyňský kout, 
sociální zařízení, SAT TV, WI-FI. Animační programy v červenci a srpnu. 
Domácí zvířata povolena na vyžádání a za poplatek.
Apartmány: B3: ložnice, obývací kuchyně s rozkládací přistýlkou pro 
3. osobu, předsíň, koupelna, terasa. Přízemí nebo 1. patro. C4: ložnice, 
obývací pokoj s rozkládací přistýlkou pro 2 osoby a kuchyňský kout, 
předsíň, koupelna, balkón, přízemí, první patro nebo druhé patro. D5: 
Dvě dvoulůžkové ložnice, obývací pokoj s rozkládací přistýlkou pro 
jednu osobu a kuchyňský kout, balkón, koupelna. E6: Jednopodlažní 
apartmány - dvě ložnice, obývací pokoj se 2 lůžky, kuchyňský kout, 
koupelna, balkón. Dvoupodlažní apartmány: obývací kuchyně s roz-
kládací přistýlkou pro 2 osoby, balkón, v patře 2 dvoulůžkové ložnice, 
koupelna, WC, střešní terasa.
Stravování: vlastní, možnost polopenze v hotelu Alba - švédský stůl.

sleva započtena:

1/2+1 typ B

1/2+2 typ C

1/4+1 typ D

1/6 typ E

10.6.-24.6.

2.9.-9.9.

7=6

6 650

7 090

8 990

9 430

13.5.-10.6.

9.9.-30.9.

7=5

3 900

4 300

5 500

6 100

1.7.-22.7.

19.8.-26.8.

15 290

15 790

19 330

20 590

24.6.-1.7.

10 790

11 790

14 550

15 790

22.7.-19.8.

17 560

18 590

21 790

23 090

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí, závěrečný úklid, KLIMATIZACI, WI-FI.
Místní pobytová taxa: 350,- Kč/od 12 let/týden.
Pes: 8,- EUR/den, na místě. ANIMAČNí PROGRAM: 4.6. -31.8.2017.
Snídaně: 1 500,- Kč, 3 - 7 let: 750,- Kč, večeře: 2 500,- Kč, 3-7 let: 1 250,- Kč.
Dítě do 3 let má polopenzi ZDARMA.
Autobusová doprava: 2 490,- Kč.
ČASOVÁ SLEVA: 10% z ceny ubytování při plné úhradě do 31.3.2017.

26.8.-2.9.

7=6

9 190

9 990

12 390

13 490

PRIVÁTNÍ APARTMÁNY 
Poloha a pláž: Apartmány MAKSAN 70 m od pláže, další apartmány 
no name 100 - 400 m od pláže. Pláže oblázkové a písčité, někde malá 
betonová mola, u oblázkových pláží pozvolný vstup do moře. Malé 
romantické pláže v okolí, podél pobřeží.
Vybavení: kuchyňský kout s chladničkou a vařičem, sociální zařízení, 
balkón nebo terasa. Možnost parkování v blízkosti domu.
APARTMÁNY MAKSAN I: dva apartmány 1/3+1: třílůžková ložnice, 
přistýlka v obývací kuchyni, sociál. zařízen, balkón, klimatizace, WI-FI.
APARTMÁNY MAKSAN II: 4 apartmány trilo 4 - dvě ložnice a možnost 
jedné přistýlky v obývací kuchyni, balkón.
Stravování: vlastní

Cena zahrnuje pronájem apartmánu na 7 nocí, ložní prádlo, klimatizaci v červenci a v srpnu.
Přistýlka na vyžádání: 1 990,- Kč. Jedno dítě do 2,99 let bez lůžka: ZDARMA.
Klimatizace v červnu a v září: 5,- EUR/den, platba na místě. Autobusová doprava: 2 490,- Kč.

A2

A3

A3+1

A4

1.7.-15.7.

12.8.-2.9.

9 990

11 690

13 390

16 790

3.6.-1.7.

2.9.-23.9.

7 990

9 600

11 290

12 390

15.7.-12.8.

10 190

11 890

13 990

16 990

CHORVATSKO - PAKOŠTANE

Maksan I Maksan II

10%
sleva
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CHORVATSKO - BIOGRAD NA MORU

Překrásné letovisko, jehož historie sahá do 11. století, vzdálené 30 km jižně od Zadaru, disponuje krásnými a kvalitními ubytovacími kapacitami 
hotelového a apartmánového typu. Světovou raritou je jachetní přístav s instalovanými devíti podmořskými světly. Na promenádě naleznete 
mnoho restaurací, vináren a kaváren, které Vás jistě zlákají k posezení s výhledem na moře.

HOTEL ADRIA *** VILA MARIJA
ALL INCLUSIVE, DÍTĚ zDARMA
Poloha a pláž: cca 300 m od písečné pláže Soline, 350 m od oblázkové 
pláže s toboganem, 800 m od centra.
Vybavení: sladkovodní bazén, restaurace, tenisové kurty, víceúčelové 
hřiště, dvě parkoviště, jedno hlídané. ANIMAČNÍ PROGRAM v červenci 
a v srpnu, pro děti i dospělé, mimo sobotu.
Pokoje: dvoulůžkové s možností až dvou přistýlek, balkónem, sociální 
zařízení, SAT TV, klimatizace. Pokoje SUPERIOR mají v ceně sejf, fén, 
minibar, možnost jen jedné přistýlky.
Stravování: ALL INCLUSIVE - v restauraci a u bazénu. 

Poloha a pláž: v klidné vilové části, blízko Lidlu a nákupního centra 
Bure, v blízkosti je pekárna. Krásná pláž Bošana cca 400 m, oblázková, 
se stromy, s pozvolným vstupem do moře, vhodná pro děti i neplavce. 
Půjčování lehátek a slunečníků, dětské hřiště s houpačkami, stánky 
s ovocem a s občerstvením, WC, převlékací kabiny.
Vybavení: v přízemí velký apartmán pro 6 - 9 osob, 4 ložnice, jedna se 
2 lůžky, velká a dobře vybavená obývací kuchyně. 2 koupelny, 2 WC, 
terasa. V prvním patře dva apartmány pro 4 osoby, každý má 2 ložni-
ce, 2 sociální zařízení, balkón, vybavenou kuchyni. Parkování u domu. 
Možnost grilování v zahradě. Možnost polopenze v blízkém penzionu.

A4 trilo
A8 přízemí

1/2 BK Classic
1/2 BK, Superior
Minimum nocí
Nástupní den

10.6.-17.6.

9.9.-17.9.

10 300

15 400

17.6.-23.6.

26.8.-8.9.

2 160

2 390

4

DENNĚ

15.5.-10.6.

17.9.-27.9.

7 900

13 100

10.6.-16.6.

9.9.-15.9.

1 890

2 160

4

DENNĚ

20.6.-1.7.

2.9.-9.9.

12 600

17 800

24.6.-21.7.

19.8.-25.8.

2 390

2 550

4

DENNĚ

1.7.-2.9.

15 700

21 600

22.7.-18.8.

2 550

2 790

4

DENNĚ
Cena zahrnuje pronájem apartmánu na 7 nocí, ložní prádlo, spotřebu energií.
Přistýlka za 5. a 6. osobu v A4 a za 9. osobu v A8: 1 990,- Kč/týden.
Autobusová doprava v pátek: 2 490,- Kč. Pobytová taxa 1,- EUR/od 12 let/den - platba na místě.
Parkování u domu, zdarma /1 auto na apartmán/.Cena zahrnuje 1x ubytování, 1x stravování ALL INCLUSIVE, klimatizaci.

Classic - možnost až 2 přistýlek, 2. přistýlka vhodná pro dítě /do cca 160 cm/
Superior - možnost 1 přistýlky, sejf, minibar, fén. Wifi za poplatek na recepci.
Místní pobytová taxa: 50,- Kč/od 12 let/den. Autobusová doprava: 2 490,- Kč.
Do 6,99 let, přistýlka: ZDARMA. 7 - 11,99 let, přistýlka: 50%
12-17,99 let, přistýlka: -30%, od 18 let, přist.: -20%.
Parkování: 4,- EUR/den hlídané parkoviště, 2,- EUR/den nehlídané.
ČASOVÁ SLEVA: při plné platbě do 31.1.2017 -10%, do 28.2.2017: -5%.

dÍtě 
do 7 let 
zdaRma

10%
sleva

all 
IN
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CHORVATSKO - PIROVAC

Velice oblíbené a vyhledávané letovisko mezi Vodicemi a Biogradem na moru. V centru města restaurace, kavárny, tržnice, supermarket,  
pekárny, obchody se suvenýry. 

HOTEL MIRAN*** VILLE MIRAN***
DĚTI DO 12 LET zDARMA! PŘÍMO NA PLÁŽI
Poloha a pláž: areál hotelu Miran se nachází cca 1 km od centra, 
v borovém háji, s vlastní oblázkovou pláží a menším venkovním 
bazénem. V areálu jsou k dispozici mimo hotel rovněž mobilní domky 
a apartmánové vilky. Pláž je oblázková a písčitá, s pozvolným vstupem 
do moře, vhodná pro malé děti. Půjčování lehátek a slunečníků za 
poplatek. Tenisové kurty, vodní sporty, dětské hřiště.
Vybavení hotelu Miran: restaurace, bar, malý venkovní bazén.  
Parkování za poplatek.
Pokoje: dvoulůžkové s možností jedné přistýlky, část pokojů s balkó-
nem směrem na park, část pokojů s balkónem směrem na moře, část 
bez balkónu směrem na moře. Některé pokoje s klimatizací.
Stravování: polopenze - švédské stoly, v červenci a srpnu možnost 
plné penze.

AREÁL HOTELU PIROVAC
Poloha: v areálu hotelu Miran, 30 - 200 m od pláže.
VILLE: Typ 2 - ložnice a obývací kuchyně, balkon nebo lodžie, SAT TV, 
kuchyňský kout. VILLE TYP 3- stejné jako 2, ale v kuchyni je přistýlka 
pro 3. osobu. VILLE TYP 4A - 38m2, dvě dvoulůžkové ložnice a obývací 
kuchyně, pro 4 osoby. TYP 4B - stejné jako 4A, ale větší - 48m2, pro 4 
osoby. 
Stravování: vlastní, možnost snídaní nebo polopenze v hotelu Miran 
- švédské stoly.

Typ A: M, BK

Typ B: M,

Typ C: Park, Bk 

29.4.-26.5.

23.9.-6.10.

7 400

7 200

7 200

24.6.-7.7.

26.8.-8.9.

10 990

10 100

10 100

27.5.-23.6.

26.9.-8.9.

9 100

8 400

8 400

8.7.-26.8.

12 200

11 500

11 500

do 28.4.

od 7.10.

6 700

6 200

6 300

 

 

Typ 2 (2 os.)

Typ 3 (3 os.)

Typ 4A (3 os.)

Typ 4B (4 os. nájem)

29.4.-26.5.

23.9.-6.10.

7 400

7 400

7 400

15 400

24.6.-7.7.

26.8.-8.9.

10 990

10 990

10 990

21 200

27.5.-23.6.

26.9.-8.9.

9 100

9 100

9 100

18 100

8.7.-26.8.

12 190

12 190

12 190

26 700

do 28.4.

od 7.10.

6 700

6 700

6 700

13 100

M - směr moře, BK - balkon. Cena zahrnuje: 7x polopenzi - švédské stoly, ložní prádlo.
Doplatek za 1/1: do 23.6. a od 9.9.: 40%, v ostatních termínech 60%.
Místní pobytová taxa. 350,- Kč/od 12 let/týden. Check in: 14.00, check out: 10.00
Autobusová doprava: 2 490,- Kč. Parkování: 6,- EUR/den. Chladnička na vyžádání: 1 300,- Kč.
Doplatek za obědy: 2 100,- Kč, doplatek na ALL INCLUSIVE LIGhT - plná penze s jedním 
nápojem po jídle: 2 890,- Kč.
Slevy na děti: do 11,99 let na přistýlce: ZDARMA, na lůžku v pokoji s 1 dosp. osobou: - 30%, 
2. dítě do 6,99 let bez lůžka: ZDARMA, 7-11,99 let bez lůžka: 50%.
ČASOVÁ SLEVA při plné úhradě: do 31.12.2016 : 30%, do 31.1.2017: 15%, do 31.3.2017: 
10% nebo AKCE 7=6 na termíny 22.-29.4., 6.5.-13.5., 5.6.-12.6., 16.9.-23.9., 30.9.-7.10.
WI-FI v prostorách lobby baru, restaurace a plážového baru 15.6.-15.9.2017.

Cena za osobu s polopenzí/7 nocí. Pouze u TYPU 4B zahrnuje cena pronájem vilky na 
7 nocí bez stravy. Místní pobytová taxa: 350,- Kč/od 12 let/týden. 
Autobusová doprava: 2 490,- Kč. Check in: 14.00, check out: 10.00
TYP 2: ložnice a obývací kuchyně, BK nebo lodžie, SAT TV, kuchynský kout.
TYP 3: stejný, v ložnici přistýlka
TYP 4A: 38 m2, dvě dvoulůžkové ložnice a obývací kuchyně s kuchyňským koutem
TYP 4B: stejný, 48 m2.
WI-FI v prostorách lobby baru, restaurace a plážového baru 15.6.-15.9.2017.

dÍtě 
do 12 let 
zdaRma

30%
sleva
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MOBILNÍ DOMKY PIROVAC PRIVÁTNÍ APARTMÁNY
KEMP HOTELU MIRAN PIROVAC A HOTELU IMPERIAL VODICE
Poloha a pláž: v areálu hotelového kempu, do 200 m od moře a pláže, 
pláž oblázková, pozvolný vstup do moře.
Vybavení: 24 m2, malá ložnice s manželským lůžkem, pokoj se 2 od-
dělenými lůžky, vybavená kuchyně, sedací lavice v kuchyni lze rozložit 
na přistýlku. Lednice, vařič. WC, koupelna, terasa. Parkování jednoho 
auta u domku, další auta za poplatek na centrálním parkovišti. Bazén 
v areálu.
Stravování: možnost snídaní, polopenze nebo plné penze - bufet.

Privátní apartmány jsou NO NAME, možno objednat i konkrétní vilky.
Výhoda: na vyžádání libovolný nástupní den.
Poloha a pláž: 10 - 300 m od pláže, po celém středisku, pláže obláz-
kové.
Vybavení: kuchyňský kout s chladničkou a vařičem, sociální zařízení, 
balkón nebo terasa. Možnost parkování v blízkosti domu.
Stravování: vlastní.

29.4.-26.5.

23.9.-6.10.

12 100

24.6.-7.7.

26.8.-8.9.

22 500

27.5.-23.6.

26.9.-8.9.

17 400

8.7.-26.8.

29 600

do 28.4.

od 7.10.

9 300

Cena zahrnuje: pronájem domku na 7 nocí, ložní prádlo.
Poplatek za servis: 1 100,- Kč/1-7 nocí za mobilhoum: zahrnuje finální úklid,
spotřebu plynu a elektriky, parkování 1 auta.
Počet osob: max. 5 dospělých nebo 4 dosp. a 2 děti do 11,99 let, dvě ložnice, kuchyně, koupel-
na, WC. Parkování druhého auta: 6,- EUR/den.
Snídaně: 300,- Kč/den, polopenze: 600,- Kč/den, plná penze 900,- Kč/den, děti do 11,99 let: 50%.
Pes: 9,- EUR/den. Check in: 15.00, check out: 9.00
Místní pobytová taxa: 350,- Kč/od 12 let/týden. Minimální počet nocí: 4, při nižším počtu +20%.
ČASOVÁ SLEVA při plné úhradě: do 31.12.2016 : 30%, do 31.1.2017: 15%, do 31.3.2017: 5%.
AKCE 7=6 na termíny do 24.6. a od 10.9., nelze sčítat se slevou za včasné rozhodnutí.
WI-FI zdarma v recepci hotelu, v restauraci, v lobby baru 15.6.-15.9.2017.

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí, pobytovou taxu, ložní prádlo.
S - studio, A - 2 místnosti, B - 3 místnosti, C6 - 3 ložnice a kuchyně
Příplatek za konkrétní apartmán: + 20% nebo zvláštní cena.
Autobusová doprava: 2 490,- Kč. Pes na vyžádání, 330,- Kč/den.
Klimatizace na vyžádání, 6,- EUR/den, platba na místě
Vázání člunu: 20,- EUR/den, platba na místě.
Časová sleva: 10% při plné platbě do 28.2.2017, 5% do 31.3.2017.
7=6 do 2.6. a od 2.9., nelze kombinovat s časovou slevou.

S2

A2 bilo

S, A2+1

A2+2

B4 TRILO

B4+1

B4+2

C6

C6+2

do 17.6.

od 9.9.

6 400

6 800

7 800

8 700

10 100

10 800

12 200

13 700

15 990

1.7.-22.8.

19.8.-26.8.

8 700

9 200

10 600

12 000

13 900

15 300

16 900

17 900

19 800

17.6.-1.7.

26.8.-9.9.

7 300

8 200

9 200

10 100

11 800

12 990

14 400

15 500

17 400

22.7.-19.8.

9 990

10 600

12 000

13 700

15 300

16 500

18 600

20 200

22 100

10%
sleva 7=6
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Vyhledávané letovisko cca 15 km západně od Šibeniku získalo své jméno podle mnoha pramenů pitné vody. Turisté zde naleznou jak klidná místa 
na odlehlých plážích po obou stranách Vodic, tak i rušný večerní život v centru městečka. Poloha města umožňuje řadu výletů do atraktivních míst, 
jako je Primošten, Šibenik, Trogir, Biograd na moru, vodopády Krka, národní park ostrovy Kornti /celodenní výlet lodí/, Split, atd. Blízko města  
se nachází velká diskotéka. Pláže jsou oblázkové, částečně s betonovými moly, v části zvané Srima je na konci střediska pláž písečná při vstupu do 
moře, před hotelem Duje, vhodná pro malé děti. Malá písečná pláž se nachází rovněž blízko hotelů Punta a Kristina.

do 3.6.

od 16.9.

5 590

10.6.-17.6.

2.9.-9.9.

6 990

3.6.-10.6.

9.9.-16.9.

6 690

17.6.-1.7.

26.8.-2.9.

7 590

1.7.-8.7.

19.8.-26.8.

7 890

8.7.-19.8.

7 990

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi, KLIMATIZACI, pobytovou taxu.
Dítě do 3 let bez nároku na lůžko: ZDARMA, 3 - 12 let na přistýlce: -30%, na lůžku -10%.
Chladnička: 700,-/týden, nutno objednat předem.
Autobusová doprava: 2 490,- Kč, při objednání do 31.1.2017: 2 190,- Kč.
Časová sleva: 12% do 30.11.2016, 8% do 31.12.2016, 7% do 28.2.2017,
5% při poloviční úhradě do 28.2.2017.

CHORVATSKO - VODICE

HOTEL NIKOLA***
Poloha a pláž: cca 300 m od oblázkových a betonových pláží u hotelu 
Imperial s tobogánem, cca 1,5 km od centra města.
Vybavení: luxusní hotel - restaurace, terasa, parkování u hotelu na 
vlastním parkovišti a v zahradě.
Pokoje: dvoulůžkové s možností jedné přistýlky, většina pokojů 
s balkónem. Sociální zařízení, klimatizace, SAT TV, na vyžádání za 
doplatek malá chladnička.
Stravování: polopenze, snídaně bufet, večeře výběr z menu a salátový 
bufet.

HOTEL KRISTINA **
PŘÍMO U MOŘE!
Poloha: přímo u pláže, blízko centra. Příjemný malý rodinný hotel.
Vybavení: restaurace a bar, venkovní terasa s grilem, příjemný ven-
kovní bar v zahradě s krytým posezením. 
Pokoje: dvoulůžkové s možností jedné přistýlky, sociální zařízení, TV. 
Část pokojů s balkónem, tyto jsou situovány směrem k moři, vzhle-
dem ke vzrostlým oleandrům ale není výhled na moře. Pokoje bez 
balkónu jsou situovány směrem na parkoviště a park. Hotel je starší 
a pokoje jsou vybaveny starším nábytkem, i přesto je však hotel velice 
oblíbený a vyhledávaný. Na vyžádání ubytování na libovolný počet 
dní a nástup nemusí být sobota. Placené parkoviště před hotelem.
Stravování: polopenze, snídaně bufet, večeře výběr z menu.
Pláž: přímo před hotelem je jedno velké betonové molo a oblázková 
pláž s navezenými drobnými kamínky, hotelový bar je přímo u pláže. 
Směrem na západ jsou betonová mola a jedna mělká písečná pláž 
(písek při vstupu do moře, leží se na oblázkách a na betonu), písečná 
pláž je vzdálena od hotelu cca 200 m a půjčují se zde lehátka, také zde 
jsou plážové bary a restaurace.

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi - snídaně bufet, večeře menu.
Dítě do 6 let bez lůžka: ZDARMA, na přistýlce: -30%, na lůžku: - 20%. 
Dítě 6 - 10 let: přistýlka: -15%, lůžko: -10%. Místní pobytová taxa: 350,- Kč/týden/od 12 let.
Stejná cena v pokojích s balkonem i bez balkonu. Bus: 2 490,- Kč k hotelu Imperial, odsud 
individuálně taxi. Časová sleva: 12% do 20.12.2016, 10% do 31.1.2017 při 50% úhradě.
Na vyžádání v Andante libovolný počet dní a libovolný nástupní den.
Parkovné u hotelu za poplatek - cca 50 HRK/den.

10.7.-26.8.

8 990

3.6.-17.6.

26.8.-9.9.

8 590

15.5.-3.6.

9.9.-25.9.

7 790

3.7.-10.7.

8 790

17.6.-3.7.

8 690
dÍtě 

do 3 let 
zdaRma

dÍtě 
do 6 let 
zdaRma

12%
sleva

12%
sleva
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Superior směr moře
Superior park
Standard směr moře
Standard park

Dep. FLORA MADERA M

Dep. FLORA MADERA P

Dep. VILLE KLIMA

Dep. VILLE 

Dopl. 1/1 v %

do 28.4.

od 7.10.

9 600

8 200

7 300

7 300

x

x

x

x

30

27.5.-23.6.

9.9.-22.9.

11 300

9 900

9 400

8 200

7 990

7 290

9 400

7 490

40

29.4.-26.5.

23.9.-6.10.

10 100

8 700

7 800

7 200

6 400

6 200

8 500

x

30

24.6.-7.7.

26.8.-8.9.

14 900

13 500

11 700

10 490

9 900

9 190

10 990

9 390

50

8.7.-25.8.

16 600

15 400

13 800

12 490

10 990

9 890

12 990

10 290

50

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi švédské stoly, v pokojích superior v hotelu 
KLIMATIZACI. Místní pobytová taxa: 350,- Kč/od 12 let/týden.
Dítě do 11,99 let na přistýlce: se 2 plně platícími: ZDARMA, do 11,99 let v pokoji s 1 plně 
platící osobu: -30%. Druhé dítě do 6,99 let bez lůžka: ZDARMA, druhé dítě 7-11,99 let bez 
lůžka: 50%, od 12 let na přistýlce: -10%.
Sleva v pokoji se 3 pevnými lůžky: 2x plná cena, 3. osoba do 11,99 let -20%, od 12 let
na 3. lůžku plná cena.
SPECIÁLNí AKCE - SLEVY Z CENY ZA 1. A 2. OSOBU ZE ZÁKLADNí CENY NEBO JEDEN DEN 
ZDARMA: PŘI PLNÉ PLATBĚ: -30% DO 31.12.2016, -15% DO 31.1.2017,  
-10% DO 31.3.2017. 7=6: 22.4.-29.4.,6.5.-13.5.,5.6.-12.6., 16.9.-23.9., 30.9.-7.10.
Obědy: 2 100,- Kč/os., i děti, večeře v den odjezud: 300,- Kč/os. 
Doplatek na ALL INCLUSIVE LIGhT: 2 990,- Kč /=plná penze, nápoj k obědu i k večeři/
V termínech 24.6.-8.9. minimální počet nocí: 4, při nižším počtu: +20%.
Parkovné 6,- EUR/den, platba na recepci.
Postýlka: 1 300,- Kč. Chladnička: 1 300,- Kč.
Autobusová doprava: 2 490,- Kč, při přihlášení do 31.1.2017: 2 190,- Kč.
Check in: 14.00 hod., chec out: 10.00 hod. Prodloužení pobytu od 10.00 max. do 18.00 
hod. v den odjezdu: 50% denní sazby za osobu. Nástupní dny: SO, termíny mimo sobotu na 
vyžádání. Upozornění: pokoje typu standard v hotelu jsou v části bez výtahu.
V některých červnových a záříjových termínech, kdy není otevřena depandance Flora Madera,
je ubytování z Flory přesunuto do pokojů standard v hotelu - bez výtahu.

DEPANDANCE VILLE IMPERIAL *** 

DEPANDANCE FLORA MADERA *** 

HOTEL IMPERIAL***

Poloha a pláž: v areálu hotelu Imperial, naproti hlavní budově, cca 
150 m od moře, možno využívat všech služeb hotelu. Domácí zvířata 
na vyžádání a za poplatek.
Vybavení: nízké budovy, pokoje v přízemí a v prvním patře.
Pokoje: dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky /rozkládací 
lehátko/, balkón, sociální zařízení.
Stravování: v hlavní hotelové budově, polopenze - švédské stoly, 
v červenci a v srpnu možnost plné penze.
CENY NAJDETE V TABULCE HOTELU IMPERIAL.

Poloha a pláž: v areálu hotelu Imperial, v borovém háji, přímo u moře, 
vedle hlavní budovy, možno využívat všech služeb hotelu. 
Vybavení: třípatrová budova situovaná bokem k moři, východní stra-
na je stinná, západní prosluněná. Vlastní recepce, placené parkoviště. 
Pokoje: dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky /rozkládací 
lehátko/, malý balkón, sociální zařízení, SAT TV. Malá chladnička na 
vyžádání a za poplatek. Několik pokojů situováno směrem k moři /ale 
negarantován výhled vzhledem ke vzrostlým stromům/, tyto pokoje 
jsou s příplatkem. Nástupní dny sobota, ostatní na vyžádání.
Stravování: v hlavní hotelové budově, polopenze - švédské stoly, 
v červenci a v srpnu možnost plné penze. 
CENY NAJDETE V TABULCE HOTELU IMPERIAL.

DÍTĚ zDARMA!
Poloha a pláž: Areál hotelu Imperial se nachází 1,3 km od centra 
Vodic, přímo u moře a u oblázkových a betonových pláží, část pláží 
s vyspárovanými kameny, možno ležet i v parku na trávě pod stromy. 
Pozvolný přístup do moře, také bezbariérový přístup. V areálu je 
hlavní hotelová budova s restaurací, depandance hotelu Flora Madera 
/cca 100 m od hotelu/, depandance Ville, camp s mobilními domky, 
bazén s mořskou vodou, v hlavní budově vnitřní bazén /otevřen do 
1.6. a od 15.10./, hotelový park, restaurace, bary, kavárny, wellness, 
masážní salón. Parkoviště za poplatek. Tenisové kurty, volejbalové 
hřiště, půjčování lehátek a slunečníků. V blízkosti na pláži tobogán. 
Plážové restaurace a bary. 
Vybavení hotelu Imperial: dvě restaurace v hlavní budově, bar, 
obchod se suvenýry, hlavní recepce, wellness centrum, výtah pouze 
v části se čtyřhvězdičkovými pokoji, v části s pokoji standard výtah 
není.
Pokoje: standard *** s balkónem, směr park, za doplatek směr moře 
/negarantován výhled moře, vzrostlé stromy/. Sociální zařízení, SAT 
TV. Pokoje Superior **** - směr park a za doplatek směr moře. SAT TV, 
KLIMATIZACE, sociální zařízení, balkón.
Na vyžádání za příplatek malá chladnička.
Stravování: polopenze - švédské stoly, v červenci a srpnu možnost 
plné penze.

dÍtě 
do 12 let 
zdaRma

dÍtě 
do 12 let 
zdaRma

dÍtě 
do 12 let 
zdaRma

30%
sleva

30%
sleva

30%
sleva
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superior hotel

standard hotel

superior Arausa

standard Arausa

2-6,99 přistýlka

7-11,99 přistýlka

2-6,99 s 1 dosp.

7-11,99 sd 1 dosp.

minimum nocí

parkovné v EUR/den

3.1.-28.4.

od 7.10.

9 400

8 700

8 500

8 100

ZDARMA

ZDARMA

50%

-30%

2

5

27.5.-23.6.

9.9.-22.9.

13 100

11 300

10 600

9 900

ZDARMA

ZDARMA

50%

-30%

2

5

29.4.-26.5.

23.9.-6.10.

10 800

9 400

9 200

8 300

ZDARMA

ZDARMA

50%

-30%

2

5

24.6.-7.7.

26.8.-8.9.

15 900

14 300

14 100

12 700

ZDARMA

50%

50%

-30%

4

7

8.7.-25.8.

17 500

16 400

15 900

14 990

ZDARMA

50%

50%

-30%

4

7

A2+2

A4+2

nástup

min. nocí

SLEVA

27.4.-12.5.

1 630

2 070

DENNĚ

2

10%

8.4.-26.4.

23.9.-15.10.

1 380

1 960

DENNĚ

1

10%

1.6.-14.6.

2 600

3 150

DENNĚ

3

10%

13.5.-31.5.

9.9.-22.9.

2 070

2 600

DENNĚ

3

10%

15.6.-30.6.

19.8.-8.9.

3 450

4 190

DENNĚ

5

5%

1.7.-18.8.

4 260

6 350

DENNĚ

7

5%

HOTEL PUNTA**** MATILDE BEACH RESORT - VILLE ***
A DEPANDANCE ARAUSA **** VÝRAzNÁ ČASOVÁ SLEVA!
Poloha a pláž: přímo u moře, blízko centra, v západní části Vodic, pláž 
oblázková, část pláže má písek při vstupu do moře a je mělká, vhodná 
pro děti, část pláže je kamenitá, s vyspárovanými kameny na ležení, 
také s betovnovými platy. Blízko Plave plaže Blato. U pláže jsou bary, 
restaurace, stánky s občerstvením. Depandance Arausa je v bezpro-
střední blízkosti hotelu, se stejně kvalitními pokoji.
Vybavení: restaurace, plážová restaurace, bar, směnárna, terasa, 
venkovní bazén se slanou vodou, vnitřní sladkovodní bazén otevřen 
v zimě, parkoviště za poplatek, wellness centrum (sauna, masáže...) 
Animační program v červenci a srpnu. Dětské hřiště. Půjčování kol. 
Vodní sporty.
Pokoje: dvolůžkové s možností jedné přistýlky, balkón, sociální za-
řízení, klimatizace, WI-FI, trezor, minibar. Superior pokoje mají v ýhled 
na moře, standard jsou s výhledem na park a na bazén. 
Stravování: polopenze - švédské stoly, možnost plné penze.

NÁSTUPNÍ DEN LIBOVOLNÝ.
Poloha a pláž: areál uprostřed píniového háje, jednopatrové vilky 
50 - 150 m od pláže, blízko centra.
Vybavení: sladkovodní bazén, plážový bar, parkoviště, restaurace, 
cukrárna, sejf na recepci, půjčovna kol. 
Apartmány: NEKUŘÁCKÉ!!! Není dovoleno kouřit uvnitř aparmánu. 
A4+2 v přízemí: dvě ložnice, jedna s manželskou postelí a jedna s od-
dělenými lůžky, obývací kuchyně s rozkládací přistýlkou pro 2 osoby, 
kuchyňský kout s nádobím, sociální zařízení, terasa se zahradním 
nábytkem, klimatizace. 
B2+2: ložnice, obývací kuchyně s rozkládací přístýlkou pro 2 osoby, 
sociální zařízení, terasa, klimatizace. První patro.
Stravování: vlastní, možnost polopenze nebo jen snídaně. Forma 
stravování závisí na celkovém počtu hostů, při menším počtu je výběr 
ze 3 menu snídaně i večeře, při větším počtu bufet snídaně i večeře.

LIBOVOLNÝ POČET NOCÍ

Speciální akce: 7=6, 14=12, 21=17 do 23.6. a od 9.9.2017. ChECK IN: 14.00, ChECK OUT: 10.00
Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi švédské stoly.
Místní pobytová taxa: 350,- Kč/od 12 let/týden. Autobusová doprava: 2 490,- Kč.
Zvýhodněná autobusová doprava: při zakoupení zájezdu do 31.3.2017: 2 190,- Kč.
Při nižším počtu nocí než stanovené minimum: +20%.
Doplatek na plnou penzi: 300,- Kč/den, i děti. Osoba od 12 let na přistýlce: -15%.
ČASOVÁ SLEVA PŘI PLNÉ ÚhRADĚ: 20% do 31.12.2016, 15% do 21.1.2017,  
12% do 28.2.2017, 10% do 31.3.2017

SLEVA: při plné úhradě do 31.1.2017, výše uvedena v tabulce.
Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 1 noc, spotřebu el. energie a vody, KLIMATIZACI, 
WI-FI. Parkovné: 1.6. - 30.9.: 5,- EUR/den. Místní pobytová taxa: 50,- Kč/od 12 let/den.
Snídaně: 265,- Kč, do 11,99 let: 50%. Polopenze: 765,- Kč, do 11,99 let: 50%.
Forma stravování: podle celkového počtu klientů buď výběr ze 3 menu nebo bufet.
Mimořádné slevy: 14.4.-18.4.: 10%, 27.4.-1.5.: 10%, 3.6.-10.6.: 10%, TYTO SLEVY LZE
KOMBINOVAT SE SLEVOU ZA VČASNÝ NÁKUP, KTERÁ JE UVEDENA V TABULCE!
Autobusová doprava: 2 490,- Kč, při přihlášení do 31.1.2017: 2 190,- Kč.
Úklid apartmánu během týdne vlastní, na vyžádání úklid 10,- EUR.
Přistýlka pro další osobu nad max. uvedený počet: 500,- Kč. Dětská postýlka: 5,- EUR. 
Pronájem kola: 3,- EUR/hodina, 15,- EUR/den. Check in: 16.00, check out: 10.00
Vratná kauce: 100,- EUR. Zvířata nejsou povolena. Apartmány jsou NEKUŘÁCKÉ!

dÍtě 
do 12 let 
zdaRma

20%
sleva

10%
sleva

7=6
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osoba s polopenzí
do 11,99 přistýlka
do 11,99 lůžko

do 4.7.

od 29.8.

6 990

4 990

5 990

4.7.-11.7.

22.8.-29.8.

7 290

5 290

5 590

11.7.-22.8.

7 590

5 490

6 790

PENzION VJEKO*** 

VILA ANNA VILA ANNA CENTRUM

NÁSTUPNÍ DEN V úTERÝ
Poloha a pláž: velmi oblíbený penzion rodinného typu se nachází 
cca 450 m od pláže, cca 1 km od centra. Pláže oblázkové a betonové.
Vybavení: Studia pro 2 osoby s možností jedné až dvou přistýlek, 
sociální zařízení, vybavený kuchyňský kout, TV, balkón nebo terasa.
V některých studiích za příplatek možnost klimatizace. Internet na 
venkovní terase, zdarma.
Stravování: polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu. 

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi - snídani bufet, večeři menu, pobytovou taxu.
Studia s možností až dvou přistýlek, chladnička, malý kuchyňský kout.
Jednolůžkový pokoj: + 2 800,- Kč, klima 6,- EUR/den na vyžádání, platba na místě.
Velice příjemný rodinný penzion, vzdálenost od pláže cca 450 m.
Autobusová doprava: 2 490,- Kč, nástupní místa: pouze Morava.

Poloha a pláž: vilka se nachází cca 200 m od oblázkových a beto-
nových pláží, možno navštěvovat i pláže u hotelu Imperial.
Vybavení: dva apartmány pro 2 - 3 osoby v přízemí: ložnice 
s manželskou postelí, kuchyň s kuchyňským koutem /vařič, chladnič-
ka, nádobí/, v kuchyni rozkládací gauč pro jednu osobu nebo i pro 
dvě malé děti. Malá koupelna se sprchovým koutem a WC. Před 
apartmány je k dispozici venkovní sedací souprava. Parkování auta 
před domem. 
Třetí apartmán ve 2. patře, pro 4 - 5 osob. Dvě ložnice s manželským 
lůžkem, v jedné ložnici možnost jedné přistýlky pro 5. osobu. Kuchyň-
ská linka je v předsíňce, není zde samostatná kuchyně. Jídelní stůl 
a židličky jsou venku na balkóně, z balkónu výhled na moře. 
Malá koupelna se sprchovým koutem a WC. Klimatizace za doplatek. 
Ubytování možné na libovolný počet dní a nástupní den dle volných 
míst rovněž libovolný.
4. apartmán v druhé polovině domu, v podkroví, pro 4 - 8 osob: dvě 
velké místnosti, v každé manželské lůžko a rozkládací gauč pro jednu 
až dvě osoby, kuchyňský kout s vařičem a chladničkou, dvě sociální 
zařízení, společná předsíňka a společný balkón s venkovním pose-
zením, parkování zdarma před domem, klimatizace za doplatek.
Stravování: vlastní.

Poloha a pláž: velice oblíbená vilka blízko centra, cca 350 m, pláže 
oblázkové a betonová mola ve vzdálenosti cca 400 m.
Vybavení: dva apartmány v přízemí, jeden A4+2, dvě ložnice, v obýva-
cí kuchyni možnost přistýlky pro 2 osoby, balkón, sociální zařízení, 
druhý trilo A4+1, dvě ložnice, možnost přistýlky v obývací kuchyni 
pro jednu osobu, případně pro 2 děti, soiciální zařízení. U domu je 
dvůr a v zadní části dvora je ještě jeden apartmánový domek, zde je 
apartmán pro 4 osoby se dvěma ložnicemi, kuchyně je bez možnosti 
přistýlky. Všechny apartmány mají KLIMATIZACI. Parkování ve dvoře.
Pokoje: v 1. patře jsou k dispozici tři dvoulůžkové pokoje se sociálním 
zařízením a balkónem. Tyto pokoje mají k dispozici společnou kuchy-
ni, eventuálně lze využít tyto pokoje pro další osoby k apartmánům. 
Pokoje jsou bez klimatizace.
Stravování: vlastní.

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřebu energií, ložní prádlo, KLIMATIZACI 
v apartmánu Anna v přízemí, INTERNET
V apartmánu Andelka není zahrnuta klimatizace v ceně, plaba na místě 10,- EUR/den, pokud 
se používá. V apartmánu Ankica není zahrnuta klimatizace v ceně, plaba na místě 5,- EUR/den, 
pokud se používá. 
Možnost polopenze: 2 800,- Kč/týden, do 10 let: 2 390,- Kč, snídaně bufet, večeře menu.
Možnost polopenze - švédské stoly: 3 600,-/os./týden, děti platí stejnou částku.
Autobusová doprava: 2 490,- Kč.
4. osoba - dítě v apartmánu Anna v přízemí, bez lůžka nebo na společné přistýlce se 3 osobou: 
1 490,- Kč. Místní pobytová taxa: 350,- Kč/od 12 let.
Časová sleva Andante: 12% při plné úhradě do 31.12.2016, 10% při plné úhradě do 
31.1.2017, 8% při poloviční úhradě do 31.1.2017, 5% při poloviční úhradě do 31.3.2017

Apartmány Anna
A2 bilo přízemí 1
A2+1 bilo přízemí 1
A2 bilo přízemí 2
A2+1 bilo přízemí 2

Apartmán Ankica
A2 2. patro
A3 2. patro
A4 bilo 2. patro
A4+1 bilo 2. patro
Apartmán Andelka
A4 bilo 3. patro
A4+1 
A4+2
A4+3
A4+4

do 3.6.

od 2.9.

8 990

9 990

8 990

9 990

do 3.6.

od 2.9.

9 990

10 990

12 400

13 600

18 300

19 700

20 800

22 600

23 300

3.6.-24.6.

26.8.-2.9.

9 990

11 590

9 990

11 590

3.6.-24.6.

26.8.-2.9.

12 790

13 990

14 990

15 990

20 800

22 500

23 300

25 300

26 490

24.6.-26.8.

10 400

11 700

10 900

12 600

24.6.-26.8.

13 990

15 800

17 200

18 590

23 300

24 500

28 400

29 900

31 900

2 sociál.zařízení, 2 kuchyňské linky

A4
přistýlka
os. pokoj

do 24.6.

od 2.9.

11 990

2 100

2 100

24.6.-2.9.

15 990

2 600

2 600

Cena zahrnuje pronájem apartmánu na 
7 nocí, spotřebu energíí, klimatizaci.
Cena ve dvoulůžkovém pokoji je za osobu 
za 7 nocí, nelze klimatizace.
Nástupní den sobota. Místní pobytová taxa 
350,- Kč/os./týden.
Autousová doprava k Imperialu 2 490,- Kč, 
odsud taxi nebo svoz majitele.

12%
sleva

10%
sleva
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A2+1 bilo
A2+2 bilo
A4 trilo
A4+1 trilo
A4+2 trilo

1/2 BK, BKM
1/1 BKP
Suite BKM
F 2+2 BK

do 10.6.

od 9.9.

10 400

10 990

15 500

15 990

16 290

29.4.-2.6.

7.10.-31.10.

8 300

10 200

13 400

8 300

10.6.-17.6.

26.8.-9.9.

12 990

14 290

16 990

17 990

18 990

3.6.-30.6.

9.9.-6.10.

11 300

12 700

17 800

11 300

17.6.-26.8.

13 600

14 990

18 290

19 390

20 390

1.7.-21.7.

19.8.-8.9.

14 200

16 800

19 500

14 200

22.7.-18.8.

16 600

20 200

21 800

16 600

HOTEL DUJE *** 

BK - balkón, M - pohled moře, F - rodinný pokoj, směr park, Suite - apartmán
Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi - snídani švédské stoly, večeři výběr z menu, 
KLIMATIZACI. Pobytová taxa: 350 Kč/od 12 let/týden. Obědy: 2 520,- Kč/týden, menu.
 Slevy na děti: do 3 let bez lůžka ZDARMA, 3 - 14 let, přistýlka: 50% 3. os. od 14 let: -15%
NOVĚ: 2 osoby v pokoji 1/1 BKP: obě osoby platí jako v 1/2 BKM a se slevou 10%!
Při ubytování dítěte do 14 let v 1/1 BKP: první osoba platí jako v 1/2 BKM se slevou 10%
a dítě má slevu 60% z ceny 1/2 BKM.
Autobusová doprava: 2 490,- Kč, při přihlášení do 31.1.2017: 2 190,- Kč.
ČASOVÁ SLEVA ANDANTE: při plné úhradě do 30.11.2016: 10%, do 31.1.2017: 8%,
do 28.2.2017 6% z ceny dospělé osoby. Do 31.3.2017 5% při 50% úhradě.
Termíny do 15.7. a od 9.9.2017: při plné úhradě do 15.1.2017 sleva 15% z dosp. osoby.
Sleva při ubytování pouze se snídaní: 1 000,- Kč/týden. Minibar- 4,- EUR/den, platba na místě.
Převážáná většina pokojů má výhled na moře, některé boční výhled a některé rodinné
pokoje a 1/1 BKP jsou bez výhledu na moře, směrem na park a parkoviště za hotelem.
Dvoulůžkový pokoj BKM jako jednolůžkový: +50%.
MOŽNO NA LIBOVOLNÝ POČET DNí, DLE VOLNÉ KAPACITY NÁSTUP V LIBOVOLNÝ DEN.

VÝHODNÉ CENY DO POLOVINY ČERVENCE A V zÁŘÍ
Poloha a pláž: luxusní hotel 10 m od pláže, v části Vodice - Srima, 
cca 3 km od centra Vodic. Pláž písečná při vstupu do moře a mělká. 
Na kraji pláže navezené drobné kamínky. Hotel je oddělen od pláže 
místní komunikací.
Vybavení: restaurace, venkovní terasa, recepce, bazén s lehátky, 
vlastní parkoviště.
Pokoje: luxusní pokoje, většina s výhledem na moře, dvoulůž-
kové s možností jedné přistýlky, balkón, koupelna s WC, fén, trezor, 
KLIMATIZACE, minibar za poplatek, SAT TV. Dva rodinné pokoje /
dva propojené pokoje/ nemají výhled na moře, výhled na park. Dva 
rodinné pokoje - jeden velký pokoj se 3. lůžkem a vysouvací přistýlkou 
pro 4. osobu - dítě, balkón s bočním výhledem na moře. Na vyžádání 
ubytování na libovolný počet dní a nástup nemusí být sobota.
Stravování: polopenze - snídaně bufet, večeře výběr z menu. Možnost 
ubytování pouze se snídaní.

VILA MILKA
Poloha a pláž: v západní části Vodic, cca 250 m od moře, pláž obláz-
ková s pískem při vstupu do moře, dále pláže betonové a oblázkové, 
plážové restaurace a bary, atrakce pro děti, vodní sporty. Pláž vhodná 
pro malé děti i neplavce. Půjčování lehátek na pláži. Parkování vozidla 
před domem nebo v zahradě. Na vyžádání ubytování na libovolný 
počet dní a nástup nemusí být sobota.
Vybavení: dva apartmány se nacházejí v prvním a ve druhém patře, 
každý má samostatný vchod z venkovního schodiště.
Apartmán v 1. patře: 2 ložnice s manželským lůžkem, obývací kuchyně 
s rozkládacím gaučem pro 1 - 2 osoby, kuchyňský kout /nádobí, 
chladnička, vařič/, sociální zařízení, dva balkóny, KLIMATIZACE.
Apartmán ve 2. patře: 1 ložnice s manželským lůžkem, obývací ku-
chyně s rozkládacím gaučem pro 1 - 2 osoby, kuchyňský kout /nádobí, 
chladnička, vařič/, sociální zařízení, velká terasa, KLIMATIZACE.
Stravování: vlastní, možnost večeří nebo polopenze v hotelu Kristina 
/cca 350 m od domu/.

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřebu energií, ložní prádlo, KLIMATIZACI.
Místní pobytová taxa: 350 Kč/od 12 let/týden. 
Možnost polopenze v hotelu Kristina: 3 350,- Kč, do 10 let 2 800,- Kč, snídaně bufet, večer menu.
Autobusová doprava 2 490,- Kč k hotelu Imperial, taxi k vile na vlastní náklady.
ČASOVÁ SLEVA ANDANTE.

dÍtě 
do 3 let 
zdaRma

10%
sleva

15%
sleva
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VILA LYDIJA SRIMA VILA ANTONIJA SRIMA
DOPORUČUJEME VČASNOU REzERVACI
Poloha a pláž: dům přímo u pláže v části Vodice - Srima, pláž obláz-
ková, písek při vstupu do moře. Plážové restaurace a bary poblíž.
Vybavení: Přízemí: luxusní apartmán, dvě ložnice s manželským 
lůžkem, koupelna s wc, balkón s výhledem na moře, vybavená 
kuchyně - nádobí, vařič, chladnička, SAT TV,klimatizace, internet. 
Parkování u domu. 
První patro: apartmán 4+1+1 - ložnice, pokoj s dvěma lůžky a obývací 
částí, přes tento pokoj se chodí do jednolůžkového pokoje, balkón, ku-
chyně, sociální zařízení. Apartmán A2+2 bilo: ložnice, obývací kuchyně 
s rozkládací přistýlkou pro 2 osoby, balkón, sociální zařízení. 
Zvýšené přízemí, samosatný boční vchod: STUDIO ROBERTA ve 
vile LYDIJA: pokoj s manželskou postelí a jednou další postelí jako 
přistýlkou, kuchyňský kout s malým vařičem /2 plotýnky/ a s nádobím, 
chladnička, koupelna s WC, terasa se zahradním nábytkem. Parkování 
u domu. Klimatizace, internet.
Stravování: vlastní. Na vyžádání možnost polopenze nebo večeří 
v hotelu Duje.
Výlety: národní park Kornati - lodí, vodopády Krka, Zadar, Šibenik, 
ostrov Zlarin, ostrov Prvič, Split

Poloha a pláž: cca 30 m od pláže, pláž oblázková, s pozvolným vstu-
pem do moře, v blízkosti rovněž pláž s pískem při vstupu do moře 
před hotelem Duje, cca 150 m od domu. U písečné pláže možnost 
půjčování lehátek, platí se na recepci hotelu Duje.
Vybavení: dva apartmány v přízemí, ložnice a obývací kuchyně s roz-
kládacím gaučem, kuchyňský kout s vařičem, nádobím, chladničkou. 
Klimatizace, SAT TV, WI-FI. Sociální zařízení. Před každým apartmánem 
místo na posezení, venkovní sedací souprava. Parkování auta u domu. 
Dům se nachází v části Vodice - Srima, pláž je oddělená místní komu-
nikací. V domě je rovněž bar s venkovním posezením.
Stravování: vlastní, možnost polopenze nebo jen večeří v hotelu Duje.

A4 trilo PŘÍZEMÍ
A4 +1+ 1 QUADRILO 1. patro
A2+2 bilo 1. patro
ROBERTA S2
ROBERTA S2+1

do 24.6.

od 2.9.

15 500

22 900

15 500

8 690

8 990

24.6.-8.7.

19.8.-2.9.

19 790

24 900

18 590

11 990

13 690

8.7.-19.8.

19 990

26 990

19 990

12 490

13 890

A2
A2+1
A2+2

do 24.6.

od 2.9.

8 990

9 390

9 990

24.6.-1.7.

19.8.-2.9.

9 990

10 990

11 990

1.7.-19.8.

10 990

12 490

12 990

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí, KLIMATIZACI /mimo apartmán A4 v přízemí/, 
ložní prádlo, spotřebu energií, INTERNET.
Klimatizace v A4 v přízemí: 5,- EUR/den, platba na místě.
Pobytová taxa: osoba od 12 let: 50,- Kč/den, 350 Kč/týden. Možnost na více nocí.
4. osoba ve studiu Roberta - dítě do 7,99 let - bez lůžka: 1 000,- Kč.
Časová sleva Andante: 10% při plné úhradě do 31.12.2016, 6% při plné úhradě do 28.2.2017, 
5% při poloviční úhradě do 15.3.2017.
Autobusová doprava: 2 490,- Kč, při přihlášení do 31.1.2017: 2 190,- Kč.
Vzhledem ke vzdálenosti do centra doporučujeme vlastní dopravou.
Možnost polopenze nebo večeří v hotelu DUJE: 550,- Kč/den HB, 400,- Kč večeře,
snídaně bufet, večeře výběr z menu. Do 9,99 let: 450,- Kč HB, 330,- Kč večeře.

Cena zahrnuje pronájem apartmánu na 7 nocí, ložní prádlo, KLIMATIZACI, WI-FI, spotřebu 
elektrické energie a vody. Místní pobytová taxa 50,- Kč/od 12 let/den.
Autobusová doprava: 2 490,- Kč.
Vzhledem ke vzdálenosti do centra doporučujeme vlastní dopravou.
Možnost polopenze nebo večeří v hotelu DUJE: 550,- Kč/den HB, 400,- Kč večeře,
snídaně bufet, večeře výběr z menu. Do 9,99 let: 450,- Kč HB, 330,- Kč večeře.
Časová sleva Andante: 10% při plné úhradě do 30.11.2016, 6% při plné úhradě do 31.3.2017, 
3% při poloviční úhradě do 15.3.2017.

10%
sleva

10%
sleva
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HOTEL VRATA KRKE***

Ubytování ve Vodicích: hotel Imperial, depandance Flora Madera, 
Ville Imperial, hotel Nikola, hotel Kristina, privátní apartmány a pokoje 
s docházením do hotelu na polopenzi. Ubytování je NO NAME, proto 
je zvýhodněná celková cena. 
Stravování: polopenze, snídaně bufet, večeře většinou výběr z měnu. 
Nápoje nejsou v ceně. 
Výlety: národní park Kornati - lodí, vodopády Krka, Zadar, Šibenik, 
ostrov Zlarin, ostrov Prvič, Split

U VODOPÁDŮ KRKA VHODNÉ PRO CYKLISTICKÉ A JINÉ 
SPORTOVNÍ KOLEKTIVIY, OTEVŘENO CELOROČNĚ, TRANzITNÍ 
UBYTOVÁNÍ.
Poloha: PŘÍMO U VSTUPU DO NÁRODNÍHO PARKU KRKA, CCA 15 km 
OD ŠIBENKU, uprostřed překrásné přírody. Otevřeno celoročně, 
vhodné pro sportovní i jiné kolektivy. Tranzitní ubytování.
Vybavení: restaurace, venkovní terasa, vlastní parkoviště, bary, velká 
uzavřená společenská místnost. Otevřeno celoročně, vhodné pro 
sportovní či jiné kolektivy.
Pokoje: jednolůžkové, dvoulůžkové s možností jedné přistýlky, 
balkón, sociální zařízení, WI-FI, klimatizace, SAT TV, minibar, fén.  
50 pokojů.
Stravování: snídaně, polopenze nebo plná penze. Snídaně i večeře 
švédské stoly. Oběd švédské stoly nebo výběr z menu, podle počtu 
osob v hotelu.

A4 bilo

do 9.6.

od 2.9.

14 990

24.6.-26.8.

15 990

9.6.-23.6.

26.8.-2.9.

15 290

VILA KATEŘINA
DOPORUČUJEME VČASNOU REzERVACI
Poloha a pláž: velice vyhledávaná vilka se nachází necelých 200 m od 
pláží, v klidném prostředí se zahradou a s možností parkování v za-
hradě, v části VODICE - SRIMA. K dispozici jsou tři prostorné KLIMA-
TIZOVANÉ apartmány pro 4 osoby, v jednom apartmánu je možnost 
přistýlky pro 5. osobu. Doporučujeme včasnou rezervaci!
Pláže jsou oblázkové a betonové, místy betonová mola.
Vybavení: apartmány v 1. a 2. patře mají balkon, přízemní apartmán 
má velkou terasu.
Apartmán ve 2. patře: ložnice s manželským lůžkem, malá ložnice se 
2 oddělenými lůžky, vhodné pro děti, kuchyně, velká terasa, TV, sprcha 
a WC.
Apartmán v 1. patře: ložnice s manželskou postelí, malá ložnice 
s 1 lůžkem, rozkládací gauč v obývací kuchyni, balkon, sociální zařízení.
Apartmán ve zvýšeném přízemí: veliká zastíněná terasa, ložnice 
s manželským lůžkem, dvě oddělená lůžka v obývací kuchyni, sociální 
zařízení. 
Ve všech apartmánech vybavená kuchyně /vařič, nádobí, chladnička, 
mikrovlnná trouba/, sociální zařízení, balkon, internet, klimatizace.
Stravování: vlastní

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 
nocí, KLIMATIZACI, ložní prádlo, spotřebu 
energií, INTERNET. Autobusová doprava: 
2 490,- Kč, při přihlášení do 31.1.2017: 
2 190,- Kč.

5. osoba - dítě do 10 let na přistýlce: 1 000,- Kč, lze jen v 1. patře.
Místní pobytová taxa za osobu od 12 let: 350,- Kč.
Časová sleva Andante: 8% při plné úhradě do 31.12.2016, 7% při plné úhradě do 28.2.2017, 
5% při poloviční úhradě do 15.3.2017.

9.6.-18.6.
16.6.-25.6.
23.6.-2.7.
30.6.-9.7.
7.7.-16.7.
14.7.-23.7.
21.7.-30.7.

8 390

8 790

8 890

8 990

8 990

8 990

8 990

28.7.-6.8.
4.8.-13.8.
11.8.-20.8.
18.8.-27.8.
25.8.-3.9.
1.9.-10.9.
8.9.-17.9.

8 990

8 990

8 990

8 990

8 690

8 390

7 990

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, autobusovou dopravu.
Děti do 5,99 let: 3 990,- Kč na přistýlce, 5 990,- Kč na lůžku.
Děti 6 - 11,99 let: 5 990,- Kč na přistýlce, 6 690,- Kč na lůžku.
Ubytování NO NAME: hotel Nikola, depandance hotelu Imperial Flora Madera, ville hotelu 
Imperial, privátní apartmány a pokoje, hotel Kristina, penzion Vjeko. Doplatek na 1/1: 2 990,- Kč 
Časová sleva Andante: 10% při plné úhradě do 17.12.2016, 5% při plné úhradě do 31.1.2017.

AKCE FORTUNA VODICE
výhodná cena, polopenze, bus

snídaně
polopenze
plná penze

4.1.-29.3.

5.10.-27.12.

800

1 050

1 300

30.3.-31.5.

31.8.-4.10.

990

1 200

1 490

1.6.-5.7.

1 050

1 400

1 600

6.7.-30.8.

1 300

1 590

1 800

Cena za osobu/den ve dvoulůžkovém pokoji. Snídaně i večeře švédské stoly.
Jednolůžkový pokoj: +500,- Kč/den. Pobytová taxa: 50,- Kč/den od 12 let.
Dítě do 2 let zdarma, 2 - 5,99 let se 2 dospělými: -60%, s jedním dospělým: 50%,
od 12 let na přistýlce: -20% Check in: 15.00, check out: 10.00

8%
sleva

10%
sleva
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SOLARIS BEACH RESORT
DOPORUČUJEME VČASNOU REzERVACI 
Areál cca 6 km od Šibeniku, LUXUSNÍ vybavení, uprostřed zeleně 
a krásného parku, přímo u rozlehlých pláží, s vlastním AQUAPARKEM.
Hotely IVAN****, JURE****, NIKO***, KIDS HOTEL ANDRIJA****, 
JAKOV***, kemp s mobilními domky a apartmány, restaurace, kavárny, 
WELLNESS centrum v hotelu Ivan a Jure, venkovní bazény s mořskou 
vodou, skluzavky, tobogán, atrakce pro děti i dospělé /pirátský dobro-
družný minigolf, animační programy,.../ Restaurace koncipovaná jako 
dalmatská vesnice. 
SPORT: tenisové kurty, stolní tenis, plážová odbíjená, hřiště pro míčové 
hry, minigolf, vodní sporty, pronájem člunů, škola potápění. 
PLÁŽE: písečné, oblázkové, plážový servis - slunečník a lehátka za 
poplatek. Sprchy a pronájem osušek.
STRAVOVÁNí: bohaté švédské stoly, polopenze. V hotelech Ivan a Jure 
ubytování se snídaní, možnost dokoupení večeří.
VÝHODNÉ CENY PRO DĚTI, I DVĚ DĚTI GRATIS, 
V HOTELU ANDRIJA AŽ 3 DĚTI ZDARMA!

CHORVATSKO - ŠIBENIK
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HOTEL NIKO *** HOTEL JURE ****
DĚTI zDARMA!
Poloha a pláž: cca 50 m od pláže, pláž písečná i oblázková.
Vybavení: restaurace, parkoviště za poplatek, směnárna, terasa, 
prodejna suvenýrů, venkovní bazén s mořskou vodou, bar, recepce.
Pokoje: 1AB - malý jednolůžkový pokoj (14m2), který je využíván pro 
2 osoby, postel 140 x 190 cm, malý balkón (jen 1m2!!), pohled do dvo-
ra, centrální klimatizace, minibar, SAT TV, 2 dospělé osoby. 
2CGB - dvoulůžkový pokoj, velmi malý, balkón, centrální klimatizace, 
minibar, SAT TV, max./min. 2 dospělí nebo 1 dospělý a 1 dítě do 11,99 let. 
21CGB - dvoulůžkový pokoj, velmi malý, s možností 1 přistýlky pro dítě 
do 11,99 let, balkón, centrální klimatizace, minibar, SAT TV, min./max. 
3 os., 2 dospělí a dítě d o 11,99 let nebo 1 dospělá osoba a 2 děti do 
11,99 let. 1 dosp. osoba 2 děti do 11,99 let.
C2CGB - 2/2 - dva dvoulůžkové pokoje vedle sebe, propojené, 2 dospě-
lí a 2 děti do 11,99 let.
SLU - jednolůžkový pokoj, balkón, centrální klimatizace, minibar, 
SAT TV, min./max. 1 dospělá osoba.
Stravování: polopenze, bohaté švédské stoly.

DĚTI zDARMA!
Poloha a pláž: cca 50 m od pláže, pláž písečná i oblázková.
Vybavení: restaurace, parkoviště za poplatek, novinový stánek, ven-
kovní bazén s mořskou vodou, bar, recepce, wellness centrum.
Pokoje: 2CGF - dvoulůžkový pokoj, SAT TV, minibar, sejf, klimatizace, 
francouzské okno, min./max. 2 dospělé osoby nebo 1+1 dítě do 11,99 let.
D2CGF - dva nepropojené dvoulůžkové pokoje, franc. okno, SAT TV, mi-
nibar, sejf, klimatizace, min./max. 4 os., 2 dospělí a 2 děti do 15,99 let.
C2CGF - dva propojené dvoulůžkové pokoje, jeden s manželskou 
postelí a jeden se 2 lůžky (90x120), SAT TV, minibar, sejf, klimatizace, 
francouzské okno, min./max. 4 os., 2 dospělí a 2 děti do 11,99 let.
22CGF 1/2+2 -dvoulůžkový pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 děti 
/140 x 190 cm/, SAT TV, minibar, sejf, klimatizace, francouzské okno, 
min./max. 4 osoby, 2 dospělí a 2 děti do 11,99 let.
2CGB -dvoulůžkový pokoj, balkón, manželská postel nebo dvě lůžka, 
2 dospělí nebo 1 dospělý + 1 dítě do 11,99 let.
D2CGB - dva dvoulůžkové pokoje nepropojené, balkón, 2 dospělí 
+ 2 děti do 15,99 let.
SLU - jednolůžkový pokoj, francouzské okno. 1 dospělý.
Stravování: snídaně, možnost dokoupení večeří, švédské stoly. 

1AB: 1/2
2CGB: 1/2 BK
21CGB: 1/2+1 BK
C2CGB: 2/2 BK propoj.
SLU: 1/1 BK
Minimálně nocí
nižší počet nocí dopl.
nástupní den

8.5.-9.6.

9.9.-22.9.

1 220

1 360

1 520

2 330

2 450

3

10%

denně

23.9.-30.10.

1 060

1 190

1 360

2 020

2 150

2

10%

denně

1.7.-25.8.

1 850

2 050

2 360

3 460

3 650

5

20%

denně

10.6.-30.6.

26.8.-8.9.

1 390

1 550

1 950

2 590

2 760

4

20%

denně

ČASOVÁ SLEVA 10% PŘI PLNÉ PLATBĚ DO 28.2.2017
Cena zahrnuje: 1x ubytování, 1x polopenzi, spotřebu energií. Místní pobytová taxa:  
50,- Kč/od 12 let. Parkovné za den: do 30.6, 1.9.-30.10.: 4,- EUR, 1.7.-31.8.: 7,- EUR. 
Wellness v hotelu Ivan - 10,- EUR/den, 3 - 15,99 let: 7,- EUR/den.
Změny v rezervacích: 350,- Kč/ změna. Dětská postýlka: 4,- EUR/den.
Nástup v den příjezdu: od 15.00 hod., předání pokojů v den odjezdu: do 10.00 hodin.
Autobusová doprava: 2 490,- Kč, při objednání do 28.2.2017: 2 290,- Kč, 
děti do 10 let: 1 990,- Kč.
Slevy na děti: 3 - 11,99 let v pokojích 21CGB se 2 dospělými: 100%, děti ZDARMA.
3 - 11,99 let s jedním dospělým v pokojích 2CGB a 21CGB: -40%.
3 - 11,99 let v pokoji C2CGB se 2 dospělými: 100%, děti ZDARMA

ČASOVÁ SLEVA 10% PŘI PLNÉ PLATBĚ DO 28.2.2017. Změny v rezervacích: 350,- Kč/ změna.
Cena zahrnuje: 1x ubytování, 1x SNíDANI, spotřebu energií.
Parkovné za den: do 30.6, 1.9.-30.10.: 4,- EUR, 1.7.-31.8.: 7,- EUR. 
Místní pobytová taxa: 50,- Kč/od 12 let. Dětská postýlka: 6,- EUR/den.
Wellness v hotelu JURE - 15,- EUR/den, pouze od 18 let, 
v hotelu Ivan děti 3 - 15,99 let: 7,- EUR/den, od 16 let v hotelu Ivan: 10,- EUR.
Autobusová doprava: 2 490,- Kč, při objednání do 28.2.2017: 2 290,- Kč 
a děti do 10 let: 1 990,- Kč.
Slevy na děti: 3 - 11,99 let v pokoji 22CGF, C2CGF se 2 dospělými: 100%, děti ZDARMA.
3 - 15,99 let v pokojích D2CGF a D2CGB se 2 dospělými: 100%, děti ZDARMA.
3 - 11,99 let v 2CGF a 2CGB se 1 dospělým: - 40%.

2CGF: 1/2
22CGF: 1/2+2
C2CGF: 2/2+2 propoj.
D2CGF: 2/2+2 neprop.
2CGB: 1/2 BK 
D2CGB: 2/2BK nepropoj.
SLU: 1/1
Minimálně nocí
nižší počet nocí dopl.
nástupní den
večeře 
večeře do 11,99 let

8.5.-9.6.

9.9.-22.9.

1 630

1 990

2 890

2 190

1 790

2 510

2 890

3

10%

denně

240

180

23.9.-30.10.

DO 7.5.

1 460

1 720

2 590

1 960

1 590

2 290

2 590

2

10%

denně

240

180

1.7.-25.8.

2 650

3 110

4 890

3 670

2 920

4 100

4 890

4

20%

denně

510

360

10.6.-30.6.

26.8.-8.9.

1 930

2 580

3 330

2 750

2 130

2 980

3 330

4

20%

denně

240

180

2 dětI 
do 12 let 
zdaRma

10%
sleva

2 dětI 
do 12 let 
zdaRma

10%
sleva
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HOTEL JAKOV ***
DĚTI zDARMA!
Poloha a pláž: cca 50 m od pláže, ve východní části resortu.
Vybavení: restaurace, terasa s barem, aperitivbar, dětské hřiště, výtah, 
parkoviště za poplatek, bazén s mořskou vodou, hřiště na plážový 
volejbal.
Pokoje: 2CG: 1/2 - dvoulůžkový pokoj, centrální klimatizace, francouz-
ské okno, minibar, SAT TV, 2 os. nebo 1 + 1 dítě do 11,99 let. 
21CG 1/2 nebo 1/2+1 - vybavení jako 2CG, 1 přistýlka - do 11,99 let, 
min. 2 osoby, 2 dosp. + 1 dítě do 11,99 let, 1 dosp. + 2 děti do 11,99 let.
22CG: 1/2+2 - dvoulůžkový pokoj s palandou, bez balkonu, klimatiza-
ce, minibar, SAT TV, 2 děti do 11,99 let.
C21CG: 1/2+2+1 - dva dvoulůžkové pokoje propojené, min./max. 
4 - 5 osob, min. 2 dospělí + 2 - 3 děti (2 děti do 11,99 let a 1 dítě do 
14,99 let za doplatek).
SLU: 1/1 - dvoulůžkový pokoj pro 1 osobu, klimatizace, minibar, SAT TV. 
Všechny pokoje jsou bez balkónu!
Stravování: polopenze - švédské stoly.

KIDS HOTEL ANDRIJA ****
DĚTI zDARMA!
Poloha a pláž: cca 50 m od pláže, ve východní části resortu. Interiér ho-
telu, restaurace, chodby a recepce koncipovány jako podmořské dno. 
Venkovní vzhled hotelu velice atraktivní, hotel vyzdoben znázorněný-
mi mořskými živočichy.
Vybavení: recepce, terasa s barem, restaurace, výtah, obchod se su-
venýry, dětské hřiště, venkovní bazén s mořskou vodou, parkoviště.
Pokoje: SWB 1/2 - dvoulůžkový pokoj bez balkónu, centrální klimatiza-
ce, minibar, SAT TV, min. 2 os. nebo 1 + 1 dítě do 11,99 let.
21P 1/2+1 - bez balkónu, francouzské okno nebo jen okno, dvě lůžka 
nebo manželská postel a 1 přistýlka do 11,99 let, min. 2 os., 2 + 1 dítě, 
1 dosp + 2 děti do 11,99 let. 
FMPB 1/2+2 - dvoulůžkový pokoj a 2 přistýlky = palanda, min. 4 oso-
by, 2 děti do 11,99 let, balkón, centrální klimatizace, minibar, SAT TV.
FMPF 1/2+2 - dvoulůžkový pokoj s palandou, ale bez balkónu, fran-
couzské okno, jinak stejné jako FMPB.
CFMP - dva propojené pokoje FMPB s palandou, centrální klimatizace, 
balkón v jednom pokoji, minibar, SAT TV, 2 - 4 dospělé osoby, 2 - 4 děti 
do 11,99 let. Min. 4 osoby, max. 8 osob.
1P: jednolůžkový pokoj pro 2 osoby, bez balkónu, klima, SAT TV, 
minibar. 2 dospělí nebo 1 dospělý + 1 dítě do 11,99 let.
Stravování: polopenze - švédské stoly.

 

2CG: 1/2
21CG: 1/2 +1
22CG: 1/2+2
C21CG: 2/2 propoj.
SLU 1/1
Minimálně nocí
nižší počet nocí dopl.
nástupní den

8.5.-9.6.

9.9.-22.9.

1 290

1 490

1 620

2 550

2 030

3

10%

denně

23.9.-30.10.

DO 7.5.

1 150

1 290

1 390

2 190

1 760

2

10%

denně

1.7.-25.8.

1 920

2 230

2 390

3 770

3 210

5

20%

denně

10.6.-30.6.

26.8.-8.9.

1 490

1 730

1 950

2 910

2 510

4

20%

denně

ČASOVÁ SLEVA 10% PŘI PLNÉ PLATBĚ DO 28.2.2017
Cena zahrnuje: 1x ubytování, 1x polopenzi, spotřebu energií.
Místní pobytová taxa: 50,- Kč/od 12 let.
Parkovné za den: do 30.6, 1.9.-30.10.: 4,- EUR, 1.7.-31.8.: 7,- EUR. Dětská postýlka: 4,- EUR/den.
Wellness v hotelu Ivan - 10,- EUR/den, 3 - 15,99 let: 7,- EUR/den.
Nástup v den příjezdu: od 15.00 hod., předání pokojů v den odjezdu: do 10.00 hodin.
Autobusová doprava: 2 490,- Kč, při objednání do 28.2.2017: 2 290,- Kč 
a děti do 10 let: 1 990,- Kč. Změny v rezervacích: 350,- Kč/ změna.
Slevy na děti: 3 - 11,99 let v pokojích 21CG, 22CG, C21CG se 2 dospělými: 100%, děti ZDARMA.
3 - 11,99 let s jedním dospělým v pokojích 2CG a 21CG: -40%.
Doplatek na dítě 12 - 14,99 let v pokoji C21CG se 2 dospělými: 10.6.-8.9.: 400,- Kč/den, 
mimo tyto termíny je ZDARMA.

 

1P 1/2
21P 1/2+1
FMPB 1/2+2 BK, palanda
FMPF 1/2+2 palanda
CFMPB 2/2+2 BK, palan.
Minimálně nocí
nižší počet nocí dopl.
nástupní den

8.5.-9.6.

9.9.-22.9.

1 490

1 720

2 150

1 890

3 870

3

10%

denně

23.9.-30.10.

DO 7.5.

1 290

1 490

1 890

1 620

3 400

2

10%

denně

1.7.-25.8.

2 250

2 580

3 290

2 810

5 880

5

20%

denně

10.6.-30.6.

26.8.-8.9.

1 890

2 290

2 710

2 320

4 860

4

20%

denně

Cena zahrnuje: 1x ubytování, 1x polopenzi, spotřebu energií.
Parkovné za den: do 30.6, 1.9.-30.10.: 4,- EUR, 1.7.-31.8.: 7,- EUR. 
Dětská postýlka ZDARMA, nutno objednat předem. Místní pobytová taxa: 50,- Kč/od 12 let.
Wellness v hotelu Ivan - 10,- EUR/den, 3 - 15,99 let: 7,- EUR/den.
Nástup v den příjezdu: od 15.00 hod., předání pokojů v den odjezdu: do 10.00 hodin.
Autobusová doprava: 2 490,- Kč, při objednání do 28.2.2017: 2 290,- Kč 
a děti do 10 let: 1 990,- Kč. Změny v rezervacích: 350,- Kč/ změna.
Slevy na děti: 3 - 11,99 let v 21P, FMPB, FMPF, CMPB se 2 dospělými: 100%, děti ZDARMA.
3 - 11,99 let v 1P0F a 21P s jedním dospělým: -40%.
12 - 99,99 let v CFMPB se 2 dospělými: 50%.
ČASOVÁ SLEVA 10% PŘI PLNÉ PLATBĚ DO 28.2.2017 pouze na pobyty do 10.6. a od 
9.9.2017

2 dětI 
do 12 let 
zdaRma

2 dětI 
do 12 let 
zdaRma

10%
sleva

10%
sleva
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MOBILNÍ DOMKY SOLARIS
Poloha a pláž: cca10 - 30 m od pláže.
Vybavení: 2 - 3 ložnice, obývací kuchyně s vařičem, chladničkou, klima-
tizace, sociální zařízení, venkovní sedací souprava, TV.
Tři typy domků: BAHAMAS****, ARIA***, UNIVERZAL***. 
Bahamas mají navíc ve vybavení myčku na nádobí, mikrovlnnou trou-
bu, dvě venkovní lehátka. V jedné ložnici v Bahamas je palanda, zatím-
co v Arii je pro děti rozkládací lůžko, rozložená část je níže než druhá 
polovina. Univerzal mají pouze 2 ložnice a možnost přistýlky pro 2 děti 
v kuchyni, na rozkládací sedačce. Zvířata nejsou povolena, v domcích 
je rovněž zákaz kouření. Požadována je vratná kauce a povinný popla-
tek za závěrečný úklid. Ručníky a ložní prádlo nejsou v ceně.
Stravování: vlastní, možnost polopenze nebo večeří v hotelu.

HOTEL IVAN ****
LUxUSNÍ!
Poloha a pláž: cca 50 m od pláže, luxusní nový hotel s WELLNESS 
CENTREM. 
Vybavení: restaurace, lobby bar, vlastní vinárna, wellnes centrum 
- wellnes bazény, fitness, sauna, finská sauna s hvězdným nebem, 
turecké lázně, masáže, atd.
Pokoje: 2CG - dvoulůžkový pokoj, SAT TV, minibar, sejf, koupelna se 
sprchou, klimatizace. 2 dospělé osoby nebo  
1 + 1 dítě do 11,99 let. 
2CGF - manželská postel nebo 2 lůžka, jinak stejné vybavení jako 2CG, 
navíc župan a pantofle, 2 dosp. osoby nebo 1 + 1 dítě do 11,99 let. 
D2CG - 2 sousedící místnosti nepropojené, každá má 2 lůžka, vybavení 
jako 2CG, 2 dosp. osoby + 2 děti do 11,99 let, obě děti zdarma. 
C2CG - dva propojené dvoulůžkové pokoje, vybavení jako 2CG,  
2 dosp. + 2 děti do 11,99 let. 
SLU - pokoj SS obsazený jednou osobou. 
2A - dvoulůžkový pokoj s 2 lůžky nebo s manželskou postelí, okno do 
dvora, 2 dospělí nebo 1 dospělý + 1 dítě do 11,99 let.
V každém typu ubytování dovolen maximálně 1 infant do 3 let bez 
lůžka zdarma. Pokoje nemají balkón.
Stravování: snídaně - švédské stoly, možnost dokoupení večeří 
- švédské stoly.

 

2CG 1/2
2CGF: 1/2 franc. okno
D2CG: 2/2
C2CG: 2/2 propoj.
SLU: 1/1
večeře 
večeře do 11,99 let
Minimálně nocí
nižší počet nocí dopl.
nástupní den

8.5.-9.6.

9.9.-22.9.

1 520

1 620

2 190

2 870

2 870

240

180

2

10%

denně

do 7.6.

23.9.-11.11.

1 360

1 460

1 950

2 580

2 580

240

180

2

10%

denně

1.7.-25.8.

2 480

2 640

3 670

4 850

4 850

510

360

4

20%

denně

10.6.-30.6.

26.8.-8.9.

1 790

1 920

1 740

3 330

3 330

240

180

4

20%

denně

ČASOVÁ SLEVA 10% PŘI PLNÉ PLATBĚ DO 28.2.2017. Změny v rezervacích: 350,- Kč/ změna.
Cena zahrnuje: 1x ubytování, 1x SNíDANI, spotřebu energií.
Místní pobytová taxa: 50,- Kč/od 12 let. Dětská postýlka: 6,- EUR/den.
Slevy na děti: 3 - 11,99 let v C2CG se 2 dospělými: 100%, děti ZDARMA.
3 - 15,99 let v D2CG se 2 dospělými: 100%, děti ZDARMA.
3 - 11,99 let v 2CG a 2CGF s 1 dospělým: -40%.
Parkovné za den: do 30.6, 1.9.-30.10.: 4,- EUR, 1.7.-31.8.: 7,- EUR. 
Wellness v hotelu Ivan - 10,- EUR/den, 3 - 15,99 let: 7,- EUR/den.
Autobusová doprava: 2 490,- Kč, při objednání do 28.2.2017: 2 290,- Kč 
a děti do 10 let: 1 990,- Kč. 

3.6.-24.6.
24.6.-1.7.
1.7.-8.7.
8.7.-15.7.
15.8.-19.8.
19.8.-26.8.
26.8.-2.9.
2.9.-9.9.
9.9.-16.6.
16.9.-23.9.
23.9.-19.10.

BAhAMAS

3 390

4 340

5 890

5 890

6 290

5 890

4 220

3 390

2 130

1 590

1 390

ARIA

3 390

4 490

6 190

6 190

6 790

6 210

5 090

3 650

2 130

1 590

1 390

AKCE

7=6

7=6

7=6

7=6, 14=11

7=6, 14=11

7=6, 14=8

Min. dní

3

3

7

7

7

7

7

7

3

3

3

NÁSTUP

denně

denně

sobota

sobota

sobota

sobota

sobota

sobota

denně

denně

denně

Cena zahrnuje pronájem domku na 1 noc/ 5 osob, KLIMATIZACI.
ČASOVÁ SLEVA: 10% PŘI PLNÉ ÚhRADĚ DO 1.3.2017 nebo akce dní zdarma uvedená 
v tabulce. Povinný poplatek za závěrečný úklid: 40,- EUR, na místě. 6. osoba: 150,- Kč/den.
Ložní prádlo: 15 EUR na manž. postel, 10 EUR/lůžko, platba na místě.
Pobytová taxa 50,- Kč/od 12 let/den. Registrační poplatek: 1,- EUR/os./pobyt, platba na recepci.
Parkovné: 4,- EUR/den 12.4.-30.6., 1.9.-19.10., 7,- EUR/den: 1.7.-31.8.
Dětská postýlka: 2,- EUR/den, nutno objednat předem.
ChECK IN: 16.00 - 20.00, ChECK OUT: 8.00-10.00
Domky jsou nekuřácké a nejsou povolena zvířata. Vratná kauce 100,- EUR.

2 dětI 
do 12 let 
zdaRma

10%
sleva

10%
sleva 7=6
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CHORVATSKO - BRODARICA U ŠIBENIKU

CHORVATSKO - zABLAČE U ŠIBENIKU

Poloha a pláž: Apartmány pro 4 - 11 osob v malém středisku cca 5 km 
od Šibeniku, ubytování 150 m od pláže, 50 m vzdušnou čarou od moře. 
Pláže menší, oblázkové, místy malá betonová mola. Středisko navazuje 
na resort SOLARIS s luxusními plážemi a službami /bary, lehátka a slu-
nečníky, atrakce pro děti i dospělé, AQUAPARK, atd./ Parkování u domu 
nebo v zahradě. Víceúčelové hřiště, 2 restaurace, obchody v nákupní 
zóně Šibeniku.
Vybavení: dvě ložnice s manželským lůžkem, možnost jedné přistýlky 
buď v ložnici nebo v obývací kuchyni. Apartmán pro 8 - 11 osob má 4 
ložnice a možnost 2 přistýlek. Kuchyně vybavená sporákem, chladnič-
kou, nádobím. Klimatizace za poplatek. Venkovní posezení u domu.
Stravování: vlastní. Možnost dokoupení večeře v areálu SOLARIS pří-
mo v hotelové restauraci, švédský stůl, platba na místě.

PRIVÁTNÍ APARTMÁNY

PRIVÁTNÍ APARTMÁNY

DOPORUČUJEME VČASNOU REzERVACI!!! 50m OD MOŘE
Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí, ložní prádlo.
Klimatizace: 6,- EUR/den, platba na místě, pokud se používá.
Parkování v zahradě, zdarma. K dispozici zahradní gril, venkovní posezení.
ČASOVÁ SLEVA ANDANTE při plné úhradě:
do 31.12.2016: 10%, do 31.1.2017: 7%, do 28.2.2017: 5%, do 15.3.2017: 3%

B4 trilo, bilo
B4+1 trilo
C6-8
C 9 -11

3.6.-24.6.

12 990

16 590

25 990

29 990

do 3.6.

od 2.9.

10 990

14 390

22 990

27 990

24.6.-2.9.

15 990

18 390

28 990

38 990

B4 trilo
B3 trilo

do 24.6.

od 2.9.

7 990

6 990

24.6.-2.9.

14 990

13 990

DOPORUČUJEME VČASNOU REzERVACI.
Vzdálenost od pláže: cca 350 m, 2 pokoje 
+ kuchyně, 2 balkony.
Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 
7 nocí,ložní prádlo.
Místní pobytová taxa 350,- Kč/od 12 let/týden.

Klimatizace v obývací místnosti - 6,- EUR/den, platba na místě.
ČASOVÁ SLEVA ANDANTE při plné úhradě: do 31.12.2016: 10%, do 31.1.2017: 8%, 
do 28.2.2017: 6%, do 15.3.2017: 5%
Na vyžádání: LIBOVOLNÝ POČET DNí A LIBOVOLNÝ NÁSTUPNí DEN!
V blízkosti AQUAPARK a areál SOLARIS!!!

Brodarica se táhne 8 km podél moře, je vhodná pro klidnou rodinnou 
dovolenou. Doporučujeme výlety - národní park s vodopády Krka, Šibenik 
s proslulou katedrálou sv. Jakova, lodní výlet na ostrovy Kornati, atd.

Poloha a pláž: Apartmán pro 4 osoby, cca 350 m od rozlehlé 
oblázkové pláže, cca 2 km od Šibeniku. Oblast navazuje na plážový 
komlex SOLARIS BEACH RESORT ŠIBENIK. Na pláži v Brodarici: půj-
čování lehátek, stánky s občerstvením, v červenci a v srpnu různé 
atrakce pro děti. Vodní sporty. Ve středisku restaurace, bary. Spo-
jení lodí s blízkým malým ostrovem Krapanj, který se také nazývá 
ostrovem mořských hub. Na ostrově se nachází klášter s muzeem 
o historii lovu mořských hub, s bohatou knihovnou a s ukázkami 
fauny a flory Jadranu.
Vybavení: 2 ložnice s manželským lůžkem, u jedné ložnice balkón, 
koupelna s WC, otevřená chodba, obývací kuchyně - kuchyňský 
kout s vařičem a chladničkou, nádobí, balkón u kuchyně, rozkláda-
cí gauč pro 1 - 2 osoby. Venkovní gril. Parkování u domu.
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CHORVATSKO - PRIMOŠTEN

PRIVÁTNÍ APARTMÁNY NO NAME

PRIVÁTNÍ APARTMÁNY

Poloha a pláž: ubytovací kapacity po celém letovisku, město má 
historické jádro na ostrově, který je spojen s pevninou umělou šíjí. 
Nejvíce apartmánů je v blízkosti pláží, pláže jsou oblázkové, s po-
zvolným přístupem do moře, podél celého zalesněného poloostrova, 
také v blízkosti centra, zde jsou betonová mola a navezené oblázky 
při vstupu do moře. U hotelu Zora jsou pláže přírodní kamenné. 
K večerním vycházkám lákají četné kavárny, cukrárny, obchody se 
suvenýry v centru městečka i podél pobřeží.
Vybavení: apartmány pro 2 - 8 osob, pro 2 osoby i studia, vybavený 
kuchyňský kout /vařič, chladnička, nádobí/, balkóne nebo terasa, 
sociální zařízení.
Stravování: vlastní, možnost polopenze v restauraci.
KONKRÉTNÍ APARTMÁNY NA VYŽÁDÁNÍ, I MIMO SOBOTU.

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí, ložní prádlo, pobytovou taxu.
Přihlašovací poplatek v místě: 1,50 EUR.
Snídaně: 1050,- Kč, večeře 2 400,- Kč/os./týden
Pes na vyžádání 6,- EUR/den.
Autobusová doprava: 2 490,- Kč, při plné platbě do 22.12.2016: 2 290,- Kč.
Klimatizace: 7 - 10,- EUR/den, podle velikosti apartmánu.
Konkrétní apartmán na vyžádání: + 10% nebo zvláštní cena.
ČASOVÁ SLEVA ANDANTE: 10% do 31.12.2016, 7% do 15.1.2017 při plné úhradě,
4% při 50% úhradě do 31.3.2017
A6 - tři ložnice, A8 - 4 ložnice.
25.6.-2.9. nástupní dne SOBOTA, pobyty na 7 nocí, ostatní termíny minimum 3 noci 
a libovolný den nástup. Ubytování po 14.00 hod, předání při odjezdu do 10.00 hod.

A2, S2
A4 trilo
A6
A8
přistýlka

do 17.6.

od 2.9.

7 400

11 600

14 000

1 690 202

1 790

17.6.-24.6.

8 600

12 800

15 400

18 000

1 900

24.6.-1.7.

26.8.-2.9.

9 700

14 500

18 000

24 000

2 500

1.7.-15.7.

10 700

15 900

19 200

26 400

2 600

15.7.-26.8.

11 200

16 400

21 100

28 300

3 100

CHORVATSKO - SEVID 

PRIVÁTNÍ APARTMÁNY MARICA A NO NAME

A4 trilo
do 24.6.

13 990

26.8.-2.9.

15 790

2.9.-26.9.

14 790

24.6.-26.8.

16 790

Malé středisko blízko Mariny a Trogiru, vhodné pro klidnou dovolenou 
vlastní dopravou. Část střediska se nachází na poloostrově, odkud je 
vidět otevřené moře. V Sevidu je obchod a restaurace. Za rušnějším 
životem se musí vyjet - do Trogiru, Primoštenu, Šibeniku.

10 - 100 M OD MOŘE
Cena zahrnuje pronájem apartmánu na 7 nocí, KLIMATIZACI, ložní prádlo.
5. osoba na přistýlce: 1 000,- Kč/týden. 6. osoba na přistýlce 590,- Kč.
Libovolný nástupní den a libovolný počet dní. Místní pobytová taxa: 350,- Kč/od 12 let/týden.

10%
sleva

10%
sleva
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DOPORUČUJEME VČASNOU REzERVACI. 10 - 40 m OD PLÁŽE
Poloha a pláž: malé letovisko podél moře, vzdálené 4 km od Mariny, 
kde jsou obchody. V samotné Poljici jsou pouze dvě restaurace a kiosek 
s pečivem. Větší města poblíž jsou Primošten a Trogir. Poljica je vhodná 
pro klidnou rodinnou dovolenou, apartmány se nacházejí 10 - 30 m 
od moře, pláže jsou oblázkové, místy s betonovými moly, s pozvolným 
vstupem do moře. Tenisový kurt a jedno víceúčelové hřiště.
Vybavení: apartmány pro 2 - 6 osob, pro 2 osoby mají jednu ložnici  
a obývací kuchyni s možností přistýlek pro 1 - 2 osoby. Apartmány pro 
4 - 6 osob mají 2 ložnice a přistýlku pro 1 - 2 osoby v obývací kuchyni. 
Většina apartmánů má balkón, pouze některé mají venkovní posezení 
na venkovní chodbě, situované do zahrady. U některých vil je k dispo-
zici zahrada, venkovní posezení, venkovní gril.
Vhodné i pro kolektivy, zejména dětské, protože lze ubytovat skupinu 
ve 3 domech u sebe.
Stravování: vlastní.

CHORVATSKO - POLJICA

CHORVATSKO - SPLIT

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí, ložní prádlo. Některé apartmány s možností 
klimatizace za 5,- EUR/den. Místní pobytová taxa: 350,- Kč/od 12 let/týden.
Dětské hřiště, venkovní posezení, venkovní grill, tenisový kurt.
Na vyžádání libovolný počet dní i nástupní den. ČASOVÁ SLEVA ANDANTE.

A2
A2+1
A2+2
A4 trilo
A4+1
A4+2

do 27.5.

7 990

9 990

10 590

11 590

12 590

13 590

27.5. -17.6.

8 990

10 790

11 590

12 790

13 990

14 900

17.6.-22.7.

9 990

11 590

12 990

13 990

14 990

15 990

22.7.-26.8.

11 990

12 990

13 990

15 990

16 590

17 690

26.8.-29.9.

11 590

12 590

12 790

13 990

14 990

15 990

PRIVÁTNÍ APARTMÁNY

HOTEL zAGREB

Cena za os./den zahrnuje 1x ubytování se snídaní, parkování, WI-FI.
Pobytová taxa - platba na recepci: 1,20 EUR/od 12 let/den.
Nástupní den: DENNĚ. Při pobytu 7 a více nocí: -10%. Příplatek za oběd nebo večeři: 280,- Kč/os.
Přistýlka v pokoji: -30%, bez ohledu na věk. Děti do 3 let bez lůžka ZDARMA.
Příplatek za pokoj směr moře: 190,- Kč/osoba. Autobusová doprava v pátek: 2 490,- Kč.

 Cena za os./den
se snídaní
Ekonomy 1/3
Ekonomy 1/2
Ekonomy 1/1
Standard 1/2
Family 1/2+2

1.6.-9.7.

1.9.-30.9.

810

1 090

1 290

1 130

990

1.4.-31.5.

1.9.-30.9.

760

950

1 200

1 050

890

10.7.-31.8.

990

1 260

1 550

1 390

1 090

VÝHODNÁ CENA!
Poloha a pláž: cca 5 km od centra Splitu, přírodní pláž cca 5 minut pěš-
ky, oblázková pláž cca 10 minut pěšky od hotelu, hotelovým parkem, 
pláže přírodní, kamenité, betonová mola.
Vybavení: restaurace, kavárna, sál, venkovní terasa, parkoviště.
Pokoje: dvoulůžkové, některé s možností jedné přistýlky, sociální 
zařízení, balkón., KLIMATIZACE. Pokoje jsou velmi malé, jednoduše 
a účelově zařízené.
Stravování: polopenze - švédské stoly, možnost plné penze.

dÍtě 
do 3 let 
zdaRma

10%
sleva



CHORVATSKO - TROGIR

HOTEL MEDENA*** 
Poloha a pláž: areál rozkládající se 4 km od Trogiru, 6 km od letiště, 1 km 
od střediska Seget, v borovém háji, cca 200 m po schodech od pláže. 
Pláž oblázkovo kamenitá, půjčování lehátek a slunčeníků za poplatek.
Vybavení: tenisové kurty, minigolf, animační program pro děti v čer-
venci a srpnu mimo sobotu /10.00 - 12.00, 15.00 - 17.00, 21.00 - 22.00 
mini - disco u bazénu/.. Bar, restaurace, pizzerie, ambulance, vlastní 
parkoviště. WELLNESS CENTRUM: bazén, sauna, masáže, kosmetický 
salón. Potápěčské centrum.
Pokoje: hotel: STANDARD: dvoulůžkové pokoje, část směrem k moři /
pozor, není výhled moře/, část směrem do parku. Všechny pokoje mají 
balkón. Vybaveno novým nábytkem. Sociální zařízení, SAT TV, KIMA-
TIZACE, fén, minibar, WI-FI, sejf. SUPERIOR: v 5. a 6. patře, část pokojů 
s balkónem, část bez balkónu a s francouzským oknem. Všechny 
pokoje směrem na moře. Sociální zařízení, sejf, minibar, SAT TV, KLIMA-
TIZACE, fén, WI-FI.
Stravování: polopenze formou bufetu, možnost plné penze.

Cena zahrnuje: 1x polopenzi - švédské stoly, KLIMATIZACI,ložní prádlo.
Místní pobytová taxa 50,- Kč/od 12 let/den. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA: 2 490,- Kč.
Dítě do 3 let bez lůžka: ZDARMA. 0 - 6,99 let, přistýlka: -80%, lůžko: 50%.
7 - 13,99let, přistýlka: 50%, lůžko: -30%. Od 14 let, přist.: -20%. 
Animační program pro děti 4-11,99 let v červenci a srpnu.
ČASOVÁ SLEVA:
PŘI PLNÉ PLATBĚ DO 31.1.2017: -20%, DO 31.3.2017: -15%, DO 30.4.2017: -10%.
7=6, 14=12 NA TERMíNY DO 1.7. A OD 26.8.2017, NELZE KOMBINOVAT S JINÝMI SLEVAMI.
Oběd: 300,- Kč. CHECK IN: 13.00, CHCEK OUT: 10.00.

1/2 STAND. PARK BK
1/2 STAND. BKM
1/2 SUPERIOR M, BEZ BK
1/2 SUPERIOR BKM 
minimu nocí

2.6.-17.6.

23.9.-30.9.

1 580

1 790

1 890

1 950

2

17.6.-1.7.

9.9.-23.9.

1 890

1 950

2 160

2 230

2

1.7.-15.7.

26.8.-9.9.

2 060

2 190

2 460

2 590

5

15.7.-26.8.

2 290

2 390

2 660

2 760

5

dÍtě 
do 3 let 
zdaRma

20%
sleva 7=6

CHORVATSKO - OSTROV VIS

TURISTIČKO NASELJE MILNA***
Poloha a pláž: přímo u moře, v borovém háji, malá osada na jižní 
straně Visu, blízko městečka Rukavac, 9 km od města Vis, 20 km 
od města Komiža. Krásné oblázkové a písečné pláže. Několik set 
metrů od pavilonů se nachází překrásná písčitá pláž Zaglav, jedna 
z nejkrásnějších na ostrově.
Vybavení: 22 pokojů v pavilonech, centrální budova s restaurací. Parkoviště.
Pokoje: dvoulůžkové s možností jedené přistýlky, sociální zařízení, 
MINIBAR, KLIMATIZACE, WI-FI. Upozornění: pokoje namají balkón.
Stravování: ŠVÉDSKÉ STOLY, polopenze nebo snídaně.

se snídaní
s polopenzí
min. nocí
3-12 lůž.
3-12 přist.
od 12 přist.

do 10.6.

od 16.9.

4 500

5 500

3

50%

50%

-30%

10.6.-25.5.

2.9.-17.9.

5 100

6 400

3

50%

50%

-30%

24.6.-8.7.

19.8.-2.9.

6 500

7 700

3

50%

50%

-20%

8.7.-19.8.

7 400

8 600

3

-30%

50%

-20%

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi nebo snídani - švédský stůl,ložní prádlo, par-
kování, WI-FI. Místní pobytová taxa 50,- Kč/od 12 let/den.
Minimální počet nocí: 3, při menším počtu +30%.

10%
sleva

27
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DOPORUČUJEME VČASNOU REzERVACI. 
Poloha a pláž: areál se nachází mezi Splitem a Trogirem, v borovém háji, 
přímo u pláží. Předností jsou i dvě děti zdarma a stravování 
all inclusive. Na vyžádání je možný pobyt v bungalovu se psem, zvíře ale 
nesmí do restaurace.
Vybavení: restaurace, terasa, parkoviště, aperitiv bar, plážový bar, vodní 
sporty, tenisové kurty, plážový volejbal, stolní tenis.
Ubytování: pokoje v několika nízkých pavilonech, pokoje s balkónem, 
pro 2 osoby, na přistýlce lze ubytovat osobu do 10 let. Bungalovy
pro 2 - 4 osoby, sociální zařízení, venkovní posezení, v některých suitech 
je kuchyňský kout. Klimatizace na vyžádání v pokojích a v bungalovech 
typu suite. Možnost ubytování i dvou děti zcela ZDARMA. Všechny uby-
tovací jednotky mají SAT TV.
Stravování: ALL INCLUSIVE

POKOJ 1/2 BK

POKOJ 1/1 BK

POKOJ 1/2 BK, KLI.

BGW STUDIO

BGW SUITE

BGW SUITE, KLIMA

MINIM. POČET NOCÍ

NÁSTUPNÍ DEN

TERMÍN

8.7.-19.8.

10 590

11 990

11 590

10 590

10 890

11 990

7

sobota

F

1.7.-8.7.

19.8.-26.8.

9 990

11 300

10 890

9 990

10 200

10 890

7

sobota

E

17.6.-1.7.

26.8.-2.9.

8 800

10 200

9 690

8 800

8 990

9 790

7

sobota

D

10.6.-17.6.

2.9.-9.9.

7 600

9 000

8 490

7 600

7 900

8 490

7

sobota

C

20.5.-10.6.

9.9.-16.9.

6 700

8 100

7 400

6 700

6 900

7 490

3

denně

B

22.4.-20.5.

16.9.-28.10.

5 990

7 490

7 100

5 990

6 500

7 100

3

denně

A

CHORVATSKO - KAŠTEL STARI

AREÁL RESNIK

bgw = bungalov, bgw suite - oddělená ložnice
Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x stravování ALL INCLUSIVE, ložní prádlo.
Děti se 2 dospělými: do 9,99 let ZDARMA a 10 - 14,99: 50% v termínech A a B, 
0 - 5,99 let ZDARMA a 6 - 9,99 let 50%, 10-14,99 let -30% v termínech C, D, E, F.
3. a 4. osoba od 15 let v bungalovu: - 20%.
MOŽNO UBYTOVAT 2 DĚTI ZDARMA! Místní pobytová taxa: 350,- Kč/od 12 let/týden.
V pokojích na přístýlce lze ubytovat pouze děti do 10 let.
Autobusová doprava: 2 490,- Kč, při přhlášení do 31.1.2017: 2 190,- Kč.
Animační program pro děti 18.6.-31.8.2017. Ubytování od 14.00 hod., vrácení pokojů
do 10.00 hodin. Doplatek za dvoulůžkový pokoj v pavilonu jako jednoůžkový: 200,- Kč/den.
ČASOVÁ SLEVA: 10% při úhradě 100% do 31.12.2016, 3% při poloviční úhradě do 31.3.2017

2 dětI 
do 6 let 
zdaRma

10%
sleva

all 
IN
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Hotel Arkada

Pláž před hotelevem Lavanda

CHORVATSKO - OSTROV HVAR - STARI GRAD

HOTEL ARKADA**

APARTMÁNY TRIM***

HOTEL LAVANDA***

Městečko s památkami z řecké a římské doby leží ve Starigradském zálivu. Pláže jsou oblázkové, kamenné, místy písčité, částečně upravené 
vyspárovaním a někde s betonovými platy. Plavba trajektem ze Splitu trvá cca 2 hodiny. 

Poloha a pláž: 200 m od pláže
Vybavení: ložnice s  manželskou postelí, rozkládací gauč pro 2 osoby 
v kuchyni, vybavený kuchyňský kout, vlastní dvorek s venkovním po-
sezením.
Stravování: vlastní, možnost dokoupení polopenze v hotelu Arkada

Poloha a pláž: 100 m od pláže, pláž s vyspárovanými kameny a platy, 
vpravo od hotelu malá písečná pláž, na pláži půjčování lehátek a slu-
nečníků.
Vybavení: restaurace, kavárna, denní bar, venkovní bazén s  mořskou 
vodou, vnitřní bazén mimo hlavní sezónu.
Pokoje: dvoulůžkové s  možností jedné přistýlky, sociální zařízení, 
balkón, část pokojů směr moře.
Stravování: švédské stoly.

Poloha a pláž: v blízkosti hotelu Arkada, stejná navazující pláž, hlavní 
budova 100 m od pláže, depandance cca 150 m od pláže.
Vybavení: restaurace, venkovní bazén.
Pokoje: dvoulůžkové, v hotelu možnost přistýlkdy, v depandanci pokoje 
bez přistýlky, balkón, sociální zařízení. Pokoje v hotelu směr moře a jedno-
lůžkové pokoje směr park, pokoje v depandanci všechny směr moře.
Stravování: ALL INCLUSIVE LIGHT - plná penze s nápoji - točené pivo, 
voda, minerálka. Švédské stoly.

VÝHODNÉ CENY PRO SKUPINY - V CK!
Cena zahrnuje: 7x polopenzi v hotelu Arkada, 7x ALL INCLUSIVE v hotelu a depandanci 
LAVANDA, nájem studia helios a apartmánu Trim na týden pro všechny osoby bez stravy, 
ložní prádlo. Místní pobytová taxa: 50,- Kč/od 12 let/den.
Při ubytování ve studiu helios a v apt Trim je možno objednat polopenzi
v hotelu Arkada nebo Lavanda: 550,- Kč/den, dítě do 11,99 let: 360,- Kč/den.
Doplatek na oběd: 300,- Kč/den.
ČASOVÁ SLEVA 10% PŘI PLNÉ ÚhRADĚ DO 28.2.2017.
AKCE ARKADA A LAVANDA 7=6 a 14=12 na termíny: do 10.6., 8.7.-15.7. a id 9.9. do konce 
sez., nelze sčítat s časovou slevou.
NÁSTUP LIBOVOLNÝ DEN. Min. 3 noci, při kratším pobytu +20%.
Pes pouze v apartmánech Trim, 5,- EUR/den.
Transfer hotel - přístav 2x: 200,- Kč/osoba. Autobusová doprava: 2 490,- Kč do Splitu.
Trajekt si hradí každý sám ve Splitu. Check in: 14.00, check out: 10.00
ALL INCLUSIVE LIGhT zahrnuje plnou penzi a nápoje k obědu a večeři - točené pivo a víno, 
vodu, minerálku, domácí alkoholické nápoje, šťávu, odpoledne zákusek nebo zmrzlinu pro 
děti, lehátka na bazénu, bezplatně wi-fi na bazénu a na recepci, bezplatně sejf na recepci, 
bezplatné parkování, vstup do fitness v hotelu Arkada /100 m od Lavandy/.
SLEVY: 2 - 11,99 let v Arkadě a Lavandě ZDARMA na přistýlce do 10.6. a od 2.9., v ostatních 
termínech 50%.
Od 12 let na přistýlce: -20%. 2 - 11 let na lůžku: 8.7.-19.8. -30%, v ostatních termínech 50%.

Arkada polopenze
1/2 BKM
1/2 BKP
1/1 BKM
Lavanda ALL LIGhT
Hotel BKM
Hotel BKP 1/1
Depandance BKM
helios studia 2+1
Trim 1/2+2 apt

27.5.-10.6.

2.9.-16.9.

6 500

5 990

8 200

8 700

8 700

7 700

6 500

11 100

22.4.-27.5.

16.9.-7.10.

x

x

x

6 990

6 990

6 300

x

8 700

10.6.-8.7.

19.8.-2.9.

8 300

7 600

10 400

11 200

11 200

10 200

8 200

14 700

8.7.-19.8.

10 100

9 490

12 600

13 500

13 500

11 900

10 400

20 100

AREÁL HELIOS:

dÍtě 
do 12 let 
zdaRma

dÍtě 
do 12 let 
zdaRma

10%
sleva

10%
sleva

all 
lIght
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ADRIATIq RESORT FONTANA** PAVILóNY SIRENA**
ALL INCLUSIVE NEBO POLOPENzE. ANIMAČNÍ PROGRAM
Poloha a pláž: v klidné zátoce Malá Garša, cca 2 km od města Hvar, 5 
pavilonů a centrální budova, cca 100 m od pláže. Pláže částečně obláz-
kové, částečně betonové, betonová plata.
Vybavení: hlavní budova - recepce, restaurace, bar, internetová kavár-
na, TV místnost, all inclusive bar, polokrytý venkovní bazén, terasa, 
pizzerie. Depandance - pavilony s  pokoji. Animační program pro děti 
i dospělé v červenci a v srpnu.
Pokoje: dvoulůžkové, balkón, sociální zařízení, většina pokojů směr na 
moře, některé s výhledem na moře. Některé pokoje jsou klimatizované, 
za doplatek.
Stravování: polopenze - švédské stoly. Možnost ALL INCLUSIVE.

CHORVATSKO - OSTROV HVAR - HVAR A JELSA

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi. ALL INCLUSIVE - doplatek 2 000,- Kč
Pobytová taxa 350,- Kč/od 12 let/týden. 
Pes na vyžádání, 250,- Kč/den. Postýlka 5,- EUR/den, na místě.
Dítě do 11,99 let na přistýlce: ZDARMA, na lůžku: -30%.
Druhé dítě do 6,99 let bez lůžka: 50% Od 12 let na přistýlce: - 10%
Autobusová doprava do Splitu: 2 490,- Kč. 
Trajekt si každý kupuje individuálně. Možnost zajištění transferu na Hvaru.
Minimální počet nocí: 3, za nižší počet nocí: + 30%. Jednolůžkový pokoj: +50%.
Program ALL INCLUSIVE: snídaně, oběd, večeře - švédský stůl, nápoje po celý den:
káva, točené nápoje - voda, minerální voda, vína, pivo, domácí alkoholické nápoje.
Venkovní bar ALL denně 10.00 - 22.00 hod. Lehátka na pláži v rámci ALL zdarma. 
Check in: 14.00, check out 10.00

1/2 BKM 
1/2 BKM klima 

do 10.6.

od 16.9.

5 500

5 990

10.6.-24.6.

9.9.-16.9.

6 800

7 390

24.6.-8.7.

26.8.-9.9.

7 390

7 990

8.7.-26.8.

7 990

8 590

Poloha a pláž: v mírném svahu, v borovém háji, cca 1 km od centra Jel-
sy. Plaže přírodní kamenité, místy s vyspárovanými kameny, místy beto-
nové, 50 -100 m od resortu. 
Vybavení: klimatizovaná restaurace, aperitiv bar, směnárna, trezor na 
recepci bezplatně, venkovní bazén s mořsku vodou, s lehátky zdarma, 
bar u bazénu, fitness. Animační program pro děti v červenci a v srpnu. 
Parkování a WI-FI.
Pokoje: jednolůžkové, dvoulůžkové, některé jsou s balkónem nebo s te-
rasou, sociální zařízení. Pokoje Comfort jsou renovované a mají k dispo-
zici fén a je zde možná přistýlka, narozdíl od pokojů Classic a Standard. 
Comfort a  Standard jsou bez balkónu! Některé Comfort mají terasu, 
pokoje Classic mají balkón nebo terasu.
Apartmány: COMFORT** - obývací místnost s  gaučem, zařízeným ku-
chyňským koutem, SAT TV, sociální zařízení, balkón nebo terasa, venti-
látor. Apartmán pro 4 osoby má jednu ložnici, pro 6 osob má 2 ložnice 
a  je dvoupodlažní. DELUXE**** - KLIMATIZACE, SAT TV, fén, v kuchyni 
kávovar a mikrovlnná trouba, balkón nebo terasa, sociální zařízení. Typy 
DELUXE: studio pro 2 osoby, 1/2+2 s jednou ložnicí, 1/4+2 se 2 ložnice-
mi, přistýlka pro 2 osoby je vždy v obývací kuchyni.
Stravování: v  pokojích: polopenze - švédské stoly. V  apartmánech 
stravování vlastní.
osoba s polopenzí
švédské stoly
Comfort
Comfort, terasa
Classic, BK nebo terasa
Standard

24.6.-7.7.

19.8.-8.9.

8 600

9 100

8 400

8 500

10.6.-23.6.

9.9.-23.9.

7 490

8 100

7 400

7 200

8.7.-18.8.

10 300

10 800

10 100

9 900

Hvar Jelsa

Cena zahrnuje 7x polopenzi, parkování, WI-FI.
Místní pobytová taxa: 350,- Kč/od 12 let/týden.
Děti do 5,99 let na přistýlce: ZDARMA, 2. dítě do 5,99 let bez lůžka: 50%
Děti 0-11,99 let, lůžko: -20%. Od 12 let, přistýlka: -10%. Od 6 let, přistýlka: - 10%.
ChECK IN: 16.00, ChECK OUT: 10.00
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HOTEL HVAR***

HOTEL BRzET ***

ALL INCLUSIVE.
Poloha a pláž: uprostřed zeleně, 100 m od moře a pláží, cca 500 m od 
centra Jelsy. Pláže přírodní, jedna pláž betonová a s vyspárovanými ka-
meny, kde je písek při vstupu do moře.
Vybavení: restaurace, bazén, trezor na recepci za poplatek, terasa, ma-
sážní salón, směnárna, fitness, 4 tenisové kurty, půjčovna jízdních kol. 
V červenci a v srpnu animační program pro děti 6 - 11,99 let.
Pokoje: dvoulůžkové s možností přistýlky, balkón nebo terasa, sociální 
zařízení, SAT TV, stropní ventilátor, za příplatek na vyžádání některé 
pokoje s klimatizací.
Stravování: ALL INCLUSIVE - začíná v den nástupu od 16.00 hodin, končí 
poslední den do 10.00 hodin. 

CHORVATSKO - OMIŠ

BKM
BKP

14.4.-5.6.

30.9.-15.10.

8 800

8 400

6.6.-26.5.

23.9.-29.9.

9 600

9 100

27.5.-23.6.

9.9.-22.9.

10 500

10 100

24.6.-7.7.

19.8.-8.9.

13 200

12 800

8.7.-18.8.

16 100

15 600

M - směr moře, ale není výhled na moře!
Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x stravování ALL INCLUSIVE, WI-FI, parkování.
Místní pobytová taxa: 350,- Kč/od 12 let/týden.
ALL INCLUSIVE ZAHRNUJE: plnou penzi, švédské stoly, neomezené nápoje v baru u bazénu 
10.00 - 23.00 (voda, minerální voda, točené pivo, točené víno, domácí alkoholické nápoje). 
Odpolední svačina a káva (16.00 - 17.00), vstup do fitness, ANIMAČNÍ PROGRAM PRO DĚTI 
v červenci a v srpnu, parkování.
Děti 0 - 11,99 let na přistýlce: ZDARMA. 2. dítě do 5,99 let ve 2+1 bez lůžka: 50%
0-11,99 let na lůžku: -20%. Klimatizace na vyžádání: 1 680,- Kč/pokoj/týden.
Pes: 8,- EUR/den. Dětská postýlka 3,- EUR/den. 1/1: + 40%.
Bazén otevřen 15.6.-15.9.2017. Check in: 16.00, check out: 10.00

Cena zahrnuje: 7x ubytování v pokoji s balkonem a KLIMATIZACí, 7 x polopenzi - snídaně 
bufet, večeře výběr z menu a neomezené množství vybraných nápojů 19.-21.00 hod.,
nebo pobyt se snídaní či plnou penzi, při obědě neomezené množství točených nápojů 
12.00-14.00 hod. 
V období 10.6.-9.9.2017 si hosté pití sami čepují, v ostatních termínech je pití servírováno.
Pobytová taxa: 350,- Kč/os 12 let/týden. Jednolůžkový pokoj: +50%.
Do 10 let, se 2 dospělými, přistýlka: 50%, s 1 dospělým nebo 2 děti na pokoji: -30%. Od 10 let 
na přistýlce: -20%. Jedno dítě do 10 let na přistýlce a jedno bez lůžka se 2 dospělými: obě 50%.
ČASOVÁ SLEVA při plné úhradě: - 15% do 31.1.2017,- ,10% do 31.3.2017.
Termíny 7=5: 27.5.-3.6., 16.9.-23.9., 23.9.-30.9.
Termíny 7=6: 3.6.-10.6.,17.6.-24.6. Slevy nelze sčítat ani kombinovat.
Autobusová doprava: 2 590,- Kč, při úhradě do 31.1.2017: 2 290,- Kč.

Polopenze
Plná penze
Se snídaní

27.5.-1.7.

2.9.-30.9.

9 000

10 600

7 600

do 27.5.

od 30.9.

7 400

9 100

6 100

1.7.-2.9.

11 490

13 200

9 990

PŘÍMO U PLÁŽÍ, NÁPOJE K VEČEŘI I K OBĚDU
Poloha a pláž: velice vyhledávaný hotel pavilonového typu, přímo na 
pláži, v  borovém háji, v  malém středisku Omiš - Brzet, cca 1,5 km od 
centra Omiše. Pláž u hotelu oblázková.
Vybavení: malý hotel, restaurace s terasou, víceúčelové hřiště. 
Pokoje: dvoulůžkové, některé s možností přistýlky, všechny situovány 
směrem k moři. SAT TV, sociální zařízení, balkón, minibar, klimatizace.
Stravování: snídaně švédský stůl, večeře výběr z menu a salátový bufet. 
Možnost obědů.

dÍtě 
do 12 let 
zdaRma

10%
sleva

15%
sleva

all 
IN

7=5
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4 KM DLOUHÁ PÍSEČNÁ PLÁŽ V ČÁSTI DUČE!
Poloha a pláž: město leží východně od Splitu, při ústí řeky Cetiny, která 
je vhodná pro rafting. Turisty Omiš láká především 4 km dlouhými 
písečnými plážemi a mělčinou, která místy sahá až 400 m do moře. 
Vhodné pro děti i neplavce. Podél pláží restaurace, bary, půjčování 
lehátek. Apartmány po celém středisku, v centru, v části Duče i v části 
Nemira /zde pláže oblázkové/.
Vybavení: studia pro 2 - 3 osoby, apartmány s jednou ložnicí pro  
4 osoby, apartmány se 2 ložnicemi pro 4 - 6 osob /2 přistýlky v ku-
chyni, většinou rozkládací gauč pro 2 osoby/, několik apartmánů se 
3 ložnicemi, pro 6 - 8 osob. Všechny ubytovací jednotky mají vlastní 
sociální zařízení, balkón nebo terasu, vybavenou kuchyni /nádobí, 
vařič, chladnička/. Vzdálenost od pláží: 50 - 300 m.
Stravování: vlastní, možnost polopenze v restauraci.

PRIVÁTNÍ APARTMÁNY NO NAME

S2
S3 
A2+2

do 3.6.

od 9.9.

7 300

8 500

10 800

3.6.-17.6.

2.9.-9.9.

8 200

10 400

12 500

17.6.-24.6.

26.8.-2.9.

9 200

11 100

14 100

24.6.-15.7.

19.8.-26.8.

10 400

12 500

14 800

15.7.-19.8.

11 800

14 100

16 900

OMIŠ, OMIŠ DUČE, NEMIRA, MIMICE

S2
S2+1
A4, A2+2
A5
A6
A7
A8
Pokoj hB

15.7.-19.8.

10 200

11 900

15 700

19 100

21 800

25 900

30 200

7 390

8.7.-15.7.

19.8.-26.8.

8 990

10 900

14 500

17 200

19 600

23 700

27 800

7 300

1.7.-8.7.

8 300

10 200

13 200

16 500

18 600

22 300

26 100

6 800

17.6.-1.7.

26.8.-2.9.

7 700

9 100

11 600

14 600

17 100

20 100

23 100

6 400

10.6.-17.6.

2.9.-9.9.

7 100

7 990

11 600

14 200

16 300

19 300

22 400

6 300

do 10.6.

od 9.9.

6 200

7 300

10 200

12 800

14 +900

17 500

19 990

6 200

Cena v pokoji zahrnuje: 7x polopenzi, ložní prádlo.
Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí, ložní prádlo.
Sleva v pokoji: 3. osoba: -10%, dítě do 12 let na přistýlce: - 20%, do 4 let bez lůžka: GRATIS.
Autobusová doprava: 2 590,- Kč. Pobytová taxa: 350,- Kč/od 12 let/týden.
Na vyžádání konkrétní apartmány, mají samostatnou cenu.
Dítě do 4 let bez lůžka v apartmánech: ZDARMA. 
Pes na vyžádání: 8,- EUR/den, platba na místě, nutno objednat předem.
Klimatizace: 7,- EUR/den, platba na místě.
Při ubytování v apartmánech - snídaně: 1 300,- Kč, večeře: 2 400,- Kč/týden.

VILLA MIHAJLEVIĆ 2,5 km od centra

Cena zahrnuje pronájem apartmánu na 7 nocí, ložní prádlo.
Místní pobytová taxa: 350,- Kč/od 12 let/týden. Klimatizace 7,- EUR/den.
Autobusová doprava: 2 590,- Kč.

VILLA MIRNA

VILLA JOzO

A4
Přistýlka

24.6.-15.7.

19.8.-2.9.

15 900

3 200

3.6.-24.6.

2.9.-23.9.

13 500

2 700

15.7.-19.8.

18 200

3 200

Cena zahrnuje pronájem na 7 nocí, ložní prádlo. AC platba na místě.
Místní pobytová taxa: 350,- Kč/od 12 let/týden. Autobusová doprava: 2 590,- Kč. 

A4
A5

do 17.6.

od 2.9.

12 500

14 400

17.6.-1.7.

26.8.-2.9.

12 500

14 600

1.7.-8.7.

15 100

18 100

8.7.-15.7.

19.8.-26.8.

17 900

20 700

50 m od moře, 4 x A4 se 2 ložnicemi, ve dvou z nich možnost jedné 
přistýlky, balkón s pohledem na moře, parkování u domu. 

100 m od moře, dva apartmány v přízemí, A4 trilo, A4+1 trilo, klimatiza-
ce za poplatek, WI-FI, terasa, parkování u domu.

80 m od písečné pláže: studia, některá s možností jedné přistýlky, 
některá s možností dvou přistýlek, balkón s výhledem na moře. 2x S2, 
3 x S2+1, 3x S2+2, 1x A2+2 bilo.

Cena zahrnuje pronájem apartmánu na 7 nocí, ložní prádlo.
Místní pobytová taxa: 350,- Kč/od 12 let/týden. Klimatizace 7,- EUR/den.
Autobusová doprava: 2 590,- Kč.
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PRIVÁTNÍ APARTMÁNY A POKOJE 
Poloha a pláž: apartmány no name po celém středisku ve vzdálenosti 
do 600 m od oblázkových pláží.
Vybavení: studia a apartmány pro 2 - 5 osob, vybavený kuchyňský 
kout, balkón nebo terasa, sociální zařízení.
Pokoje: pro 2 osoby s možností jedné přistýlky, balkón nebo terasa, 
vlastní sociální zařízení.
Stravování: vlastní, možnost polopenze v blízké restauraci.

PRIVÁTNÍ POKOJE S POLOPENzÍ

PRIVÁTNÍ APARTMÁNY

CHORVATSKO - BAŠKA VODA

Osoba v 1/2 BK
Do 11,99 let, přist.
Do 11,99 let lůžko
od 12 let, přistýlka

Studio 2
A2
A2+1
A2+2
A4 trilo
A4+1

6.5.-3.6.

16.9.-7.10.

3 990

2 990

3 260

3 590

6.5.-3.6.

16.9.

4 790

5 990

7 390

8 590

9 490

10 790

3.6.-24.6.

2.9.-16.9.

4 590

3 490

3 460

4 200

3.6.-24.6.

2.9.-16.9.

5 990

7 290

8 790

10 190

10 990

12 500

24.6.-8.7.

19.8.-2.9.

5 190

3 990

4 290

4 690

24.6.-8.7.

19.8.-2.9.

6 990

8 290

9 990

11 590

12 890

14 490

8.7.-19.8

5 490

4 290

5 390

4 990

8.7.-19.8.

8 390

9 490

11 190

12 900

14 990

16 290

Cena zahrnuje 7x ubytování v pokoji s vlastním sociálním zařízením a balkónem, poby-
tovou taxu, ložní prádlo, 7x polopenzi v restauraci - snídaně bufet, večeře výběr z menu 
a nápoj (sklenice vína, piva, džusu nebo minerální vody).
ČASOVÁ SLEVA 10% PŘI REZERVACI DO 25.1.2017 a záloze 5 000,- Kč za pokoj.
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA: 2 490,- Kč.

Cena zahrnuje pronájem apartmánu nebo studia na 7 nocí, ložní prádlo,pobytovou taxu.
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA: 2 490,- Kč.
ČASOVÁ SLEVA 7% PŘI REZERVACI DO 25.1.2017 A ÚhRADĚ 5 000,- Kč za apartmán.

DEPANDANCE HOTELU ALEM**

dosp. V 1/2+1 BM

do 12 let, přist.

2. dítě do 12 l.bez lůžka

od 12 let, přist.

19.8.-26.8.

7 390

ZDARMA

3 700

-20%

19.8.-26.8.

7 390

ZDARMA

3 700

-20%

24.6.-1.7.

7 290

ZDARMA

3 650

-20%

26.8.-2.9.

6 990

ZDARMA

3 500

-20%

17.6.-24.6.

2.9.-9.9.

6 590

ZDARMA

3 300

-20%

10.6.-17.6.

9.9.-16.9.

6 100

ZDARMA

3 050

-20%

3.6.-10.6.

5 100

ZDARMA

2 500

-20%

Cena zahrnuje 7x ubytování v pavilonu, registrační poplatek, 7x polopenzi švédský stůl, 
točené nápoje k večeři.
1/1: + 30%. Místní pobytová taxa: 350,- Kč/o 12 let/týden.
Autobusová doprava: 2 490,- Kč, při přihlášení do 28.2.2016: 2 190,- Kč.
Možnost doplatku na ALL INCLUSIVE: 2 500,- Kč. Check in: 14.00, check out: 10.00

CHORVATSKO - BAŠKO POLJE

Poloha a pláž: v areálu je hotel, několik depandancí, kemp, vybavené 
stany,mobilní domky a zděné bungalovy s klimatizací, vše v borovém 
háji pod Biokovem, v  hezkém přírodním prostředí. Areál je ve svahu. 
Depandance jsou vzdálené cca 50 m od hlavní budovy a 50 - 150 m od 
moře. Pláže jsou oblázkové, s pozvolným vstupem do moře. Kemp je 
spojen pobřežní promenádou se střediskem Baška Voda /cca 2 km/.
Vybavení: restaurace, kavárna, terasa, TV místnost, obchod se suvenýry, 
samoobsluha. WI-FI na recepci, ale nižší rychlost, horší signál.
Trezor na recepci, za poplatek.
Pokoje v  depandancích: dvoulůžkové s  možností jedné přistýlky, 
balkón. Možnost pobytu druhého dítěte bez lůžka. Pokoje jsou jedno-
duše vybavené, starším nábytkem. Na vyžádání chladnička za doplatek, 
omezený počet. Ubytování je pro nenáročnou klientelu.
Stravování: polopenze - švédské stoly, k večeři domácí točené nápoje - 
0,2 l/osoba - v ceně /pivo, víno, šťáva nebo minerální voda/.

dÍtě 
do 12 let 
zdaRma
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CHORVATSKO - MAKARSKÁ

HOTEL RIVIJERA** PRIVÁTNÍ APARTMÁNY 
Poloha a pláž: v západní části Makarské, cca 500 m od centra,v parku, 
hlavní budova s restaurací a pavilóny s pokoji, vzdálenost od pláže  
100 - 250 m, pláž oblázková a kamenná, lemovaná pásy borovic. Lehát-
ka a slunečníky za poplatek.
Vybavení: restaurace, recepce, bar, kavárna, obchod, stolní tenis, 
minigolf, dětšké hřiště, hřiště na míčové hry, v sousedství tenisový 
areál s 10 kurty. 
Pokoje: dvoulůžkové s možností jedné přistýlky, sociální zařízení, 
chladnička, pokoje superior s balkónem, některé pokoje s přistýlkou 
jsou bez balkónu.
Stravování: polopenze vč. 1 nápoje k večeři, snídaně bufet, večeře vý-
běr z menu a salátový bufet, 0,2 l minerální vody nebo malé pivo v ceně.

Poloha a pláž: apartmány po celém středisku, v centru i v části nad 
hotelem Biokovka, Dalmácija, Meteor. Pláže oblázkové. 
Vybavení: studia pro 2 osoby, apartmány pro 2 - 8 osob, vybavený 
kuchyňský kout, balkón nebo terasa, sociální zařízení, v některých 
klimatizace za doplatek /kategorie Comfort/.
Pokoje: v privátních domech, sociální zařízení. Možnost jen ubytování 
za výhodnou cenu, také možnost polopenze v blízké restauraci.
Stravování: vlastní, možnost polopenze v blízké restauraci, výběr 
z menu.

hotely BIOKOVKA, DALMACIJA, METEOR
Bližší informace a ceny v CK.

9.6.-18.6.
16.6.-25.6.
23.6.-2.7.
30.6.-9.7.
7.7.-16.7.
14.7.-23.7.
21.7.-30.7.

8 690

8 990

9 590

9 990

9 990

9 990

9 990

28.7.-6.8.
4.8.-13.8.
11.8.-20.8.
18.8.-27.8.
25.8.-3.9.
1.9.-10.9.
8.9.-17.9.

9 990

9 990

9 990

9 990

9 590

9 590

8 590

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi, autobusovu dopravu.
Sleva na dítě do 12 let: 2 000,- Kč na lůžku, 3 000,- Kč na přistýlce.
Ubytování NO NAME: privátní apartmány a pokoje, penziony, hotel Rivijera.
Místní pobytová taxa 350,- Kč/od 12 let/týden.
ČASOVÁ SLEVA - 5 % při úhradě zájezdu do 15.1.2017

AKCE FORTUNA MAKARSKÁ
výhodná cena, polopenze, bus

osoba s HB

15.7.-19.8.

8 590

8.7.-15.7.

8 290

1.7.-8.7.

7 690

17.6.-1.7.

19.8.-2.9.

7 490

3.6.-17.6.

2.9.-9.9.

7 290

do 3.6.

9.9.-16.9.

6 990

DO 12 LET zDARMA! NÁPOJ V CENĚ!
Dvoulůžkový pokoj s možností jedné přistýlky, CHLADNIČKA, sociální zařízení.
Dvoulůžkové pokoje mají balkón. Pokoje s přistýlkou jsou většinou bez balkónu.
Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi s 1 nápojem k večeři.
1. dítě do 12 let na přistýlce ZDARMA, 
dítě do 12 let na lůžku: -20%, 2 děti do 12 let na lůžku: obě sleva 15%, 
od 12 let na přistýlce -10%. Dítě do 3 let bez lůžka: ZDARMA. 
ČASOVÁ SLEVA - 5 % při plné úhradě do 30.12.2016, 3% do 20.1.2017.
Jednolůžkový pokoj: + 2 900,- Kč. 
Místní pobytová taxa: 350,- Kč/os 12 let.
Autobusová doprava: 2 490,- Kč

Studio 2
A2
A2+1
A4 trilo
A4+1
A6
A6+1
A4 klima
A6 klima
přistýlka
pokoj, hB

do 3.6.

od 17.9.

7 300

8 000

10 600

13 000

14 300

17 200

19 600

14 400

17 900

3 300

6 600

3.6.-17.6.

10.9.-17.9.

9 200

9 400

11 500

14 400

15 800

19 100

22 600

16 700

20 200

3 500

6 900

17.6.-1.7.

3.9.-10.9.

9 700

10 400

12 700

15 500

17 900

21 400

24 900

19 100

22 600

3 800

7 200

1.7.-15.7.

19.8.-3.9.

10 400

11 500

13 900

17 900

20 200

24 900

27 300

21 400

26 100

3 500

7 400

15.7.-19.8.

11 990

13 200

15 500

20 200

22 600

27 300

29 600

23 800

28 500

4 500

8 500

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí, ložní prádlo, spotřebu energií.
Pokoj, hB: ubytování v pokoji se sociálním zařízením a balkonem, polopenze v restauraci, 
snídaně kontinentální, večeře výběr z menu. Cena za osobu. 
Pobytová taxa: 350,- Kč/os 12 let.
Klimatizace na vyžádání: 8,- EUR/den, pokud není uvedena v ceně u A4 a A6.
Konkrétní apartmán: + 10%. Autobusová doprava: 2 490,- Kč. 
ČASOVÁ SLEVA ANDANTE.

dÍtě 
do 12 let 
zdaRma

5%
sleva

10%
sleva

5%
sleva
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CHORVATSKO - PODGORA

HOTEL PODGORKA 

PRIVÁTNÍ APARTMÁNY NO NAME ****

APARTMÁNY RADOJKA

Poloha a pláž: po celém středisku Podgora a Podgora - Čaklje,  
50 - 200 m od pláže, v Čaklje některé apartmány v kopci.
Vybavení: kuchyně vybavená nádobím, chladničkou, vařičem, koupel-
na s WC, balkón nebo terasa, počet ložnic podle počtu osob.
Studio - 1 místnost, A2, A3 - jedna ložnice, A4 - 2 ložnice, A6 - tři ložni-
ce, A7 - tři ložnice. Možnost přistýlek.
Stravování: vlastní, možnost polopenze v blízké restauraci nebo v ho-
telu Podgorka.

DO 10 LET zDARMA
Poloha a pláž: v centru letoviska s nádherným panoramatem pohoří 
Biokovo, přímo u pláže s promenádou leží velmi příjemný menší hotel.
Vybavení: recepce, klimatizovaná restaurace, bar, internetový koutek, 
parkoviště za poplatek.
Pokoje: dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýlky, na vyžádání  
možno ubytovat dítě do 10 let bez lůžka za zvýhodněnou cenu.
Stravování: polopenze - švédské stoly.

Poloha a pláž: v části Podgora - Čaklje, cca 100 m od pláže, v kopci. 
Pláž oblázková, částečně i stinná.
Vybavení: 1. podlaží: apartmán A4 trilo, 2 ložnice, jedna s manželskou 
postelí, jedna se 2 lůžky a přistýlkou, kuchyně s jednou přistýlkou, 
balkón s výhledem na moře. Druhý apartmán A4 trilo, 2 ložnice, jedna 
se 2 oddělenými lůžky, jedna s manželskou postelí, možnost přistýlky 
v kuchyni, balkón směr moře.
2. podlaží: Studio pro 2 osoby s možností jedné přistýlky, balkón. 
Apartmán A2+2 bilo, s jednou ložnicí, gauč pro 2 osoby v kuchy-
ni,balkón směr moře. Velký apartmán s galerií, patrový, pro 5 - 8 lidí: 
2 ložnice - jedna prřo 2 osoby, jedna s přistýlkou pro 3. osobu, galerie 
pro 2 - 3 osoby, v kuchyni ještě rozkládací gauč pro 1 - 2 osoby, 2 kou-
pelny, balkón s pohledem na moře.
Parkování gratis u domu. Klimatizace.
Jedna společná místnost, kam je možno v den odjezdu uložit zavaza-
dla - v této místnosti lednice, kuchyňský kout, možno sem uložit i kola.
Možnost grilování venku.
Stravování: vlastní.

DALŠÍ HOTELY V PODGOŘE 
Bližší informace a ceny v CK.

10.6.-17.6.
17.6.-24.6.
24.6.-1.7.
1.7.-8.7.
8.7.-15.7.
15.7.-22.7.
22.7.-29.7.
29.7.-5.8.
5.8.-12.8.
19.8.-26.8.
26.8.-2.9.
2.9.-9.9.
9.9.-16.9.

do 13,99

lůžko

5 700

5 800

5 950

6 400

6 400

6 400

6 400

6 400

6 400

6 050

5 950

5 850

5 700

os/HB

7 190

7 400

7 800

8 590

7 890

7 700

7 600

6 990

6 800

8 400

8 200

8 000

7 800

od 14 let

přistýlka

5 900

5 950

6 150

6 600

6 600

6 600

6 600

6 600

6 600

6 300

6 150

6 000

5 900

2 + 2 do 11,99

1 bez lůžka

21 850

22 150

22 950

24 600

24 600

24 600

24 600

24 600

24 600

23 550

22 950

22 400

21 850

do 13,99

přistýlka

4 300

4 400

4 500

4 900

4 900

4 900

4 900

4 900

4 900

4 600

4 500

4 400

4 300

Cena zahrnuje 7x ubytování, 7x polopenzi švédské stoly, pobytovou taxu.
Dítě do 10 let NA PŘISTÝLCE platí jen poplatek 250,- Kč. 1/1 pokoj: + 1 990,- Kč.
Balíček 2+2 - 2 dosp. osoby, dítě na přistýlce a dítě bez lůžka.Bus: 2 490,- Kč. 

COMFORT
S KLIMATIZACÍ
A2
A2+1
A2+2
A4
A4+1
A6

27.5.-10.6.

16.9.-30.9.

9 700

12 000

13 900

16 700

17 900

20 200

10.6.-24.6.

2.9.-16.9.

10 800

13 200

15 500

19 100

20 200

23 800

24.6.-15.7.

19.8.-2.9.

13 200

15 500

17 900

21 400

23 800

26 100

15.7.-19.8.

15 500

17 900

21 400

24 900

27 300

29 600

Cena zahrnuje pronájem apartmánu na 7 nocí, KLIMATIZACI, ložní prádlo.
Místní pobytová taxa 350,- Kč/od 12 let. Autobusová doprava: 2 490,- Kč
Parkování většinou za poplatek 4 - 6 EUR/den. Polopenze v blízké restauraci: 3 360,- Kč/týden, i děti.

COMFORT
APT
S3
A2+2 bilo
A5+2 trilo
A5+1 trilo
A4+1 trilo
S2+2
A3+2 bilo

Šank

Zlatni

Mate gal.

Zeleni

Ivan

Rozika

Tirkiz

3.6.-17.6.

10.9.-17.9.

9 700

12 000

20 200

17 900

15 500

12 000

15 800

17.6.-1.7.

3.9.-10.9.

10 800

13 900

22 600

20 200

18 600

13 200

17 400

1.7.-15.7.

19.8.-3.9.

13 200

16 200

27 300

23 800

21 400

15 500

18 600

15.7.-19.8.

16 700

18 600

29 600

27 300

26 100

17 900

20 200

S - 1 místnost, A trilo - 2 ložnice, A bilo - 1 ložnice
Cena zahrnuje pronájem apartmánu na 7 nocí, ložní prádlo. Pobytová taxa 350,- Kč/od 12 let.
Autobusová doprava: 2 490,- Kč Vzdálenost od moře 200 m, v kopci. Parkování u domu zdarma.

dÍtě 
do 10 let 
zdaRma

10%
sleva
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Poloha a pláž: cca 300 m od oblázkových pláží.
Vybavení: vlastní parkoviště, restaurace pro ubytované hosty. Velice 
příjemný a oblíbený rodinný penzion.
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky. Klima-
tizace, SAT TV, chladnička, většinou balkón, u některých ubytovacích 
jednotek terasa, některé pokoje a studia bez balkónu, ty jsou ori-
entovány na sever, směrem na magistrálu. Pokoje s balkónem mají 
některé pohled na moře, některé částečně /boční pohled/ a některé 
jsou bez výhledu na moře. 
Stravování: polopenze, snídaně bufet, večeře výběr z menu a švédský 
stůl na salát.

1/2 BKM
1/2 BK 
1/2 bez BK

1.7.-8.7.

26.8.-2.9.

11 600

10 500

9 100

8.7.-26.8.

13 200

11 800

10 200

8.4.-3.6.

30.9.-14.10.

6 400

6 200

5 600

17.6.-1.7.

2.9.-16.9.

10 200

8 790

7 900

3.6.-17.6.

16.9.-30.9.

8 200

7 300

6 300

CHORVATSKO - TUČEPI

VILA VINKA

OBLÍBENÝ RODINNÝ HOTEL
Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi - snídaně bufet, večeře menu a salátový bufet, 
KLIMATIZACI, chladničku na pokoji.
Místní poplatek: 350,- Kč/od 12 let.
Autobusová doprava: 2 490,- Kč, při přihlášení do 31.1.2017: 2 290,- Kč
Dítě do 2 let bez lůžka: ZDARMA, 2 - 11,99 let na přistýlce: 50%, od 11,99 let na přistýlce: -20%
ČASOVÁ SLEVA ANDANTE.

CHORVATSKO - PODACA

PRIVÁTNÍ APARTMÁNY - VILLA DOPORUČUJEME VČASNOU REzERVACI!
Cena zahrnuje pronájem na 7 nocí, pobytovou taxu, KLIMATIZACI, WI-FI, ložní prádlo.
5. osoba na přistýlce v A2+2: 2 400,- Kč/týden.

Poloha a pláž: VILKA SE NACHÁZÍ cca 50 m od moře a pláže. Nádherné 
pláže, oblázkové, s pozvolným vstupem do moře. Malé středisko, 
vyhledávaná ubytovací kapacita. Na vyžádání libovolný počet dní 
a nástupní den nemusí být sobota.
Vybavení: studia pro 2 osoby s možností jedné přistýlky, bez balkónu, 
klimatizace, WI-FI, kuchyňský kout ve stejné místnosti jako lůžka, soci-
ální zařízení. Studia nejsou situována směrem k moři. A2+2 - apartmá-
ny s jednou ložnicí, obývací kuchyní, dvě lůžka v ložnice a možnost 
dvou přistýlek v kuchyni, balkón, WI-FI, apartmány jsou situovány 
přímo nebo bokem k moři, ale bez výhledu na moře. Jedno parkovací 
místo na ubytovací jednotku. Stravování: vlastní.

A2+1 STUDIO

A2+2 

31.5.-24.6.

9.9.-23.9.

7 900

12 400

24.6.-8.7.

26.8.-9.9.

9 590

12 800

8.7.-26.8.

10 600

13 890

10%
sleva
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CHORVATSKO - GRADAC

DO 12 LET zDARMA
Poloha a pláž: přímo u oblázkové pláže.
Vybavení: restaurace, bary, fitness, sportovní centrum a tenisové 
kurty blízko hotelu.
Pokoje: dvoulůžkové s možností přistýlky, balkón, SAT TV, některé 
pokoje s klimatizací. Většina pokojů směr moře, přímý nebo boční 
pohled, výhed na moře ale negarantován.
Stravování: polopenze - švédské stoly.

HOTEL LAGUNA***

DEPANDANCE HOTEL LAGUNA***

HOTEL LABINECA*** A DEPAND.

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi švédské stoly.
Dítě do 12 let se 2 dospělými: ZDARMA. Druhé dítě do 11,99 let v pokoji 2+1: 50% /bez lůžka/.
Dítě 3 - 11,99 let na 3. lůžku v depandanci B: -30%.
Dítě 0 - 11,99 let na lůžku v hotelu a v depandanci A: - 20%. Dítě do 3 let bez lůžka: ZDARMA
3. osoba od 12 let v hotelu, v dep. A i B: - 10%. Autobusová doprava: 2 490,- Kč.
Parkování: 4,- EUR/den. Dětská postýlka: 650,- Kč. Malá chladnička: 1 100,- Kč.
Sejf na recepci: 3,- EUR/den. Pobyt kratší než 7 nocí: + 20%.
Obědy: 2 100,- os./týden, do 10 let 1 690,-. Check in: 14.00, check out: 10.00
Doplatek na ALL INCLUSIVE LIGhT /plná penze s jedním nápojem k obědu a k večeři/: 
2 700,- Kč, do 10 let: 2 300,- Kč. Místní pobytová taxa: 350,- Kč/od 12 let/týden.

1/2 M
1/2 M, klima
Family bez klim.
Family s klim.
Dep. A 1/2BK, 1/2+1 BK
Dep. B 1/2 BK, 1/3 bez BK
Dopl. na 1/1

29.4.-26.5.

23.9.-31.10.

5 200

5 700

7 100

7 800

4 800

x

2 400

27.5.-16.6.

9.9.-22.9.

7 100

8 000

9 400

10 300

6 200

5 200

2 800

17.6.-30.6.

26.8.-8.9.

8 700

9 600

11 200

12 400

7 500

6 600

2 990

1.7.-25.8.

10 990

11 700

13 990

14 900

9 600

8 200

3 790

Poloha a pláž: přímo u oblázkové pláže, vzdálenost cca 50 m,  
v blízkosti hotelu Laguna
Vybavení: využívání všech služeb hotelu Laguna.
Pokoje: depandance A: dvoulůžkové pokoje s možností jedné při-
stýlky, sociální zařízení, balkón. Depandance B: dvoulůžkové pokoje 
bez možnosti přistýlky, balkón, sociální zařízení, dále dvoulůžkové 
pokoje s možností dvou přistýlek, ale bez balkónu, sociální zařízení.
Stravování: švédské stoly, v restauraci hotelu Laguna.

Poloha a pláž: přímo u krásné oblázkové pláže, depandance jsou 
vzdáleneé cca 50 m od hlavní budovy.
Vybavení: restaurace, all inclusive bar, kavárna, vnitřní bazén /říjen 
- duben/, venkovní bazén s lehátky a slunečníky, dětský bazének. 
Dětské hřiště, tenisové kurty poblíž hotelu, víceúčelové hřiště.
ANIMAČNÍ PROGRAM mimo sobotu, červen - září živá hudba 3x týdne.
Pokoje: Comfort - dvoulůžkové s možností přistýlky, sociální zařízení, 
balkón směr moře, KLIMATIZACE, SAT TV, fén, za poplatek minibar.
Premier - v depandanci, terasa směr moře, SAT TV, sociální zařízení, 
fén, KLIMATIZACE, možnost až 4 přistýlek. Standard - v depandanci, 
SAT TV, KLIMATIZACE, sociální zařízení, možnost až dvou přistýlek.
Stravování: ALL INCLUSIVE - snídaně, obědy i večeře švédské stoly, 
bar 10.-23.00 hod., odpolední a večerní občerstvení /16.-17.00, 22.-
22.30/, místní alkoholické a nealkoholické točené nápoje /víno, pivo, 
minerální voda, džus/.

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x ALL INCLUSIVE.
Místní pobytová taxa: 350,- Kč/od 12 let/týden. Autobusová doprava: 2 490,- Kč.
SLEVY: Dítě 0 - 11,99 let na přistýlce: ZDARMA
Druhé dítě 3 - 11,99 let ve 2+1 nebo 3. dítě v rodinném pokoji, bez lůžka: 50%
Dítě 0 - 11,99 let na lůžku: -30%. Osoba od 12 let na přistýlce: -10%.
Dětská postýlka: 3,- EUR/den. Sejf: 3,- EUR/den. Check in: 14.00, check out: 10.00 
Doplatek na 1/1: 40%. Parkování: 5,- EUR/den. Limitovaný počet parkovacích míst!!!
ČASOVÁ SLEVA Andante: při plné platbě do 30.11.2016 -5%.

Comfort 1/2 BK, klima

Comfort 1/2+1 BK, klima

Comfort family

Premier 1/2+1 BK, klima

Premier family BK, KL.

Standard family M, KL.

Standard family Park, KL

22.7.-11.8.

16 200

16 700

19 600

19 600

20 900

19 100

18 590

1.7.-21.7.

12.8.-25.8.

15 900

16 300

19 100

19 300

20 500

18 600

18 200

17.6.-30.6.

26.8.-8.9.

13 990

14 490

16 990

17 200

18 400

16 800

16 300

27.5.-16.6.

9.9.-22.9.

10 800

10 800

12 200

12 400

13 800

11 700

11 200

22.4.-26.5.

8 900

8 900

10 500

10 800

11 700

9 900

9 400

8.4.-21.4.

23.9.-31.10.

7 490

7 490

9 200

9 400

10 100

8 900

8 200

dÍtě 
do 12 let 
zdaRma

10%
sleva

dÍtě 
do 12 let 
zdaRma

5%
sleva

all 
IN
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CHORVATSKO - KLEK

CHORVATSKO - KOMARNA

APARTMÁNY BONACA

APARTMÁN DUBRA***

A2+2+1
A4

A2+2+1
A4

10.6.-17.6.

9.9.-16.9.

5 900

6 400

19.8.-26.8.

13 200

13 900

22.4.-10.6.

16.9.-28.10.

5 400

5 900

24.6.-1.7.

10 500

11 300

17.6.-24.6.

26.8.-2.9.

9 100

9 800

15.7.-22.7.

16 100

17 300

22.7.-19.8.

16 400

17 800

2.9.-9.9.

8 500

9 200

1.7.-8.7.

14 400

15 400

43 KLIMATIzOVANÝCH APARTMÁNŮ BLÍzKO PLÁŽE
Poloha a pláž: Apartmány se nacházejí v nádherné zátoce pod 
Jadranskou magistrálou, uprostřed olivových hájů a oleandrů, cca 
200 m od krásné oblázkové pláže. Půjčování lehátek, vodní sporty, 
tenisové kurty, fotbalové hřiště. Výhodou je poloha blízko hranic s BiH, 
ve středisku Neum se nabízí možnost velmi levných nákupů potravin 
i spotřebního zboží.
Vybavení a ubytování: A2+2: jedna ložnice, SAT TV, balkón, klimatiza-
ce, kuchyňský kout, chladnička, rozkládací gauč v obývací kuchyni, 
koupelna se sprchou a WC. A4: dvě ložnice, ostatní vybavení jako 2+2. 
Hosté apartmánů mají k dispozici rovněž venkovní gril s terasou, prolé-
začky pro děti, parkování blízko apartmánu.
Stravování: vlastní, možnost polopenze.

Cena zahrnuje pronájem apartmánu pro 4 osoby na 7 nocí, ložní prádlo, KLIMATIZACI.
SPECIÁLNí AKCE 7=6, 14=12 V TERMíNECh 24.4.-17.6. A 2.9.-16.9.2017, nelze kombinovat 
s časovou slevou.
ČASOVÁ SLEVA: 10% při plné úhradě do 28.2.2017, 5% do 30.4.2017.
Místní pobytová taxa: 350,-Kč/od 12 let. Minimum nocí: 4, při méně: + 30%.
Autobusová doprava: 2 490,- Kč, při přihlášení do 31.1.2017: 2 290,- Kč.
Pes 5,- EUR/den, platba na recepci.
Možnost polopenze v restauraci: snídaně 150 Kč, večeře, oběd 250 Kč/den.
Děti do 10 let: 120 Kč, oběd, večeře 200,- Kč. Internet na recepci zdarma.
Parkování vozidla: 2,- EUR/den, autobus: 6,- EUR/den, platba na recepci.
Ubytování po 16. hodině, vrácení apartmánů do 10.00 hodin.
A2+2+1: jedna ložnice, SAT TV, balkon, klimatizace, kuchyňský kout, chladnička, rozkládací
gauč v obývací kuchyni, koupelna se sprchou a s WC. Možnost přistýlky pro 5 osobu.
A4: dvě ložnice s oddělenými lůžky, která jdou přesunout k sobě, ostatní vybavení jako 2+2, 
bez přistýlky.
Dětská postýlka na vyžádání, ZDARMA.
Hosté apartmánů mají k dispozici rovněž venkovní gril s terasou, prolézačky pro děti.
Za poplatek: tenisové kurty, fotbalové hřiště, vodní sporty, organizované výlety.

Poloha a pláž: 60 m od pláže, pláž dostupná po schodech, v malém 
středisku Dubra, kde je k dispozici malý obchod, restaurace, dětské 
hřiště a lze zde také pronajmout vodní šlapadla, vodní skútry a kajaky. 
Dubra se nachází 3 km od Kleku.
Vybavení: A4+2 dvě dvoulůžkové ložnice, možnost přistýlky až pro 
dvě osoby v obývací kuchyni - rozkládací gauč, SAT TV, KLIMATIZACE, 
WI-FI, terasa směrem k moři, parking.
Stravování: vlastní.

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí, ložní prádlo, WI-FI, KLIMATIZACI, spotřebnu 
energií. Lehátka a slunečník na pláži ZDARMA.
Minimum: 4 dny, při kratším pobytu + 30%.
Pes na vyžádání, platba na místě 5,- EUR/den.
17.6. -16.9. nástupní den sobota, pobyty na 7 a 14 nocí.
Check in: 16.00, check out: 10.00

A4+2

A4+2

10.6.-17.6.

9.9.-16.9.

7 990

1.7.-8.7.

19.8.-26.8.

13 700

22.4.-10.6.

16.9.-28.10.

6 990

24.6.-1.7.

12 000

17.6.-24.6.

26.8.-2.9.

10 100

15.7.-22.7.

17 100

22.7.-19.8.

17 900

2.9.-9.9.

8 990

8.7.-15.7.

12.,8.-19.8.

16 400

10%
sleva



HOTEL FARAON***
Poloha a pláž: středisko na poloostrově Pelješac, Trpanj dostupný po 
pevnině nebo kratší cestou trajektem z Ploče, do Ploče vede dálnice.
Velice oblíbený hotel přímo u oblázkové pláže, s krásným pohledem na 
pohoří Biokovo. Moře místy s písčitým dnem. 
Vybavení: vnitřní i venkovní restaurace, bazény, kavárna, směnárna, 
sejf na recepci. Stolní tenis, vodní sporty, aeirobic a animační progam 
v červenci a srpnu. Lehátka u bazénu zdarma. 
Pokoje: dvoulůžkové pokoje s balkónem, klimatizací, směrem k moři, SAT 
TV, fén, možnost jedné přistýlky. Rodinné pokoje pro 4 osoby, směrem na 
park bez balkónu, několik rodinných pokojů směrem k moři s balkónem, 
jedná se o dva propojené dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením, 
SAT TV, fénem, klimatizací. Možnost ubytování i dvou dětí zdarma.
Stravování: ALL INCLUSIVE.

CHORVATSKO - TRPANJ

1/2 comfort, moře

1/2 premier, moře

rodinný pokoj, moře

rodinný pokoj, park

27.5.-9.6.

16.9.-22.9.

7 400

8 400

10 000

9 000

17.6.-30.6.

26.8.-8.9.

11 490

13 390

17 590

15 390

10.6.-16.6.

9.9.-15.9.

9 300

10 490

12 590

10 790

1.7.-25.8.

14 490

16 690

21 700

19 390

15.4.-26.5.

23.9.-29.10.

7 100

8 000

8 800

7 900

Cena zahrnuje: 7 x all inclusive, 7 x ubytování.
Místní pobytová taxa: 350,- Kč/od 12 let/týden.
ČASOVÁ SLEVA ANDANTE 10%, DOPORUČUJEME VČASNOU REZERVACI!
Dítě do 11,99 let na přistýlce ZDARMA. Dítě do 11,99 let na lůžku sleva 30%. Dospělá osoba na 
přistýlce sleva 10%. V rodinném pokoji obě děti do 11,99 let ZDARMA. 
Dětská postýlka: 900 Kč. Chladnička: 1 100 Kč. Autobusová doprava do Ploče: 2 490,-
Pokoj comfort: balkon s pohledem na moře, koupelna, fén, klimatizace, sat-TV, telefon, Wifi.
Pokoj premier: poloho pár metrů od pláže s výhledem na moře, větší rozloha pokoje, balkon, 
koupelna s vanou, fén, klimatizace, sat-TV, telefon, Wifi. 
Rodinný pokoj: 2 propojené pokoje bez balkónu, 2 koupelny, klimatizace, sat-TV, telefon, Wifi.
Check in: 14.00, check out: 10.00 hod.

all 
IN

2 dětI 
do 12 let 
zdaRma

inzerce
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CHORVATSKO - UMAG

BUNGALOVY KANEGRA APARTMÁNY POLYNESIA - KATORO
VÝHODNÁ CENA! NÁSTUP DENNĚ. ČASOVÁ SLEVA 20%!
Poloha a pláž: Komplex se nachází 10 km od centra Umagu, v borovém 
lese, s výhledem na slovinský Piran. Umístění bungalovů a jejich vyba-
vení přináší hostům klid a soukromí.
Pláž cca 250 m od areálu, s oddělenou částí pro psy. V blízkosti 
nudistická pláž. Restaurace, bary, sportovní zařízení, obchod,kiosky, 
diskotéka. Animační programy pro děti a dospělé v červenci a srpnu. 
Půjčovna jízdních kol.
Vybavení: Bungalovy pro 4 - 6 osob, kuchyňský kout, sociální zařízení, 
SAT TV, terasa nebo balkon. Využití trezoru a internetu na recepci za 
poplatek. Apartmán 2+2 má jednu ložnici a dvě přistýlky v kuchyni. 
Apartmán 4+1 má jednu ložnici pro 2 osoby, jeden pokoj pro 1 osobu, 
dvě lůžka v kuchyni, některé zděné apartmány mají dvě ložnice a jedno 
lůžko v kuchyni. Apartmán 4+2 má dvě ložnice se 2 lůžky a obývací 
kuchyni se 2 gauči - přistýlkami.
Stravování: vlastní . Možnost dokoupení polopenze - švédské stoly - 
ale musí čerpat všechny osoby ubytované v apartmánu.

NÁSTUP DENNĚ. ČASOVÁ SLEVA 20%!
Poloha a pláž: v turistickém letovisku Katoro, přímo u pláže, cca 3 km od 
Umagu. Pláž přírodní, kamenitá, místy upravená plata, vyspárované kameny.
Vybavení areálu: restaurace, pizzerie, stánky s občerstvením, bar na 
pláži, obchod, venkovní bazén s lehátky,WI-FI na recepci za poplatek, 
parkoviště. Půjčovna kol, tenisové kurty, jezdecké centrum v blízkosti. 
Animační programy pro děti, večerní zabava, živá hudba.
Domácí zvířata povolena za poplatek, mimo apartmány Sol Katoro.
Ubytování: S3: studio se 2 lůžky a rozkládací přistýlkou pro 1 osobu, 
kuchyňský kout, sociální zařízení, TV, terasa nebo balkón. A3: ložnice 
se 2 lůžky, obývací kuchyně s rozkládací přistýlkou, sociální zařízení, 
terasa nebo balkón. A4: dvoulůžková ložnice, obývací kuchyně s rozklá-
dacím gaučem pro 2 osoby, sociál. zařízení, TV, balkón nebo terasa. 
A5: ložnice se 2 lůžky, obývací pokoj se 3 přistýlkami a s kuchyňským 
koutem, balkón nebo terasa, sociáln zařízení, TV.
BGW 2 - studio: obývací kuchyně se 2 lůžky, terasa, sociální zařízení.
BGW 4: ložnice se 2 lůžky, obývací kuchyně s rozkládacím gaučem pro 
2 osoby, terasa, sociální zařízení.
BGW 5: ložnice se 2 lůžky, ložnice s jedním až dvěma lůžky v podkroví, 
obývací místnost s rozkládacím gaučem, terasa, sociální zařízení.
V areálu se nacházejí rovněž apartmány SOL KATORO****
Stravování: vlastní, možnost dokoupení polopenze - švédské stoly.

B2+2 jedna ložnice, ostatní 2 ložnice, pomocná lůžka v obývací kuchyni, bgw 4+1 má někde 
i druhou ložnici pro 1 osobu, jinak 3 přistýlky v obýv. kuchyni.
V bgw pro 4 a pro 6 osob možnost další přistýlky: 210,- Kč/den.
Cena zahrnuje pronájem apartmánu na 1 noc, ložní prádlo, pobytovou taxu.
Autobusová doprava v pátek: 2 290,- Kč. Ubytování po 14.00 hod., vrácení bgw do 10.00 hodin.
Polopenze: 480,- Kč, do 14 let: 240,- Kč - švédské stoly, NÁPOJE V CENĚ!
Dítě do 3,99 let má polopenzi ZDARMA. Nástupní dny: DENNĚ, minimální počet nocí: 3
Malý pes do 10 kg dovolen, platba na místě 13,- EUR/den, nesmí do restaurace.
ČASOVÁ SLEVA: 20% PŘI PLNÉ ÚhRADĚ DO 31.1.2017, 15% do 15.3.2017!

bgw 2+2
bgw 4+1
bgw 4+2

bgw 2+2
bgw 4+1
bgw 4+2

23.6.-7.7.

2 590

3 150

3 290

23.6.-7.7.

2 590

3 150

3 290

28.8.-3.9.

2 390

2 790

2 990

28.8.-3.9.

2 390

2 790

2 990

21.7.-18.8.

3 260

3 760

3 990

21.7.-18.8.

3 260

3 760

3 990

8.7.-20.7.

19.8.-27.8.

2 990

3 590

3 690

8.7.-20.7.

19.8.-27.8.

2 990

3 590

3 690

Cena zahrnuje pronájem apartmánu na 1 noc, ložní prádlo, pobytovou taxu, závěrečný úklid.
ČASOVÁ SLEVA: 20% PŘI PLNÉ ÚhRADĚ DO 31.1.2017, 15% do 15.3.2017!
Minimum nocí: 3. Ubytování po 14.00 hod., vrácení bgw do 10.00 hodin.
Malý pes do 10 kg dovolen, platba na místě 13,- EUR/den.
Pes smí jen na vyhrazenou pláž, nesmí do restaurace a do lobby baru.
Mini club pro děti 5 - 12 let 15.6.-2.9.2017.
Polopenze: 540,- Kč, do 13,99 let: 270,- Kč. Děti do 4,99 let mají polopenzi ZDARMA.
Wi-fi v prostoru recepce. Autobusová doprava v pátek: 2 290,- Kč. 

Studio 3
APT 3
APR 3+1
APT 4
BGW 2
BGW 4
BGW 5
Nást. den

21.4.-24.5.

10.9.-24.9.

800

990

1 290

1 690

890

1 100

1 890

denně

25.5.-1.6.

990

1 230

1 490

1 590

1 100

1 890

2 050

denně

2.6.-15.8.

4.9.-9.9.

1 220

1 430

1 690

1 860

1 330

2 050

2 290

denně

23.6.-7.7.

1 960

2 390

2 890

3 190

2 190

3 560

4 200

denně

16.6.-22.6.

1 890

2 050

2 360

2 490

1 960

2 700

2 890

denně

8.7.-20.7.

19.8.-27.8.

2 430

2 890

3 350

3 690

2 690

3 990

4 660

denně

28.8.-3.9.

2 230

2 360

2 690

2 800

2 260

2 990

3 210

denně

21.7.-18.8.

2 690

3 090

3 560

3 890

2 890

4 190

4 860

denně

20%
sleva

20%
sleva
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CHORVATSKO - POREČ

HOTEL zORNA***
ALL INCLUSIVE, BAzÉN, DÍTĚ DO 12 zDARMA
Poloha a pláž: v Zelené Laguně, cca 5 km od Poreče, cca 50 m od pláže. 
Pláže kamenité, oblázkové, betonová plata.
Vybavení: restaurace, bar, internetová kavárna, venkovní sladkovodní 
bazén, malý dětský bazén. V červenci a srpnu animační program.
Pokoje: dvoulůžkové pokoje, některé s možností jedné přistýlky, 
klimatizace, SAT TV, fén. Trezor a chladnička na vyžádání za poplatek.
Parkování za poplatek.
Stravování: ALL INCLUSIVE.

24.5.-3.6.
3.6.-10.6.
10.6.-24.6.
24.6.-15.7.
15.7.-29.7.
29.7.-5.8.
5.8.-19.8.
19.8.-26.8.
26.8.-2.9.
2.9.-9.9.

1/1 SF

13 300

13 300

15 200

18 500

19 400

21 600

19 900

17 300

15 900

13 800

1/2S+1

10 500

11 700

13 100

16 400

17 100

19 200

17 600

15 200

13 600

14 500

1/2SM+ 1

10 700

11 900

13 300

16 600

17 300

19 400

17 800

15 400

13 800

12 400

1/2SMK12

10 990

12 100

13 600

16 800

17 600

19 700

17 990

15 700

13 990

112 600

M - směr moře, ale není výhled na moře! 
SMK - přistýlka rozkádací gauč, SM a S - přistýlka rozkládací křeslo
Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x stravování ALL INCLUSIVE, pobytovou taxu, ložní prádlo, 
klimatizaci
Check in: 14.00, check out: 10.00. Parkování: 1,- EUR/den. Dětská postýlka: 1 300,- Kč.
SLEVY na děti: 1 dospělý + dítě do 6,99 let: 50%, 7-13,99 let: -30%.
Se 2 dospělými mimo pokoje S, SM, SMK: 0 - 13,99 let: ZDARMA, 14 - 17,99 let: -20%
Autobusová doprava 2 290,- Kč
Časová sleva VP33/2017: při 100% úhradě do 30.4.2017: - 1 100,- Kč.

1/2 SBP
1/2 SBM
1/2 UBX

1/2 SBP
1/2 SBM
1/2 UBX

10.6.-18.6.

13 100

13 600

15 400
29.7.-12.8.

16 750

17 990

21 800

18.6.-24.6.

12 100

12 600

14 300
19.8.-26.8.

14 750

15 900

19 400

24.6.-1.7.

15 250

16 400

19 700
26.8.-2.9.

12 500

13 300

16 600

1.7.-22.7.

15 500

16 600

19 900
2.9.-9.9.

11 000

11 900

14 500

22.7.-29.7.

12.8.-19.8.

16 250

17 600

21 300
9.9.-16.9.

8 000

8 600

10 300

HOTEL MATERADA***
DÍTĚ zDARMA, BAzÉN, ŠVÉDSKÉ STOLY
Poloha a pláž: v klidném prostředí, v severní části Poreče, uprostřed 
zeleně, přímo u pláží, pláže oblázkové i kamenité, místy betonová 
mola. Vzdálenost od centra cca 4 km, spojení autobusem a také  
z blízké části Špadiči vláčkem.
Vybavení: restaurace, bar, kavárna, prodejna suvenýrů, kadeřnictví, 
ambulance, internetová kavárna, dětský koutek, tenisové kurty, plá-
žový volejbal, venkovní sladkovodní bazén, sprchy a převlékací kabiny 
na plážích, půjčovna lodí a kol, v červenci a v srpnu animační progam. 
Parkování za poplatek.
Pokoje: dvoulůžkové s možností přistýlky, balkón, sociální zařízení, 
SAT TV, fén, za příplatek chladnička.
Stravování: bohaté švédské stoly.

UBX - 1 dosp. osoba a 2 děti do 18 let, není výhled moře, Animační program: 10.6.-2.9.2017
Cena zahrnuje: 7x ubytování, pobytovou taxu, 7x polopenzi, točené nápoje k večeři
Minimální počet nocí do 3.9.2016: 7, při nižším počtu + 30%. Od 3.9.2016: 5, 
při nižším počtu: +30%.
Dítě do 12 let na přistýlce v SBP a SBM: ZDARMA, 12 - 14 let sleva -70%, 14 - 18 let: -30%
dítě do 7 let na lůžku v SBM, SBP: 50%, 7 - 13,99 let: -30%, 14-18 let: -20%
Slevy v UBX na přistýlce: 0 - 14 let: 50%, od 14 let: -30%
Bus: 2 290,- Kč. Parkování 1,- EUR/den, platba na místě.
WIFI zdarma na recepci. Check in: 14.00, check out: 10.00
ČASOVÁ SLEVA: 1 000,- Kč z ceny dospělé osoby při plné úhradě do 31.3.2017.dÍtě 

do 14 let 
zdaRma

all 
IN

dÍtě 
do 12 let 
zdaRma
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HOTEL DELFIN**
DOPORUČUJE ME VČASNOU REzERVACI
BAzÉN, ŠVÉDSKÉ STOLY. DÍTĚ zDARMA
Poloha a pláž: Zelena Laguna, v parku, cca 5,5 km od Poreče, spojení  
s centrem zajištěno vláčkem a busem. Pláže cca 100 m od hotelu, 
vyspárované kameny, betonová mola, možnost ležet i ve stínu  
v borovicovém háji, na pláži upravená místa se slaměnými slunečníky 
a lehátky.
Vybavení: dvě klimatizované restaurace, bar, lékařská ambulance, 
kavárna, terasa, obchod se suvenýry, směnárna, kadeřnictví,  
venkovní bazén s mořskou vodou. Parkování na hotelovém parkovišti  
za poplatek.
Pokoje: jednolůžkové s balkónem, dvoulůžkové bez balkónu a bez 
možnosti přistýlky, dvoulůžkové s balkónem a s možností jedné 
přistýlky, některé pokoje s balkónem za příplatek směrem k moři /
ale vzhledem ke vzrostlým stromům nemusí být ze všech výhled na 
moře/, rodinné pokoje s balkónem. Pokoje jsou velmi malé. Všechny 
mají vlastní sociální zařízení. 
Stravování: polopenze - švédské stoly, možnost dokoupení obědů.

S - sprcha, nelze přistýlka, B - balkon, SBM2 - pro 4 osoby, M - směr moře. 
Na přistýlce mohou být pouze osoby do 17,99 let.
Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu.
Slevy: dítě se 2 dosp. V SB, SBM: 0 - 12 let: ZDARMA, 12 - 14 let: 50%, od 14 let: -20%.
Do 7 let s 1 dospělým: 50%, 7-13,99 let s 1 dospělým: -30%. Dětská postýlka: 1 200,- Kč.
V rodinném pokoji: 3. a 4. osoba 0 - 14 let: 50%. 
ANIMAČNí PROGRAM PRO DĚTI I DOSPĚLÉ 4.6.-31.8.2017
Ubytování: od 14.00 hodin, předání pokojů v den odjezdu: do 10.00 hodin
Autobusová doprava 2 290,- Kč. Pes na vyžádání 8,- EUR/den, platba na recepci.
Obědy: 1 600,- Kč/týden, do 10 let: 1 300,- Kč. Parkování 1,- EUR/den, platba na recepci.
ČASOVÁ SLEVA Andante: PŘI 100% PLATBĚ DO 30.11.2016: 7%, DO 31.12.2016 6%, DO 
15.2.2016: 5%, do 15.3.2016: 3% z ceny dospělé osoby.
Upozornění: klimatizovaná restaurace, v pokojích není klimatizace! Pokoje jsou velmi malé.

Cena za osobu zahruje 1x ubytování a stravování
ALL INCLUSIVE, pobytovou taxu.
ČASOVÁ SLEVA VP33/2017: 160,- Kč/den při 50% platbě do 
15.3.2017
80,- Kč/den na termíny do 29.7.2017, možno kombinovat 
s časovou slevou!
0 - 7 let, s 1 dospělým: 50%, 7 - 14 let s 1 dospělým: -30%, 
0 - 14 let na přistýlce: ZDARMA, 14 - 18 let na přist.: -20%.
Parkování: 1,- EUR/den.
Autobusová doprava: 2 290,- Kč.
Check in: 14.00, chcek out: 10.00

28.5.-3.6.

3.6.-24.6.

24.6.-1.7.

1.7.-8.7.

8.7.-5.8.

5.8.-19.8.

19.8.-26.8.

26.8.-2.9.

2.9.-9.9.

9.9.-17.9.

3.6.-24.6. 

24.6.-15.7. 

15.7.-29.7. 

29.7.-5.8. 

5.8.-19.8. 

19.8.-26.8. 

26.8.-2.9. 

2.9.-9.9. 

9.9.-16.9.

1/2 SB2

6 700

7 100

8 700

9 400

10 200

9 390

8 700

8 000

5 990

5 600

1/2 SBM2

6 990

7 800

9 400

9 990

10 800

9 900

8 990

8 200

6 500

5 800

1/2 SBM

6 990

7 300

8 990

9 400

10 100

9 900

8 800

8 200

6 500

5 800

1/2 SB

6 700

7 100

8 700

8 990

9 490

8 990

8 290

7 790

5 990

5 600

1/2 S

6 300

6 800

8 200

8 700

9 400

8 900

8 300

7 800

5 800

5 400

1/1 SB

7 700

7 990

9 700

9 990

10 990

11 100

9 500

8 790

6 800

6 390

1/2 SB

2 230

2 870

2 930

3 060

2 960

2 500

2 370

2 100

1 640

HOTEL ALBATROS****
Poloha a pláž: v Zelené Laguně, v parku. Parkovné za poplatek. Domá-
cí zvířata nepovolena. Upravené pláže i přírodní kamenité, cca 200 m 
od hotelu. Na pláži sprchy a lehátka za poplatek. Spojení s městem 
vláčkem nebo lodí.
Vybavení: restaurace s terasou, bar, směnárna, suvenýry, taneční tera-
sa, ambulance, fitness, dětské hřiště, dva venkovní bazény se sladkou 
vodou, dětský bazén se sladkou vodou, bar u bazénu. Animace pro 
děti a dospělé, dětský večerní program, mimo sobotu. Pro dospělé 
ranní gymnastika, aqua aerobik, sportovní turnaje 6x týdně. Večer živá 
hudba.
Pokoje: dvoulůžkové s možností jedné přistýlky /rozkládací křeslo/, ro-
dinné pokoje SUITE 1/2+1 - dva propojené pokoje, v jednom manžel-
ská postel, v jednom rozkládací přistýlka pro 1 osobu/ a jednolůžkové 
pokoje, klimatizace, SAT TV, fén, trezor, minibar za příplatek, WI-FI.
Většina pokojů bez balkónu. 
Stravování: ALL INCLUSIVE. Začátek obědem nebo večeří dle dohody 
na recepci. Švédské stoly, občerstvení u bazénu 11.-23.00, stolní víno, 
pivo, nealkoholické točené nápoje, káva. 

dÍtě 
do 12 let 
zdaRma

dÍtě 
do 14 let 
zdaRma

7%
sleva
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APARTMÁNY ASTRA 

HOTEL AMINESS LAGUNA***

MOŽNOST POLOPENzE - ŠVÉDSKÉ STOLY
Poloha a pláž: v blízkosti hotelu Delfin /cca 200 m/, v Zelené Laguně, 
v borovém háji, jednotlivé domky 50 - 150 m od pláží, pláže přírodní 
kamenné a oblázkové.
Vybavení: jednopatrové domky, v každém dva apartmány - v přízemí 
a v 1. patře, prostorné apartmány pro 4 - 5 osob, dvě ložnice, kuchyň-
ský kout, terasa, sociální zařízení, TV, fén.
V areálu supermarket, cukrárna, kavárna, rybí restaurace, v blízkosti 
sportovní areál s tenisovými kurty, fotbalovým a volejbalovým hři-
štěm. Vodní sporty. Parkování za poplatek.
Stravování: vlastní, možnost polopenze nebo plné penze v hotelu 
Delfin - švédské stoly.

DOPORUČUJEME VČASNOU REzERVACI!
Poloha a pláž: hotel cca 50 m od moře a pláže, 1 km od centra 
Novigradu. Pláže oblázkové, s pozvolným vstupem do moře.
Vybavení: dvě klimatizované restaurace, hotelový park, aperitiv bar, 
masážní salón, sauna, novinový stánek, vlastní hotelová ambulance. 
Venkovní sladkovodní bazén. Lehátka u bazénu zdarma.Dětské hřiště, 
pískoviště. Celodenní animační program pro děti i dospělé - v červen-
ci a v srpnu - vždy pondělí, středa, čtvrtek. Tenisové kurty, víceúčelová 
hřiště, minigolf, plážový volejbal, vodní sporty. Taneční terasa cca 80 m 
od hotelu, v červenci a v srpnu živá hudba. Další služby je možné vy-
užívat v sousedním hotelu Maestral - napře. wellness centrum, fitness 
(za poplatek). Domácí zvířata nejsou povolena.
Pokoje: VELMI MALÉ! Dvoulůžkové, s možností jedné přistýlky, 
s balkónem, situovány na mořskou stranu nebo na park. SAT TV, 
KLIMATIZACE, fén.
Stravování: polopenze - ŠVÉDSKÉ STOLY, u večeře točené místní 
nápoje (víno, pivo, minerální voda, nealkoholické nápoje).

A4
A4+1

A4
A4+1

24.6.-1.7.

16 690

18 900
19.8.-26.8.

13 700

15 800

10.6.-18.6.

15 100

17 200
5.8.-12.8.

20 300

22 400

18.6.-24.6.

15 990

18 200
12.8.-19.8.

15 600

17 700

3.6.-10.6.

12 300

14 400
22.7.-5.8.

22 400

24 500

1.7.-22.7.

19 790

21 900
26.8.-2.9.

9 190

10 400

2.9.-1.10.

7 790

9 000

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí, ložní prádlo, pobytovou taxu.
Pes na vyžádání: 8,- EUR/den. Parkování 1,- EUR/den.
Možnost polopenze v hotelu Delfin - švédské stoly: 3 250,- Kč/osoba, do 11,99 let: 1 630,- Kč.
Děti do 4 let mají polopenzi ZDARMA.
Autobusová doprava 2 290,- Kč. Ubytování od 16.00 hodin.
ČASOVÁ SLEVA 10% PŘI PLNÉ PLATBĚ DO 15.4.2017 na termíny 3.6.-1.7.2017!

CHORVATSKO - NOVIGRAD

1/2 BKM
do 7 let, přistýlka
7 - 14 let, přistýlka
do 7 let, lůžko
7 - 14 let, lůžko
od 14 let, přistýlka

10.6.-22.7.

26.8.-9.9.

15 500

ZDARMA

7 750

7 750

10 850

12 400

3.6.-10.6.

12 250

ZDARMA

6 130

6 130

8580

9 800

9.9.-16.9.

10 750

ZDARMA

5 380

5 380

7 530

8 600

16.9.-23.9.

9 000

ZDARMA

4 500

4 500

6 300

7 200

23.9.-30.9.

8 250

ZDARMA

4 130

4 130

5 780

6 600

22.7.-26.8.

17 500

ZDARMA

8 750

8 750

12 250

14 000

Cena zahrnuje: 7x ubytování v pokoji s balkónem směr moře, 7x polopenzi švédské stoly,
nápoje k večeři, KLIMATIZACI, POBYTOVOU TAxU, WI-FI.
Autobusová doprava: 2 290,- Kč.
ČASOVÁ SLEVA: PŘI PLNÉ ÚhRADĚ DO 31.3.2017: -10%, DO 31.3.2017: -5%.

dÍtě 
do 7 let 
zdaRma

10%
sleva
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Vždy a všude s cestovním 

pojištěním UNIQA.

Myslete na všechny
které svět

krásy,
NABÍZÍ.

www.uniqa.cz

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

inzerce

Standard 2 os., Family 2+2
do 15.2.
do 15.3.
Superior 3 osoby
do 15.2.
do 15.3.

15.6.-29.6.

3.9.-9.9.

2 190

1 850

1 890

2 350

2 090

2 190

25.5.-14.6.

1 690

1 390

1 490

1 990

1 630

1 690

7.7.-27.7.

20.8.-26.8.

2 590

2 190

2 290

2 930

2 490

2 590

28.7.-19.8.

2 590

2 200

2 390

2 990

2 590

2 760

30.6.-6.7.

27.8.-2.9.

2 310

1 930

2 190

2 590

2 230

2 350

CHORVATSKO - FUNTANA VRSAR

Cena zahrnuje: 1x ubytování, 1x stravování a služby ALL INCLUSIVE, pobytovou taxu.
LIBOVOLNÝ NÁSTUPNÍ DEN, MINIMUM 5 NOCÍ.
Dítě 2 - 11,99 let přistýlka: ZDARMA, 12-17.99 přistýlka: 50%. 3. osoba od 18 let, přistýlka: -40%.
Dítě do 11,99 s 1 plně platící osobou: -40%.
1 plně platící osoba a 2 děto do11,99 let: obě děti 50%.
Dítě do 1,99 let bez lůžka: ZDARMA, dětská postýlka na vyžádání zdarma.
Dítě do 11,99 let v rodinném pokoji: -40%, se 2 plně platícími.
All inclusive zahrnuje: plná penze - švédský stůl, snídaně 7.00 - 10.00, oběd 12.00 - 14.00,
večeře 18.30-21.00, místní točené nápoje při obědě a večeři: voda, cola, sprite, ledový čaj, džus, 
pivo, víno. V restauraci Tramontana restaurant během dne: 12.00 - 16.00 lehká jídla: těstoviny, 
rizoto, letní saláty, grilované maso. Odpoledne 17.00 - 18.00 ve Fresh corneru sendviče, pizza, 
pečivo. Místní točené nápoje (voda, šťávy, pivo, víno) se podávají v restauraci Tramontana a ve 
Fresh corneru 10.00 - 24.00, zmrzlina 10.00-22.00. Káva a čaj 10.00 - 22.00 ve Fresh corneru.  
21.00 - 24.00 ve Fresh corneru a 21.00 - 23.00 v Aperitiv baru místní tvrdý alkohol.
Na Aperitiv baru: voda, čaj, káva, džus, víno, pivo 8.00 - 14.00, 17.00 - 23.00.
Sportovní zařízení v areálu jsou v ceně, půjčování kajaků, vodních šlapadel, kol.
Animační program mimo sobotu. Večer živá hudba u bazénu.
LEHÁTKA U BAZÉNU A NA PLÁŽI ZDARMA.

Poloha a pláž: pavilony Funtana se nacházejí cca 3 km od Vrsaru, 
6 km od Poreče, uprostřed přírody, cca 50 m od pláží. Pláže jsou 
skalnaté, betonové a kamenité. Část pláží je upravená pro děti. 
Vybavení: hlavní budova s recepcí, restaurací a kavárnou, supermar-
ketem a parkovištěm. 4 pavilony s ubytovacími jednotkami jsou mezi 
hlavní budovou a mořem. Bazén s mořskou vodou. Tenisové kurty, 
plážový volejbal, stolní tenis, půjčovna kol, vodní sporty, dětské hři-
ště. Animační program pro děti i dospělé v červenci a v srpnu. Bez-
platný internet u bazénu, internetový koutek na recepci za poplatek.
Pokoje: jednolůžkové, dvoulůžkové s možností přistýlky, rodinné 
pokoje - dva propojené vedle sebe. Všechny pokoje mají balkón, SAT 
TV, KLIMATIZACI, trezor, fén. Lednička za příplatek - na recepci. 
Stravování: ALL INCLUSIVE.

RESORT FUNTANA***
dÍtě 

do 12 let 
zdaRma

all 
IN
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NÁSTUP V LIBOVOLNÝ DEN A SLEVA DO 18 LET 
Poloha a pláž: velice oblíbený a vyhledávaný areál přímo u moře,  
cca 4 km od centra, spojení centrem autobusovou linkou.
Vybavení: restaurace, pizzerie, směnárna, obchod, taneční terasa, 
sportovní centrum (tenisové kurty, víceúčelová hřiště, minigolf ), půj-
čování kol, vodní sporty, venkovní bazén, tobogán (provoz v červenci 
a srpnu), animační programy v červenci a srpnu. Pláže kamenité, 
možno ulehnout i na trávník a do stínu stromů, místy oblázky.
Pokoje: dvoulůžkové pokoje v jednoposchoďových zděných bu-
dovách, možnost jedné přistýlky - rozkládací křeslo, sociální zařízení, 
SAT TV, terasa nebo balkón se zahradním nábytkem. Děti na přistýlce 
dle věku zcela zdarma nebo za výhodnou cenu. Prodávají se se snídaní, 
s možností dokoupení večeří.
Studia pro 3 osoby: obývací místnost se 2 lůžky a přistýlkou (rozkláda-
cí křeslo nebo gauč/, kuchyňský kout, lednice, sociální zařízení, fén, SAT 
TV, sejf, terasa/atrium.
Apartmány pro 4 osoby: dvoulůžková ložnice, obývací místnost s roz-
kládacím gaučem pro 2 osoby, kuchyňský kout, sociální zařízení, fén, 
sejf, SAT TV, klimatizace, terasa/atrium.
Apartmány pro 5 osob: 2 dvoulůžkové ložnie, obývací místnost s roz-
kládacím gaučem, kuch. kout, sociální zařízení, fén, SAT TV, sejf, terasa. 
Přízemní a poschodové /1. patro/, strmější schody, v těchto patrových 
apartmánech je místo gauče v obývací místnosti rozkládací křeslo.
Stravování: vlastní, možnost dokoupení snídaní, polopenze nebo jen 
večeří - bohaté švédské stoly.

CHORVATSKO - ROVINJ

1/2+1
do 15.2.
do 15.3.

29.7.-19.8.

1 820

1 460

1 640

7.7.-27.7.

20.8.-26.8.

1 700

1 360

1 530

30.6.-6.7.

27.8.-2.9.

1 530

1 220

1 380

15.6.-29.6.

3.9.-9.9.

1 410

1 130

1 290

25.5.-14.6.

1 180

940

1 060

28.4.-24.5.

10.9,.16.9.

950

760

860

POKOJE

STUDIA A APARTMÁNY

STD 3
do 15.2.
do 15.3.
AP4
do 15.2.
do 15.3.
AP5
do 15.2.
do 15.3.

29.7.-19.8.

3 810

3 050

3 430

4 430

3 540

3 990

5 140

4 110

4 630

7.7.-27.7.

20.8.-26.8.

3 520

2 820

3 170

4 130

3 300

3 720

4 760

3 810

4 280

30.6.-6.7.

27.8.-2.9.

3 170

2 540

2 850

3 790

2 980

3 390

4 290

3 460

3 840

15.6.-29.6.

3.9.-9.9.

2 990

2 360

2 650

3 450

2 760

3 100

4 010

3 210

3 610

25.5.-14.6.

2 390

1 920

2 190

2 790

2 290

2 590

3 290

2 690

2 990

28.4.-24.5.

10.9,.16.9.

1 990

1 590

1 790

2 290

1 890

2 090

2 650

2 120

2 390

Areál Villas Rubin

VILLAS RUBIN

Cena zahrnuje: 1x ubytování, 1x snídani - švédské stoly, pobytovou taxu, ložní prádlo.
Doplatek na polopenzi - večeře: 140,- Kč/osoba/den, i děti.
Dvoulůžkové pokoje s rozkládacím křeslem, sociální zařízení, SAT TV, terasa nebo balkon.
ČASOVÁ SLEVA - VIZ TABULKA, PŘI ZÁLOZE MIN. 10 000,- Kč/pokoj
SLEVY na děti: do 9,99 let na přistýlce: ZDARMA, od 18 let na přistýlce: -40%, 10 - 17,99 let na 
přistýlce: 50%, 1 dosp. + 1 dítě do 9,99 let : -40%, 1 dosp. + 2 děgti do 9,99 let: obě děti 50%.
NÁSTUP V LIBOVOLNÝ DEN! 
Minimální počet nocí: 5, při nižším počtu navýšení ceny o 330,- Kč/os./den. Pes: 300,- Kč/noc.

Cena zahrnuje pronájem apartmánu pro 3 - 5 osob na 1 NOC, ložní prádlo, pobytovou taxu.
Snídaně: 200 Kč, večeře 300,- Kč, do 9,99 let snídaně 100,- Kč, večeře 150,- Kč/den.
Nástup libovolný den, min. 5 nocí je bez příplatku.
Minimální počet nocí: 5 Pes: 300,- Kč/noc.

dÍtě 
do 10 let 
zdaRma
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FAMILY HOTEL AMARIN ****

RESORT AMARIN BUNGALOVY 

DALŠÍ UBYTOVACÍ KAPACITY V RABACU

Poloha a pláž: 50 m od moře, 4 km od centra Rovinje, ve svahu.
Vybavení: Venkovní bazény, pro dospělé a pro děti, vnitřní bazén, 4 
restaurace, bary, wellness, fitness, masáže, parkoviště, WI-FI v celém 
hotelu zdarma, sportovní aktivity - tenisové kurty, víceúčelová hřiště, 
vodní sporty. Hlídání dětí, animační programy pro děti i dospělé.
Pokoje: A21 - dvoulůžkový pokoj 28 - 30 m2, mořská strana, balkón, 
manželská postel, možnost jedné přistýlky, sociální zařízení, klimatiza-
ce, SAT TV, minibar, sejf, fén, WI-FI.
F4 - dvoulůžkový pokoj, směr moře, balkón, 2 oddělená lůžka, 2 x 
přistýlka. Klimatizace, sejf, fén, WI-FI, minibar, SAT TV.
Family pokoj A2 + F4 - spojovací dveře, max. 7 osob /3+4/.
Stravování: plná penze - švédské stoly. Nápoje nejsou v ceně.

Standard max. 3 os.
plná platba do 15.1.17
pl. p. do 15.3.2017
Premium max. 4 os.
plná platba do 15.1.17
pl. p. do 15.3.2017
Family max. 7 os.
plná platba do 15.1.17
pl. p. do 15.3.2017

7.7.-2.9.

4 490

3 390

3 790

4 890

3 590

4 090

4 490

3 490

3 690

30.6.-6.7.

3.9.-9.9.

3 890

2 990

3 390

4 390

3 190

3 590

4 190

3 090

3 390

9.6.-29.6.

10.9.-16.9.

3 490

2 690

3 990

3 800

2 790

3 190

3 600

2 790

2 990

25.5.-8.6.

17.9.-23.9.

2 990

2 390

2 590

3 290

2 390

2 690

2 990

2 290

2 390

28.4.-24.5.

2 390

1 790

1 960

2 550

1 690

2 080

2 390

1 690

1 890

Cena zahrnuje: 1x plnou penzi, klimatizaci, WI-FI, pobytovou taxu. Nápoje nejsou ve ceně.
Za poplatek hlídání dětí. V ceně fitness , dětský aerobic, hřiště, plážový volejbal.
Za poplatek pronájem kol, vodní sportsy, tenis. Slunečníky a lehátka u bazénu a na pláži 
ZDARMA, ručníky u bazénu ZDARMA. SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP: viz tabulka
Slevy na děti: 0 - 1,99 let bez lůžka: ZDARMA. 0 - 13,99 let na přistýlce /2+1, 2+2/: ZDARMA.
PŘíJEZD V LIBOVOLNÝ DEN, MIN. 5 NOCí. Nehlídané parkoviště zdarma.
Ve Family pooji mohou být max. 4 dospělé osoby a 3 děti do 13,99 let.

Bližší informace a ceny v CK.

Na vyžádání v cestovní kanceláři.

CHORVATSKO - RABAC

MOBILNÍ DOMKY OLIVA***
S MOŽNOSTÍ POLOPENzE
Poloha a pláž: blízko oblázkové pláže, 100 - 250 m, se střediskem vzdá-
leným cca 1 km spojeno promenádou.
Vybavení: recepce, směnárna, restaurace, WI-FI, víceúčelová hřiště, 
dětské hřiště, na recepci trezor, supermarket blízko areálu. Možno 
využívat hotelový bazén. 
Ubytování: mobilní domky pro 4 - 5 osob mají 2 dvoulůžkové ložnice, 
obývací kuchyni s gaučem, SAT TV, sprchu, WC, klimatizaci. Větší mo-
bilní domek DE LUXE je rovněž pro 4 - 5 osob, má navíc dvě koupelny, 
klimatizaci.
Stravování: vlastní nebo polopenze v restauraci - k večeři je v ceně 
zahrnutý jeden točený místní nápoj - 0,2 l - voda, víno, pivo, nebo džus.

MH 24 m2

MH DE LUXE 32 m2

CHALET

Minimum nocí

18.3.-20.5.

9.9.-21.10.

1 790

2 590

2 590

3

24.6.-15.7.

19.8.-26.8.

2 980

3 890

4 000

7

20.5.-24.6.

26.8.-9.9.

2 360

3 090

3 090

3

15.7.-19.8.

3 890

4 590

4 990

7

max. osob

5

6

6

Cena zahrnuje pronájem na 1 noc, spotřebu energií a vody, KLIMATIZACI, ložní prádlo.
Místní pobytová taxa: 50,- Kč/od 12 let/den. Povinná kauce: 50,- EUR/mobilní domek.
POLOPENZE: 570,- Kč, zahrnuje 1 nápoj k večeři. Děti platí stejnu cenu za polopenzi.
Dětská postýlka: 5,- EUR/den.

dÍtě 
do 14 let 
zdaRma



47

PRIVÁTNÍ APARTMÁNY

VILLE CORINTHIA, HOTEL CORINTHIA

CHORVATSKO - OSTROV KRK BAŠKA

Studio 2

A2 bilo

A4 trilo

přistýlka

27.5.-24.6.

9.9.-16.9.

8 000

9 700

14 000

1 900

1.7.-15.7.

26.8.-2.9.

11 500

13 700

19 900

2 400

24.6.-1.7.

2.9.-9.9.

9 300

11 500

16 200

2 100

15.7.-26.8.

13 200

15 800

23 300

2 600

7.4.-27.5.

16.9.-9.10.

7 200

8 700

12 700

1 400

Poloha a pláž: po celém nejnavštěvovanějším turistickém centru na 
Krku, v jihovýchodní části ostrova. Baška je obklopena pohořím a má 
překrásnou dlouhou písečnou a oblázkovou pláž. Na krajích města se 
nacházejí malé přírodní pláže. Apartmány jsou ve vzdálenosti 
50 - 500 m od pláží.
Vybavení: apartmány pro 2 - 6 osob, vybavená kuchyně, balkón nebo 
terasa, většina apartmánů s klimatizací za příplatek.
Apartmány no name, za příplatek konkrétní vily, viz ceník. Studia pro 
2 osoby, apartmány s jednou ložnicí pro 2 osoby, možnost 1 přistýlky. 
Apartmány bilo 4 s jednou ložnicí, trilo 4 se 2 ložnicemi. Apartmány 
pro 6 osob mohou být se 2 ložnicemi a se 2 přistýlkami v obývací 
kuchyni nebo se 3 ložnicemi a samostatnou obývací kuchyní.
Stravování: vlastní.

Bližší informace a ceny v CK.

Studio - 1 místnost, A2 - dvě místnosti, A4 - dvě ložnice a kuchyně.
Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí, ložní prádlo, KLIMATIZACI.
Přihlašovací poplatek na místě - 2,5 EUR/os./týden a ekologická taxa 0,30 EUR/os./den. 
Místní pobytová taxa 350,- Kč/od 12 let/týden. Dítě do 2,99 let bez lůžka: 1 500,- Kč. 
Pobyt kratší než 7 nocí 24.6.-9.9.: příplatek 30%. Pes: 6,- EUR/den.
Autobusová doprava: 2 490,- Kč, nelze přikoupit místenka.
Konkrétní apartmán na vyžádání: + 10% nebo zvláštní cena.
Check in: 14.00 - 19.00, check out: 10.00

10%
sleva
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CHORVATSKO - OSTROV KRK ŠILO

PRIVÁTNÍ APARTMÁNY
PÍSEČNÉ PLÁŽE!
Poloha a pláž: po celém středisku, 20 -450 m od pláží, pláže písečné, 
oblázkové a kamenité.
Vybavení: apartmány pro 2 - 6 osob, s možností přistýlky, cenově 
rozlišené podle počtu ložnic a lůžek, takže např. pro 4 osoby je levnější 
apartmán s jednou ložnicí a dvěma lůžky v kuchyni než apartmány 
se 2 samostatnými ložnicemi a obývací kuchyní. Specifikace v ceníku. 
Všechny apartmány mají vlastní sociální zařízení, balkón nebo terasu, 
kuchyňský kout vybavený vařičem, nádobím, sporákem. Parkování 
v zahradě nebo u domu.
Stravování: vlastní.
Výlety: BAŠKA, CRIKVENICA, POREČ, ROVINJ, PROJÍŽĎKY PANORAMA-
TICKOU LODÍ, atd.

Malé oblíbené letovisko v severovýchodní části ostrova Krk, naproti crikvenické riviéře, vhodné zejména pro rodinnou rekreaci. V klidných 
zátokách jsou písčité pláže, v Klimnu, vzdáleném cca 8 km od Šila, jsou mělké pláže s léčivým pískem a bahnem. V blízkém okolí, ve vesničce 
Rudine, je zajímavá krápníková jeskyně Biseruljka. V samotném Šilu jsou rozlehlé pláže písečné, oblázkové, kamenité a místy s betonovými moly.

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí, ložní prádlo, pobytovou taxu.
Pobyt kratší než 4 noci: + 30%. 
Konkrétní vila: + 15% nebo zvláštní cena, některé ceny včetně klimatizace.
1/2 A - 2 místnosti, 1/2 B - studio, 1/4 A - 2 ložnice, 1/4B - 1 ložnice, 1/6A - 3 ložnice, 
1/6B - 2 ložnice, 1/8 - 4 ložnice, 1/8B - 3 ložnice.
Přihlašovací poplatek na místě: 3,- EUR/osoba/pobyt. Pes 7,- EUR/den. Klimatizace 6,- EUR/den.
Jedno dítě do 3 let bez lůžka: ZDARMA, dítě 3 - 5 let bez lůžka: 1 000,- Kč.
Sleva 10% na projíždku panoramatickou lodí, platba v agentuře.
SLEVA: akce 7=6 v termínech do 1.7.. a od 26.8.2016 = jeden den ZDARMA!
Andante sleva: 7% při plné úhradě do 31.12.2016, 5% při poloviční úhradě do 31.3.2017,
nelze kombinovat s jinou slevou.

1/2 A
1/2 B
1/4 A
1/4 B
1/6 A
1/6 B
1/8 A
1/8 B
přistýlka

29.7.-19.8.

11 590

10 490

16 990

14 990

21 790

20 100

26 700

25 800

2 050

15.7.-29.7.

19.8.-26.8.

9 790

8 900

14 300

12 900

19 200

17 600

24 100

22 990

1 990

1.7.-15.7.

8 600

7 900

12 400

11 400

17 300

15 200

21 590

20 100

1 800

10.6.-1.7.

26.8.-2.9.

7 690

6 990

11 400

10 500

15 200

13 600

19 700

18 300

1 800

do 10.6.

od 2.9.

7 200

6 300

9 800

9 100

14 000

12 100

17 800

16 100

1 290

Velice oblíbený zájezd do jižní Dalmácie na začátku sezóny.  
Program: Vodopády Krka, NEUM, DUBROVNÍK, projížďka bárkami po 
Neretvě a dalmátský oběd, PELJEŠAC s návštěvou vinného sklípku, 
TROGIR, MARINA (možnost nákupu velice kvalitního olivového oleje 
a jiných specialit), ŠIBENIK, VODICE. Změna programu vyhrazena.
Termín: 4.5.-9.5.2017 Cena: 7 390,- Kč
Cena zahrnuje: 3x ubytování v hotelu***, 3x polopenzi, pobytovou taxu, autobusovou 
dopravu, českého průvodce v Dubrovníku, fischpiknik na Neretvě, společenský večer.
Cena nezahrnuje vstupy na hradby v Dubrovníku a vstupenku do národního parku s Vodo-
pády, cestovní pojištění včetně storna 174,- Kč. Na vyžádání možnost ubytování v luxusním 
hotelu Grandhotel Neum**** za doplatek 2 990,- Kč za 3 noci. Doplatek za jednolůžkový 
pokoj: 300,- Kč/noc.
ČASOVÁ SLEVA: při plné úhradě do 25.11.2016: -25%, do 31.12.2016: -15%,  
do 28.2.2017: -10%, při 50% úhradě do 15.3.2017: -5%.

POzNÁVACÍ zÁJEzD DO DALMÁCIE - OTVÍRÁNÍ MOŘE - 4. 5.-9. 5. 2017

dÍtě 
do 3 let 
zdaRma

25%
sleva

10%
sleva 7=6



49

CHORVATSKO - CRIKVENICA

PRIVÁTNÍ APARTMÁNY

PAVILONY KAČJAK** DRAMALJ PAVILONY A HOTEL AD TURES**

Poloha a pláž: po celém středisku, ve vzdálenosti 50 - 500 m od pláží. 
Pláže jsou oblázkové a písečné.
Vybavení: apartmány pro 2 - c mají vybavenou kuchyni (nádobí, 
chladnička, vařič) , balkón nebo terasu, sociální zařízení. Parkování 
u domu nebo v blízkosti.
Stravování: vlastní

DÍTĚ zDARMA, ČASOVÁ SLEVA 20%
Poloha a pláž: uprostřed zeleně na poloostrově, cca 6 km od Crik-
venice, cca 300 m od moře a pláže, pláž oblázkovo písčitá i přírodní 
kamenitá, dostupná po schodech. Spojení s Crikvenicí autobusem, 
v červenci a v srpnu vláčkem.
Vybavení: v areálu centrální restaurace s terasou, aperitiv bar, snack 
bar, malý obchod, parkoviště.
Pokoje: dvoulůžkové s možností jedné přistýlky, některé jednolůžkové, 
balkón, směr moře /pozor, negarantován výhled moře, stromy/. Pokoje 
jsou se sociálním zařízením. Jsou jednoduše zařízené.
Stravování: polopenze - švédské stoly.

Crikvenica je oblíbené lázeňské místo a patří k nejvýznamnějším centrům cestovního ruchu v Chorvatsku, s výbornými klimatickými podmínkami, 
blahodárně působícími na zdraví člověka. Mořskou vodou se zde léčí astma, bronchitida a revmatismus. Dlouhé oblázkové pláže jsou vhodné pro 
děti, neplavce, ale zároveň jsou zde místa vhodná i k potápění. Pláže zde byly oceněny Modrou vlajkou čistoty pláží.

Bližší informace a ceny v CK.

Poloha a pláž: v borovém háj, cca 250 - 400 m od pláže. Pláž přírodní, 
oblázková.
Vybavení: bazén, centrální restaurace, tenisové kurty, víceúčelové 
hřiště. 
Pokoje v pavilonech: jednoduše vybavené, dvoulůžkové, možnost 
přistýlky, sociální zařízení, bez balkónu. Pokoje v hotelu: na mořskou 
stranu s balkónem, na severní stranu bez balkoónu, sociální zařízení, 
SAT TV. Ubytování v hotelu i v pavilonech je pro málo náročnou 
klientelu.
Stravování: švédské stoly.

HOTEL OMORIKA, HOTEL zAGREB,  
HOTEL A PAVILONY SLAVEN SELCE

VÝHODNÉ CENY! Bližší informace v CK.

1/2 BKM
1/1 BKM

1/2 pav.
1/2 BKM hotel
1P2 hotel

1.7.-15.7.

19.8.-9.9.

6 090

9 200

1.7.-15.7.

19.8.-9.9.

5 900

7 500

7 300

10.6.-1.7.

9.9.-16.9.

5 390

7 990

10.6.-1.7.

9.9.-16.9.

5 200

6 400

5 900

15.7.-19.8.

7 490

11 800

15.7.-19.8.

7 300

8 490

8 200

Cena zahrnuje 7x ubytování v pokoji s BK směr moře, 7x polopenzi ŠVÉDSKÉ STOLY.
Minimální počet nocí: 1.7.-9.9.: 5, ostatní: 2, jinak +30%.
Místní pobytová taxa: 50,- Kč/od 12 let/týden. Registrační poplatek 1,- EUR/osoba/pobyt.
SLEVY: S 1 dospělým: 0 - 5,99 let: -30%, 6 - 11,99 let: -20%
Se 2 dospělými: 0 - 5,99 let: ZDARMA, 6 - 11,99 let: 50%, 12 - 17,99 let: -30%, od 18 let: -20%
ČASOVÁ SLEVA PŘI PLNÉ ÚhRADĚ: 20% do 1.12.2016, 15% do 31.1.2017, 10% do 31.3.2017
Autobusová doprava: 2 290,- Kč.

Cena zahrnuje: 7x polopenzi švédské stoly. Registrační poplatek 1,- EUR/os./pobyt.
Místní pobytová taxa: 50,- Kč/od 12 let/týden. 
SLEVY: S 1 dospělým: 0 - 5,99 let: -30%, 6 - 11,99 let: -20%
Se 2 dospělými: 0 - 5,99 let: ZDARMA, 6 - 11,99 let: 50%, 12 - 17,99 let: -30%, od 18 let: -20%
ČASOVÁ SLEVA PŘI PLNÉ ÚhRADĚ: 20% do 1.12.2016, 15% do 31.1.2017, 10% do 31.3.2017.
Autobusová doprava: 2 290,- Kč.
7=6 v pavilonech: na pobyty do 17.6. a od 2.9.2017, v hotelu do3.6. a od 9.9.2017.

dÍtě 
do 6 let 
zdaRma

dÍtě 
do 6 let 
zdaRma

20%
sleva

20%
sleva
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ŠIROKÁ NABÍDKA POBYTOVÝCH MÍST V ITÁLII, 
vlastní, autobusovou i leteckou dopravou,
vyžádejte si samostatné katalogy v CK!

ITÁLIE - JESOLO

HOTEL BOLIVAR*** HOTEL INTERNATIONAL**

HOTEL REx** HOTEL EDERA**  
250 M OD PLÁŽÍ. DOPORUČUJEME VČASNOU REzERVACI
Poloha a pláž: 250 m od pláže. Plážový servis.
Vybavení: restaurace, terasa s barem, malá privátní sekce na pláži.
Pokoje: dvoulůžkové s možností dvou přistýlek, sociiální zařízení, SAT 
TV, ventiátor. Balkón za příplatek. 
Stravování: snídaně bufet, večeře výběr z menu a salátový bufet. 
Možnost plné penze.

30 M OD PLÁŽÍ. DOPORUČUJEME VČASNOU REzERVACI
Poloha a pláž: 30 m od pláže. Plážový servis.
Vybavení: klimatizovaná restaurace, terasa s barem, privátní sekce na 
pláži. Příjemný rodinný hotel.
Pokoje: dvoulůžkové s možností dvou přistýlek, sociální zařízení, TV, 
sejf, balkón, ventilátor.
Stravování: snídaně bufet, večeře výběr z menu a salátový bufet. 
Možnost plné penze.

40 M OD PLÁŽÍ
Poloha a pláž: 40 m od pláže, v západní části Jesola, nedaleko nákupní 
hlavní třídy a náměstí Marina. Plážový servis.
Vybavení: restaurace, pivnice.
Pokoje: dvoulůžkové s možností dvou přistýlek, sociální zařízení SAT 
TV, fén, trezor, za příplatek pokoj s balkónem.
Stravování: snídaně bufet, večeře výběr z menu a salátový bufet

Jesolo je jedním z velkých, rušných letovisek na jadranském pobřeží Itálie, vzdálené 21 km od Benátek, s nepřeberným množstvím zábavy a atrakcí: 
rozlehlý AQUAPARK, lunapark, diskotéky, kavárny, restaurace, obchody, promenády, sportovní areály, pláže v délce 15 km - písečné, s pozvolným 
vstupem. Výlety: Benátky, Lago di Garda, Padova, San Marino, atd.

100 M OD PLÁŽÍ, BAzÉN
Poloha a pláž: 100 m od pláže.
Vybavení: Bazén, restaurace, výtah, parkoviště. Plážový servis.
Pokoje: dvoulůžkové s možností dvou přistýlek, sociální zařízení,  
 balkón, fén, SAT TV, minibar.
Stravování: snídaně bufet, večeře servírovaná - výběr z menu.

20.5.-17.6.

2.9.-9.9.

7 500

25.5.-10.6.

2.9.-9.9.

10 200

6.5.-27.5.

2.9.-16.9.

10 300

8.4.-20.5.

9.9.-16.9.

7 100

6.5.-25.5.

9.9.-30.9.

7 300

5.8.-19.8.

12 500

29.7.-19.8.

14 200

5.8.-19.8.

14 200

17.6.-22.7.

26.8.-2.9.

9 500

10.6.-1.7.

26.8.-2.9.

11 100

27.5.-24.6.

10 900

22.7.-5.8.

19.8.-26.8.

10 100

1.7.-29.7.

19.8.-26.8.

12 700

24.6.-5.8.

19.8.-2.9.

11 700

Cena zahrnuje: 7x polopenzi, 7x ubyt. v pokoji se sprchou, WC, TV, sejfem, balkónem, ventilá-
torem, služby delegáta, plážový servis 1.6.-15.9.
Autobusová doprava: 2 190,- Kč. Pobytová taxa 1,5 EUR/os./den - platba na místě.
Přistýlka 3 - 13,99 let: 50%, od 14 let: -20%. Jednolůžkový pokoj: + 2 700,- Kč.

Cena zahrnuje: 7x polopenzi, 7x ubytování v pokoji se sprchou, WC, fénem, TV, sejfem, balkó-
nem, služby delegáta, plážový servis 1.6.-15.9.
Děti do 2 let bez lůžka: ZDARMA, na přistýlce: do 12,99 let: - 50%, 3. a 4. os. od 12 let: - 15%.
Autobusová doprava: 2 190,- Kč. Pobytová taxa 1,5 EUR/os./den - platba na místě.
1/1:+ 1 800,- Kč. Klimatizace: 1 470,- Kč/pokoj, na vyžádání.

Cena zahrnuje: 7x ubytování v pokoji se SAT TV, minibarem, fénem, služby delegáta, plážový 
servis 1.6.-15.9., 7x polopenzi.
Děti do 6 let bez lůžka: ZDARMA, na přistýlce: do 11,99 let: - 30%, 12-17,99 let: - 20%,
3. a 4. os. od 18 let: - 10%. Balkon na vyžádání: 1 150,- Kč/pokoj/týden.
1/1: + 1 990,- Kč. Autobusová doprava: 2 190,- Kč. Pobytová taxa 1,5 EUR/os./den - platba na 
místě. Malý pes 5,- EUR/den, na vyžádání, platba na místě. Obědy: 2 310,- Kč

20.5.-17.6.

26.8.-2.9.

6 700

8.4.-20.5.

2.9.-23.9.

5 990

5.8.-19.8.

12 200

17.6.-22.7.

19.8.-26.8.

9 800

22.7.-5.8.

19.8.-26.8.

9 990

Cena zahrnuje: 7x polopenzi, 7x ubytování v pokoji se sprchou, WC, SAT TV, sejfem, ventiláto-
rem, služby delegáta, plážový servis 1.6.-15.9.
Příplatek za balkón: 630,- Kč/osoba/týden. Obědy: 1 050,- Kč/osoba/týden.
Autobusová doprava: 2 190,- Kč. Pobytová taxa 1,5 EUR/os./den - platba na místě.
Přistýlka: 3 - 13,99 let: 50%, od 14 let: -20%. Jednolůžkový pokoj: + 2 730,- Kč.
ČASOVÁ SLEVA ANDANTE: při 100% úhradě do 31.12.2016: 10%, do 31.1.2017: 7%,
při poloviční úhradě do 28.2.2017: 5%

dÍtě 
do 3 let 
zdaRma

10%
sleva
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HOTEL LE SOLEIL**** APARTMÁNY JESOLO
DOPORUČUJEME VČASNOU REzERVACI
Poloha a pláž: přímo u pláže, v centrální části Jesola. Plážový servis.
Vybavení: restaurace, bar, parkoviště, placená garáž, výtah, WI-FI, 
bazén, dětský bazén, slunečníky a lehátka u bazénu za poplatek. 
Luxusní hotel.
Pokoje: dvoulůžkové s možností dvou přistýlek, sociální zařízení SAT 
TV, fén, trezor, balkón, klimatizace. Pokoje s bočním výhledem na moře 
za příplatek.
Stravování: snídaně bufet, večeře výběr z menu a salátový bufet

Poloha a pláž: v centrální části Jesola, mezi Piazza Brescia a Piazza 
Trieste, cca 400 m od písečné pláže.
Vybavení: vlastní parkoviště, zahrada, bazén.
Pokoje: TYP 2 pro 2 - 4 osoby: dvoulůžková ložnice, obývací kuchyně 
s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení. V přízemí, malá 
předzahrádka. TYP 3 pro 3 - 6 osob: dvoupodlažní apartmán, ložnice se 
dvěma lůžky, sociální zařízení, obývací kuchyně s gaučem pro 1 osobu, 
balkón, úzké schodiště z kuchyně - v podkroví dvoulůžková ložnice 
a přistýlka, sociálním zařízení.
Stravování: vlastní.

25.5.-24.6.

2.9.-9.9.

17 400

30.4.-25.5.

9.9.-30.9.

13 500

29.7.-19.8.

21 900

24.6.-8.7.

26.8.-2.9.

18 700

8.7.-29.7.

19.8.-26.8.

20 600

Poloha a pláž: 200 m od moře, blízko Piazza Milano a Piazza Torino.
Vybavení apartmánů: TV, sejf, parkoviště. 
Apartmán typ 2: bilo, pro 2 - 4 osoby, jedna ložnice se 2 lůžky, ku-
chyně s rozkládacím gaučem, koupelna, balkón. 
Apartmán typ 2 pro 4 osoby: ložnice se 2 lůžky a palandou - všichni 
v jednom pokoji,kuchyně, koupelna, balkon. 
Apartmán typ 3: trilo, pro 4 - 6 osob, jedna ložnice s dvoulůžkem 
a jednou přistýlkou, jedna ložnice se dvěma lůžky, kuchyně s rozkláda-
cím gaučem, koupelna, balkon.
Stravování: vlastní.

APARTMÁNY DE CONTI

APARTMÁNY LA POSTA

IL PANFILIO TYP 3
LA POSTA TYP 2
LA POSTA TYP 3
DECONTI TYP 2
DECONTI TYP 2, PALANDA

DECONTI TYP 3
ROMEO TYP 3
SKY TOURS TYP 3

8.7.-12.8.

27 690

19 990

21 390

15 290

14 290

19 290

18 990

19 990

12.8.-19.8.

29 990

21 990

24 990

18 990

17 590

13 490

21 590

26 990

17.6.-8.7.

19.8.-26.8.

19 990

15 790

17 990

12 790

11 990

15 790

15 190

16 990

3.6.-17.6.

26.8.-2.9.

13 790

9 990

12 690

8 790

7 790

9 790

8 200

10 990

13.5.-3.6.

2.9.-16.9.

10 590

7 990

8 790

7 200

7 200

7 790

7 190

9 900

MAX. OS.

6

4

6

4

4

6

5

5

Cena zahrnuje pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřebu energií. 
Vratná kauce 200,- EUR/apartmán. Na vyžádání služby delegáta: 160,- Kč/osoba/týden.
Autobusová doprava: 2 190,- Kč. Taxi od agentury k ubytování na vlastní náklady.
Transfer přes agenturu: 15,- EUR/4 osoby, nutno objednat předem.
1 parkovací místo na apartmán. Cena nezahrnuje ložní prádlo.
Plážový servis 1.6.-15.9. - 2 lehátka nebo sedačky a 1 slunečník na apartmán.
Vzdálenost od moře: Il Panfilio - na pláži, La Posta 400 m, Deconti 200 m, Romeo 200 m,  
SKY TOURS - 300 m.
V rezidenci Il Panfilio a La Posta je k dispozici bazén. V Deconti je ventilátor v ložnici. 
Pobytová taxa 1,5 EUR/os./den, platba v agentuře v místě.
Ubytování: sobota 16.00 - 18.30, vrácení apartmánů sobota 7.30-9.30 hod.

APARTMÁNY V JESOLU - POSSAGNO, ROMEO, 
PROGRESSO, SEMIRAMIS, BALI, MADRID

a další na vyžádání v CK.

Cena zahrnuje 7x polopenzi, 7x ubytování v pokoji se sprchou, WC, SAT TV,balkónem, fénem, 
sejfem, minibarem, KLIMATIZACí, služby delegáta, plážový servis 1.6.-15.9.
ČASOVÁ SLEVA: 5% při 50% úhradě.
Děti do 2 let ZDARMA, DO 7,99 LET NA PŘIST. 50%, DO 12,99 LET -25% NA PŘIST.,
OS. OD 13 LET NA PŘIST. -15%.
Garáž: 8,- EUR/den, boční pohled moře: 13,- EUR/osoba/den, přímý pohled moře
přímý pohled moře 32,- EUR/osoba/den, 1/1 + 33,- EUR/den, oběd 16,- EUR/den.
Autobusová doprava: 2 190,- Kč. Pobytová taxa 1,5 EUR/os./den - platba na místě.

5%
sleva
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ITÁLIE - ROSOLINA MARE

ITÁLIE - RIMINI

Rosolina Mare je klidné letovisko, které se nachází v regionu Veneto a leží 75 km jižně od Benátek. Má široké pláže a pzvolný vstup do moře. Vedle 
odpočinku nabízí i mnoho atraktivních místo pro milovníky turistiky. Zejména rodinám s dětmi doporučujeme navštívit blízký aquapark, ZOO  
a botanickou zahradu. 

RESIDENCE LA PIGNA s bazénem 

HOTEL AMBRA***

Poloha a pláž: v centru letoviska Rosolina Mare, 400 m od pís. pláže. 
Vybavení apartmánu: apartmány jsou situované ve dvou budovách, 
které mají společný bazén. Všechny apartmány mají vybavené ku-
chyňské kouty, koupelnu a WC, balkón. Bazén - otevřeno od června do 
začátku září, dle rozhodnutí italské agentury (v čase 12:30 - 15:00 hod. 
je bazén zavřený). Bar a cukrárna v rezidenci, parkoviště (1 parkovací 
místo na apartmán). Mono pro 2 osoby - 1 místnost s rozkládacím 
gaučem. Bilo pro 4 osoby - obývací pokoj s rozkládacím gaučem, 
ložnice s manželskou postelí. Trilo pro 6-8 osob - obývací pokoj s roz-
kládacím gaučem, ložnice s manželskou postelí a ložnice se 2 lůžky 
nebo palandou, eventuelně v kažné ložnici 3 lůžka. 
Stravování: vlastní.

Cena zahrnuje pronájem apartmánu na 7 nocí, v apartmánech bilo 4, trilo 6 a trilo 8 také 
klimatizaci. 
Pobytová taxa 1,- EUR/osoba/den - platba v místě. Vratná kauce 50 EUR.
Spotřeba energií - povinný příplatek: 5 EUR mono 2, 10 EUR bilo 4, 15 EUR trilo 6 a 20 EUR trilo 8.
Děti do 10 let bez nároku na lůžko, navíc: 710,- Kč/týden v apartmánu bilo 4 a trilo 6.
Autobusová doprava: 2 490,- Kč, k agentuře, k apartmánu taxi na vlastní náklady.
WIFI 10,- EUR/7 dní. Závěrečný úklid vlastní nebo 30,- EUR. 
Zvířata malých rozměrů na vyžádání, 30,- EUR/týden platba na místě, pouze 1 zvíře/apartmán.
Ložní prádlo vlastní nebo 5,- EUR/výměna.

MONO 2
BILO 4
TRILO 6
TRILO 8

24.6.-15.7.

7 890

10 690

12 500

15 700

10.6.-24.6.

3 990

4 690

5 390

7 200

26.8.-2.9.

6 500

8 990

10 700

12 500

15.7.-5.8.

19.8.-26.8.

8 900

12 200

14 200

17 500

5.8.-19.8.

12 500

15 990

19 600

23 100

27.5.-10.6.

2.9.-30.9.

1 460

5.8.-19+.8.

2 290

10.6.-1.7.

1 630

1.7.-5.8.

19.8.-2.9.

1 990

PŘÍMO U PLÁŽE
Poloha a pláž: přímo u písečné pláže, cca 3,5 km od centra Rimini, 
pláž oddělena místní komunikací.
Vybavení: recepce, restaurace, vlastní parkoviště - omezený počet míst.
Pokoje: dvoulůžkové, s možností přistýlky, malý balkón, TV, minibar, 
sejf, KLIMATIZACE.
Stravování: polopenze, snídaně bufet, večeře výběr ze 2 - 3 menu. 
Možnost plné penze.

Cena za osobu zahnuje 1x ubytování, 1x polopenzi, ložní prádlo.
Místní pobytová taxa cca 1,5 EUR/os./den - platba na místě.
Parkování u hotelu zdarma, omezený počet míst. Plážový servis není v ceně, kupuje se na recepci 
nebo na pláži.
Dítě do 1,99 let bez lůžka zdrama, dítě do 6,99 let na přistýlce: 50%,
7 - 12,99 let na přistýlce: -30%, od 13 let na přistýlce: -10%.
Doplatek za oběd: 250 Kč/den, doplatek za pokoj s bočním výhledem na moře: 400,- Kč/osoba/den.
1/1: +600,- Kč/den.
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ITÁLIE - PALMOVÁ RIVIÉRA 

Palmová riviéra zahrnuje letoviska: San Benedetto - suverénně nejhezčí letovisko, největší, s luxusní palmovou promenádou, s největšími trhy, 
s přístavem s krásným molem se sochami. Alba Adriatica - 20 km jižně od San Benedetta, rušné a hezké letovisko s palmovou promenádou a menšími 
trhy. Tortoreto Lido - 25 km jižně pod San Benedettem, rušné letovisko s krásnou palmovou promenádou, konají se zde trhy. Martinsicuro - 10 km jižně 
pod San Benedettem, nejmenší letovisko, méně rušné, s užšími plážemi, s menšími trhy, bez přístavu. Menší palmová promenáda.

REzIDENCE ALExANDER ALIGHIERI
SAN BENEDETTO 
Poloha a pláž: nadstandardně vybavená rezidence, jen 50 m od pláže, 
Vybavení: moderní apartmány typu MONO, BILO, TRILO s prostorným 
balkónem, kuchyňským koutem/sklokeramický sporák, el. trouba, 
lednička, mikrovlnná trouba, myčka na nádobí/, TV, centrální telefon, 
trezor, automatická pračka, sociální zařízení. Plážový servis - jeden 
slunečník, lehátko a křesílko na apartmán/. WI-FI připojení v celé rezi-
denci. Na místě se platí vratná kauce a závěrečný úklid. Za příplatek 
možno objednat plážový servis navíc, garáž, parkování v zahradě, 
klimatizaci, ložní prádlo a ručníky.
Apartmány: MONO /2 osoby/: prostorné studio s kuchyňským kou-
tem, sociální zařízení, balkón. BILO /2 - 5 osob/ : ložnice s manželským 
lůžkem, případně s dalším lůžkem pro 5. osobu, obývací místnost 
s rozkládacím dvoulůžkem a s kuchyňským koutem, sociální zařízení, 
balkón. TRILO /4 - 7 osob/: ložnice s manželským lůžkem /případně 
s dalším lůžkem pro 7. osobu/, ložnice se 2 lůžky, obývací místnost 
s rozkládacím dvoulůžkem a s kuchyňským koutem, 2 samostatná 
sociální zařízení, terasa.
Stravování: vlastní.

MARTINSICURO. DOPORUČUJEME VČASNOU REzERVACI!
Poloha a pláž: 200 m od pláže a pěší promenády, 200 m od centra 
střediska.
Ubytování: T6: ložnice s manželským lůžkem, ložnice se 2 lůžky 
a případně s dalším lůžkem - přistýlkou pro 7. osobu za příplatek a na 
vyžádání, obývací pokoj s rozkládacím dvoulůžkem a kuchyňským 
koutem, sociální zařízení - 2 koupelny, balkón. 
B4 : ložnice s manželským lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím 
dvoulůžkem a kuchyňským koutem, sociální zařízení, balkón. Všechny 
apartmány jsou vybaveny SAT TV a pračkou. Před rezidencí jsou 
vyhrazena parkovací místa /jedno na apartmán/. V budově je výtah. 
Klimatizace na vyžádání a za příplatek, NUTNO OBJEDNAT PŘEDEM!
Stravování: vlastní

Mono 2
Bilo 2-5
Trilo 4-6

10.6.-17.6.
17.6.-24.6.
24.6.-1.7.
1.7.-8.7.
8.7.-15.7.
15.7.-22.7.
22.7.-29.7.

29.7.-5.8.
5.8.-12.8.
12.8.-19.8.
19.8.-26.8.
26.8.-2.9.
2.9.-9.9.
9.9.-23.9.

10.6.-17.6.

9 900

12 900

17 500

TRILO 6

8 900

10 900

13 500

15 500

16 200

16 900

16 900

TRILO 6

17 900

24 900

31 900

17 900

10 900

9 500

8 500

3.6.-10.6.

2.9.-23.9.

8 900

12 500

16 900

BILO 4

7 900

8 900

11 500

13 900

14 500

14 900

14 900

BILO 4

16 500

21 500

28 500

16 500

9 500

7 900

6 900

26.8.-2.9.

9 900

12 500

16 900

24.6.-1.7.

11 900

14 900

18 500

1.7.-29.7.

19.8.-26.8.

13 500

19 900

26 900

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí, pobytovou taxu, plážový servis - 1 slunečník, 
1 lehátko a 1 sedátko/apartmán.
Plážový servis navíc: 30,- EUR/týden. Ložní prádlo vlastní, lze objednat za 10,- EUR/osoba/výměna.
Cena nezahrnuje: povinný příplatek za závěrečný úklid: 40,- EUR za BILO, 50,- EUR za TRILO, 30,- 
EUR za BILO. Autobusová doprava: 2 590,- Kč. Vratná kauce 100,- EUR/apartmán.
Garáž 36,- EUR/týden nebo parkovací místo v zahradě 25,- EUR/týden, KLIMATIZACE 36,- EUR/
apartmán/týden.

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí, parkovací místo, pobytovou taxu, WI-FI.
Cena nezahrnuje závěrečný úklid - vlastní nebo 40,- EUR za BILO, 50,- EUR za TRILO.
Autobusová doprava: 2 590,- Kč. Vratná kauce 100,- EUR/apartmán.
Klimatizace: 50,- EUR/týden, přistýlka 30,- EUR/týden v T6, postýka 20,- EUR/týden.
Ložní prádlo výhradně vlastní.
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ALBA ADRIATICA SIRENA SEA SIDE
APARTMÁNY EL CHICO A LEOPARDI
Poloha a pláž: EL CHICO 20 m od pláže, u pěší promenády v centrální 
části střediska. LEOPARDI 250 m od pláže a pěší promenády, 200 m od 
centrální třídy střediska.
Ubytování: v obou rezidencích: T6: ložnice s manželským lůžkem, 
ložnice se 2 lůžky a případně s dalším lůžkem - přistýlkou pro 7. osobu 
za příplatek, obývací pokoj s rozkládacím dvoulůžkem a kuchyňským 
koutem, sociální zařízení, balkón. B4 : ložnice s manželským lůžkem, 
obývací pokoj s rozkládacím dvoulůžkem a kuchyňským koutem, so-
ciální zařízení, balkón. V rezidenci Leopardi navíc M2: studio - obývací 
pokoj s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem, sociální 
zařízení, balkón.
EL CHICO: apartmány jsou vybaveny TV a pračkou, v některých 
apartmánech je na vyžádání a za poplatek možná klimatizace, 
rezidence má výtah a bezbariérový přístup a 150 m od rezidence je 
k dispozici uzavřené privátní parkoviště.
LEOPARDI: v rezidenci je výtah, k dispozici je privátní parkoviště. 
V apartmánech je TV, pračka, klimatizace.
Stravování: vlastní

TORTORETO LIDO
Poloha a pláž: nová a velmi kvalitní rezidence se nachází 50 m od 
pláže. Cca 2 km od rezidence se nachází AQUAPARK Onda Blu.
Vybavení: Apartmány s velkými terasami jsou vybaveny TV, pračkou, 
žehličkou, WI-FI, KLIMATIZACÍ. Parkování před domem, možno ob-
jednat garáž za poplatek. Apartmány v přízemí mají předzahrádku. 
Možnost pronájmu slunečníků v komplexu VENUS s bazénem /cca 
200 m/
Apartmány: TRILO 4 (3- 4 osoby), ložnice s manželskou postelí, obýva-
cí kuchyně s 1 rozkládací přistýlkou, malá ložnice s jedním lůžkem, 
sociiální zařízení, balkón - většinou s výhledem na moře. 
TRILO 5 (4-5 osob), ložnice s manželským lůžkem, ložnice s palandou, 
obývací kuchyně s rozkládací přistýlkou pro jednu osobu, sociáilní 
zařízení, balkón s výhledem na moře. 
TRILO 7 (6-7 osob): ložnice s manželským lůžkem, ložnice s palandou 
a vysunovacím lůžkem, obývací kuchyně s rozkládacím dvoulůžkem, 
sociiální zařízení, balkón s výhledem na moře.
Stravování: vlastní.

29.4.-13.5.
13.5.-27.5.
27.5.-3.6.
3.6.-10.6.
10.6.-17.6.
17.6.-24.6.
24.6.-1.7.
1.7.-8.7.
8.7.-15.7.

15.7.-22.7.
22.7.-29.7.
29.7.-5.8.
5.8.-12.8.
12.8.-19.8.
19.8.-26.8.
26.8.-2.9.
2.9.-9.9.
9.9.-16.9.

TRILO 6

7 900

8 500

8 900

8 900

9 900

12 300

14 900

17 500

17 900

TRILO 6

19 900

20 500

20 900

29 900

37 500

20 900

12 900

10 900

8 900

BILO 4

6 900

7 500

7 900

8 500

9 500

11 900

14 500

16 500

17 500

BILO 4

19 500

19 500

20 500

28 500

35 500

20 500

12 500

10 500

7 900

EL CHICO

Cena zahrnuje pronájem apartmánu na 7 nocí, parkovací místo, pobytovou taxu.
Cena nezahrnuje závěrečný úklid - vlastní nebo 40,- EUR za BILO, 50,- EUR za TRILO.
Autobusová doprava: 2 590,- Kč. Vratná kauce 100,- EUR/apartmán. Ložní prádlo výhradně vlastní.
Dětská postýlka 20,- EUR/týden, WI-FI 10,- EUR/týden, KLIMATIZACE 50,- EUR/týden, nutno 
objednat předem.
 

Cena zahrnuje pronájem apartmánu na 7 nocí, KLIMATIZACI a spoltřebu ostatních energií, 
pobytovou taxu, WI-FI.
Cena nezahrnuje: závěrečný úklid, vlastní nebo 50,-EUR/apartmán.
Autobusová doprava: 2 590,- Kč. Vratná kauce 100,- EUR/apartmán.
Přistýlka 30,- EUR/týden, dětská postýlka 20,- EUR/týden, garáž 30,- EUR/týden, platba na místě, 
nutno objednat předem. Ložní prádlo výhradně vlastní.

LEOPARDI

Mono 2
Bilo 4
Trilo 6

Mono 2
Bilo 4
Trilo 6

10.6.-17.6.

2.9.-9.9.

7 500

8 500

9 500

15.7.-22.7.

22.7.-29.7.

13 900

14 900

16 900

3.6.-10.6.

9.9.-16.9.

6 900

7 900

9 500

8.7.-15.7.

13 500

14 500

15 500

27.5.-3.6.

16.9.-23.9.

6 500

7 500

7 900

1.7.-8.7.

12 500

13 500

15 500

12.8.-19.8.

24 900

28 500

31 900

17.6.-24.6.

26.8.-2.9.

8 500

9 500

10 900

29.7.-5.8.

14 900

15 900

17 900

24.6.-1.7.

10 900

11 900

13 500

5.8.-12.8.

20 500

21 500

24 900

Trilo 4
Trilo 5
Trilo 6

Trilo 4
Trilo 5
Trilo 6

17.6.-24.6.

26.8.-2.9.

10 900

11 500

12 500

29.7.-5.8.

18 900

19 500

19 900

10.6.-17.6.

2.9.-9.9.

8 900

9 500

10 500

15.7.-22.7.

22.7.-29.7.

17 900

18 500

19 500

3.6.-10.6.

9.9.-16.9.

7 900

8 500

8 900

8.7.-15.7.

15 900

16 500

17 500

19.8.-26.8.

18 500

19 500

19 900

24.6.-1.7.

12 900

13 500

14 500

5.8.-12.8.

25 900

26 900

28 500

1.7.-8.7.

14 900

15 900

16 500

12.8.-19.8.

31 900

33 900

35 900

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřebu energií, KLIMATIZACI 1.7.-26.8., 
parkovací místo, pobytovou taxu.
Cena nezahrnuje závěrečný úkid (nutno provést vlatními čistícími prostředky, nebo za poplatek 
30,- EUR/Mono, 40,- EUR/Bilo, 50,- EUR/Trilo).
Vratná kauce 100,- EUR/apartmán, přistýlka 30,- EURPtýden, postýlka 20,- EUR/týden, klimatizace 
v ostatních termínech 50,- EUR/týden. Autobusová doprava: 2 590,- Kč.

DALŠÍ NABÍDKY UBYTOVACÍCH KAPACIT 
V ITÁLII OBDRŽÍTE V CK.
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ITÁLIE - BIBIONE

CONDOMINIO TETI 
Poloha a pláž: rezidence se nachází v centrální části Spiaggia, přímo 
u pobřežní promenády a u písčité pláže.
Apartmány: všechny apartmány mají vlastní sociální zařízení, plně vy-
bavený kuchyňský kout, TV, balkón. Bilo 3: ložnice se 2 lůžky, malá ku-
chyňka. Trilo 5: ložnice s manželskou postelí, ložnice se 2 lůžky, gauč 
v obývací části. QUADRILO 7: 3 ložnice /v některých apartmánech 
může být ložnice bez dveří/. Attico trilo 5: bat v posledním patře, 2 
dvoulůžkové ložnice, obývací kuchyně s gaučem, velká terasa. Attico 
6: střešní byt, 3 ložnice, v jedné je palanda, v jedné jeden a půl lůžka, 
jedna manželská postel a gauč v obývací části, velká terasa s krbem za 
příplatek možnost klimatizace v tomto apartmánu.
Domácí zvířata na vyžádání a za příplatek. Vratná kauce. Ložní prádlo, 
dětská postýlka za příplatek.
Stravování: vlastní. 

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí, do 16.6. a od 2.9. 1 plážový servis.
Nepovinné příplatky: ložní prádlo 8,- EUR/osoba/výměna, závěrečný úklid vlastní nebo 50,- EUR,
klimatizace 35,- EUR/týden, nutno objednat předem, pobytová taxa 2,- EUR/osoba/den.
Plážový  servis/slunečník, lehátko, křesílko/ 3.6.-8.9. 58,- EUR, 9.9.-24.9. 44,- EUR.
Pobyt sobota - sobota. Zvíře na vyžádání: 40,- EUR. Vratná kauce 100,- EUR/apartmán.

3.6.-24.6.

24.6.-1.7.

1.7.-15.7.

15.7.-29.7.

29.7.-5.8.

5.8.-19.8.

19.8.-26.8.

26.8.-2.9.

2.9.-9.9.

9.9.-30.9.

QUADRI 6

ATICO

14 020

17 930

21 470

23 780

25 020

28 040

25 020

17 930

12 600

8 340

TRILO 5

ATICO

12 780

16 360

19 700

21 830

22 890

25 730

22 890

16 360

11 540

7 630

QUADRI 7

12 960

16 690

20 060

22 190

23 250

26 270

23 250

16 690

11 540

7 810

TRILO 5

11 720

15 260

18 280

20 230

21 300

23 960

21 300

15 260

10 290

7 100

BILO 3

8 880

11 540

13 840

15 440

16 150

18 290

16 150

11 540

7 630

5 500

MAďARSKO

15.10.-19.10.  7 390,- 6.4.-14.4.  6 090,-

Cena zahrnuje: 4x ubytování, 4x polopenzi, neomezený vstup do termálního areálu /spojeno 
chodbou/, autobusovou dopravu, půjčení županu.
Nástupní místa: Písek, Protivín, Vodňany, Tábor, Soběslav, Veselí, Č. Budějovice, Třeboň.
Další termíny vlastní i autobusovou dopravou s dalšími nástupními místy si vyžádejte v CK!
SÁRVÁR: 3. dospělá osoba na přistýlce: 5 590,- Kč, dítě 6 - 17,99 let: 4 190,- Kč,  
dítě 3 - 5,99 let: 1 590,- Kč.
BÜKFÜRDÖ: 3. dospělá osoba na přistýlce: 4 790,- Kč, dítě 6 - 17,99 let: 3 850,- Kč,  
dítě 3 - 5,99 let: 1 590,- Kč

HOTEL PARK INN SÁRVÁR HOTEL RÉPCE GOLD BÜKFÜRDÖ

HOTEL PARK INN SÁRVÁR, HOTEL RÉPCE 
GOLD BÜKFÜRDÖ a řadu dalších,

rovněž i AUTOBUSOVOU DOPRAVU si vyžádejte v CK.

hotel Park Inn Sárvár hotel Rèpce Gold Bükfürdö



56

SLOVENSKO

HOTEL PARK***

NOVÁ LESNÁ - CHATA TATRY
POBYTOVĚ POzNÁVACÍ zÁJEzD DO VYSOKÝCH TATER

PENzION qUATRO
Poloha: rodinný hotel, 2 km od lázní Dudince, v příjemném místě, 
v parku.
Vybavení: vnitřní vyhřívaný bazén, v létě otevřen venkovní bazén, 
restaurace, parkoviště, vlastní vinný sklípek, WI-FI, sauna. Za poplatek 
kosmetický salón, solárium, kadeřnictví, pedikúra. Směnárna.
Služby: možnost zakoupení rekreačního pobytu nebo léčebného 
pobytu s lékařskou prohlídkou a procedurami. Možnost vlastní 
dopravou, organizována rovněž AUTOBUSOVÁ DOPRAVA. Procedury: 
minerální vany s termální vodou, perličkové koupele, přísadové vany, 
podvodní, klasické a reflexní masáže, parafinové obklady, plynové 
injekce, inhalace, ultrazvuk, biotronové lampy, magnetoterapie. 
Pokoje: dvoulůžkové pokoje, balkón, sociální zařízení, několik bezba-
riérových pokojů. Několik pokojů jednolůžkových a čtyřlůžkových.
Stravování: polopenze, možnost plné penze. Snídaně bufet, večeře 
výběr z menu. 

Poloha: oáza klidu uprostřed překrásné přírody Vysokých Tater, 
v podhorské obci Nová Lesná, v nadmořské výšce 746 m, s dobrou 
dostupností do známých turistických center, jako jsou Štrbské pleso, 
Tatranská Lomnica, Starý Smokovec, Dolní Smokovec. Otevřeno celo-
ročně, v blízkosti jsou rovněž koupaliště s termální vodu: v Popradu 
(10 km) a ve Vrbné (15 km).
Vybavení: komfortní praktické ubytován, sauna, bezplatné parkování, 
WI-FI v celém domě. Doprava vlastní, dostupnost vlakem + transfer 
k chatě. V některých termínech organizuje CK dopravu a má v místě 
delegáta, který zároveň organizuje horské túry a výlety do termálů.
Pokoje: pro 2 - 5 osob, celkem 7 pokojů, vždy 2 - 3 pevná lůžka, 
ostatní jsou přistýlky. Jeden z pokojů je apartmán s vlastní kuchyňkou 
a s možností přistýlek pro 5. a 6. osobu.
Stravování: možností snídaní a večeří, snídaně jsou servírované, veče-
ře výběr z menu - polévka a výběr ze 4 - 5 hlavních jídel.

Poloha: Quatro II, III - rodinný penzion, 300 m od termálního koupa-
liště, Quatro IV - 350 m od termálního koupaliště, pod lesem. Doprava 
vlastní, vypsané termíny autobusovou dopravou.
Vybavení: termální koupaliště - 7 bazénů, tobogán, nové wellness 
centrum. Pobyt se snídaní, snídaně se podávají ve společenské 
místnosti. Zahrada s posezením.
Pokoje: II., III - dvoulůžkové pokoje, některé se možností přistýlky, 
sociální zařízení, minibar, TV, terasa nebo balkón. IV - dvoulůžkové 
a třílůžkové pokoje se sociálním zařízením, TV, ledničkou, varnou 
konvicí, balkón nebo terasa.
Stravování: snídaně.
Terminy autobusovou dopravou: 6.5.-13.5., 24.6.-1.7., 2.9.-9.9.: 
5 150,- Kč.

Vyžádejte si v CK nabídky na další ubytovací kapacity 
na Slovensku, autem i busem 

PENzION GYóRY, PENzION VILA ANNA 
A APARTMÁNY FRIDRICH, HOTEL THERMÁL VARGA 

A AqUA VELKÝ MEDER a další...

1.1.-11.3.
12.3.-22.4.
23.4.-17.6.
18.6.-26.8.
27.8.-30.9.
1.10.-4.11.
5.11.-23.12.

6.5.-13.5. | 24.6.-1.7. | 2.9.-9.9. 5 350,- 

24.9. - 1.10.2017:  3 490,- 

plná p.

6 390

7 190

7 890

8 090

7 890

7 190

5 790

polopenze

5 890

6 690

7 390

7 590

7 390

6 690

6 290

Léčebný pobyt Rekreační pobyt

polopenze

5 390

6 190

6 890

7 090

6 890

6 190

5 790

plná p.

5 890

6 690

7 390

7 590

7 390

6 690

6 290

Cena léčebného pobytu zahrnuje: AUTOBUSOVOU DOPRAVU, 6x polopenzi nebo plnou 
penzi, vstupní lékařskou prohlídku, 10 léčebných procedur, vstup do bazénů 7.00 - 19.00,
v úterý a ve čtvrtek volný vstup do sauny 16.00-18.00.
Cena nezahrnuje místní pobytový poplatek 1,- EUR/den, půjčení županu 1,- EUR/den,
Chladnička na pokoji: 4,- EUR/den. Jednolůžkový pokoj: + 1080,- Kč.
V případě vlastní dopravy se odečítá 700,- Kč.
Odjezdy autobusů. Praha - Brno - Bratislava - Hokovce, svozy z celé ČR  k hlavní trase za příplatek.

Cena zahrnuje: 7x ubytování se snídaní /bufet/, AUTOBUSOVOU DOPRAVU.
V ceně není zahrnuta místní pobytová taxa ani výměna ručníků a úklid během pobytu.
Nástupní místa: Písek, Protivín, Vodňany,Tábor, Soběslav, Veselí, České Budějovice, Třeboň.
Další nástupní místa a příplatky - informace v CK.

Cena zahrnuje 7x ubytování, ložní prádlo, WI-FI, asistenci delegáta.
Delegát organizuje v místě vysokohorské túry a výlety, např. výstup na Rysy, Terycho chata, 
Zbojnická chata, výjezd na Lomnický štít, atd.
Rovněž možnost celodenního výletu do Polska - Zakopane.
V místě lze dokoupit polopenzi za cca 8,- EUR za den. Pobytová taxa cca 0,50 EUR/den.
Cena nezahrnuje společnou organizovanou dopravu - podle počtu osob autem nebo 
vlakem, možno i vlastní dopravou. Celoročně zajišťujeme individulání pobyty, cena od 
450,- Kč/osoba den

hotel Park*** penzion quatro
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SPECIÁLNÍ NABÍDKA

Cena zahrnuje: AUTOBUSOVOU DOPRAVU, 
pobytovou taxu, 7x ubytování bez stravy nebo 
s polopenzí.
Ubytovací kapacity no name: BIOGRAD NA 
MORU, PIROVAC, VODICE, BAŠKA VODA, BAŠKO 
POLJE, OMIŠ, MAKARSKÁ, GRADAC, NEUM.
Doplatek na jednolůžkový pokoj: informujte se na 

cenu v CK, liší se v jednotlivých kapacitách. Na vyžádání možnost doplnění druhé osoby. 
Na tuto exkluzivní nabídku již nelze uplatnit žádné jiné slevy.

26.5.-4.6.
2.6.-11.6.
2.9.-10.9.
9.9.-17.9.

polopenze

6 790

6 990

7 190

6 990

bez stravy

3 990

4 390

4 390

3 990

AUTOBUSEM PRO SENIORY 55+ DO DALMÁCIE

Praha 3 - Vinohrady
Praha 3 - Žižkov
Praha 5 - Smíchov
Praha 5 - Arbes
Praha 5 - Klamovka
Praha 6 - Dejvice
Praha 9 - Vysočany
Praha 10 - Vršovice
Příbram
Písek
Strakonice
Benešovwww.topsun.cz

inzerce
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Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Mgr. Vladimíra Kuželová 
– CK Andante - výběr nejdůležitějších informaci. Úplné znění: www.ckan-
dante.cz - sekce Dokumenty ke stažení.

Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem se řídí písemnou smlouvou o zájezdu, 
Všeobecnými smluvními podmínkami a platnými právními předpisy, zejmé-
na příslušnými ustanoveními zákona č. 15/1999 Sb. o některých podmínkách 
podnikání v oblasti cestovního ruchu, v platném znění a zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník v platném znění.
Povinnosti a práva cestovní kanceláře
CK je povinna řádně a  pravdivě informovat zákazníka o  všech rozhodných 
skutečnostech týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro zákazníka dů-
ležité a které jsou cestovní kanceláři známy.

CK není povinna poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec předem 
smluvně sjednaných, potvrzených a uhrazených služeb.

CK je povinna mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ úpadku dle 
zákona 159/1999 Sb. Tuto smlouvu má CK Andante uzavřenou s pojišťovnou 
Generali.

V  odbavení nejpozději 7 dní před čerpáním první služby obdrží zákaz-
ník ubytovací poukaz s  kontaktními údaji, kde ho předkládá /v  recepci, 
v agentuře, majiteli objektu/. Při ztrátě tohoto voucheru je účtován poplatek 
5,- EUR za vyhotovení duplikátu.

Při zakoupení zájezdu u provizního prodejce zasílá CK odbavení pro klien-
ta prostřednictvím tohoto provizního prodejce mailem nebo mailem přímo 
zákazníkovi. Požaduje-li zákazník odeslání odbavení poštou, je tato služba za 
poplatek 100,- Kč.

CK se může odpovědnosti za škodu způsobenou odstoupením od cestovní 
smlouvy před zahájením zájezdu zprostit jen tehdy, prokáže-li, že ke zrušení 
došlo z  důvodu nízkého počtu účastníků /nenaplnění minimálního počtu/ 
nebo v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit. CK se dále 
může odpovědnosti za škodu způsobenou porušením právní povinnosti 
zprosti tehdy, prokáže-li, že tuto škodu nezavinila ani ona, ani jiné dodavatelé 
služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu a škoda byla způso-
bena: a/ zákazníkem, b/třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájez-
du /např. jiným zákazníkem/, c/neodvratitelnou událostí, které nemohlo být 
zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.
Zrušení a změny sjednaných služeb
a/ ze strany CK:
musí-li CK z objektivních důvodů změnit před zahájením zájezdu podmínky 
smlouvy, může navrhnout zákazníkovi její změnu a uvést případnou změnu 
ceny. Pokud zákazník se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit. 
Pokud zákazník ve lhůtě určené cestovní kanceláří, která však nesmí být kratší 
než 5 dnů, od smlouvy písemně neodstoupí, má se za to, že s  její změnou 
souhlasí.

CK je dále oprávněna provést účelné programové změny, zejména z dů-
vodů organizačních či klimatických /např. jiná posloupnost navštívených 
míst, změna trasy z  časových či organizačních důvodů, apod./., změny činí 
CK zásadně s cílem zajistit bezproblémový průběh zájezdu. Zákazník nemá 
právo v případě těchto změn odstoupit od smlouvy bez povinnosti uhradit 
odstupné, ledaže jde o změny podstatné.

Podstatnými změnami se rozumí posunutí začátku nebo konce akce o více 
než 24 hodin, zásadní změna místa ubytování, významná úprava programu 
nebo trasy zájezdu, týká li se více než 20% jeho trvání.

Cestovní kancelář si vyhrazuje právo na změny.
Realizace zájezdu je podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků 

35 osob, tato skutečnost je uvedena v katalogu nebo ve smlouvě, také v těch-
to Všeobecných podmínkách. CK je povinna informovat písemně zákazníka 
o zrušení zájezdu z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků nejmé-
ně 20 dní před stanoveným datem poskytnutí první služby. Zákazník může 
písemně oznámit, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba, která splňuje 
stejné podmínky jako zákazník.
b/ ze strany zákazníka:
před zahájením zájezdu může zákazník cestovní kanceláři písemně oznámit, 
že se místo něho zájezdu zúčastní jiná osoba, uvedená v oznámení, oznámení 
musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že splňuje všechny, i  zvlášt-
ní podmínky stanovené pro poskytnutí zájezdu. Původní a  nový zákazník 
společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu podle cestovní 
smlouvy a rovněž nákladů spojených s překnihováním.

Jiné změny na základě přání zákazníka: změna termínu lze do 30 dní před 
čerpáním první služby,

od 29. dne před čerpáním první služby se změna termínu považuje za od-
stoupení od smlouvy včetně stornopoplatku a na nový termín se uzavírá nová 
smlouva o zájezdu nebo jiná smlouva.

Změna nástupního místa v ČR: lze měnit nejpozději 10 dní před odjezdem. 
Změna výstupního místa v zahraničí: lze měnit nejpozději 10 dní před odjez-
dem z ČR.

Změny jsou zpoplatněny ve výši nákladu. Upozorňujeme zejména na zpo-
platnění změn v areálu Solaris Šibenik - každá změna v přihlášce je zpoplatně-
na částkou 350,- Kč/přihláška - změna osoby, termínu, stravování, parkování, 
atd. a v podobné výši se pohybují změny i u ostatních hotelů a apartmánů 
v Chorvatsku, BiH i Itálii.

Odstoupení od cestovní smlouvy
Zákazník může před zahájením zájezdu od cestovní smlouvy odstoupit. CK 
může před zahájením zájezdu od cestovní smlouvy odstoupit jen z důvodu 
zrušení zájezdu nebo z důvodu porušení smlouvy zákazníkem.

Odstupuje-li z důvodu porušení smlouvy zákazníkem, je zákazník povinen 
zaplatit níže stanovené odstupné a CK je povinna mu vrátit úhradu sníženou 
od odstupné. Poruší-li zákazník smlouvu nedodržením termínu splatnosti do-
platku, není CK povinna mu zálohu vracet.

Zákazník může od smlouvy odstoupit kdykoliv, prokazatelnou písemnou 
formou a se zaplacením stornopoplatku.

Odstoupí-li na základě nesouhlasu se změnou cestovní smlouvy, kterou 
navrhla CK z objektivních důvodů, má zákazník právo požadovat, aby mu CK 
na základě nové cestovní smlouvy poskytla jiný zájezd nejméně v kvalitě pů-
vodního, pokud může CK takový zájezd nabídnout. Při uzavření nové cestovní 
smlouvy se v  uvedeném případě platba uskutečněná na základě původní 
cest. smlouvy považuje za platbu nové cestovní smlouvy.
Odstupné/stornopoplatky:
Výše odstupného se sjednává podle počtu dnů od rozhodné skutečnosti, kte-
rá zakládá povinnost k jeho úhradě do poskytnutí první služby. Rozhodující 
pro výpočet výše odstupného je termín doručení prokazatelného písemného 
oznámení do CK. Výše odstupného za každou osobu činí před čerpáním první 
služby skutečně vzniklé náklady, nejméně však:
45 a více dní   1 000,- Kč za osobu
44 – 30 dní  50 % z ceny celkově objednaných služeb
29 – 21 dní  80% z ceny celkově objednaných služeb
20 a méně dní  100% z ceny celkově objednaných služeb

Účtuje se odstupné za každého přihlášeného zákazníka z celkové ceny zá-
jezdu. Je-li účastníkem zájezdu dítě, junior za speciální cenu nebo se jedná 
o  nabídku zcela zdarma, platí se za takové dítě paušální odstupné ve výši 
1 000,- Kč, není tedy bez stornopoplatku.

Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady CK Andante 
a  smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzem-
ským a  zahraničním dodavatelům služeb (např. již uhrazené a  nevratné 
jízdenky, letenky, náklady na garantované ubytování, bankovní poplatky 
spojené s  převodem do zahraničí, stornopoplatky uhrazené obchodním 
partnerům, apod.). CK je oprávněna odečíst odstupné od složené zálohy nebo 
zaplacené ceny.
Změny dohodnutých služeb v průběhu zájezdu 
Jestliže po zahájení zájezdu CK neposkytne zákazníkovi služby nebo jejich 
podstatnou část řádně a včas, nebo zjistí, že mu všechny služby nebude moci 
řádně a včas poskytnout, je povinna provést bez zbytečného odkladu opat-
ření, aby mohl zájezd pokračovat. Zákazník uplatní své právo na poskytnutí 
služeb sjednaných v cest. smlouvě bez zbytečného odkladu, a to u zástupce 
CK = smluvního partnera v místě nebo na recepci ubytovacího zařízení. Za 
závažnou změnu se však nepovažuje změna ubytovacího či stravovacího ob-
jektu v témže pobytovém místě /pokud je zachována kategorie a sjednaný 
rozsah vybavení objektu, popř. jsou služby poskytnuty v objektu vyšší katego-
rie/. Pokud nelze pokračování zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím služeb 
nižší kvality než je uvedeno v cest. smlouvě, je CK povinna vrátit zákazníkovi 
rozdíl v ceně. Jestliže je součástí zájezdu i doprava a náhradní ubytování nelze 
zajistit, je CK povinna poskytnout zákazníkovi dopravu zpět na místo odjezdu 
nebo na jiné místo návratu, s kterým zákazník souhlasí.

V případě, že zákazník nečerpá některou z uhrazených služeb, nevzniká mu 
právo na vrácení zaplacené ceny těchto nečerpaných služeb/např. stravování, 
výlety, doprava, cvičení, masáže, ubytování na sjednaný počet nocí apod./
Reklamace
Jestliže zájezd neodpovídá smluvním podmínkám, má zákazník nárok 
uplatnit reklamaci. Zákazník uplatní reklamaci na místě u poskytovatele slu-
žeb bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být vyřízena pokud možno již 
na místě vzniku práva z odpovědnosti za vady, případně také kontaktuje CK 
v  ČR. Zákazník sepíše s  ubytovacím zařízením záznam o  reklamaci závady 
v místě pobytu, kterým odpovídající subjekt /partnerská agentura uvedená 
na voucheru, recepce, majitel ubytovacího zařízení,/ potvrdí neodstrani-
telnost závad a přesně uvede případné nečerpané služby. Tento protokol je 
zároveň dokladem, že klient své nároky uplatňoval včas a na místě v soula-
du se všeobecnými podmínkami. Reklamaci lze uplatnit písemnou formou 
/doporučeným dopisem/ nebo ústně, při ústním podání bude v CK sepsán 
protokol, který zákazník podepíše. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do 30 
dnů po skončení zájezdu. CK neručí za úroveň služeb a akcí, které si zákazník 
objedná na místě a jejichž organizátorem není CK. Každá uplatněná reklama-
ce (jak v době trvání zájezdu, tak i po jeho skončení) je doprovázena písem-
ným potvrzením o tom, kdy zákazník reklamaci uplatnil a co je jejím obsahem. 
V případě, že dojde mezi CK a zákazníkem ke spotřebitelskému sporu, může 
být podán návrh na mimosoudní řešení určenému subjektu, kterým je Česká 
obchodní inspekce, Ústřední inspektorát, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: 
adr@coi.cz, web adr.coi.cz.
Pojištění
Cestovní pojištění zákazníka není zahrnuto v  ceně zájezdu. Zákazník má 
možnost prostřednictvím cestovní kanceláře uzavřít pojištění pro cesty a po-
byt včetně pojištění storna zájezdu. Pokud je zákazníkem pojištění objednáno 
a zákazník později z jakéhokoliv důvodu od smlouvy odstoupí, částka za po-
jištění je nevratná.

DŮLEŽITÉ INFORMACE A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 
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Zákonné pojištění má cestovní kancelář sjednané u pojišťovny Generali 
Pojišťovna a.s.. Generali Pojišťovna a.s. osvědčuje sjednání povinného po-
jištění CK a toto osvědčení nahrazuje doklad pro pojištěné osoby. Osvědčení 
je k dispozici rovněž na www.ckandante.cz.

Souhlas zákazníka se zpracování osobních údajů
Zákazník souhlasí s  použitím osobních údajů v  souladu se zákonem 

101/2000 Sb.uvedených ve smlouvě pro potřeby CK Kuželová a také dle zá-
kona 480/2004 Sb. o některých službách informačních společností v platném 
znění.

Dále prohlašuje, že je zmocněn a tímto uděluje souhlas ve smyslu § 5 odst. 
2 zák. č. 101/2000 Sb. i jménem dalších osob uvedených v cestovní smlouvě.
Další ujednání:
Přeprava
Mezinárodní autobusová doprava je uskutečňována autobusy renomovaných 
značek, které jsou většinou vybaveny klimatizací a WC.

Čas odjezdu autobusu nebo svozového auta obdrží zákazník v  or-
ganizačních pokynech k zájezdu. Cestovní kancelář V. Kuželová si vyhrazuje 
právo na změny těchto údajů. Vzhledem k velkému počtu nástupních míst je 
nutné počítat i s přestupy a v některých případech i s čekací dobou na přípoj. 
CK si vyhrazuje právo využít přepravy i jiných cestovních kanceláří. Nástupní 
místa uvedená v odbavení nelze měnit jinak než písemnou formou a nejpoz-
ději 10 dní předem. V případě malého počtu zákazníků z jednoho nástupního 
místa je doprava řešena svozovými auty či autobusy k hlavní trase autobusu. 
Minimální počet účastníků z jednoho nástupního místa je 6 osob. Při nižším 
počtu osob bude klient informován o nejbližším nástupním místě a pokud je 
toto místo bez příplatku či za nižší příplatek, bude mu vrácen příplatek nebo 
rozdíl v příplatku za svoz.

Výstupní místo v zahraničí si hlídá klient. Řidiči nemají povinnost jmenovitě 
upozornit klienty na výstup.

První a  poslední den autobusových zájezdů /většinou sobota/ je určen 
k přepravě, nikoliv k vlastní dovolené. Odjezdy z většiny pobytových míst 
jsou plánovány ve večerních hodinách a nočních hodinách, je nutné počítat 
s nočními přejezdy a s denním pobytem mimo ubytovací kapacitu. Vzhledem 
k  nepředvídatelným okolnostem, jako je počasí, čekání na hraničních pře-
chodech, překážky na cestě, objížďky, přírodní katastrofy, technické problémy 
apod., může dojít k prodloužení plánované doby přepravy. V případě zpoždě-
ní nevzniká zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy ani na slevu či jiné 
odškodnění.

Na zákazníka v písemně sjednaném nástupním místě čeká autobus nebo 
svozové auto maximálně 10 minut. Jestliže zákazník nenastoupí, nemá nárok 
na vrácení ceny jízdného. Jestliže zákazník zmešká odjezd, má CK nárok na 
plnou úhrady ceny celého zájezdu. Jestliže zákazník v zahraničí nevystoupí 
v objednaném místě, nevzniká mu nárok na vrácení autobusem do sjednané-
ho místa, v případě časové rezervy autobusu toto lze za poplatek 40,- Kč za km 
najetý navíc v důsledku nepozornosti klienta.

Pro plánování cesty je třeba vzít v úvahu, že je možné se v místě pobytu 
ubytovat až v odpoledních hodinách.

CK si vyhrazuje právo vyloučit klienta z přepravy nebo z celého zájezdu, 
pokud klient svým jednáním narušuje jeho chod, popřípadě hrozí nebezpečí, 
že by tato situace mohla nastat. Vyloučena je přeprava osob v podnapilém 
stavu.

Povoleno je jedno zavazadlo do 20 kg do úložného prostoru a  jedno 
malé příruční zavazadlo do 5  kg na osobu do prostoru pro přepravu 
osob. Ve výjimečných případech, kdy není plně obsazen autobus, může řidič 
umožnit přepravu dalšího zavazadla za příplatek 300,- Kč za kus. Přeprava kola 
a kočárků, židliček, skládacích lehátek, slunečníků nebo jiných objemnějších 
předmětů je dovolena jen s předchozím souhlasem CK a za příplatek 1 000,- 
Kč. Zvířata mohou být přepravována jen s předchozím souhlasem CK a za pří-
platek 1 000,- Kč. Přeprava potravinových zavazadel - kartonů pro skupiny - je 
možná jen po předchozí dohodě a za příplatek 7 000,- Kč za skupinu/týden. 
Plážové podložky je nutné zabalit do základního zavazadla, nejsou akcep-
tována jako samostatné zavazadlo, podléhají poplatku za další zavazadlo.

Klienti musí dbát během přepravy pokynů řidiče a dodržovat bezpečnost-
ní předpisy, jinak mohou být z přepravy vyloučeni. Minimální počet účastní-
ků pro realizaci autokarových zájezdů je 35 osob.
Ubytování a stravování
Rozdělení ubytovacích kapacit, přidělování pokojů a  rozmísťování klientů 
provádí zásadně zahraniční nebo tuzemský partner /recepce, agentura/ a CK 
na něj nemá vliv. Nelze si tedy předem rezervovat patro hotelu či konkrétní 
bungalov nebo apartmán. V dané kapacitě mohou být ubytovány pouze oso-
by uvedené ve smlouvě a na voucheru. Při porušení této podmínky nemusí 
ubytovací zařízení zákazníky přijmout, eventuálně je může vystěhovat, a to 
bez náhrady.

Podle mezinárodních zvyklostí jsou klienti ubytování v  den příjez-
du nejdříve v 15.00 hodin, v některých ubytovacích kapacitách i později 
a v den odjezdu je nutné opustit ubytovací kapacitu nejpozději do 9.30 
hodin.

S touto skutečností je nutné počítat, zejména při využití autobusové či le-
tecké přepravy, kdy příjezd do letoviska může být v časných ranních hodinách 
a odjezd v pozdních nočních hodinách.

Veškeré požadavky na ubytování případně uvedené ve smlouvě nad rá-
mec katalogové nabídky jako negarantovaná prosba a nezahrnuté v ceně 
nejsou pro CK závazné /např. vzdálenost od moře, výhled, vzdálenost 
od jiné rodiny, hlučné prostředí, stinná či slunná strana hotelu, apod./ 
a nemohou být předmětem reklamace.

Informace o vzdálenosti pláže od hotelu jsou orientační a v nich se vychází 
ze vzdálenosti vzdušnou čarou od okraje pláže k té časti ubytovacího zařízení 
/areálu/, která je umístěna nejblíže pláži.

V  jednotlivých zemích platí různé kategorizace hotelů a ubytovacích za-
řízení a liší se od kategorizace české.

U pokojů, studií a apartmánů směrem k moři je nutné počítat s tím, že se 
nejedná automaticky o výhled na moře.

Před okny či balkony mohou být překážky - vzrostlé stromy, keře, také ně-
které kapacity mají pouze boční výhled směrem k moři.

Přistýlky ve dvoulůžkovým pokojích mohou být rozkládací křesla, roz-
kládací lehátka, rozkládací gauč nebo palanda. Druh přistýlek v  jednot-
livých objektech se může i během sezóny měnit dle rozhodnutí majitele.

Úroveň, kvalita, množství a sortiment stravy jsou v plné kompetenci hotelu 
a cestovní kancelář na toto nemá vliv.

U hotelů s bufetovým stravováním se může v případě nižšího počtu klien-
tů v hotelu v některých termínech stát, že večeře nejsou formou švédského 
stolu, ale mohou být formou výběru z menu. Na tuto skutečnost CK nemá vliv.

V hotelech *** a více je naprostou samozřejmostí společenské oblečení 
klientů především u večeře a může se stát, že při nevhodném oblečení ne-
musí být zákazník puštěn do restaurace /např. plážové oblečení a obuv, 
krátké kalhoty, atd../, v případě nečerpaných služeb z tohoto důvodu nelze 
uplatnit reklamaci.

Stravování začíná večeří a končí čerpáním snídaní v den odjezdu.
Pláže, moře. CK neodpovídá za případné znečištění pláží či moře z důvodu 

klimatickým podmínek či z jiných nepředvídatelných důvodů. Údaje o vzdá-
lenosti pláže od hotelu uvedené v katalogu jsou pouze orientační a je nutno 
k nim takto přistupovat. CK není odpovědná za velikost, polohu a naplnění 
pláží. Čistota a udržování pláží je vždy v kompetenci samosprávy či nájemce 
a CK ani majitel ubytovacího zařízení na to nemá vliv.

InternetiWI-FI. CK nezodpovídá za případné výpadky v připojení způso-
bené technickými problémy či počtem aktuálně připojených uživatelů atp.

Bazény. Pokud je předmětem inzerce služeb i bazén, je uvedení bazénu do 
provozu a vyhřívání vody v kompetenci správce zařízení. Je nutné zohlednit 
určité časové omezení využíti bazénu i s ohledem na jejich čištění, v Itálii pak 
i v odpoledních hodinách během siesty, kdy někdy až do 16.30 hod. nemusí 
být dovoleno koupání v hotelovém bazénu.

Klimatizace/topení. Dispozice uvedeným zařízením je vždy deklarována. 
V  opačném případě nelze zařízení předpokládat. Ve většině případů je za-
řízení ovládáno centrálně a časové rozmezí funkčnosti je plně v kompetenci 
správy ubytovacího zařízení. 

hmyz. Vzhledem k  rozličné fauně a  klimatickým podmínkám je logický 
výskyt nepříjemného hmyzu i  v  prostorách ubytovacích zařízení. I  přes in-
tenzivní snahy nelze striktně vyloučit přítomnost hmyzu v prostorách pokoje, 
problém je vždy nutno řešit v  okamžité návaznosti po zjištění aktuálního 
výskytu v recepci či u majitele objektu, následně po skončení zájezdu je ja-
kákoliv hypotetická náhrada vyloučena.

hluk. Je nutné vzít na vědomí, že v  letoviscích se odehrává rušný noční 
život, hluk může být slyšet i z blízkých barů, heren a diskoték apod., hlukem 
se rozumí i chování jiných hostů či dětí. Tento hluk nesnižuje kvalitu posky-
tovaných služeb a nemůže být předmětem reklamace. V červenci a v srpnu ve 
většině středisek platí noční klid až od 02.00 hod.

Plíseň. Může se stát, že ve vlhkém prostředí může dojít ke vzniku plísní 
nebo zápachu z odpadu.Toto je nutné řešit urychleně na místě, v době vzniku, 
neboť kvalitní dezinfekční prostředky umožní plísně okamžitě zničit.

Delegatura. V ceně zájezdů nejsou zahrnuty služby delegáta. Na vyžá-
dání si může klient ve středisku delegaturu doplatit a CK ji nakoupí od jiného 
subjektu cestovního ruchu, který v  daném středisku delegaturu provozuje. 
Cena se pohybuje v rozsahu 130,- až 200,- Kč/os/týden
Závěrečná ustanovení a výhrada změn podmínek
Zákazník podpisem smlouvy o zájezdu potvrzuje, že se seznámil s jejím ob-
sahem, zejména s rozsahem objednaných služeb, s katalogem, s podmínkami 
pojištění, s  podmínkami úhrady odstupného, s  těmito smluvními podmín-
kami, dále bere na vědomí, že pojistné podmínky, katalog i smluvní podmínky 
jsou součástí smlouvy, souhlasí s nimi, a  to jménem všech spolucestujících 
osob, ve prospěch kterých cestovní smlouvu o zájezdu uzavírá. Zákazník je 
osobně zodpovědný za správnost jím uvedených údajů. CK nemá povinnost 
kontrolovat platnost cestovního dokladu klienta.

Termín katalog zahrnuje veškerý písemný nabídkový materiál cestovní 
kanceláře a  byl klientovi prokazatelně předán. Termín katalog zahrnuje 
rovněž elektronickou nabídku.

Nabídka v katalogu je připravována ve značném časovém předstihu před 
realizací zájezdu a i přes vynaložení snahy pečlivě připravit veškeré informa-
ce o rozsahu poskytovaných služeb mohou nastat nové okolnosti, které mají 
vliv na realizaci zájezdu. CK si proto vyhrazuje právo na jejich změnu, před 
uzavřením cestovní smlouvy. Fotografie v  katalogu jsou ilustrační. Tiskové 
chyby v katalogu a ceníku vyhrazeny.

Tyto Všeobecné smluvní podmínky jsou platné od 17.11.2016 a ruší se jimi 
Všeobecné smluvní podmínky předchozí ze dne 8.4.2016.

Zákazník potvrzuje svým podpisem na smlouvě o zájezdu, že jsou mu tyto 
podmínky známy, že s nimi souhlasí a v plném rozsahu je přijímá.

Všeobecné podmínky na www.ckandante.cz
v sekci dokumenty ke stažení



DALMÁCIE  - odjezdy pátek
Zadar, Sukošane, Biograd, Drage, Pakoštane, Pirovac, Vodice, Broda-

rica, Šibenik, Zábače, Sv. Filip, Zaton, Primošten, Trogir, Rogoznica, 

Posedarje, Marina, Poljica, Kaštel, Resnik, Brela, Baška Voda, Makarská, 

Drvenik, Klek, Gradac, Zagostrog

Igrane, Živogošče, Baško Polje,  Komarna, Brist

Split, Omiš, Rogoznica Lokva, Ruskamen, Neum

ISTRIE - odjezdy pátek
Umag, Poreč, Vrsar, Lanterna, Novigrad, Rabac

Rovinj, Pula, Medulin, KRK - Baška, Šilo

KVARNER -  Crikvenica, Selce, Novi Vinodolski
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AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

POJIŠTĚNÍ

SLEVY 2016/2017
Moderní zájezdové autobusy,  zkušení a příjemní řidiči.
Jízdenky lze prodávat samostatně nebo v kombinaci s pobytovými zájezdy.

Další výstupní místa po dohodě. Přesná místenka: 300,- Kč/osoba. Zpáteční 
jízdenka za více než týden: +300,- Kč.
NÁSTUPNí MíSTA bez příplatku: Brno, České Budějovice, Dobříš, Dolní Dvořiště, 
Kaplice, Mikulov, Milevsko, Nepomuk,  Písek, Plzeň do Dalmácie, Praha, Protivín, 
Příbram, Vodňany
Příplatek 150,- Kč: Blatná, Humpolec, Pelhřimov, Strakonice, Tábor.
Příplatek 200,- Kč: Benešov, Beroun, Horažďovice, Poděbrady, Havlíčkův Brod, 
Kolín, Plzeň na Istrii, Vlašim, Votice.
Příplatek 250,- Kč: Český Brod, Domažlice, Hradec Králové, Jihlava, Jindřichův 
Hradec, Pardubice, Prostějov, Kladno, Klatovy, Kutná Hora, Třebíč, Tachov, 
Soběslav, Sušice, Veselí n.L.
Příplatek 300,- Kč: Frýdek Místek, Chrudim, Jičín, Karlovy Vary, Litoměřice, Lou-
ny, Mariánské Lázně, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Ostrava, Planá u  Mar. 
Lázní, Přerov, Slaný, Sokolov,  Svitavy, Ústí nad Labem,  Ústí nad Orlicí, Žatec, 
Žďár nad Sázavou
Příplatek 350,- Kč: Cheb, Chodov, Jablonec, Liberec, Olomouc, Rakovník, Turnov
Příplatek 400,- Kč: Děčín, Chomutov, Kroměříž, Most, Teplice, Uherské Hradiště
Ostatní místa: 100,- až 400,- Kč dle vzdálenosti.

CK Andante zprostředkovává komplexní cestovní pojištění včetně lé-
čebných výloh u pojišťovny UNIQA. Cena: 29,- Kč/osoba/den.
Rozsah pojistného plnění tarifu K3S: poj. léčebných výloh a asistenčních 
služeb: 3 mil. Kč, úrazové pojištění a trvalé následky: 300 000,- Kč, poj. od-
povědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby: 1 mil. Kč, poj. zavazadel: 15 
tis. Kč, 5 000,- Kč/ks, poj. storna zájezdu: 80% stornopoplatku.
Zákonné pojištění: sjednáno u Generali, certifikát k dispozici v CK a na 
www.ckandante.cz
Zákonně jsou pojištěny zájezdy s čerpáním minimálně dvou služeb.

VYUŽIJTE VÝhODNÉ NABíDKY SLEV ZA VČASNÉ ROZhODNUTí 
V DOBĚ, KDY SI V KLIDU  MŮŽETE VYBRAT ZE ŠIROKÉ NABíDKY JEŠTĚ 
VOLNÝCh hOTELŮ A APARTMÁNŮ:

hR, Bih, záloha
DO 17.12.2016
DO 31.12.2016
DO 31.1.2017
do 28.2.2017
do 31.3.2017
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Slevy jsou poskytovány z  katalogových cen za nejméně týdenní pobyty z  ceny 
dosp. osoby, nejsou-li pod tabulkou ubytovací kapacity uvedeny časové slevy 
jiné pro příslušný objekt.
SLEDUJTE VÝhODNÉ SLEVY AŽ 30% U  KONKRÉTNíCh KAPACIT POD JEDNOT-
LIVÝMI TABULKAMI!
Pokud je uvedena speciální sleva pod tabulkou, nelze ji kombinovat se žádnou ji-
nou slevou!
Sleva 300,- Kč z katalogové ceny hotelů pro stálého zákazníka CK Andante, který 
cestuje potřetí, lze sečíst s časovou slevou Andante do 31.12.2016. U apartmánů: 
sleva 500,- Kč za apartmán/týden.
Seniorská sleva od 65 let: 5%  z  katalogových cen pobytů do 17.6.2017 a  od 
9.9.2017, lze sčítat se slevou Andante za včasné rozhodnutí do 31.12.2016.
U některých ubytovacích kapacit jsou uvedené slevy  rovněž z autobusové do-
pravy při zakoupení této kapacity s časovou slevou.
Slevy nejsou poskytovány z  dopravy /není-li pod tabulkou uvedeno jinak/,  
láz. taxy, doplatků za polopenzi, plnou penzi, ALL,  balkon, stranu moře, 
jednolůžkový pokoj.

Žižkova 244, 397 01 Písek
tel., fax: +420 382 214 442
mobil:  +420 739 335 539
ckandante@ckandante.cz


