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MOŘE SLEV A VÝHOD
Nabídka na léto 2018

DĚTI ZDARMA NEBO SE SLEVOU   
Děti u nás mají dovolenou zdarma, anebo jim dáváme
výraznou slevu.  

VĚRNOSTNÍ SLEVA 
Pokud s námi cestujete pravidelně, nebo jste s námi jeli loni, 
máte u nás odměnu: slevu ve výši 3 %. 

SLEVY ZA VČASNÝ NÁKUP  
U každého hotelu, apartmánu, či penzionu najdete slevu 
za včasný nákup. Pro získání slevy stačí zakoupit zájezd do 
uvedeného termínu a uhradit zálohu 50 % z konečné ceny 
pobytu.

DÁRKOVÉ POUKAZY
Dejte svým blízkým, nebo zaměstnancům dárkový poukaz 
a určitě uděláte radost. Poukaz lze vystavit na konkrétní pobyt, 
termín, či � nanční hodnotu.

ZAMĚSTNANECKÉ POUKÁZKY
Svou dovolenou snadno zaplatíte poukázkami typu Sodexo 
Pass, FlexiPass, Le Cheque Dejeunér, či Bene� t. Uhradit jimi 
můžete částku až do výše 12 000 Kč, nebo 50 % z konečné ceny 
zájezdu na jednu smlouvu o zájezdu.

NÁSTUPY NA POBYT KDYKOLI
Zvolíte si libovolný počet dní pobytu a naplánujete si 
termín odjezdu a příjezdu, jak potřebujete.

SUPER DOVOLENÁ S PROGRAMEM

•  NEPTUN KLUBY si vaše děti zamilují: spousta zábavy, 

proškolení animátoři a žádná nuda. Nový Neptun klub v Trogiru

•  SENIOR KLUBY s aktivní dovolenou nabízí: 

společenský program, prospěšná cvičení, konzultace s lékařem 

a mnoho dalšího.

DÍTĚ 
ZDARMA



Vážení cestovatelé, milí přátelé,
právě držíte v rukou katalog Jadran 2018, díky němuž se vám 
otevírá cesta k novým letním zážitkům na Jadranu. Pohodlně 
se usaďte a představte si sami sebe na své další 
dovolené u moře: šumění mořských vln, sůl ve vlhkých 
vlasech, slunce vás šimrá na obličeji přes krempu slamáku. 
Děti se koupou a hrají si s oblázky na břehu. Procházky 
a nicnedělání. Dobré jídlo a večer sklenka vína ve světle 
zapadajícího slunce. Prostě pohoda.

Stejně jako v předešlých letech uděláme maximum pro to, aby 
vaše dovolená co nejvíce naplnila všechny vaše představy. 
Ať už jedete sami, ve dvou, s rodinou, nebo s partou přátel. 
Vydejte se s námi na pobřeží slunného Chorvatska, Černé 
Hory, nebo Itálie a vychutnejte si tamější prostředí plnými 
doušky. Vyberte si svou dovolenou včas a proměňte své sny 
o letních prázdninách ve skutečnost.

Pro sezónu 2018 jsme pro vás připravili spoustu báječných 
novinek:

• Zkuste nový Neptun klub v Trogiru
• Užijte si klid a pohodlí hotelů Exclusive
• Objevte s námi nově přidaná ubytovací místa na Jadranu

• Zažijte bezstarostnou dovolenou all inclusive
 (nově více kapacit)

• Nadchněte děti minidiskotékou s Míšou Růžičkovou
• Projeďte se s námi na kole v programu Jadranské čištění plic

Děkujeme vám, že jezdíte na dovolenou s námi! Moc si vaší 
přízně vážíme a doufáme, že se s vámi letos na Jadranu opět 
potkáme.

     Martin Lehocký 
výkonný ředitel Vítkovice Tours

Martin Lehocký 

Autorizovaný prodejce:

596 664 040 vitkovicetourswww.ckvt.cz

www

OSTRAVA-VÍTKOVICE
Mírové náměstí 3d-519, 703 00
+420 59 666 40 41
vitkovice.pobocka@ckvt.cz

PRAHA 2, VINOHRADY
Italská 9, 120 99 
+420 224 235 508
italska@ckvt.cz

PRAHA 9, VYSOČANY
Freyova 945/35, 190 00 
+420 222 523 482
vysocany@ckvt.cz

BRNO
Josefská 9, 602 00
+420 542 211 478
brno@ckvt.cz

FRÝDEK-MÍSTEK
Na Příkopě 3727 (OC Frýda), 738 01
+420 558 621 635
frydekmistek@ckvt.cz

OLOMOUC
Pekařská 10, 772 00
+420 585 242 505
olomouc@ckvt.cz

ZLÍN
tř. T. Bati 199, 760 01 
+420 575 570 553
zlin@ckvt.cz

Pobočky Vítkovice Tours
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3d-519, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 44743840, DIČ: CZ44743840.

OBSAH
Chorvatsko, Černá Hora, Slovinsko, Itálie
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Místo a název hotelu
Každá ubytovací kapacita 
začíná místem a názvem hotelu, 
apartmánu apod.

Naše doporučení
Označení, charakterizující vhodnost 
ubytovací kapacity. 

Vybavení 
a označení hotelu

Pro páry

Pro náročné

Pro rodiny s dětmi

Označení a zkratky
1/1 – jednolůžkový pokoj
1/2 – dvoulůžkový pokoj
1/3 – třílůžkový pokoj
1/4 –  čtyřlůžkový pokoj
  Číslo za lomítkem označuje počet lůžek 

v ubytovací jednotce
+1 –   přistýlka (číslo za znaménkem „+“ označuje 

počet přistýlek v ubytovací jednotce)
BGW –  bungalov
AP –  apartmán
STUDIO –  samostatnou místnost nejméně 
 s 2 lůžky a s kuchyňským koutem

MH –  mobilní domek
S –  sprcha nebo vana na pokoji
WC –  toaleta na pokoji 
B –  balkon nebo terasa
M –  pokoj s orientací na mořskou stranu.
  Tento symbol negarantuje přímý výhled 

na moře (stínící stromy, hotely pavilonových 
typů, boční výhledy a orientace apod.) Tuto 
speci� kaci přebírá CKVT od dodavatele.

FAMILY –  označení rodinného pokoje
BEST PRICE – označení pokoje s nejvýhodnější cenou,  
 počet tohoto typu ubytování je omezen

ORIENTACE V KATALOGU
Vše, co hledáte, na jednom místě

V nabídce CKVT se setkáte s dalším 
speci� ckým označením ubytování, které 
je vždy detailně popsáno v popisu dané 
ubytovací kapacity. Proto si pečlivě 
prostudujte informace uvedené v tomto 
katalogu nebo na webových stránkách 
www.ckvt.cz.

DÍTĚ 
ZDARMA
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Přehledná Tabulka:

CHORVATSKO

ČERNÁ HORA

SLOVINSKO

ITÁLIE

Sleva za včasný nákup

Sleva výhodných balíčků

Země
Jednotlivé země jsou 
od sebe odlišeny barvou

Doprava
Piktogramy ukazují, jaký typ dopravy můžete 
využít  vašemu pobytu ve vybrané ubytovací kapacitě. 
Za piktogramem autobusové a letecké dopravy je uvedena 
její konečná cena. Více na pobočkách CKVT
nebo na www.ckvt.cz.

Období,
ve kterém je možno pobyt uskutečnit 
za příslušnou cenu.

Slevy a akce
Nejatraktivnější slevy pro děti nebo služby ZDARMA 
pro děti jsou uvedeny pod tabulkou tučně.

Tip na další možnosti ubytování

Nástup na pobyt
Možnosti nástupních dnů zahájení 
a ukončení pobytu jsou uvedeny 
přehledně v každé cenové tabulce.

Konečná cena
Cena je vždy uvedena za osobu v pokoji nebo 
v apartmánu na 7 nocí. U pobytů kratších než 7 nocí je 
zpravidla účtován příplatek za kratší pobyt – na cenu se 
informujte v CKVT. V případě zájmu o delší pobyt je cena 
poměrově přepočítaná.

Kód, pokoj a počet osob
Každý pobytový nebo poznávací zájezd má svůj kód. 
Ubytování probíhá v určitém typu pokoje/apartmánu. 
Při rezervaci vždy hlaste kód zájezdu a typ pokoje/
apartmánu. Pro snadnější orientaci uvádíme v tabulkách, 
při jakém počtu osob v pokoji/apartmánu je konečná 
cena platná.

Ceny od
znamenají nejnižší 
možnou cenu 
zájezdu.

KONEČNÁ CENA ZA OSOBU/T ÝDEN (Kč)          od 5 960 Kč / os.
POKOJ
APARTMÁN

PŘI
 POČTU
OSOB

25.4.-23.5. 23.5.-20.6. 20.6.-27.6. 27.6.-11.7.

12.9.-3.10. 5.9.-12.9. 29.8.-5.9. —

1/2+2 SWCB 2 5 960 5 960 14 960 7 960
1/2+2 SWCBM 2 10 960 5 960 6 960 12 960
Možné nástupy na pobyt St, Po St, Po St, Po denně

SLEVY: dítě do 2 let bez lůžka s polopenzí – ZDARMA. 

DOPRAVA:    2 799 Kč (z Brna 2 599 Kč) trasa A, B, C, D  
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CHoRVaTSKo - ISTRIe
umag  ...................................640 km ...... str.   24
Novigrad ............................... 650 km ...... str.   28
poreč ..................................... 675 km ...... str.   30
vrsar......................................685 km ...... str.   37
rovinj  ................................... 695 km ...... str.   41
pula ....................................... 712 km ...... str.   45
duga uvala ........................... 715 km ...... str.   50
rabac ....................................685 km ...... str.   51

CHoRVaTSKo - KVaRNeR
Mošćenička draga  .............. 635 km ...... str.   57
Mali Lošinj – ostr. Lošinj  .... 732 km ...... str.   59
Crikvenica  ............................ 635 km ...... str.   61
Novi vinodolski .................... 655 km ...... str.   66
baška – ostrov Krk  .............680 km ...... str.   73
ostrov rab ........................... 695 km ...... str.   77
ostrov pag  ..........................783 km ...... str.   82

CHoRVaTSKo - DaLmÁCIe
starigrad-paklenica ............ 750 km ...... str.   87
Zaton  ................................... 775 km ...... str.   88
petrčane  .............................. 775 km ...... str.   90
biograd na Moru ................. 787 km ...... str.   94
sv. Filip i Jakov  ................... 762 km ...... str.   95
vodice ................................... 807 km ...... str. 101
Šibenik-solaris ... ................. 822 km ...... str. 104
primošten ............................. 842 km ...... str. 108
trogir ....................................  860 km ...... str. 110
omiš  ....................................  918 km ...... str. 114
brela ...................................... 925 km ...... str. 121
baška voda ........................... 930 km ...... str. 124
baško polje ........................... 930 km ...... str. 130
promajna .............................. 930 km ...... str. 132
Makarska .............................. 938 km ...... str. 136
tučepi ...................................940 km ...... str. 140
podgora ................................944 km ...... str. 144
Živogošće ............................. 954 km ...... str. 146
drvenik ................................  964km ...... str. 148
brist ...................................... 973 km ...... str. 152
Gradac .................................. 975 km ...... str. 156
Klek  ....................................1008 km ...... str. 164
dubrovnik ........................... 1079 km ...... str. 183
Cavtat  ................................1096 km ...... str. 187

CHoRVaTSKo - DaLmÁTSKÉ oSTRoVY
bol – ostr. brač ....................940 km ...... str. 166
Jelsa – ostr. Hvar ................. 941 km ...... str. 170
stari Grad – ostr. Hvar  ...... 935 km ...... str. 171
orebić – pelješac ...............1098 km ...... str. 176
Korčula – ostr. Korčula ..... 1101 km ...... str. 179

čeRNÁ HoRa
budva .................................. 1193 km ...... str. 190
bečići .................................. 1197 km ...... str. 193
petrovac na Moru .............. 1211 km ...... str. 197
ulcinj  .................................  1257 km  ....  str. 199

SLoVINSKo
ptuj.........................................410 km ...... str. 202
Moravske toplice ................. 347 km ...... str. 203

ITÁLIe
Lignano .................................669 km ...... str. 205
bibione.................................. 673 km ...... str. 206
Lido di Jesolo ....................... 718 km ...... str. 206
Cesenatico ............................ 969 km ...... str. 207

ITáLIE

Cesenatico

umag

Novigrad

poreč

vrsar
rovinj

Fažana
brijuni

pula
Medulin

Mali Lošinj

duga 
uvala

rabac

opatija

Jaderské     moře

Cres

Lošinj

Lido di Jesolo

bibione
Lignano

MÍstA vAŠÍ dovoLENÉ

Silniční vzdálenosti z Brna
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punta skala
Zadar

dugi otok Kukljica sv. Filip i Jakov
biograd na Moru

pakoštane, drage, vrgada
pirovac

rastovac
Šibenik
solaris

primošten
Neptun Klub trogir

supetar
postira

bol

stari Grad
Hvar

vrboska

uble

pomena

Jelsa

Kaštel ŠtafiliĆ
Lokva rogoznica

omiš

brela

Mala Luka
Nemira

Neptun Klub baška voda
baško polje
Neptun Klub promajna

Makarska
tučepi

podgora
ŽivogošĆe

brist
orebiĆ

Korčulabrna

Neptun Klub drvenik
Neptun Klub Gradac

ploĆe
blače

Komarna
NeumKlek

trpanj

slano Koločep

Mlinisrebreno

Cavtat
Čilipi

vodice
LovišĆa

 

Mali Lošinj

duga 
uvala

opatija

Malinska

Krk
baška

Lopar

Jakišnica

Karlobag
Novalja

Gajac
pag

stara Novalja
starigrad-paklenica

privlaka
Zaton petrčane

Njivice
Crikvenica

selce
Klenovica

Novi vinodolski plitvice

Mariborbled

Moravske toplice

radenci
Lendava

ptuj sv. Martin

rijeka

Ljubljana

Zagreb

SLOVINSKO

CHORVATSKO

Jaderské     moře

ČERNá HORA

ALBáNIE

Krk

Cres rab

pag

vir

Murter

vis

ugljan

split

brač
Hvar

Korčula

Lastovo pelješac

Mljet
dubrovnik

Lošinj

Herceg Novi tivat

podgorica

budva bečići
Miločer

petrovac na Moru
bar
ulcinj

sutomore
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Hévíz
•   hotel health Danubius 

Spa resort Aqua
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AutEM NA JAdrAN
Osvědčené trasy a tipy na cestu

Osobní doprava

Zagreb

bosiljevo

split

ploče

směr: Istrie, Kvarner

směr: dubrovník a Černá Hora

směr:Zadar

směr: Hvar, brač, vis

směr: pelješac, Korčula

Moravské 
toplice

Maribor

Wien

Česká republika

rakousko

Maďarsko

slovinsko

Krka

makarska

Najdete na www.ckvt.cz

Relax 2018 str. 23

Sveti martin na muri
•  hotel SPA Golfer 
•  Apartmány regina

Biokovo

Plitvice

10 

Chorvatsko

Ptuj
•  Grandhotel Primus
•  bungalovy primus

Relax 2018 str. 32–33



Letecká doprava

• rychlá, bezpečná a komfortní doprava 
•  transfer z letiště do místa vaší dovolené
• Každodenní lety do vybraných destinací
• služby zástupce CK na letišti na vybraných letech

•    spolupracujeme s renomovanými a prověřenými leteckými společnostmi 
(SMARTWINGS, ČSA a CROATIA AIRLINES). 

LEtAdLEM NA JAdrAN
Pohodlný a rychlý způsob dopravy

Česko

ChorvatskoChorvatsko

ČČernáááá
Hora

Praha
Ostrava

Bratislava

Budapešť

Skopie

LjubljanaLjubljanaLjubljana

VídeňVídeňVídeňVídeň

SplitSplitSplitSplit

PodgoricaPodgoricaPodgoricaPodgoricaPodgoricaPodgorica
DubrovníkDubrovníkDubrovníkDubrovníkDubrovníkDubrovníkDubrovníkDubrovníkDubrovníkDubrovník

 služby zástupce CK na letišti na vybraných letech

 prověřenými leteckými společnostmi 

Pohodlný a rychlý způsob dopravy

ostrAvA–spLIt–ostrAvA 
odlety každou sobotu od 16. 6. do 8. 9. včetně

prAHA–spLIt–prAHA 
odlety každou středu od 13. 6. do 5. 9. včetně, pro jiné dny 
letenky a ceny na vyžádání dle aktuálního letového řádu a ceníku

prAHA–dubrovNÍK–prAHA 
odlety každou sobotu od 16. 6. do 8. 9. včetně

prAHA–podGorICA–prAHA 
letenky na vyžádání dle aktuálního letového řádu. 

vÍdEŇ–spLIt–vÍdEŇ 
odlety každou sobotu od 2. 6. do 22. 9. včetně (na vyžádání). 

vÍdEŇ–dubrovNÍK–vÍdEŇ 
odlety každou sobotu od 2. 6. do 22. 9. včetně (na vyžádání). 

Ceny letecké přepravy naleznete v cenových 
tabulkách u vybraných ubytovacích kapacit.

Konečná cena letecké dopravy zahrnuje: 
Letenku tam i zpět, transfer z letiště do hotelu v pobytovém 
místě a zpět, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek.

Dítě ZDARMA – dítě do 2 let bez nároků na sedadlo 
(odlety z ostravy a prahy)

poznámka: 
• Individuální transfery na a z letiště v Čr (rakousku) CKvt nezajišťuje.
•  pro skupiny nad 10 osob rádi připravíme speciální zvýhodněné ceny 

letecké dopravy.
•  samostatné nebo jednosměrné letenky bez ubytování a transferu je 

možno zakoupit v CKvt. Ceny letenek na vyžádání. 
• Některé lety jsou dostupné pouze na vyžádání, více informací v CKvt.

Ceny leteckých zájezdů v tomto katalogu vycházejí z cen letecké 
dopravy platných ke dni 1. 12. 2017. V případě změny kurzu 
USD/CZK nebo zvýšení ceny leteckého paliva je CKVT oprávněna 
účtovat doplatek k zakoupené letecké dopravě.

TIP! Letecky VýhodnĚ

více informací u vybraných ubytovacích kapacit, 

platí mimo letů na vyžádání.
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Autobusová doprAvA
Bezstarostné cestování tam i zpět

Cílová destinaCe 
střední dalmácie

A D

Autobusová doprava

•    Dopravu pro dítě do 12 let ZDARMA poskytujeme  
při pobytech s Neptun klubem, a to v termínech  
do 23. 6. a od 1.9. Platí vždy pro 1 dítě v doprovodu  
2 dospělých. počet míst je omezený, akce platí  
do 31. 1. 2018.

•  více než 60 nástupních míst.
•  Odjezdy každý pátek od 18. 5. do 21. 9. včetně.
•  Odjezdy pátek, úterý pro prodloužené pobyty na 10 

a 11 nocí (vybrané destinace v termínech pobytu  
30. 6. – 11. 7., 11. 7. – 21. 7., 21. 7. – 1. 8. , 1. 8. – 11. 8., 
11. 8. – 22. 8., 22. 8. – 1. 9.).

• Komfortní klimatizované autobusy s WC.
• technický průvodce na vybraných linkách.
• WI-FI připojení na území Čr a Chorvatska.
• občerstvení k zakoupení na palubě autobusu.
• promítání filmů, denní tisk.

Cílové destinace

IstrIE
umag, Novigrad, poreč, vrsar, rovinj, rabac 
(odjezdy od 1. 6. do 7. 9. včetně)

 KvArNEr
Crikvenica, selce, Novi vinodolski, ostrov Krk, ostrov rab* 
(odjezdy od 1. 6. do 7. 9. včetně)

 sEvErNÍ dALMáCIE
sv. Filip i Jakov, biograd na Moru, pirovac, vodice, Šibenik-
solaris, primošten, trogir, Kaštel-stafilić 
(odjezdy od 25. 5. do 14. 9. včetně)

stŘEdNÍ dALMáCIE
split, omiš, Lokva rogoznica, Nemira, brela, baška voda, 
baško polje, promajna, Makarska, tučepi, podgora, drvenik, 
brist, Gradac (odjezdy od 18. 5. do 21. 9. včetně) 

ostrovY brAČ A HvAr
(odjezdy od 1.6. do 7.9. včetně) 

JIŽNÍ dALMáCIE
poloostrov pelješac – trpanj, orebić, ostrov Korčula**, 
ostrov Mljet** (odjezdy od 1. 6. do 7. 9. včetně)

B C

Cílové destinaCe 
istrie, Kvarner, severní dalmácie, 
střední dalmácie, Jižní dalmácie

VÝHODNÁ JÍZDENKA 

TAM I ZPĚT

DÍTĚ DO 12 LET  

JEDE ZDARMA*

PRAHA

Havířov

KarvináOpava
Český Těšín

Frýdek-Místek

Frenštát p. R.
Rožnov p. R.

Vsetín

Valašské
Meziříčí

Nový Jičín

Hranice
Příbor

PřerovOLOMOUC

Prostějov

Vyškov

ZlínOtrokovice

Uherské Hradiště

Mikulov

Hodonín

směr Bratislava (SK)

BRNO

Znojmo

Jihlava
Humpolec

Velké Meziříčí

Poděbrady
Pardubice

Chrudim

Holice

Vysoké Mýto

Litomyšl

Svitavy

Letovice

Ždírec n/D.

Havlíčkův Brod

Třebíč

Mor. Budějovice

Kolín

Stará Boleslav

Benátky n. Jizerou

Hradec Králové

Trutnov
Jičín

Nová Paka

Jaroměř

TurnovLovosice

Roudnice 
n. Labem

Kralupy
n. Vltavou

Mladá
Boleslav

Benešov

TáborPísek

Strakonice
Vodňany

Kaplice

Dolní Dvořiště

HoražďoviceKlatovy

Plzeň

Ústí n. Labem

České
Budějovice

OSTRAVA

Pohořelice

*
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pro pobyty v terminech 9. 6. – 16. 6. 
(autobusem tam, letecky zpět) a 15. 9. – 22. 9. 
(letecky tam a autobusem zpět) můžete využít 
kombinaci letecké (do/z Ostravy) a autobusové dopravy 
do různých pobytových míst na Makarské riviéře 
za zvýhodněnou cenu 4 490 Kč včetně transferu! 

Kombinovaná doprava

Na ostrovy autobusem 
doprava na ostrovy Jadranu je organizována vždy do 
nejbližšího pobytového místa na pevnině - přístavu, poté 
probíhá trajektem a místními autobusovými transfery do 
místa vašeho pobytu. 

* ostrov rab
Autobusem do Crikvenice, poté přestup do místního 
transferu a odvoz do pobytového místa na ostrov rab, 
platí pro termíny odjezdů: 1. 6., 8. 6., 15. 6., 22. 6., 29. 6., 
6. 7., 13. 7., 20. 7., 27. 7., 24. 8. a 31. 8.

** ostrovy brač, Hvar, Korčula, Mljet 
doprava na tyto ostrovy je kombinací autobusové a lodní 
dopravy. transfer zajišťuje místní dopravce, proto může 
dojít k časové prodlevě při cestě. 

Jižní dalmácie autobusem 
při cestě do jižní dalmácie na poloostrov pelješac vás 
autobusem přepravíme do nejbližšího pobytového místa 
na pevnině. dále pokračujete místními autobusovými 
transfery, případně trajektem do místa vašeho pobytu. 

Autobusem do Černé hory
doprava je organizována ve vybraných termínech 
ubytování (2. 6. – 9. 6. a 15. 9. – 22 .9.) přímo do letovisek 
v Černé Hoře.

ubytovací kapacity najdete v tomto katalogu
a na www.ckvt.cz. Obecně platné informace pro 
autobusovou dopravu naleznete na www.ckvt.cz.

TRASA DÉLKA PLAVBy (CCA) PLAVEBNÍ ŘáD CENA (CCA) HrK/os. CENA (CCA) HrK/Auto

Cres a dále přes most na ostrov Lošinj brestova - porozina 20 min. 13 x denně 18 115
ostrov pag prizna – Žigljen 15 min. 1x za hodinu 17 96
ostrov rab stinica - Mišnjak 15 min. 1x za hodinu 17 98
ostrov brač split – supetar 50 min. 14x denně 33 160
ostrov Hvar split – stari Grad 120 min. 7x denně 47 318
orebić a ostrov Korčula orebić – dominće 15 min. 18x denně 16 76
ostrov Mljet prapratno – Mljet 45 min. 5x denně 30 140
ostrov vis split – vis 150 min. 2–3x denně 54 370

trajekty v Chorvatsku 
      www.jadrolinija.hr

TIP! Autobusem VýhodnĚ

více informací u vybraných ubytovacích kapacit.

více informací u vybraných ubytovacích kapacit.



Neptun kluby:

Trogir (str. 110)  
baška voda (str. 126) 
promajna (str. 132)
drvenik (str. 148) 
Gradac (str. 156)

Pro děti
• Animační program s českými animátory
• tematická odpoledne plná her
• soutěže a Neptunův rodinný čtyřboj
•  Zábavné večery: dětské minidisco a karneval 
• volba boha Neptuna
•  sportovní aktivity: fotbalový turnaj, stolní 

tenis, šipky

Pro dospělé
• ranní rozcvička, aqua aerobic
• plážový volejbal, fotbal
• Minigolf
• společenské hry pro rodiče i děti
• taneční večery a karaoke
• volba boha Neptuna
• Křeslo pro hosta

Baška Voda, rodinné bungalovy 
od 6 990 Kč/os.

All Inclusive light

ranní rozcvička, aqua aerobic

společenské hry pro rodiče i děti
taneční večery a karaoke

nové
SUPER

PRÁZDNINY

rodINNÝ NEptuN KLub
Dovolená s programem
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Pouze od 30. 6. do 21. 7. 2018
Exkluzivně v Neptun klubu:
Baška Voda (str. 126)
gradac (str. 156)
Trogir (str. 110) 

MINIdIsKotÉKA s MÍŠou
Míša Růžičková v Neptun klubech

Kdo je Míša růžičková?
• oblíbená ostravská textařka a písničkářka
• Autorka pohybových a tanečních pásem pro děti
•     Cd „Zpíváme a tančíme s Míšou“, dvd „Cvičíme s Míšou“
• vystoupení v Čechách i na slovensku

MINIdIsKotÉKA s MÍŠou
Míša Růžičková v Neptun klubech

Co vás čeká?
Speciální dětský večer v každé lokalitě!

• Interaktivní program

• taneční písničky a soutěže

• Zábava pro děti i rodiče

Kdy se můžete s Míšou potkat?
Neptun klub Gradac: 30. 6. – 7. 7. 2018
Neptun klub Gradac, Baška Voda, Trogir: 7. 7. – 14. 7. 2018 
Neptun klub Gradac, Baška Voda, Trogir: 14. 7. – 21. 7. 2018  

JEDU 

S VÁMI!nové

Další informace na www.ckvt.cz nebo na více než 1 300 prodejních místech  |  15



ALL INCLusIvE
Hotely pro náročné

Bezstarostná dovolená s all inclusive
pokud si chcete dovolenou vychutnat na maximum, 
v pohodlí a bez starostí, vyberte si pobyt all inclusive. 
většina hotelů, apartmánů a penziónů má ve své nabídce 
standardně typ ubytování s nějakým typem all inclusive, 
nebo s plnou penzí. 

Chorvaté jsou velmi pohostinný a milý národ, a to se odráží 
i na jejich přístupu k jídlu. All inclusive stravování většinou 
probíhá formou celodenního bufetu, k dispozici jsou místní 
alkoholické i nealko nápoje, káva, zmrzlina a lokální 
speciality. 

v ceně většinou bývají i animační programy pro děti 
a dospělé, výlety, soutěže, nebo sportovní aktivity.

•  místní speciality
•  Celodenní bufet
•  Zábavný program pro celou rodinu

Hotel Funtana, Vrsar (str. 38)
Hotel Narcis, Rabac (str. 52)
Hotel a depandance Labineca, gradac (str. 157) 

Hotel aurora, umag (str. 27)
Sensimar adriatic Beach, Živogošće (str. 146)
Senses Resort Vrboska, ostrov Hvar (str. 169) 

NECHTE SE 

ROZMAZLOVAT!

rozmazlujte se v hotelech pro náročné
Chorvatské hotely umí nabídnout luxusní zázemí 
a komfort se vším všudy. Máme pro vás nabídku 
hotelů pro náročné, které vynikají vysokým standardem 
ubytovacích služeb i stravování. V hotelech typu 
Exclusive se o vás budou pečlivě starat, a vy tak 
prožijete nezapomenutelnou letní dovolenou.
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#VÍTEJTE

V CHORVATSKUVÍTEJTE

V CHORVATSKU

Vy a vaše dovolená jste pro nás velmi důležití. Vždy 
usilujeme o to, abyste se na našich zájezdech cítili 
příjemně a vše proběhlo na jedničku. 

Každé léto posíláme do všech našich pobytových 
míst zkušené a proškolené delegáty, kteří pečují 
o vaše pohodlí a řeší případné potíže. 

delegát funguje jako průvodce a poradce, rychlá 
spojka, záchranná vesta, když se vás pokouší nějaký 
problém na cestách stáhnout pod hladinu. vždycky 
tam pro vás je a pomůže vám vyřešit případné 
potíže.

Představujeme vám delegáta 
Zdenka
V loňském roce se Zdenek staral o bezvadnou 
dovolenou těch, kteří s námi cestovali do oblasti 
Kvarneru. Z Rabacu do okolních lokalit najezdil 
týdně stovky kilometrů. A ještě mezitím stihl 
natočit super videa, na kterých doporučoval místa, 
která v Chorvatsku určitě nesmíte minout. 

sympatický Zdenek vás zaujal natolik, že ho 
letos opět vybavíme kamerou a necháme ho pro 
vás zmapovat další chorvatská místa, co stojí za 
návštěvu. 

sledujte Zdenka na našem Facebooku 
i Youtube kanálu. #zdenektoci #zdenekjede 
#zdenekvchorvatsku #chorvatsketipy

 „Jako delegát se cítím užitečný a vím, že moje 

práce dává smysl. Když jsou spokojení lidé, mám 

radost s nimi.“

Zdenek

 #chorvatsketipy

Další informace na www.ckvt.cz nebo na více než 1 300 prodejních místech  |  17
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Vaše jistota při pobytech na Jadranu



KLub ČEsKÝCH sENIorŮ
Aktivní dovolená s programem

Aktivity:
• Konzultace s lékařem/fyzioterapeutem
• přednášky o zdraví
• seznamka a výlety
• pohybové aktivity
• dechové cvičení a inhalace 
• Měření tlaku
• Kulturní, taneční a fi lmové večery
• „ta naše písnička česká“
• přístup k počítači s internetem

Promajna, Pavilony Dukić
od 6 490 Kč/os.

autobusem s polopenzí

            zVýhodnĚnÉ aUtobUSoVÉ zájezdy Pro SenIory
1.6.-10.6. 8.6.-17.6. 7.9.-16.9. 14.9.-23.9.

HR-101S1 / Promajna - PaVIlon dUkIĆ a ** S PoloPenzí, STR. 133
Osoba ve 2lůžkovém pokoji 6 490 6 990 6 990 6 490
Osoba v 1lůžkovém pokoji 6 990 8 590 7 490 6 990
HR-101S2 / Promajna - PaVIlon dUkIĆ b *** S PoloPenzí, STR. 134
Osoba ve 2lůžkovém pokoji 6 790 7 290 7 290 6 790
Osoba v 1lůžkovém pokoji 7 290 8 890 7 790 7 290
HR-060S / makarSka - hotel rIVIjera ** S PoloPenzí, STR. 137
Osoba ve 2lůžkovém pokoji SWCM 6 490 7 490 7 990 7 490
Osoba ve 2lůžkovém pokoji SWCBM 6 790 7 790 8 290 7 790
Osoba ve 2lůžkovém pokoji SWCBM-N 6 990 7 990 8 490 7 990
Osoba v 1lůžkovém pokoji 7 790 8 790 9 290 8 790
HR-212S1 / drVenIk - dePandance trIton **** S PoloPenzí, STR. 151
Osoba ve 4lůžkovém apartmánu B-aP 6 990 6 990 6 990 6 990
Osoba ve 3lůžkovém studiu 7 190 7 190 7 190 7 190
Osoba ve 2lůžkovém studiu 8 490 8 490 8 490 8 490
Osoba v 1lůžkovém studiu 11 490 11 490 11 490 11 490
HR-212S3 / drVenIk - hotel antonIja **** S PoloPenzí, STR. 149
Osoba ve 2lůžkovém pokoji SWC-B 7 190 7 190 7 190 7 190
Osoba ve 2lůžkovém pokoji SWC-a 7 190 7 190 7 190 7 190
Osoba ve 2lůžkovém pokoji SWCBM 8 490 8 490 8 490 8 490
Osoba ve 2lůžkovém pokoji SWCBM-SW 8 490 8 490 8 490 8 490
HR-068S1 / Gradac - hotel laGUna ** S PoloPenzí, STR. 158
Osoba ve 2lůžkovém pokoji 6 990 – – 6 990
Osoba v 1lůžkovém pokoji 9 490 – – 9 490
HR-068S2 / Gradac - dePandance laGUna a ** S PoloPenzí, STR. 158
Osoba ve 2lůžkovém pokoji – 7 490 7 490 –
Osoba v 1lůžkovém pokoji – 10 490 10 490 –

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi, autobusovou dopravu, pobytovou taxu 
(kromě pobytových míst v drveniku - taxa se platí na místě), zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den. výše uvedené 
ceny jsou konečné a nelze na ně již uplatnit žádné další slevy.

BEZVA RELAX 

A ̌ZÁDNÁ NUDA

KLub ČEsKÝCH sENIorŮ
Aktivní dovolená s programem

BEZVA RELAX 

A ̌ZÁDNÁ NUDA
ŽÁDNÁ NUDAˇ
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dovoLENá ZA pár KAČEK
Nejlevnější dovolená na Makarské riviéře

HR-J002Y / cena za oSobU/t ýden (kČ) - VlaStní doPraVoU, So-So  
26.5.-9.6. 9.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. – 30.6.-25.8.

– 15.9.-29.9. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. –

Dospělá osoba 3 490 3 990 4 490 4 990 5 990 6 490
Dítě do 12 let se 2 dospělými ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

HR-J002Y / cena za oSobU/t ýden (kČ) - aUtobUSem, Pá-ne  
25.5.-10.6. 8.6.-17.6. 15.6.-24.6. 22.6.-1.7. – 29.6.-26.8.

– 14.9.-30.9. 7.9.-16.9. 31.8.-9.9. 24.8.-2.9. –

Dospělá osoba 5 490 6 490 6 990 7 490 8 490 8 990
Dítě do 12 let se 2 dospělými 2 090 2 590 2 590 2 590 2 590 2 590

HR-J002Y / cena za oSobU/týden (kČ) - letecky z Prahy St-St  
13.6.-20.6. – 20.6.-27.6. – 27.6.-4.7. – 4.7.-22.8.

– 5.9.-12.9. – 29.8.-5.9. – 22.8.-29.8. –

Dospělá osoba 11 276 11 704 11 776 12 419 12 847 13 204 13 490
Dítě do 12 let se 2 dospělými 7 990 7 990 7 990 7 990 7 990 7 990 7 990

HR-J002Y / cena za oSobU/týden (kČ) - letecky z oStraVy So-So  
16.6.-23.6. 23.6.-30.6. – 30.6.-25.8.

8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. –

Dospělá osoba 11 490 11 990 12 990 13 490
Dítě do 12 let se 2 dospělými 7 990 7 990 7 990 7 990

cena zahrnUje: 7x ubytování v pokoji obsazeném min. 2 osobami, 7x polopenzi, 
uvedenou dopravu (vlastní / autobusovou / leteckou), služby delegáta, zákonné 
pojištění dle zákona č. 159/1999 sb. pobytová taxa není součástí ceny a hradí se 
na místě - dospělá osoba cca 1,2 Eur/os./den, dítě 12-18 let cca 0,6 Eur/os./den, 
dítě do 12 let pobytovou taxu nehradí. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 Kč/den, nad 18 let - 40 Kč/
den, obědů - 1500 Kč/os./týden. Na ceny pro další kombinace osob se informujte 
na www.ckvt.cz. tento produkt si v roce 2014-2017 již zakoupilo 5292 klientů.

Makarská riviéra, týden s polopenzí
od již od 3 490 Kč/os.
(bez dopravy)

Makarská riviéra sahající v délce 50 km od Brely 
do Gradacu, patří mezi oblíbené destinace českých 
turistů. přitahují je sem slunné pláže, 
průzračné moře, malebné svahy pohoří biokovo 
a příznivé ceny jídla a služeb. Levná dovolená 
v nádherných místech, co víc si přát. pokud vám nezáleží 
na tom, kde přesně se ubytujete, je pro vás naše 
dovolená za pár kaček správnou volbou.

Co obnáší dovolená za pár kaček?
•  Zakoupíte si zvýhodněný pobyt v prověřeném 

ubytování na Makarské riviéře.

•  My vám garantujeme ubytování ve 2lůžkovém pokoji 
s možností přistýlky, v zařízení s minimálně dvěma 
hvězdičkami, maximálně 150 m od moře a s polopenzí 
(snídaně formou bufetu, večer výběr ze 3 menu).

•   5 dnů před nástupem na pobyt se dozvíte konkrétní 
název ubytovacího zařízení.

dovoLENá ZA pár KAČEK
Nejlevnější dovolená na Makarské riviéře

v nádherných místech, co víc si přát. pokud vám nezáleží 

DOVOLENÁ 

ZA BEZKONKURENČNÍ 

CENU!
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Jsem rád, že vám můžu společně s cestovní kanceláří 
Vítkovice Tours nabídnout program pod názvem 
„Tenisová akademie“. Aktivní tenisový program jsem pro 
vás připravil na základě svých dlouholetých zkušeností 
z mé závodní a trenérské dráhy, kde jsem postupně 
působil jako ligový hráč, trenér a šéftrenér klubu. Vedle 
toho jsem působil jako osobní trenér Ivana Lendla v jeho 
mládežnickém období. Se svým trenérským kolektivem 
jsem připraven vám předat řadu rad a zkušeností 
nutných ke zvládání tajů tenisové hry. Těším se 
na shledanou v Chorvatsku. 

Josef TOBIÁŠ, trenér

Komu je program určen?
Všem, kteří chtějí spojit aktivní sportování s příjemnou 
dovolenou na břehu Jadranu. Tenisový program je 
určen pro všechny zájmové skupiny, od začátečníků až 
po výkonnostní hráče. Vhodné i pro rodiče s dětmi. 

Program: 2 tréninkové jednotky v délce 45 min., technika 
a taktika hry ve skupině max. 3-4 osob podle výkonnosti. 
pro zájemce o individuální trénink lze program operativně 
upravit a zajistit v místě pobytu. podmínkou uskutečnění 
programu je přihlášení min. 10 osob. 

1. DEN: příjezd do místa pobytu, ubytování, seznamovací 
schůzka účastníků s trenérem, seznámení s programem 
a prostředím. 2.–7. DEN: pobyt s tenisovou výukou dle 
programu, závěrečné turnaje. 
8. DEN: odjezd z místa pobytu. 

Místo pobytu: tenisová akademie se bude konat v těchto 
pobytových místech Chorvatska: primošten – hotel Zora 
(podrobnější popis ubytování na str. 109), Makarska – 
hotel biokovka (str. 139) a hotel dalmacija (str. 136).

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, tenisový trénink 
s trenérem v rozsahu uvedeném v programu, zákonné pojištění dle zákona
č. 159/1999 sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den. Na výše 
uvedené ceny nelze již uplatnit žádná další sleva.

HR-J002P, HR-J002Q, HR-J002K / cena za oSobU / tenISoVoU akademII (kč)

KÓd: Hr-J002p Hr-J002Q Hr-J002K

MÍsto: prIMoŠtEN MAKArsKA MAKArsKA

HotEL: Hotel Zora Hotel dalmacija Hotel biokovka

tErMÍN: 20.5.-27.5. 12.9.-19.9. 12.9.-19.9.

tYp poKoJE: 1/2+1 CoMFort 1/2 sWCbM 1/2+1 sWCbM

strAvA: polopenze polopenze polopenze

doprAvA: vlastní vlastní vlastní

CENA: 13 490 Kč 16 990 Kč 13 790 Kč
sLEvA ZA 
vČAsNÝ NáKup:

do 31.12. - 2 900 Kč 
do 28.2. - 2 400 Kč

do 31.1. - 1 600 Kč 
do 28.2. - 1 300 Kč

do 31.12. - 1 600 Kč 
do 31.3. - 1 100 Kč

tENIsová AKAdEMIE
Dovolená mezi tenisovými míčky a raketami

Komu je program určen?

tENIsová AKAdEMIE
Dovolená mezi tenisovými míčky a raketami

Jsem rád, že vám můžu společně s cestovní kanceláří 

„Tenisová akademie“. Aktivní tenisový program jsem pro 
vás připravil na základě svých dlouholetých zkušeností 
z mé závodní a trenérské dráhy, kde jsem postupně 
působil jako ligový hráč, trenér a šéftrenér klubu. Vedle 
toho jsem působil jako osobní trenér Ivana Lendla v jeho 
mládežnickém období. Se svým trenérským kolektivem 

Komu je program určen?
Všem, kteří chtějí spojit aktivní sportování s příjemnou 
dovolenou na břehu Jadranu. Tenisový program je 
určen pro všechny zájmové skupiny, od začátečníků až 
po výkonnostní hráče. Vhodné i pro rodiče s dětmi. 

tENIsová AKAdEMIE
Dovolená mezi tenisovými míčky a raketami
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Při cestě do Chorvatska byste si neměli nechat ujít 
Plitvická jezera, krajinu nezapomenutelného Vinnetoua. 
Právě tady se totiž tato legendární indiánka natáčela. 
Stříbrné jezero a jeskyně s pokladem je ve skutečnosti 
jedno z Plitvických jezer Kaludjerovac.

Národní park Plitvická jezera se ale nachází poměrně 
daleko od chorvatského pobřeží, ze splitu je to 219 km, 
z rijeky 168 km. určitě se tedy vyplatí naplánovat si 
příjezdovou trasu do Chorvatska tak, abyste měli plitvice 
cestou. doporučujeme zajistit si v místě ubytování, protože 
procházka tamějšími prohlídkovými stezkami zabere 3–6 
hodin. Času, který tu strávíte, nebudete litovat.

POLOHA: hotely nacházející se v jižní části Národního parku, cca 300 m od největší-
ho jezera parku Kozjak. VyBAVENÍ: bar, restaurace. uByTOVáNÍ: 2lůžkové pokoje se 
sprchou a WC, sAt tv, telefonem a minibarem, s možností přistýlky. STRAVOVáNÍ: 
snídaně formou bufetu, s možností dokoupení obědů a večeří. SPORT: vyžití dle míst-
ní nabídky, dětské hřiště. POZNáMKA: prodej na vyžádání. pobytová taxa cca 1 Eur/
os./den - platí se na místě. 

cena za oSobU/Pobyt (kČ)                                                                     od 840 Kč / os.
KÓd poKoJ pŘI poČtu 

osob
1.1.-21.3. 21.3.-1.5. 1.5.-1.7. 1.7.-1.9.

15.11.-1.1. 1.11.-15.11. 1.9.-1.11. ―

HOTEL GRABOVAC

Hr-125G 1/2+1 sWC 2 840 840 1 040 1 140
HOTEL BELLEVuE

Hr-125b 1/2+1 sWC 2 840 840 1 040 1 140
HOTEL PLITVICE

Hr-125p 1/2+1 sWC 2 1 090 1 090 1 390 1 590
HOTEL JEZERO

Hr-125J 1/2+1 sWC 2 1 490 1 590 1 990 2 190
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě do 7 let na přistýlce - sleva 50 %. Dítě 7 do 12 let na 
přistýlce - sleva 30 %. Dítě do 12 let s 1 dospělým - sleva 30 %. Osoba od 12 let na přístýlce - sleva 20 %.

cena zahrnUje: 1x ubytování, 1x snídani, zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 
sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu, osoby 
do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den.

CEstou NA JAdrAN
Národní park Plitvická jezera 

CEstou NA JAdrAN

Soustava 16 jezer propojených vodopády a kaskádami leží 
v nadmořské výšce 500-640 m, na ploše 295 km². 
Od roku 1979 se řadí na seznam světového přírodního 
bohatství uNESCO.

hotely Jezero , Plitvice , grabovac 



Foto: Vjeko Begović, Chorvatské turistické sdružení, Makarská - ilustrační foto

Nádherné pláže, průzračné tyrkysové moře, skryté zátoky, 
zurčící řeky a jezera, která se lesknou v poledním slunci. 
Tajemné vrcholky hor a stovky drobných ostrůvků. Úrodná 
červená půda chorvatských nížin rok co rok vydává poklady, 
z kterých se připravují tradiční místní jídla. V uličkách 
romantických městeček na pobřeží můžete ochutnat nespočet 
chorvatských dobrot.

Na každém kroku narazíte na kousek historie, projdete se 
místy, kudy chodili staří Ilyrové i římští vojáci, zastavíte se 
v kostelech, které vybudovali jedni z prvních křesťanů, na 
zbytcích hradeb zaslechnete křik tureckých nájezdníků, či 
hádky italských knížat. Na zdejších promenádách odpočívali 
nejen rakousko-uherští mocnáři, ale i řada dalších významných 
osobností. 

Chorvatsko vás ohromí 8 národními parky, 11 přírodními 
rezervacemi i množstvím historických památek, z nichž některé 
patří k světovému kulturnímu dědictví UNESCO. Chorvatský 
člověk se rád druží na různých slavnostech a festivalech, kterých 
se tu koná více než 50. Na první pohled vypadají sice Chorvaté 
trochu nepřístupně, ale jsou naopak velmi přívětiví a pohostinní, 
pro návštěvu by se rozdali. Chorvatsku náleží několik evropských 
nej: najdete tady jedno z nejstarších měst, druhé nejdelší 
obranné hradby, nejmenší katedrálu, nejníže položený kostel  
i nejstarší arboretum.

CHorvAtsKo
Osvědčené lokality, nové zážitky

Foto: Vjeko Begović, Chorvatské turistické sdružení, ilustrační foto

Chorvatsko v číslech
Rozloha: pevnina 56 594 km², pobřežní vody 31 479 km²
Populace: 4 284 889 obyvatel 
(hlavně Chorvaté + národnostní menšiny)
Hlavní město: Záhřeb (790 017 obyvatel)
Počet ostrovů, ostrůvků a útesů: 1 244 (47 osídlených),  
největší ostrovy jsou Krk a Cres.
Nejvyšší hora: Dinara 1 831 m. n. m.
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IStrIE
Vrcholky hor, malebná městečka a tisíc vůní v rybářských přístavech

Istrijský poloostrov upoutá svou rozmanitostí. Na severu se táhne 
vápencový kras, s propastmi, kaňony a jeskyněmi, lemovaný 
tajemnými vrcholky Dinárských Alp. Úrodné vnitrozemí přechází 
v pobřeží, kde rybáři stále vytahují plné sítě. Na Istrii se odpradáv-
na střídaly kultury a civilizace, nejpatrnější je dnes vliv Itálie, kam 
se lodí přeplavíte raz dva. Západnímu pobřeží Istrie se přezdívá 
„chorvatské toskánsko“.

všudypřítomná jsou malebná malá městečka: přímořská, pří-
stavní, rybářská, opevněná na kopcích ve vnitrozemí. s antický-
mi základy, středověkou městskou strukturou a s vymoženost-
mi moderních letovisek. Na pobřeží najdete klidné útočiště 
v rybářských osadách, nebo zábavu a veselí v pohodlně 
vybavených turistických komplexech. užijete si koupání 
v průzračném, nezkaleném moři, procházky po čistých 
oblázkových plážích a i konejšivý stín borových a olivových 
hájů na pobřeží. ve vnitrozemí si vychutnáte svěží vítr 
v borových lesích i na vinicích, zkusíte si sběr lanýžů, či 
divokého chřestu a podíváte se, jak se pěstují olivy.

Města a městečka: správní město pazin, největší město 
Istrie pula, nejmenší městečko na světě Hum, středověká městečka 
rovinj, poreč, Labin, Grožnjan, Motovun aj.

Přírodní zajímavosti: Národní park brijuni, vápencové jeskyně bare-
dine (poreč), pohoří Ćićarica s kaňonem veli draga, lesopark Moto-
vunský les, Zlatý mys (rovinj), Šijanský les (pula), mys Kamenjak, 
Medulinské soustroví a Limský kanál.

Místní dobroty a suvenýry: kvalitní olivy a olivový olej, z koření 
rozmarýn a bobkový list, rozmarýnový med, lahodná istrijská vína Mal-
vasija a teran, lanýže (tartuffi), klasický majolikový džbánek bukaleta, 
nebo tradiční dechový nástroj roženice.

Zábava pro děti
aquapark Istralandia (kousek od Novigradu), aquapark Aquacolors 
v poreči, dinopark ve Funtaně, safari park na ostrově veli brijun

Pula
pula je rušné, turistické město, kterému se podařilo udržet přátelskou 
atmosféru menších městeček. Najdete tu báječné pláže a pobřeží 
s borovými lesíky, přátelskými kavárnami a tavernami, nad kterými se 
ve večerním slunci nese křik racků. Co v pule musíte vidět: Amfiteátr, 
Herkulovu bránu, Chrám sv. Augusta, Mořské akvárium ve verudele, 
svítící obry.
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Apartmány a bungalovy Savudrija 

Poloha: jednopodlažní řadové domky v zeleni, cca 9 km od centra města umag. Vy-
baVení: restaurace, směnárna, sejf za poplatek, terasa. v blízkosti se nachází Kanegra 
Fun resort, koktejl bar, parkoviště. UbytoVání: bungalovy (Hr-001b) - 2lůžkový pokoj 
se sprchou a WC, sAt tv, WI-FI za poplatek, telefonem, s možností přistýlky, balkonem 
nebo terasou. pokoj typu M - pohled moře. Apartmány (Hr-0015) - typ 1/2+2 Ap - cca 
35m² - 2lůžková ložnice, typ 1/4+2 Ap - velikost cca 47m² - dvě 2lůžkové ložnice a typ 
1/4+2 sup - 75 m²- dvě 2lůžkové ložnice, apartmán je na patro. vždy denní místnost se 
2 lůžky (rozkládací gauč) s možností přistýlky, vybavený kuchyňský kout, sprcha nebo 
vana a WC, telefon, sAt tv, WI-FI za poplatek, balkon nebo terasa. StraVoVání: bunga-
lovy: polopenze: snídaně a večeře formou bufetu, k polopenzi nápoje ZdArMA (místní 
nealkoholické nápoje, pivo, víno). Apartmány: vlastní, s možností dokoupení polopenze 
- na ceny se informujte na www.ckvt.cz. Pláž: kamenitá, oblázková, betonová plata, cca 
100-300 m. SPort: venkovní bazén, plážový volejbal, animace pro děti a dospělé, teni-
sové kurty, minigolf, stolní tenis, vodní sporty dle místní nabídky. Poznámka: parkování 
ZdArMA. pobyt se psem - platba na místě: 13 Eur/pes/den (hmotnost psa max. 10 kg).

HR-001B / cena za oSobU/t ýden (kč) od 6 290 Kč / os.
buNGALov

pŘI
 poČtu
osob

strAvA
— 16.6.-23.6. 23.6.-7.7. — 7.7.-21.7. — 21.7.-18.8.

1.9.-8.9. — — 25.8.-1.9. — 18.8.-25.8. —

1/2+1 BGW 2 Polopenze 7 490 7 790 8 990 9 190 9 490 9 690 10 290
1/2+1 BGW-M 2 Polopenze 7 890 8 190 9 290 9 390 9 990 9 990 10 690
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně denně
SleVy: dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě do 12 let na přistýlce - ZDARMA. Druhé 
dítě od 3 do 9 let bez lůžka se stravou - sleva 50 %. Dítě do 12 let s 1 dospělým - sleva 25 %. Osoba od 12 let na 
přistýlce - sleva 25 %. zVláŠtní SleVy: při zakoupení pobytu v období 14.6.-21.6. vám poskytneme mimořádnou 
slevu 10 %.

HR-0015 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 1 990 Kč / os.
ApArtMáN

pŘI
 poČtu
osob

— 16.6.-23.6. — 23.6.-7.7. 7.7.-14.7. 14.7.-21.7. 21.7.-18.8.

1.9.-8.9. — 25.8.-1.9. — — 18.8.-25.8. —

1/2+2 AP 4 2 790 3 790 4 390 4 490 4 990 5 390 5 690
1/4+2 AP 6 1 990 2 790 3 190 3 490 3 890 3 990 4 290
1/4+2 AP-SUP 6 2 190 2 990 3 290 3 690 3 990 4 190 4 490
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 3 let bez nároku na lůžko - ZDARMA (zapůjčení dětské postýlky na vyžádání).

DopRAvA:   2 590 Kč (z Brna 2 390 Kč) trasa B, C  

cena zahrnUje: ApArtMáNY - 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyň-
ského vybavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid. buNGALovY - 7x ubyto-
vání, 7x polopenzi, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 sb. možnoSt 
dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/
den, nad 18 let – 40 Kč/den.

100 vZDálenost 
oD Moře

Dítě 
ZDARMA

pobyt Možný 
se pseM

ChOrVAtSKO  >  umag

Apartmány Polynesia 

100 venkovní 
bAZén

vZDálenost 
oD Moře

pláž  
pRo Děti

pobyt Možný 
se pseM

Poloha: v částečně zalesněné oblasti Katoro, cca 3 km severně od umagu. VybaVení: 
klimatizovaná recepce, směnárna, taneční terasa, WI-FI a sejf na recepci za poplatek, 
v blízkosti - restaurace, kavárna, pizzerie, market. UbytoVání: typ 1/2 bGW  - cca 27 m2 - 
jedna místnost se 2lůžky, typ 1/2+2 bGW - cca 46 m2, 2lůžková ložnice a denní místnost 
s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, typ 1/4+1 bGW - cca 52 m2, 2lůžková ložnice, 2 lůžka 
na galerii a denní místnost s rozkládacím gaučem (přistýlka pro jednu osobu), typ 1/2+1 
studIo - cca 32 m2, jedna místnost se 2 lůžky a rozkládacím gaučem, typ 1/2+1 Ap - 
cca 39 m2 - 2lůžková ložnice a denní místnost s rozkládacím gaučem, s možností další 
přistýlky. typ 1/2+2 Ap - cca 47 m2 - 2lůžková ložnice a denní místnost s rozkládacím 
gaučem pro 2 osoby, typ 1/2+3 Ap - cca 50 m2 - 2lůžková ložnice a denní místnost s roz-
kládacím gaučem pro 2 a 1 osobu, vždy vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC, sAt tv, 
telefon, balkon nebo terasa. StraVoVání: vlastní, s možností dokoupení snídaní, večeří 
nebo polopenze formou bufetu (na ceny stravování se informujte v CKvt), v centrální 
restauraci. Pláž: přírodní kamenitá, oblázková, betonová plata, cca 100-500 m. SPort: 
venkovní bazén se sladkou vodou, dětský bazén, tenisové kurty, stolní tenis, hřiště pro 
míčové hry, dětské hřiště, plážový volejbal, animace (15.6.–15.9.), aerobic, vodní sporty. 
Poznámka: parkování je možné přímo u apartmánu ZdArMA. Hosté mohou za poplatek 
využívat služby wellness center nacházejících se u hotelů sol umag. do centra umagu 
jezdí turistický vláček. pobyt se psem - platba na místě, cca 13 Eur/pes/den.

HR-0012 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 2 390 Kč / os.
ApArtMáN

pŘI
poČtu
osob

26.5.-2.6. 2.6.-16.6. 16.6.-23.6. — 23.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8.

— 1.9.-8.9. — 25.8.-1.9. — 18.8.-25.8. —

1/2 BGW 2 3 990 4 690 6 490 7 490 7 790 8 990 9 590
1/2+2 BGW 4 3 290 3 590 4 590 4 990 5 790 6 690 6 990
1/4+1 BGW 5 2 890 3 190 3 990 4 490 5 490 6 190 6 490
1/2+1 STUDIO 3 2 590 2 990 4 190 4 890 4 990 5 790 5 990
1/2+1 AP 3 2 990 3 490 4 590 5 290 5 390 6 590 6 890
1/2+2 AP 4 2 690 2 990 3 990 4 590 4 790 5 690 5 990
1/2+3 AP 5 2 390 2 690 3 390 3 890 4 290 4 990 5 190
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 3 let bez nároku na lůžko - ZDARMA (zapůjčení dětské postýlky zDarMa).

DopRAvA:   2 590 Kč (z Brna 2 390 Kč) trasa B, C  

cena zahrnUje: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vy-
bavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu, zákonné 
pojištění dle zákona č. 159/1999 sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včet-
ně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 Kč/den, nad 18 let - 40 Kč/den.

–20 % do 31. 1.

–15 % do 15. 3.

–20 % do 31. 1.

–15 % do 15. 3.

venkovní 
bAZén
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ChOrVAtSKO  >  umag

Poloha: apartmány ve středisku stella Maris, vzdálené 2 km od centra města 
umag. VybaVení: restaurace, aperitiv bar, internetový koutek, sejf, parkoviště.
UbytoVání: rekonstruované klimatizované apartmány typ 1/2+1 Ap, typ 1/2+2 Ap 
supErIor, 1/2+2 Ap prEMIuM - velikost cca 30 m2 - jedna 2lůžková ložnice, denní 
místnost s 1-2 přistýlkami (rozkládací gauč), vždy vybavený kuchyň. kout (mikro-
vlnná trouba), sprcha a WC, sAt tv, telefon, WI-FI ZdArMA, balkon nebo terasa. 
typ 1/2+2 Ap supErIor se nachází v patře a má balkon, typ 1/2+2 Ap prEMIuM 
je v přízemí s terasou. StraVoVání: vlastní, s možností dokoupení snídaní, večeří 
nebo polopenze. Pláž: oblázková, kamenitá, betonová plata, cca 200 m. SPort: 
venkovní bazén s mořskou vodou, dětský bazén, hřiště pro míčové hry, volejbalové 
hřiště, tenisové kurty, stolní tenis, animace pro děti, dětské hřiště, vodní sporty, 
potápěčské centrum s potápěčskou školou, půjčovna kol. Poznámka: parkování 
ZdArMA. pobyt se psem - platba na místě: 13 Eur/pes/den. Zapůjčení dětské 
postýlky na vyžádání - ZdArMA.

HR-0011 / cena za oSobU/t ýden (kč)                                             od 3 590 Kč / os.
ApArtMáN

pŘI
 poČtu
osob

26.5.-2.6. 2.6.-16.6. — 16.6.-23.6. — 23.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8.

— — 1.9.-8.9. — 25.8.-1.9. — 18.8.-25.8. —

1/2+1 AP 3 3 790 4 190 5 190 6 390 8 190 8 590 8 990 9 290
1/2+2 AP-PReM 4 3 790 3 990 4 890 5 890 7 290 8 190 8 890 8 990
1/2+2 AP-SU 4 3 590 3 890 4 690 5 490 6 990 7 390 8 190 8 390
Možné nástupy na pobyt    denně denně denně denně denně denně denně denně

DopRAvA:   2 590 Kč (z Brna 2 390 Kč) trasa B, C  

cena zahrnUje: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského 
vybavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu, zákon-
né pojištění dle zákona č. 159/1999 sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/
den, snídaní: dítě do 5 let – ZdArMA, dítě od 5 do 14 let v období: do 2.6. a od 
8.9. - 690 Kč/os./týden, 2.6. - 8.9. - 790 Kč/os./týden, osoba od 14 let v období: do 
2.6. a od 8.9. - 1290 Kč/os./týden, 2.6. - 8.9. - 1490 Kč/os./týden, večeří: dítě do 5 
let - ZdArMA, dítě od 5 do 14 let v období: do 2.6. a od 8.9. - 1190 Kč/os./týden, 
2.6. - 8.9. - 1390 Kč/os./týden, osoba od 14 let v období: do 2.6. a od 8.9. - 2190 
Kč/os./týden, 2.6. - 8.9. - 2690 Kč/os./týden, polopenze: dítě do 5 let - ZdArMA, 
dítě od 5 do 14 let v období: do 2.6. a od 8.9. - 1690 Kč/os./týden, 2.6. - 8.9. - 1990 
Kč/os./týden, osoba od 14 let v období: do 2.6. a od 8.9. - 3390 Kč/os./týden, 2.6. 
- 8.9. - 3990 Kč/os./týden.

Apartmány Sol Stella 

200 venkovní 
bAZén

vZDálenost 
oD Moře kliMAtiZAce pobyt Možný 

se pseM

Poloha: apartmány umístěné v zeleni, v jednom z nejhezčích zálivů Istrie, cca 10 km  
severně od umagu. VybaVení: klimatizovaná recepce, součástí areálu - restaurace, 
pizzerie, směnárna, WI-FI a sejf na recepci za poplatek, terasa, market. UbytoVání: 
apartmány typ 1/2+2+1 - velikost 36 m2 - jedna 2lůžková ložnice, denní místnost s roz-
kládacím gaučem a křeslem, přistýlka na vyžádání, typ 1/4+1 - velikost cca 46 m2 
- jedna 2lůžková ložnice s oddělenými lůžky, jedna 1lůžková ložnice a denní místnost 
s rozkládacím gaučem, typ 1/4+2+1 - velikost cca 60 m2 - dvě 2lůžkové ložnice s od-
dělenými lůžky, denní místnost se 2 lůžky (rozkládací gauč), s možností přistýlky pro 
dítě do 12 let (přistýlka na vyžádání), vždy vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC, sAt 
tv, WI-FI za poplatek, telefon, balkon nebo terasa. StraVoVání: vlastní, s možností 
dokoupení snídaní, večeří nebo polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, k večeři 
ZdArMA točené místní nápoje - pivo, víno, min. voda, džus, v centrální restauraci. 
Pláž: oblázková a kamenitá, cca 50-500 m. SPort: tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, 
hřiště pro míčové hry, plážový volejbal ZdArMA, animace, mini club pro děti od 5 do 
12 let (červenec-srpen), večerní zábava několik dní v týdnu (červenec-srpen) s živou 
hudbou, půjčovna kol, vodní sporty. Lehátka a slunečníky na pláži - za poplatek. Po-
známka: v blízkosti je pláž FKK. pobyt se psem - platba na místě, cca 13 Eur/pes/den.

HR-0013 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 1 990 Kč / os.
ApArtMáN

pŘI
 poČtu
osob

21.4.-26.5. 26.5.-2.6. 2.6.-16.6. 16.6.-23.6. — 23.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8.

8.9.-15.9. — 1.9.-8.9. — 25.8.-1.9. — 18.8.-25.8. —

1/2+2+1 BGW 4 1 990 2 190 2 490 3 590 3 990 4 290 4 990 5 390
1/4+1 BGW 5 1 990 2 190 2 490 3 390 3 390 3 990 4 790 4 990
1/4+2+1 BGW 6 1 990 1 990 2 290 2 990 3 390 3 590 4 390 4 390
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 3 let bez nároku na lůžko - ZDARMA (zapůjčení dětské postýlky zDarMa). Na vyžádání - dítě do 
12 let na 7. lůžku v 1/4+2+1 a 5. lůžku v 1/2+2+1 - platí 1390 Kč/os./týden.

DopRAvA:   2 590 Kč (z Brna 2 390 Kč) trasa B, C  

cena zahrnUje: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vy-
bavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu, zákon-
né pojištění dle zákona č. 159/1999 sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 Kč/den, nad 18 let - 40 Kč/den, 
snídaní: dítě do 5 let – ZdArMA, dítě od 5 do 14 let – 690 Kč/os./týden, osoba od 14 
let – 1290 Kč/os./týden, večeří: dítě do 5 let - ZdArMA, dítě od 5 do 14 let v období: 
do 2.6. a od 8.9. - 990 Kč/os./týden, 2.6. - 8.9. - 1290 Kč/os./týden, osoba od 14 
let v období: do 2.6. a od 8.9. - 1990 Kč/os./týden, 2.6. - 8.9. - 2390 Kč/os./týden.

Apartmány Kanegra 

50 vZDálenost 
oD Moře

pobyt Možný 
se pseM

wi-fi ZA
poplAtek

apartmány Sol Katoro – Umag na www.ckvt.cz  |

–20 % do 31. 1.

–15 % do 15. 3.

–20 % do 31. 1.

–15 % do 15. 3.

pláž  
pRo Děti

pláž  
pRo Děti
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hotel a Village Sol garden Istra 

Doporučujeme pro rodiny s dětmi Poloha: moderní, zrekonstruovaný hotel 
a village, v částečně zalesněné oblasti Ka-

toro, cca 3 km severně od umagu. VybaVení: restaurace s nabídkou chorvatské i meziná-
rodní kuchyně, aperitiv bar, snack bar, kongresový sál, tv místnost, směnárna, terasa. 
UbytoVání: HotEL (Hr-011s) - klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, fénem, 
balkonem, sAt tv, minibarem (na vyžádání), telefonem, sejfem, WI-FI, s možností přistýl-
ky. pokoje prEMIuM jsou prostornější. pokoje FAMILY jsou dva 2lůžkové pokoje se  
2 koupelnami, s možností přistýlky. vILLAGE (Hr-001C) - klimatizované 2lůžkové pokoje 
se sprchou, WC, telefonem, sAt tv, WI-FI, minibarem (na vyžádání), sejfem a balkonem, 
typ 1/2+2 - 2lůžkový pokoj a denní místnost s rozkládacím gaučem, se sprchou, WC, tele-
fonem, sAt tv, minibarem a sejfem a balkonem, typ 1/4+1 - dva 2lůžkové pokoje - jedna 
ložnice s manželským lůžkem a rozkládacím křeslem a druhá ložnice se dvěmi oddělenými 
lůžky, dvě koupelny, WC, telefon, sAt tv, minibar a sejf, balkon. pokoje prEMIuM jsou 
prostornější. pokoje pooL - mají orientaci na bazén. StraVoVání: polopenze - snídaně 
a večeře formou bufetu. bonus pro děti ve věku 5-12 let: v době od 13.00 do 15.00 oběd 
(koláče, pizza, hranolky), v době od 12.00 do 17.00 - nealkoholické točené nápoje, odpo-
lední zmrzlina. Pláž: přírodní kamenitá, oblázková, betonová plata, cca 150 m. SPort: 
několikaúrovňový venkovní bazén s vodopády a vodními atrakcemi, skluzavkami (na roz-
loze 1 100 m2), dětský bazén, wellness centrum, whirlpool, sauna (turecká, finská, solná), 
masáže, fitness, tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, plážový volejbal, hřiště pro míčové 
hry, animace, dětský klub (Club 4, Club 8, Club 13, teenagers Club), vodní sporty, jezdec-
ké centrum. Poznámka: místo ideální pro milovníky cyklistiky, půjčovna, úschovna 
a servis kol. Hotel je vhodný i pro náročnější klientelu. Možnost zajištění parkovacího 
místa - na vyžádání. Možnost čerpání večeří v hotelích soL AurorA nebo soL uMAG - po 
dohodě s recepcí. 

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle zá-
kona č. 159/1999 sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu, osoby do 18 let - 30 Kč/den, nad 18 let - 40 Kč/den.

HR-001S, HR-001V / cena za oSobU/t ýden (kč)                         od 12 890 Kč / os.
poKoJ

pŘI
 poČtu
osob

26.5.-2.6. 2.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8.

— — 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. — 18.8.-25.8. —

HR-001S - HOTEL SOL GARDEN ISTRA

1/2+1 SWCB-ClASSIC 2 13 990 15 590 16 990 17 990 18 390 19 690 20 690
1/2+1 PReMIUM-BAzén 2 14 690 15 990 18 290 19 290 19 590 20 890 21 890
1/2+1 PReMIUM-MOře 2 14 690 15 990 18 290 19 290 19 590 20 890 21 890
1/2+2+1 B-FAMIlY 4 24 190 26 590 29 390 31 190 31 690 33 790 35 390
1/2+2+1 BM-FAMIlY 4 25 190 27 490 30 790 32 590 32 990 35 390 36 790
HR-001V - VILLAGE SOL GARDEN ISTRA

1/2+1 SWCB-ClASSIC 2 12 890 13 990 15 390 16 390 16 790 18 290 18 990
1/2+1 SWCB-POOl 2 13 190 14 690 16 190 17 190 17 490 18 790 19 790
1/2+1 SWCB-PReM-POOl 2 13 990 15 390 17 590 18 590 18 990 20 190 21 190
1/2+2 FAMIlY-BAzén 2 20 990 23 290 25 890 27 390 27 990 29 990 31 490
1/4+1 FAMIlY 4 22 990 25 590 27 290 28 990 29 590 31 890 33 290
1/4+1 SWCB-POOl 4 23 690 26 290 28 890 30 490 30 990 33 390 34 990
1/4+1 SWCB-POOl 4 26 990 24 290 31 590 33 290 33 890 36 490 38 190
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně denně

SleVy Pro hotel (hr-001S): dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. SleVy Pro Pokoj 1/2+1: 
dítě do 12 let na přistýlce - ZDARMA. Druhé dítě od 3 do 9 let bez lůžka se stravou - sleva 50 %. Dítě do 12 let s 1 
dospělým - sleva 25 %. osoba od 12 let na přistýlce - sleva 25 %. SleVy Pro Pokoj 1/2+2+1: 1., 2. i 3. dítě do 
12 let se 2 dospělými - ZDARMA. osoba od 12 let na 3. i 4. lůžku - sleva 65 %. SleVy Pro hotel (hr-001V): dítě 
do 3 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. SleVy Pro Pokoj 1/2+1: dítě do 12 let na přistýlce - ZDARMA. 
Druhé dítě na pokoji od 3 do 9 let bez lůžka se stravou - sleva 50 %. Dítě do 12 let s 1 dospělým - sleva 25 %. Osoba 
od 12 let na přistýlce - sleva 25 %. SleVy Pro Pokoj 1/2+2: dítě do 12 let na přistýlce se 2 dospělými - ZDARMA. 
SleVy Pro Pokoj 1/4+1: 1., 2. i 3. dítě do 12 let se 2 dospělými - ZDARMA. Osoba od 12 let na 3. i 4. lůžku - sleva 
65 %. zVláŠtní SleVy: při zakoupení pobytu v období 14.6.-21.6. vám poskytneme mimořádnou 10 % slevu.

DopRAvA:   2 590 Kč (z Brna 2 390 Kč) trasa B, C  

kliMAtiZAceDítě 
ZDARMA 150 vZDálenost 

oD Moře
RoDinné 
pokoje wellness

Hotel Sipar, Hotel melia Coral, Hotel a residence Sol umag – Umag na www.ckvt.cz    

–20 % do 31. 1.

–15 % do 15. 3.

venkovní 
bAZén
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hotel Sol aurora 

Poloha: hotel je umístěn v turistické oblasti Katoro, cca 2,5 km od centra města. 
VybaVení: restaurace, aperitiv bar, prodejna suvenýrů, parkoviště, WI-FI ZdArMA. 
UbytoVání: klimatizované 1-2lůžkové pokoje se sprchou a WC, telefonem, lednič-
kou, fénem, sejfem, sAt tv, připojení k internetu, balkonem, některé s možností 
přistýlky (rozkládací gauč). pokoje prEMIuM jsou orientovány na moře. pokoje su 
jsou orientovány na park. typ 1/2 CLAssIC-Fb - menší (cca 23 m2) 2lůžkové pokoje 
s francouzským lůžkem. pokoje 1/2+2 FAMILY - ložnice se 2 lůžky a patrovou po-
stelí. StraVoVání: služby ALL INCLusIvE - snídaně, oběd a večeře formou bufetu, 
od 10:00 do 18:00 hod. občerstvení u bazénu, místní alkoholické a nealkoholické 
nápoje od 8:00 do 24:00 hod. na lobby baru (víno, pivo, vybrané alkoholické nápoje, 
voda, káva, čaj). Pláž: oblázková, kamenitá, betonová plata, cca 30 m. SPort: ven-
kovní bazén, dětský bazén, animace pro děti i dospělé, v blízkosti hotelu - tenisové 
kurty (tenisová škola), minigolf, plážový volejbal, stolní tenis, hřiště pro míčové hry, 
půjčovna kol. Poznámka: služby ALL INCLusIvE dále zahrnují - 1x tenis v průběhu 
pobytu, badminton, stolní tenis, aerobic, pilates, zapůjčení společenských her, za-
půjčení kol. přistýlky v hotelu jsou na vyžádání.

HR-001U / cena za oSobU/t ýden (kč) od 13 190 Kč / os.
poKoJ

pŘI
 poČtu
osob

26.5.-2.6. 2.6.-16.6. 2.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8.

— — — 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. — 18.8.-25.8. —

1/2 ClASSIC-FB 2 14 690 13 190 16 190 17 990 18 590 19 890 19 990 20 690
1/2 ClASSIC 2 15 790 14 290 17 290 18 990 19 790 20 890 20 990 21 890
1/2+1 SWC-SU 2 15 990 14 390 17 790 19 690 20 290 21 490 21 790 22 390
1/2+1 SWCB-SU 2 16 290 14 890 18 290 19 990 20 690 21 990 22 290 22 990
1/2+1 PReMIUM-MOře 2 16 990 15 590 18 990 20 790 21 690 22 690 22 990 23 790
1/2+2 FAMIlY 2 24 490 22 190 27 390 29 990 31 190 32 890 33 290 34 490
1/2+2 FAMIlY-M 2 24 890 22 790 28 790 31 490 32 390 34 290 34 690 35 690
1/1 ClASSIC 1 21 890 19 690 24 190 26 790 27 990 29 690 29 990 31 190
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně denně denně

SleVy Pro Pokoje 1/2+1: dítě do 3 let bez lůžka se stravou se 2 dospělými - ZDARMA. Dítě do 12 let na 
přistýlce - zDarMa. Dítě od 3 do 9 let bez lůžka se stravou se 2 dospělými - sleva 50 %. Osoba od 12 let na přistýlce 
- sleva 25 %. Dítě do 12 let s 1 dospělým - sleva 25 %. SleVy Pro Pokoje 1/2: dítě do 3 let bez lůžka se stravou 
se 2 dospělými - ZDARMA. Dítě od 3 do 9 let bez lůžka se stravou se 2 dospělými - ZDARMA. Dítě do 12 let s 1 
dospělým - sleva 25 %. SleVy Pro Pokoj 1/2+2: dítě do 12 let na přistýlce - ZDARMA. 

DopRAvA:   2 590 Kč (z Brna 2 390 Kč) trasa B, C  

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x služby ALL INCLusIvE, pobytovou taxu, zákon-
né pojištění dle zákona č. 159/1999 sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 Kč/den, nad 18 let - 40 Kč/den.

Dítě 
ZDARMA 30All 

inclusive
vZDálenost 
oD Moře kliMAtiZAce wi-fi

ZDARMA

Mobilní domky Kastanija 

Poloha: kemp Kastanija se nachází cca 3 km severně od centra města Novigrad. Vy-
baVení: v areálu - restaurace, bar, obchod. UbytoVání: klimatizované mobilní domky 
- typ 1/4+2 MH - cca 32 m2 - dvě 2lůžkové ložnice (jedna s manželskou postelí 
a druhá s oddělenými lůžky), denní místnost s rozkládacím gaučem, typ 1/6+2 MH 
- cca 34 m2 - tři 2lůžkové ložnice (jedna s manželskou postelí, ostatní dvě s odděle-
nými lůžky), denní místnost s rozkládacím gaučem, vždy vybavený kuchyň. kout, 2 
koupelny, tv, terasa se zahradním nábytkem. StraVoVání: vlastní. Pláž: oblázková, 
betonová plata, cca 250 m, sprchy na pláži. SPort: venkovní bazén, dětské hřiště, 
animace, Wellness zóna - sauna, whirpool, masáže, tenisové kurty, minigolf, plážový 
volejbal - vzdálené cca 1 km od kempu, vodní sporty dle místní nabídky. Poznámka: 
pobytová taxa cca 1 Eur/os./den - platba na místě. povinný doplatek za závěrečný 
úklid - 30 Eur/domek/pobyt - platba na místě. vratná kauce - 100 Eur/domek - 
platba na místě. v ceně nejsou zahrnuty lůžkoviny a ručníky - možnost zapůjčení 
na místě za poplatek - lůžkoviny: dvoulůžko 15 Eur, jednolůžko - 10 Eur, ručníky: 
4 Eur. Nárok na ubytování vzniká po 16 hodině. speciální nabídka - ZdArMA - 1 
vstup na 2 hodiny do Wellness zóny (sauna a jacuzzi) v termínu od 19. 5. - 23. 6. 
s minimálním počtem 5 nocí a 8. 9. - 29. 9. s minimálním počtem 3 nocí. 

HR-2821 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 2 590 Kč / os.
doMEK

pŘI
 poČtu
osob

28.4.-19.5. 19.5.-23.6. — 23.6.-14.7. 14.7.-25.8.

8.9.-29.9. — 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/4+2 MH 4 3 190 5 690 6 190 7 590 9 390
1/6+2 MH 6 2 590 4 390 4 790 5 890 7 490
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně So
SleVy: osoba na přistýlce - ZDARMA. zVláŠtní SleVy: v termínech do 7.7. a od 8.9. vám bude poskytnuta při 
pobytu na 21 nocí - sleva 30 %, na 14 nocí - sleva 20 %, na 6 nocí - sleva 15 %, na 5 nocí - sleva 20 %. V termínu 
pobytu 1.9.-8.9. vám bude poskytnuta při pobytu na 7 nocí sleva 15 %. V termínu pobytu 9.6.-23.6. vám bude 
poskytnuta mimořádná sleva 25 % . Slevy nelze kombinovat, ani sčítat se slevou za včasný nákup.

DopRAvA:   

cena zahrnUje: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského 
vybavení, zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 sb. možnoSt dokoUPení: ces-
tovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 Kč/den, nad 
18 let - 40 Kč/den.

* AKCE platí pro termíny pobytů do 14.7. a od 8.9., v ostatních termínech sleva 10 %.
** AKCE platí pro termíny pobytů do 14.7. a od 8.9., v ostatních termínech sleva 5 %.

kliMAtiZAce250 venkovní 
bAZén

vZDálenost 
oD Moře wellness

Hotel Sipar, Hotel melia Coral, Hotel a residence Sol umag – Umag na www.ckvt.cz    

–20 % do 31. 1.

–15 % do 15. 3.

–15 % do 31. 1.*

–10 % do 30. 4.**
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hotel aminess Laguna 

Náš tip – kam za sportem
Novigrad se profiluje jako destinace pro sportovně zaměřenou rekreaci. Lze provo-
zovat tenis, malou kopanou, volejbal, plážový volejbal, házenou, basketbal, fotbal, 
minigolf, kuželky, paragliding, volné lezení, cyklistiku a další. Z vodních sportů pak 
sportovní rybolov (nejlepší rybářské terény jsou při pobřeží mezi zátokami Dajla 
na severu a Mirna na jihu), jachting (marina Novigrad), kanoistiku na řece Mirně. 
K dispozici je i moderní sportovní hala.

Náš tip – aquaparky Aquacolors a Istralandia
Jeden z největších (7,5 hektarů) a nejmodernějších aquaparků v Evropě Aquaco-
lors s kapacitou 5 000 návštěvníků denně se nachází v Poreči, v blízkosti komplexů 
Plava a Zelena Laguna. Chloubou aquaparku je jeho 12 tobogánů a skluzavek, pře-
devším jedinečný Magicone (ale i Looping Rockets, Multislide, Free Fall, Turbolance 
a další). Tobogány a skluzavky jsou dlouhé 100 až 200 metrů. V centru parku je 
na ploše 2 700 m2 ohromný bazén s umělými vlnami. V blízkosti jsou odpočinkové 
plochy, plážový volejbal, boxerský ring, rodeo býk, surf simulátor atd. Samozřejmě  
také restaurace, pizzerie, kavárny. Za celodenní vstupenku zaplatí zájemce cca 
185 HRK a za děti do 15 let cca 145 HRK. 
Aquapark Istralandia se nachází 9 km od oblíbeného letoviska Novigrad, u vesni-
ce Brtonigla. Je otevřený celoročně a rozkládá se na ploše 80 000 m². Chlubí se 
největším bazénem s vlnobitím v Evropě, v němž se dá také surfovat nebo se vozit 
na gumových člunech. Na návštěvníky čeká 20 různých tobogánů a skluzavek, ale 
i gejzíry, vulkány, mlhy, fontány a vodopády. 

kliMAtiZAce

Poloha: na okraji borového háje, cca 800 m od centra Novigradu. VybaVení: 
restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar, směnárna, sejf, tv místnost, terasa, 
WI-FI v lobby baru i na pokojích ZdArMA. UbytoVání: menší klimatizované 2lůž-
kové pokoje se sprchou a WC, sAt tv, telefonem, fénem, s možností přistýlky. při 
využití přistýlky je prostor v pokoji velmi omezen. StraVoVání: snídaně a večeře 
formou bufetu. K večeři jsou ZdArMA místní nápoje: víno, pivo, čepované nealko-
holické nápoje. Pláž: přírodní oblázková a kamenitá, cca 100 m, vhodná pro děti. 
SPort: venkovní bazén se sladkou vodou, dětský bazén, za poplatek - tenisové kur-
ty, stolní tenis, minigolf, hřiště pro míčové hry, plážový volejbal, možnost zapůjčení 
jízdních kol, aerobic, animace. Možnost využívání sauny, whirlpoolu, masáží, solária 
a vnitřního bazénu v hotelu Maestral (za poplatek).

100 vZDálenost 
oD Moře

wi-fi
ZDARMA

Dítě 
ZDARMA

venkovní 
bAZén

HR-002l / cena za oSobU/t ýden (kč) od 7 990 Kč / os.
poKoJ

pŘI
 poČtu
osob

— — 19.5.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-25.8.

22.9.-13.10. 15.9.-22.9. 8.9.-15.9. — 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/2+1 SWCB 2 7 990 8 990 10 990 10 990 11 990 13 490 14 490
1/2+1 SWCBM 2 8 490 9 490 11 490 11 490 12 490 14 490 15 490
Možné nástupy na pobyt denně denně denně So So So So

SleVy Pro Pobyty V období od 16.6. do 8.9.: dítě do 14 let se 2 dospělými - ZDARMA. Dítě od 14 do 17 let 
se 2 dospělými - sleva 50 %. Osoba od 17 let se 2 dospělými - sleva 20 %. V období 16.6.-30.6. a 25.8.-8.9. lze na omezený 
počet pokojů uplatnit navíc tyto slevy: dítě do 14 let s 1 dospělým - sleva 50 %. Dítě od 14 do 17 let s 1 dospělým - sleva 
30 %. Na slevy v období do 16.6. a od 8.9. se informujte na www.ckvt.cz.

DopRAvA:   2 590 Kč (z Brna 2 390 Kč) trasa B, C  

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, zákonné pojiště-
ní dle zákona č. 159/1999 sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně 
pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den.

*AKCE platí pro termíny pobytů 14.7.-25.8., v ostatních termínech sleva 10 %.

–15 % do 31. 12.*

–10 % do 31. 1.

–5 % do 31. 3.

ChOrVAtSKO  >  NoVIgRaD 

pláž 
pRo Děti

Při zakoupení
autobusové dopravy
a ubytování 
vám poskytneme
níže uvedené slevy
na ubytování i dopravu.

Nelze kombinovat se slevou 
za včasný nákup.

–10 %  do 31. 1.

–5 %  do odjezdu

Při zakoupení
autobusové dopravy
a ubytování
vám poskytneme
níže uvedené 
na ubytování i dopravu.

Nelze kombinovat se slevou 
za včasný nákup.

  autobusem

výhodNě
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ChOrVAtSKO  >  NoVIgRaD

hotel aminess maestral 

Doporučujeme pro náročné Poloha: moderní hotel, vzdálený cca 
800 m od centra Novigradu. VybaVení: 

restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar, směnárna, sejf, tv místnost, výtah, 
kongresový sál, kosmetika, kadeřnictví, prodejna suvenýrů, terasa, parkoviště 
ZdArMA, WI-FI ZdArMA. UbytoVání: klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou 
nebo vanou a WC, LCd sAt tv, telefonem, fénem, sejfem, WI-FI ZdArMA, miniba-
rem a s možností přistýlky. pokoje 1/2+2 suItE - klimatizovaná 2lůžková ložnice 
(oddělené postele) a denní místnost s možností přistýlky (rozkládací gauč), sprcha 
nebo vana a WC, LCd sAt tv, telefon, fén, sejf, WI-FI ZdArMA, minibar. pokoje 1/4 
sWCbM FAMILY - dva 2lůžkové pokoje propojené dveřmi, vždy se sprchou a WC, 
LCd sAt tv, telefonem, fénem, sejfem, WI-FI ZdArMA, minibarem, 2 balkony. po-
koje označené best price - jsou pokoje za zvýhodněnou cenu. StraVoVání: snídaně 
formou bufetu, polopenze - snídaně a večeře formou bufetu. K večeři do 30. 5. a od 
15. 9. jsou ZdArMA místní nápoje: víno, pivo, čepované nealkoholické nápoje. Pláž: 
přírodní oblázková a kamenitá, cca 100 m, vhodná pro děti. SPort: vnitřní bazén 
s mořskou vodou, venkovní bazén se sladkou vodou, dětský bazén, fitness, aerobic, 
animace, tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, hřiště pro míčové hry, plážový volej-
bal, možnost zapůjčení jízdních kol. Wellness centrum (2 500 m2) - za poplatek 
masáže, finská sauna, parní koupel, bio sauna, ledová jeskyně, whirlpool, relax 
zóna, beauty zóna. Poznámka: lehátka a slunečníky u bazénu v omezeném množ-
ství ZdArMA.

Hotel nabízí mimořádné zázemí pro aktivní dovolenou.

HR-002M / cena za oSobU/t ýden (kč) od 9 290 Kč / os.
poKoJ

pŘI
 poČtu
osob

27.1.-17.3. 24.3.-28.4. 28.4.-19.5. 19.5.-23.6. 23.6.-14.7. 14.7.-25.8.

22.9.-12.11. 15.9.-22.9. 8.9.-15.9. — 25.8.-8.9. —

1/2+1 SWC-BeST PRICe 2 9 290 9 990 12 690 14 290 18 390 20 290
1/2+1 SWC 2 10 290 11 190 13 990 15 990 20 290 22 590
1/2+1 SWCB 2 11 190 12 390 14 990 16 990 21 790 23 590
1/2+1 SWCBM 2 11 690 12 890 15 790 17 390 22 590 24 790
1/4 SWCBM FAMIlY 4 12 990 14 590 17 190 18 590 23 990 26 990
1/2+2 SUITe-M 2 13 390 15 490 18 190 19 590 26 490 28 790
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně
SleVy Pro Pokoj 1/2+1 a 1/2+2: dítě do 7 let se 2 dospělými - ZDARMA. Dítě do 7 let s 1 dospělým - sleva 
50 %. Dítě od 7 do 14 let se 2 dospělými - sleva 50 %. Dítě od 7 do 14 let s 1 dospělým - sleva 30 %. Osoba od 
14 let na přistýlce - sleva 20 %. SleVy Pro Pokoj 1/4 FamIly: dítě do 14 let se 2 dospělými - sleva 30 %. 
zVláŠtní SleVy: v termínech pobytů 2.4.-26.4., 3.6.-23.6. a 29.9.-11.11. vám poskytneme mimořádnou slevu 
10 %. V termínech pobytů 2.5.-9.5. a 13.5.-18.5. vám poskytneme mimořádnou slevu 15 %. zvláštní slevy nelze 
kombinovat se slevou za včasný nákup. v termínech pobytů s platností zvláštních slev jsou děti do 14 let na 
přistýlce - ZDARMA. Osobám starším 65 let poskytneme v termínech pobytů do 23.6. od 8.9. slevu 10 % - nelze 
sčítat se slevou za včasný nákup ani s mimořádnou slevou.  

DopRAvA:   2 590 Kč (z Brna 2 390 Kč) trasa B, C  

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu. Na vyžádání: dětská postýlka - ZdArMA.

kliMAtiZAceDítě 
ZDARMA 100 vZDálenost 

oD Moře
RoDinné 
pokoje

venkovní 
bAZén

vnitřní 
bAZén wellness wi-fi

ZDARMA

Vybrané apartmány Novigrad, mobilní domky materada – Novigrad na www.ckvt.cz  |

–10 % do 31. 1.

–5 % do 28. 2.
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ChOrVAtSKO  >  PoReč

Apartmány Lanterna Sunset a Lanterna typ a a B 

Doporučujeme pro rodiny s dětmi Poloha: jedno z nejznámějších středi-
sek se nachází na zalesněném poloost-

rově Lanterna, který je známý vynikající ochranou životního prostředí, cca 13 km 
severně od poreče. VybaVení: restaurace, aperitiv bar, směnárna, WI-FI na recepci 
ZdArMA, sejf (za příplatek), market, cukrárny, zábavní centrum Zodiac s letní tera-
sou a diskotékou. UbytoVání: apartmán LANtErNA suNsEt (Hr-1854) - typ 1/A3 
Ap - velikost cca 37 m2 - jedna 2lůžková ložnice a denní místnost s rozkládacím 
gaučem, typ 1/A4 Ap - velikost cca 44 m2 - jedna 2lůžková ložnice, denní místnost 
se 2 lůžky (rozkládací gauč), typ 1/A6 Ap - dvě 2lůžkové ložnice a denní místnost 
s rozkládacím gaučem, vždy vybavený kuchyň. kout (mikrovl. trouba, varná konvi-
ce), sAt tv, sprcha a WC, balkon. Apartmány LANtErNA tYp A (Hr-1853) - typ 1/
A3 Ap - velikost cca 37 m2 - jedna 2lůžková ložnice a denní místnost s rozkládacím 
gaučem, typ 1/A4 Ap - velikost cca 44 m2 - jedna 2lůžková ložnice, denní místnost 
se 2 lůžky (rozkládací gauč), typ 1/A6 Ap - velikost cca 90 m2 - dvě 2lůžkové ložnice, 
denní místnost s rozkládacím gaučem, vždy vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC, 
balkon. typ 1/A6 Ap má dvě koupelny a je na patro. Apartmány LANtErNA tYp b 
(Hr-1856)- typ 1/b3 Ap - velikost cca 37 m2 - jedna 2lůžková ložnice a denní míst-
nost s rozkládacím gaučem, typ 1/b4 Ap - velikost cca 44 m2 - jedna 2lůžková lož-
nice, denní místnost se 2 lůžky (rozkládací gauč), typ 1/b6 Ap - velikost cca 90 m2 

- dvě 2lůžkové ložnice, denní místnost s rozkládacím gaučem, vždy vybavený ku-
chyň. kout, sprcha a WC, balkon. typ 1/A6 Ap má dvě koupelny a je na patro. 
Apartmány typu A jsou vybaveny modernějším zařízením než apartmány typu b. 
StraVoVání: vlastní. Pláž: přírodní kamenitá, oblázková, betonová plata cca 50 - 
150 m, sprchy na pláži, lehátka a slunečníky na pláži za poplatek. SPort: tenisové 
kurty, stolní tenis, minigolf, hřiště pro míčové hry, animace pro děti (Maro Club pro 
děti 4-12 let), vodní sporty, půjčovna kol. Poznámka: bonus pro klienty: uvítací zá-
bavný večer, hlídané parkoviště - ZdArMA. typ 1/A6 Ap - prodej na vyžádání. pobyt 
se psem - platba na místě, cca 10 Eur/den (platí pro Lanternu typ A).

HR-1853, 4 / cena za oSobU/t ýden (kč)                                         od 1 690 Kč / os.
ApArtMáN

pŘI
 poČtu
osob

— 26.5.-2.6. 2.6.-9.6. 9.6.-23.6. — 23.6.-28.7. 28.7.-18.8.

8.9.-15.9. — — — 1.9.-8.9. 18.8.-1.9. —

HR-1853 - LANTERNA TyP A

1/A6 AP 6 1 990 2 490 3 290 3 690 3 690 4 890 6 290
1/A4 AP 4 2 190 2 790 3 490 3 790 3 890 4 990 6 590
1/A3 AP 3 2 290 2 890 3 690 3 990 3 990 5 390 6 790
HR-1854 - LANTERNA SuNSET

1/A6 AP 6 2 290 2 790 3 590 4 390 4 290 5 690 7 690
1/A4 AP 4 2 590 3 290 4 190 4 690 4 690 5 990 8 190
1/A3 AP 3 2 590 3 290 4 190 4 890 4 790 6 290 7 990
HR-1856 - LANTERNA TyP B

1/B6 AP 6 1 690 2 190 2 890 3 290 3 290 4 490 5 790
1/B4 AP 4 1 690 2 190 2 890 3 290 3 290 4 390 5 990
1/B3 AP 3 1 790 2 390 3 190 3 490 3 490 4 590 6 190
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko - ZDARMA.

DopRAvA:   2 590 Kč (z Brna 2 390 Kč) trasa B, C  

cena zahrnUje: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vy-
bavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu, zákonné 
pojištění dle zákona č. 159/1999 sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včet-
ně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 Kč/den, nad 18 let - 40 Kč/den. Na 
vyžádání: dětská postýlka (5 Eur/den) - platba na místě.

100 vZDálenost 
oD Moře

pláž  
pRo Děti

wi-fi
ZDARMA

pobyt Možný 
se pseM

–15 % do 31. 1.
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ChOrVAtSKO  >  PoReč 

hotel Laguna materada 

Doporučujeme pro rodiny s dětmi Poloha: příjemný hotel, na malém polo-
ostrůvku, cca 3 km severně od centra 

města. VybaVení: klimatizovaná restaurace, aperitiv bar, kavárna, WI-FI ZdArMA, 
výtah, směnárna, sejf, kongresový sál, tv místnost, prodejna suvenýrů, kadeřnický 
salón, taneční terasa, parkoviště. UbytoVání: klimatizované 2lůžkové pokoje se spr-
chou a WC, balkonem, sAt tv, telefonem, fénem, sejfem a s možností přistýlky (při 
využití přistýlky jsou pokoje méně prostorné). přistýlka není vhodná pro dospělou 
osobu. StraVoVání: snídaně a večeře formou bufetu, k večeři nápoje ZdArMA 
(místní točené pivo, víno, voda, džus). Pláž: přírodní kamenitá, travnatá, betonová 
plata, cca 100 m. SPort: venkovní bazén se sladkou vodou, dětský bazén, rehabili-
tační centrum, tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, hřiště pro míčové hry, dětské 
hřiště, plážový volejbal, animace, vodní sporty. Poznámka: welcome drink při příjez-
du (v termínu 28.5.- 8.9.). Animační program pro teenagery 13-17 let (17.6.-25.8.), 
pro děti 4-12 let v rámci animačního programu (20.5.- 15.9.), dopolední občerstve-
ní v rámci animačního programu (dezert nebo sendvič nebo snack). Lehátka u ba-
zénu ZdArMA (v omezeném množství), parkování za poplatek - cca 1 Eur/den - 
platí se jednorázově na recepci. 

HR-003M / cena za oSobU/t ýden (kč) od 7 990 Kč / os.
poKoJ

pŘI
 poČtu
osob

— 2.6.-16.6. 16.6.-23.6. — 23.6.-21.7. 21.7.-28.7. 28.7.-11.8.

8.9.-29.9. — 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. 11.8.-18.8. —

1/2+1 SWCB 2 7 990 10 490 11 490 12 890 14 990 15 990 16 590
1/2+1 SWCBM 2 8 490 10 990 12 190 13 590 15 890 16 990 17 690
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 12 let se 2 dospělými - ZDARMA. Dítě od 12 do 14 let se 2 dospělými - sleva 70 %. Dítě od 14 do 18 
let se 2 dospělými - sleva 30 %. Dítě do 7 let s 1 dospělým - sleva 50 %. Dítě od 7 do 14 let s 1 dospělým - sleva 30 %. 
Dítě od 14 do 18 let s 1 dospělým - sleva 20 %.

DopRAvA:   2 590 Kč (z Brna 2 390 Kč) trasa B, C  

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den.

Dítě 
ZDARMA 100 vZDálenost 

oD Moře kliMAtiZAce wi-fi
ZDARMA

Poloha: apartmány jsou situovány uprostřed borovicemi porostlého poloostrův-
ku Zelena Laguna, cca 5 km od centra poreče. VybaVení: v areálu - restaurace, 
směnárna, sejf, WIFI na recepci ZdArMA, v blízkosti - market, pizzerie, kavárna, 
grilovací terasa, rybí restaurace, cukrárna, pivnice. UbytoVání: jednoduše zařízené 
apartmány. typ 1/4+1 Ap - cca 38 m2 - dvě 2lůžkové ložnice (jedna s manželskou 
postelí a jedna s oddělenými lůžky délky 180 cm), vybavený kuchyň. kout, sprcha 
a WC, fén, sAt tv, telefon, balkon nebo terasa, s možností přistýlky (délka 80x160 
cm). StraVoVání: vlastní, s možností dokoupení polopenze formou bufetu v hotelu 
delfin. Pláž: kamenitá, oblázková, betonová plata, cca 50-200 m, sprchy na pláži.  
SPort: v blízkosti - tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, hřiště pro míčové hry, 
plážový volejbal, tobogán na pláži, půjčovna kol, loděk, hřiště pro petanque, bazén 
v blízkém kempu. Poznámka: poplatek za parkování - cca 1 Eur/den - platí se na 
místě.

HR-0031 / cena za oSobU/t ýden (kč)                                             od 1 990 Kč / os.
ApArtMáN

pŘI
 poČtu
osob

— — — 9.6.-30.6. 30.6.-21.7. 21.7.-4.8.

1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 11.8.-25.8. — 4.8.-11.8. —

1/4+1 AP 4 1 990 2 390 3 690 3 890 4 890 5 390
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně

SleVy: osoba na přistýlce v období od 25.8. - 1690 Kč/os./týden, 9.6.-25.8. - 2490 Kč/os./týden.

DopRAvA:   2 590 Kč (z Brna 2 390 Kč) trasa B, C  

cena zahrnUje: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského 
vybavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu, zákon-
né pojištění dle zákona č. 159/1999 sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/ 
den, polopenze: dítě do 4 let – ZdArMA, dítě od 4 do 12 let – 1590 Kč/os./týden, 
osoba od 12 let – 3190 Kč/os./týden.

Apartmány astra 

100 venkovní 
bAZén

vZDálenost 
oD Moře

pláž  
pRo Děti

Napsali nám …
Ubytování je jednoduše zařízené, ale čisté, obsahuje vše co je potřeba. Oceňuji dvě 
dveřmi oddělené ložnice a kuchyň. Dobrý areál, mnoho prostoru okolo, 2 hřiště, 
bazén v sousedním kempu i u hotelu Delfín, dále půjčovna kol, skútrů po čluny, 
šlapadla, i adrenalinové vyžití. U moře travnatý prostor se spoustou stromů, vždy 
se najde místo kdykoli přes den. S dětmi doporučuji.

K. J., Křelov

apartmány Laguna galijot – Poreč na www.ckvt.cz  |

– 800 Kč do 28. 2.
 za dospělou osobu
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Poloha: hotel vhodný pro cestování ve dvou, obklopen borovým hájem cca 1 km od 
centra poreče. VybaVení: restaurace, terasa, WI-FI v lobby baru, aperitiv bar, kon-
gresový sál, parkoviště. UbytoVání: 2lůžkové pokoje s vanou a WC, balkonem, sAt 
tv, telefonem, fénem. StraVoVání: snídaně a večeře formou bufetu. Pláž: přírodní 
kamenitá, oblázková cca 100-200 m. SPort: venkovní bazén s mořskou vodou, dětský 
bazén, sauna, masáže, dětské hřiště, animace pro děti, minigolf, tenisové kurty, stolní 
tenis, plážový volejbal, vodní sporty, půjčovna kol. Poznámka: parkování za poplatek 
cca 1 Eur/den. Na vyžádání - dětská postýlka (5 Eur/den). 

HR-185B / cena za oSobU/t ýden (kč) od 9 190 Kč / os.
poKoJ

pŘI
 poČtu
osob

26.5.-2.6. — — 2.6.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-28.7. 28.7.-25.8.

— 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. — — 25.8.-1.9. —

1/2 SWCB-SU 2 9 190 9 490 11 690 10 390 10 990 13 190 15 490
1/2 SWCBM-SU 2 10 990 11 590 14 190 12 690 13 490 15 990 18 990
1/1 SWCB-SU 1 11 990 12 490 15 390 13 690 14 590 17 390 20 490
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně denně
SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě do 12 let na základním lůžku - sleva 20 %.

DopRAvA:   2 590 Kč (z Brna 2 390 Kč) trasa B, C  

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle zá-
kona č. 159/1999 sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den. 

hotel Pical 

venkovní 
bAZén100 vZDálenost 

oD Moře
wi-fi
ZDARMA

ChOrVAtSKO  >  PoReč

Vybrané apartmány Fiore Poreč 

Poloha: apartmány v obydlené části poreče. VybaVení: v blízkosti - restaurace, 
kavárny, pizzerie, market, směnárna. UbytoVání: typ 1/2 studIo - 20-25 m2 - 2lůž-
kový pokoj s vybaveným kuchyň. koutem, typ 1/A2 Ap - 20-30 m2 - 2lůžková ložnice, 
denní místnost, typ 1/A3 Ap - 20-35 m2 - 2lůžková ložnice, denní místnost s rozklá-
dacím gaučem pro 1 osobu, typ 1/4 studIo - 30-40 m2 - 2lůžková ložnice, denní 
místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, typ 1/b4 Ap - 40-45 m2 - dvě 2lůžkové 
ložnice, denní místnost, typ 1/b5 Ap - velikost 40-50 m2 - dvě 2lůžkové ložnice, 
denní místnost s rozkládacím gaučem pro 1 osobu, typ 1/6 studIo - velikost 50-
60 m2 - dvě 2lůžkové ložnice, denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, 
vždy vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC, balkon nebo terasa. studIo 1/4 je bez 
balkonu a terasy. Apartmány s možností dokoupení klimatizace. StraVoVání: vlast-
ní. Pláž: přírodní, kamenitá, betonová plata, cca 600-2500 m. SPort: sportovní 
vyžití dle místní nabídky. Poznámka: přihlašovací poplatek cca 3 Eur/os. - platí se 
jednorázově na místě. pobyt se psem cca 8 Eur/den - platba na místě.

HR-1591 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 2 990 Kč / os.
ApArtMáN

pŘI
 poČtu
osob

24.3.-16.6. 16.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-25.8.

22.9.-13.10. 1.9.-22.9. 25.8.-1.9. —

1/2 STUDIO 2 4 190 4 990 5 990 6 790
1/A2 AP 2 4 490 5 390 6 390 7 190
1/A3 AP 3 3 690 4 290 4 990 5 590
1/4 STUDIO 4 3 190 3 790 4 290 4 890
1/B4 AP 4 3 690 4 390 4 990 5 490
1/B5 AP 5 3 290 3 990 4 490 4 990
1/6 STUDIO 6 2 990 3 690 4 190 4 590
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně

SleVy: dítě do 7 let bez nároku na lůžko na vyžádání - v termínech do 7.7. a od 1.9. - 1690 Kč/týden, 7.7. - 1.9. - 
1 990 Kč/týden. zVláŠtní SleVy: při zakoupení pobytu na 7 nocí v termínu do 6.7. a od 1.9. vám poskytneme 
mimořádnou slevu 15 %. 

DopRAvA:  

cena zahrnUje: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského 
vybavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu, zákon-
né pojištění dle zákona č. 159/1999 sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/ den, nad 18 let – 40 Kč/ 
den. Na vyžádání: klimatizace - 1/2 studIo, 1/A2 Ap, 1/A3 Ap, 1/4 studIo - 1990 
Kč/apartmán/týden, 1/6 studIo, 1/b4 Ap, 1/b5 Ap - 2890 Kč/apartmán/týden. 
dětská postýlka do 7.7. a od 1.9. 1590 Kč/týden, 7.7.-1.9. - 1990 Kč/týden.

600 vZDálenost 
oD Moře

pobyt Možný 
se pseM

Hotel Flores, Hotel Laguna Parentium – Poreč na www.ckvt.cz   

–15 % do 1. 1.

–10 % do 31. 1.

Tip na výlet – Motovun
Populární výletní cíl. Známé náměstí Josefa Ressela, vynálezce lodního šroubu, 
který se narodil v Chrudimi. Rostou tu pod povrchem vzácné lanýže, na jejichž 
vyhledávání se používají zvlášť vycvičení psi (případně i vepři). Je zde známá re-
staurace Gigante, kde lze ochutnat lanýže. Na horním náměstí je opevněný Měst-
ský palác - kaštel (Gradska palača) ze 14. - 19. stol. pozdně renesanční kostel sv. 
Štěpána (Sveti Stjepan) s cennými obrazy, několik románských a gotických domů, 
románsko-gotická zvonice. Z okolí pocházejí výborná vína: motovunski teran, pi-
not a malvazija. konají se zde pikniky, koncertní a divadelní představení, výstavy. 
Mimo jiné se v Motovunu každoročně konají tvůrčí setkání chorvatských a ital-
ských výtvarníků. Díla, která při něm vytvoří, zůstávají v městečku.
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ChOrVAtSKO  >  PoReč

hotel Laguna molindrio 

Doporučujeme pro náročné Poloha: moderní hotel leží cca 4 km od 
centra poreče, v části Zelena Laguna. 

VybaVení: restaurace, aperitiv bar, kadeřnický salón, směnárna, sejf, WI-FI ZdAr-
MA, terasa, parkoviště. UbytoVání: klimatizované 1-2lůžkové pokoje se sprchou 
a WC, sAt tv, minibarem, telefonem, fénem, sejfem, s možností přistýlky. StraVo-
Vání: snídaně a večeře formou bufetu, ke snídani ZdArMA sekt. Pláž: oblázková, 
travnatá, cca 300 m. SPort: venkovní bazén se sladkou vodou, minigolf, hřiště pro 
míčové hry, animace pro děti a dospělé (27.5-15.9.), fitness, beauty a wellness cen-
trum - sauna, relax zóna, whirlpool, masáže, plážový volejbal, tenisové kurty, 
squash, vodní sporty. Poznámka: lehátka u bazénu a na pláži ZdArMA (pouze 
v omezeném množství), zapůjčení ručníků u bazénu (na vratnou kauci). poplatek za 
parkování - cca 1 Eur/den - platí se jednorázově na recepci.  

HR-003n / cena za oSobU/t ýden (kč) od 7 990 Kč / os.
poKoJ

pŘI
 poČtu
osob

— 19.5.-23.6. — — — 23.6.-21.7. 21.7.-18.8.

8.9.-1.10. — 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. — —

1/2+1 SWC 2 7 990 10 590 11 490 12 890 14 690 14 990 15 890
1/2+1 SWCB 2 8 690 11 190 11 990 13 590 15 690 15 890 16 990
1/1 SWC 1 8 690 11 790 12 690 14 690 16 790 16 590 17 890
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 12 let na přistýlce - ZDARMA. Dítě od 12 do 14 let na přistýlce - sleva 50 %. Dítě od 14 do 17 let na 
přistýlce - sleva 20 %. Dítě do 7 let s 1 dospělým - sleva 50 %. Dítě od 7 do 14 let s 1 dospělým - sleva 30 %.

DopRAvA:   2 590 Kč (z Brna 2 390 Kč) trasa B, C  

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle 
zákona č.159/1999 sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den.

venkovní 
bAZénkliMAtiZAceDítě 

ZDARMA 100 vZDálenost 
oD Moře

hotel Laguna mediteran 

Poloha: příjemný, architektonicky moderně řešený hotel, umístěný v cedrovém 
háji, cca 2 km jižně od centra poreče, v části plava Laguna. VybaVení: klimatizo-
vaná restaurace, taverna, aperitiv bar, kongresový sál, směnárna, WI-FI na re-
cepci ZdArMA, sejf, tv místnost, výtah, terasa. UbytoVání: menší klimatizované 
2lůžkové pokoje se sprchou a WC, sAt tv, telefonem, fénem, některé s možností 
přistýlky. StraVoVání: snídaně a večeře formou bufetu, ZdArMA ke snídani sekt, 
k večeři od 26.4. do 30.9. tyto točené nápoje: místní víno, pivo, džus, voda. Pláž: 
přírodní kamenitá, cca 100 m, sprchy na pláži. SPort: venkovní bazén s mořskou 
vodou, dětský bazén, tobogán na pláži, tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, hřiště 
pro míčové hry, dětské hřiště, aerobic, plážový volejbal, animace (27.5-8.9.), vodní 
sporty. Poznámka: poplatek za parkování - cca 1 Eur/ den - platí se jednorázově na 
recepci. Možnost zapůjčení ručníků u bazénu (za vratnou kauci). Lehátka u bazénu 
ZdArMA v omezeném množství.

HR-003R / cena za oSobU/t ýden (kč)                                            od 6 990 Kč / os.
poKoJ

pŘI
 poČtu
osob

28.4.-19.5. — 19.5.-23.6. — — 23.6.-21.7. 21.7.-18.8.

— 8.9.-29.9. — 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. —

1/2 SWC 2 6 990 7 390 10 190 10 790 11 990 14 290 14 790
1/2+1 SWCB 2 7 590 7 690 10 490 11 490 12 890 14 690 15 790
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 12 let na přistýlce - ZDARMA. Dítě od 12 do 14 let na přistýlce - sleva 70 %. Dítě od 14 do 18 let na 
přistýlce - sleva 20 %. Dítě do 7 let s 1 dospělým - sleva 50 %. Dítě od 7 do 14 let s 1 dospělým - sleva 30 %. Dítě od 
14 do 18 let s 1 dospělým - sleva 20 %.

DopRAvA:   2 590 Kč (z Brna 2 390 Kč) trasa B, C  

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den.

kliMAtiZAceDítě 
ZDARMA 100 vZDálenost 

oD Moře
venkovní 
bAZén

wi-fi
ZDARMA

Náš tip na výlet
Tar - v Taru se nachází barokní farní kostel sv. Martina (Sveti Martin) z 18. stol., 
sv. Michala Archanděla (Sv. Mihovil Arhandjel) ze 13. stol. Na kopci Sveti Martin, 
nad Tarskou zátokou, jsou zříceniny románského kostelíka sv. Martina ze 13. stol.,  
1 km západně pozůstatky antické vily a zříceniny kostela sv. Kříže (Sveti Križ) 
ze 7. - 8. stol., též zbytky obranné věže Stari Tar. Zachovaly se tu některé zbytky 
původních osídlení: ilyrské gradiny (tj. opevněného ilyrského sídla), antické vily a 
antických hrobů.

Hotel Flores, Hotel Laguna Parentium – Poreč na www.ckvt.cz   

– 800 Kč do 28. 2.
 za dospělou osobu

–1 100 Kč do 28. 2.
 za dospělou osobu
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hotel Delfin 

Doporučujeme pro rodiny s dětmi Poloha: umístěný na poloostrůvku, v ze-
leni, cca 5 km jižně od centra poreče, 

v části Zelena Laguna. VybaVení: klimatizovaná restaurace, aperitiv bar, pool bar, 
směnárna, sejf na recepci za poplatek, tv místnost, WI-FI na recepci a v lobby baru 
ZdArMA, kongresový sál, internetová kavárna, prodejna suvenýrů, kadeřnický salón, 
výtah, terasa, úschovna kol, parkoviště. UbytoVání: menší 1-2lůžkové pokoje a 4lůž-
kové pokoje (2 spojené pokoje s 1 vstupem), se sprchou a WC, některé pokoje s mož-
ností přistýlky (dodáním přistýlky do 2lůžkového pokoje je prostor vELMI omezen). 
StraVoVání: polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, plná penze - snídaně, oběd, 
večeře formou bufetu. Pláž: přírodní kamenitá, oblázková, betonová plata, cca 100 
m, sprchy na pláži. SPort: venkovní bazén s mořskou vodou, tenisové kurty, stolní 
tenis, minigolf, hřiště pro míčové hry, plážový volejbal, aerobic, tobogán na pláži, 
animační program pro děti i dospělé (v termínu 3.6.-1.9.), vodní sporty. Poznámka: 
v blízkosti je sportovní hala Intersport centrum. poplatek za parkování cca 1 Eur/
den - platí se jednorázově na recepci. pobyt se psem cca 8 Eur/den - platí se na 
místě. 
cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi/plnou penzi, pobytovou taxu, zákonné 
pojištění dle zákona č.159/1999 sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včet-
ně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den. 

HR-003D / cena za oSobU/t ýden (kč)                                            od 4 990 Kč / os.
poKoJ

pŘI
 poČtu
osob

— — 2.6.-23.6. — — 23.6.-7.7. 7.7.-18.8.

8.9.-30.9. 1.9.-8.9. — 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. — —

POLOPENZE

1/2 SWC 2 4 990 5 790 6 190 7 390 7 990 7 990 8 790
1/2+1 SWCBM 2 5 790 6 190 6 690 7 790 8 490 8 690 9 590
1/4 SWCB 4 5 490 5 990 6 390 7 590 8 290 8 490 9 290
1/4 SWCBM 4 5 790 6 190 6 990 7 790 8 690 9 190 9 990
1/1 SWC 1 5 990 6 990 7 290 8 990 9 490 9 890 10 990
1/1 SWCB 1 6 590 6 990 7 590 9 390 10 190 10 290 11 490
PLNá PENZE

1/2 SWC 2 6 390 6 990 7 590 8 690 9 390 9 390 10 190
1/2+1 SWCBM 2 6 990 7 590 7 990 9 190 9 890 9 990 10 990
1/4 SWCB 4 6 890 7 390 7 790 8 990 9 690 9 890 10 690
1/4 SWCBM 4 6 990 7 590 8 490 9 190 9 990 10 590 11 390
1/1 SWC 1 7 590 8 390 8 590 10 390 11 190 11 290 12 490
1/1 SWCB 1 7 990 8 690 8 990 10 990 11 590 11 990 12 990
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně denně

SleVy Pro Pokoj 1/2+1: dítě do 12 let na přistýlce - ZDARMA. Dítě od 12 do 14 let na přistýlce - sleva 50 %. 
Dítě od 14 do 18 let na přistýlce - sleva 20 %. Dítě do 7 let s 1 dospělým - sleva 50 %. Dítě od 7 do 14 let s 1 do-
spělým - sleva 30 %. Dítě od 14 do 18 let s 1 dospělým - sleva 20 %. SleVa Pro Pokoje 1/4: dítě do 14 let se 2 
dospělými - sleva 50 %.

DopRAvA:   2 590 Kč (z Brna 2 390 Kč) trasa B, C  

Dítě 
ZDARMA 100 vZDálenost 

oD Moře
RoDinné 
pokoje

venkovní 
bAZén

pobyt Možný 
se pseM

pláž  
pRo Děti

wi-fi
ZDARMA
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ChOrVAtSKO  >  PoReč

hotel Plavi 

Poloha: klimatizovaný hotel, umístěný v zeleni, cca 5 km od centra poreče, v části 
Zelena Laguna. VybaVení: restaurace, aperitiv bar, WI-FI ZdArMA, kongresový sál, 
prodejna suvenýrů, směnárna, sejf, terasa. UbytoVání: klimatizované 2lůžkové po-
koje se sprchou a WC, sAt tv, ledničkou (za poplatek), telefonem, fénem, některé 
s balkonem. StraVoVání: snídaně a večeře formou bufetu. K večeři jsou ZdArMA 
místní točené víno, pivo, džus, voda. Pláž: kamenitá, oblázková, betonová plata, 
cca 50 m, sprchy na pláži. SPort: venkovní bazén se sladkou vodou, lehátka u bazé-
nu - ZdArMA (pouze v omezeném množství), animace (27.5.-1.9.), tenisové kurty, 
minigolf, stolní tenis, vodní sporty. Poznámka: poplatek za parkování - cca 1 Eur/
den - platí se jednorázově na recepci. 

HR-003P / cena za oSobU/t ýden (kč) od 6 390 Kč / os.
poKoJ

pŘI
 poČtu
osob

— — 16.6.-23.6. — 23.6.-21.7. 21.7.-18.8. 21.7.-18.8.

8.9.-15.9. 1.9.-8.9. — — 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. —

1/2 SWC 2 6 390 8 490 8 690 9 390 11 290 11 790 11 790
1/2 SWCB 2 6 890 8 990 8 890 9 890 11 690 12 790 12 790
1/2 SWCBM 2 7 590 9 690 9 590 10 590 12 390 13 790 13 790
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně denně

SleVy: Dítě do 7 bez lůžka ZDARMA. Dítě do 7 let s 1 dospělým - sleva 50 %. Dítě od 7 do 14 let s 1 dospělým - sleva 
30 %. Dítě od 14 do 18 let s 1 dospělým - sleva 20 %. 

DopRAvA:   2 590 Kč (z Brna 2 390 Kč) trasa B, C  

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle 
zákona č.159/1999 sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna, osoby do 18 let – 30 Kč/den, osoby nad 18 let – 40 Kč/den.

*AKCE platí pro termíny pobytů 3.6.-11.8.

kliMAtiZAceDítě 
ZDARMA 50 vZDálenost 

oD Moře
venkovní 
bAZén

Poloha: hotel obklopený subtropickou vegetací, cca 5 km od poreče. VybaVení: kli-
matizovaná restaurace, aperitiv bar, internetová kavárna, WI-FI ZdArMA, prodejna 
suvenýrů, konferenční sál, směnárna, terasa. UbytoVání: klimatizované 1-2lůžkové 
pokoje se sprchou a WC, sAt tv, telefonem, fénem, s možností přistýlky. pokoj 
typu 1/2+2 - 2lůžkový pokoj s rozkládacím gaučem 190x110 cm. StraVoVání: služ-
by ALL INCLusIvE - plná penze formou bufetu, odpolední snack od 16:30 do 17:30, 
pozdní občerstvení od 22:00 do 23:00, místní nealkoholické a alkoholické nápoje, 
káva, čaj od 8:00 do 23:00. Pláž: přírodní, kamenitá, oblázková, betonová plata, 
cca 150 m, sprchy na pláži. SPort: venkovní bazén se sladkou vodou, dětský ba-
zén, vodní sporty, půjčovna kol, animace pro děti a dospělé. Poznámka: program 
ALL INCLusIvE dále zahrnuje: tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, zapůjčení kol, 
squash, billiard, společenské hry - vše po předchozí domluvě s recepcí, 6x týdně 
jsou pořádány sportovní animace (turnaje) a animace pro děti a dospělé, 3x týd-
ně - večerní animační program. poplatek za parkování - cca 1 Eur/den - platí se 
jednorázově na recepci. Lehátka u bazénu ZdArMA (pouze v omezeném množství).

HR-003z / cena za oSobU/t ýden (kč) od 12 190 Kč / os.
poKoJ

pŘI
 poČtu
osob

9.6.-23.6. — 23.6.-14.7. — 14.7.-28.7. — 28.7.-4.8.

1.9.-9.9. 25.8.-1.9. — 18.8.-25.8. — 4.8.-18.8. —

1/2+1 SWC 2 12 190 13 790 15 390 15 390 16 290 16 990 18 190
1/2+1 SWCM 2 12 390 13 990 15 690 15 690 16 590 17 290 18 390
1/2+2 SWCM 2 12 690 14 290 15 890 15 890 16 790 17 490 18 590
1/1 SWC 1 13 990 15 990 17 490 19 390 18 390 18 990 20 490
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně denně

SleVy: 1. dítě do 14 let na přistýlce - ZDARMA. 2. dítě na přistýlce - sleva 50 %. Dítě do 7 let s 1 dospělým - sleva 50 %. 
Dítě od 7 do 14 let s 1 dospělým - sleva 30 %. Dítě od 14 do 18 let na přistýlce - sleva 20 %.

DopRAvA:   2 590 Kč (z Brna 2 390 Kč) trasa B, C  

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x služby ALL INCLusIvE, pobytovou taxu, zákonné 
pojištění dle zákona č. 159/1999 sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včet-
ně storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 Kč/den, nad 18 let - 40 Kč/den.

150All 
inclusive

vZDálenost 
oD Moře

kliMAtiZAce
wi-fi
ZDARMA

hotel Zorna 

Dítě 
ZDARMA

–1 100 Kč do 14. 3.
 za dospělou osobu

–900 Kč do 31. 3.*
 za dospělou osobu
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Poloha: klimatizovaný hotel, umístěný v zeleni, cca 5 km od centra poreče, v čás-
ti Zelena Laguna. VybaVení: restaurace, aperitiv bar, WI-FI ZdArMA, kongresový 
sál, prodejna suvenýrů, směnárna, sejf, terasa. UbytoVání: klimatizované 2lůžkové 
pokoje se sprchou a WC, sAt tv, telefonem, fénem, některé s možností přistýlky 
pro osoby do 18 let a některé s balkonem. StraVoVání: snídaně a večeře formou 
bufetu, v poledne na baru dezert nebo sendvič nebo snack. K večeři jsou ZdArMA 
místní točené víno, pivo, džus, voda (od 16.5-23.9.). Pláž: kamenitá, oblázková, 
betonová plata, cca 200 m, sprchy na pláži. SPort: venkovní a vnitřní bazén se 
sladkou vodou, dětský bazén, lehátka u bazénu - ZdArMA (pouze v omezeném 
množství), animace (27.5.-8.9.), tenisové kurty, minigolf, stolní tenis, plážový vo-
lejbal, dětské hřiště, vodní sporty. Poznámka: poplatek za parkování - cca 1 Eur/
den - platí se jednorázově na recepci.

HR-003I / cena za oSobU/t ýden (kč) od 6 390 Kč / os.
poKoJ

pŘI
 poČtu
osob

— 19.5.-23.6. — — 23.6.-21.7. 21.7.-25.8.

8.9.-22.9. — 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. — —

1/2+1 SWC 2 6 390 8 190 8 990 9 890 11 990 12 690
1/2+1 SWCBM 2 7 390 8 890 9 690 10 590 12 890 13 590
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 12 let se 2 dospělými - ZDARMA. Dítě od 12 do 14 let se 2 dospělými - sleva 50 %. Dítě od 14 do 18 
let se 2 dospělými - sleva 20 %. Dítě do 7 let s 1 dospělým - sleva 50 %. Dítě od 7 do 14 let s 1 dospělým - sleva 30 %. 
Dítě od 14 do 18 let 1 dospělým - sleva 20 %.

DopRAvA:   2 590 Kč (z Brna 2 390 Kč) trasa B, C  

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den.

*AKCE platí pro termíny pobytů do 11.8., od 11.8. sleva 800 Kč.

ChOrVAtSKO  >  PoReč

hotel Laguna Istra 

kliMAtiZAceDítě 
ZDARMA 200 vZDálenost 

oD Moře
venkovní 
bAZén

kliMAtiZAce

hotel Laguna albatros 

Doporučujeme pro náročné Poloha: renovovaný hotel, v zeleni, cca 
5 km jižně od centra města poreč. Vyba-

Vení: restaurace, snack bar s terasou, aperitiv bar s terasou, WIFI ZdArMA, prodej-
na suvenýrů, internet café. společenské prostory jsou klimatizované. UbytoVání: 
klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, balkonem, sAt tv, telefonem, fé-
nem, minibarem, sejfem, s možností přistýlky. StraVoVání: ALL INCLusIvE - plná 
penze formou bufetu, občerstvení u bazénu (od 11:00 do 23:30), místní nealkoho-
lické a alkoholické nápoje na baru (od 8:00 do 23:30). Pláž: oblázková, kamenitá, 
cca 150 m. pláž vhodná pro děti cca 200 m. SPort: 3 venkovní bazény se sladkou 
vodou, dětský bazén, masáže, tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, zapůjčení jízd-
ních kol, hřiště pro míčové hry, squash, animace, fitness, sportovní turnaje, plážový 
volejbal, dětské hřiště, vodní sporty. Poznámka: ALL INCLusIvE dále zahrnuje: te-
nisové kurty, stolní tenis, minigolf, zapůjčení jízdních kol, hřiště pro míčové hry, 
squash, billiard - vše po dohodě s recepcí. Každý den jsou pořádány sportovní ani-
mace (turnaje) a animace pro děti a dospělé. Zapůjčení ručníků u bazénu na kauci. 
poplatek za parkování - cca 1 Eur/den - platí se jednorázově na recepci. 

HR-003A / cena za oSobU/t ýden (kč) od 12 890 Kč / os.
poKoJ

pŘI
 poČtu
osob

19.5.-2.6. 2.6.-23.6. — — — 23.6.-28.7. 28.7.-18.8.

— — 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. — —

1/2+1 SWCB 2 12 890 14 690 15 190 16 990 18 190 19 490 20 290
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 14 let se 2 dospělými - ZDARMA. Dítě od 14 do 18 let se 2 dospělými - sleva 20 %. Dítě do 7 let s 1 
dospělým - sleva 50 %. Dítě od 7 do 14 let s 1 dospělým - sleva 30 %.

DopRAvA:   2 590 Kč (z Brna 2 390 Kč) trasa B, C  

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x služby ALL INCLusIvE, pobytovou taxu, zákonné 
pojištění dle zákona č. 159/1999 sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včet-
ně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den.

Dítě 
ZDARMA 100All 

inclusive
vZDálenost 
oD Moře

pláž  
pRo Děti

Napsali nám …
I když je hotel velký, značení je v něm velice přehledné, takže se člověk rychle zori-
entuje a nebloudí po chodbách. Všude čisto, hotelový personál vstřícný a ochotný. 
Každý den program pro děti i dospělé. Jídlo výborné, dostatek ovoce i zeleniny, 
velký výběr nápojů. U hotelu jsou k dispozici 3 bazény, k moři je to pomalou chůzí 
cca 10 minut. Přes silnici půjčovna kol, tenisové kurty a minigolf. V této destinaci 
jsem byla podruhé a opět velká spokojenost.  J. V., Praha 4

–1 000 Kč do 14. 4.*
 za dospělou osobu

–1 300 Kč do 28. 2.
 za dospělou osobu

wi-fi
ZDARMA
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Chorvatsko  >  VrsAr

hotel Pineta 

Poloha: hotel se nachází na kopci v blízkosti Vrsaru a skýtá krásný výhled na město 
i pobřeží s okolními ostrovy. VybaVení: restaurace, směnárna, WI-FI ZDARMA, sejf, 
terasa, parkování. UbytoVání: klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT 
TV, telefonem, minibarem, fénem, některé s možností přistýlky (rozkládací gauč) 
a balkonem. Pokoje SU mají pohled na park, pokoje PREMIUM na mořskou stranu. 
StraVoVání: snídaně formou bufetu, polopenze - snídaně a večeře formou bufetu. 
Pláž: kamenitá, část pláže je uměle vytvořená z oblázků, cca 100 m. SPort: vnitř-
ní bazén, venkovní bazén u apartmánů a bungalovů Belvedere, wellness - sauna, 
masáže, whirlpool, fitness (vše za poplatek), animace, v blízkosti stolní tenis, mini-
golf, volejbal, tenisové kurty. Poznámka: sleva za včasný nákup je vázaná na jméno 
účastníka. Při změně účastníka bude sleva za včasný nákup odebrána. 

HR-008P / cena za oSobU/t ýden (kč) od 6 490 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTU
oSoB

24.3.-28.4. 28.4.-19.5. 19.5.-16.6. — 16.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-1.9.

29.9.-4.11. 22.9.-29.9. — 15.9.-22.9. — 1.9.-15.9. —

ubytování se snídaní

1/2 SWCB-Su 2 6 490 6 990 8 390 8 790 10 390 11 690 13 390
1/2 PREMIuM 2 7 390 7 690 9 390 9 790 11 490 12 990 14 790
1/2+1 SWCBM-PREM 3 7 390 7 690 9 390 9 790 11 490 12 990 14 790
ubytování s polopenzí

1/2 SWCB-Su 2 9 290 9 990 11 290 11 690 13 190 14 590 16 190
1/2 PREMIuM 2 10 290 10 490 12 290 12 690 14 390 15 790 17 690
1/2+1 SWCBM-PREM 3 10 290 10 490 12 290 12 690 14 390 15 790 17 690
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. SleVa Pro PokoJ 1/2 PremIUm: dítě od 2 do 7 
let s 1 dospělým - sleva 40 %. SleVy Pro PokoJ 1/2+1: dítě od 2 do 7 let se 2 dospělými - ZDARMA. Dítě od 2 do 
7 let se 2 osobami - sleva 50 %. Osoba od 7 let na přistýlce - sleva 50 %.

DopRAvA:   

cena zahrnUJe: 7x ubytování, 7x snídani/polopenzi, pobytovou taxu, zákonné po-
jištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně 
pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den.

Dítě 
ZDARMA 100 venkovní 

bAZén
vnitřní 
bAZén

vZDálenost 
oD Moře

Poloha: moderní středisko v zalesněné části poloostrova, cca 800 m jižně od centra 
Vrsaru. VybaVení: klimatizovaná restaurace, směnárna, sejf, market, pizzerie, snack 
bar, WI-FI, terasa, parkování ZDARMA. UbytoVání: moderně zařízené klimatizované 
2lůžkové pokoje se sprchou a WC, terasou nebo balkonem, SAT TV, telefonem, fé-
nem, sejfem, lednicí, některé s možností přistýlky (rozkládací křeslo). Pokoje 1/2+2 
FAMILY - dvě 2lůžkové ložnice. StraVoVání: snídaně formou bufetu, polopenze - sní-
daně a večeře formou bufetu. Pláž: kamenitá, oblázková, betonová plata, cca 100 m. 
SPort: venkovní bazén se sladkou vodou, dětský bazén se sladkou vodou, tenisové 
kurty, stolní tenis, fitness, minigolf, aerobic, hřiště pro míčové hry, animace pro děti 
i dospělé, dětské hřiště, vodní sporty. Lehátka a slunečníky u bazénu a na pláži za 
poplatek. Poznámka: pokoje 1/2+2 FAMILY - prodej na vyžádání. Sleva za včasný ná-
kup je vázaná na jméno účastníka. Při změně účastníka bude sleva za včasný nákup 
odebrána. Na vyžádání: dětská postýlka (ZDARMA), pes v pokoji 1/2 ST (cca 10 EUR/
den) - platba na místě.

HR-008T / cena za oSobU/t ýden (kč) od 7 890 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTU
oSoB

28.4.-19.5. 19.5.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8.

8.9.-15.9. — 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. —

ubytování se snídaní

1/2 SWCB-ST 2 7 890 9 590 11 390 12 490 14 190 14 990
1/2+1 SWCB-Su 3 8 490 10 290 12 290 13 490 15 690 16 690
1/2+2 FaMIly 4 8 490 10 290 12 290 13 490 15 690 16 690
ubytování s polopenzí

1/2 SWCB-ST 2 10 790 12 490 14 190 15 290 16 990 17 890
1/2+1 SWCB-Su 3 11 390 13 190 15 190 16 290 18 590 19 590
1/2+2 FaMIly 4 11 390 13 190 15 190 16 290 18 590 19 590
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez lůžka se stravou - ZDARMA. SleVy Pro PokoJ 1/2: dítě od 2 do 12 let s 1 dospělým 
- sleva 40 %. SleVy Pro PokoJ 1/2+1: dítě od 2 do 12 let se 2 dospělými - ZDARMA. Dítě od 2 do 12 let s 1 
dospělým - sleva 50 %. Osoba od 12 let na přistýlce - sleva 50 %. SleVy Pro PokoJ 1/2+2 FamIly: dítě od 2 do 12 
let na lůžku se 2 dospělými - sleva 40 %.

DopRAvA:  

cena zahrnUJe: 7x ubytování, 7x snídani/polopenzi, pobytovou taxu, zákonné po-
jištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně 
pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 kč/den, nad 18 let - 40 kč/den. 

Bungalovy Petalon 

kliMAtiZAce kliMAtiZAceDítě 
ZDARMA 100 vZDálenost 

oD Moře
RoDinné 
pokoje

wi-fi
ZDARMA

Vybrané apartmány Vrsar – vrsar na www.ckvt.cz  |

–26 % do 15. 2.

–16 % do 15. 3.

–21 % do 15. 2.

–16 % do 15. 3.
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Doporučujeme pro rodiny s dětmi Poloha: komplex čtyř pavilonů v zeleni, 
v klidném prostředí, cca 3 km od Vrsa-

ru. VybaVení: restaurace, aperitiv bar, směnárna, sejf, terasa, WI-FI na recepci 
a u bazénu ZDARMA, parkoviště. UbytoVání: klimatizované 1-2lůžkové pokoje se 
sprchou a WC, balkonem, SAT TV, telefonem, fénem, sejfem, typ 1/2+2 FAMILY - dva 
2lůžkové pokoje oddělené dveřmi, pokoje SU - s možností přistýlky. StraVoVání: 
služby ALL INCLUSIVE - plná penze formou bufetu, od 17:00 do 18:00 - sendviče, 
pizza, koláčky, zmrzlina, káva, čaj, od 12:00 do 16:00 - letní saláty, těstoviny, rizoto, 
maso na grilu, od 10:00 do 21:00 - místní pivo, víno, džusy, voda, káva a čaj, od 
21:00 do 23:00 místní alkoholické nápoje, vodka, whisky. Pláž: přírodní kamenitá, 
oblázková, cca 50 m, sprchy na pláži. SPort: venkovní bazén, dětský bazén, teniso-
vé kurty, stolní tenis, minigolf, dětské hřiště, půjčovna kol, plážový volejbal, aerobic, 
animace, večerní program s živou hudbou, vodní sporty. Poznámka: služby ALL 
INCLUSIVE dále zahrnují: tenisové kurty, minigolf, trampolíny, zapůjčení kol, billi-
ard, vodní šlapadla, stolní tenis, plážový volejbal - vše po dohodě s recepcí, animace 
pro děti i dospělé, aquaerobic, ranní gymnastika, večerní program s živou hudbou, 
lehátka a slunečníky na pláži a u bazénu ZDARMA (v omezeném množství). Pokoje 
1/2+1 SWCBM-SU jsou přednostně obsazovány 3 osobami. Pokoje 1/2+2 FAMILY - 
prodej na vyžádání. Pobyt začíná obědem. Sleva za včasný nákup je vázaná na 
jméno účastníka. Při změně účastníka bude sleva za včasný nákup odebrána.

HR-008F / cena za oSobU/t ýden (kč) od 11 790 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTU
oSoB

19.5.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-1.9.

— — 1.9.-15.9. —

1/2 SWCBM-St 2 11 790 14 890 16 390 18 590
1/2+1 SWCBM- Su 3 12 790 15 990 17 390 19 790
1/2+2 FAMILY 4 11 790 14 890 16 390 18 590
1/1 SWCBM 1 17 590 21 990 24 190 27 490
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez lůžka se stravou - ZDARMA. SleVy Pro PokoJ 1/2: dítě do 12 let s 1 dospělým - sleva 
30 %. SleVy Pro PokoJ 1/2+1: dítě do 12 let se 2 dospělými - ZDARMA. Dítě do 12 let s 1 dospělým - sleva 
60 %. Osoba od 12 let na přistýlce - sleva 60 %. SleVy Pro PokoJ 1/2+2 FamIly: dítě do 12 let na lůžku se 2 
dospělými - sleva 30 %.

DopRAvA:   2 590 Kč (z Brna 2 390 Kč) trasa B, C  

cena zahrnUJe: 7x ubytování, 7x služby ALL INCLUSIVE, pobytovou taxu, zákonné 
pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včet-
ně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 kč/den, nad 18 let - 40 kč/den. Na 
vyžádání: dětská postýlka (ZDARMA).

all inclusive resort Funtana 

Dítě 
ZDARMA 50All 

inclusive
RoDinné 
pokoje

vZDálenost 
oD Moře kliMAtiZAce

chorVatsko  >  vrsar

Napsali nám …
Hotel Funtana – byli jsme velmi spokojeni. Program all inclusive, který mimo vy-
nikajícího jídla a velké nabídky nápojů, zahrnoval i lehátka u moře a spoustu 
sportovního vyžití, nás velmi nadchl. Personál ochotný a usměvavý, nic nebyl 
problém. Paní delegáta poskytla vyčerpávající informace. Opravdu jsme si to pěk-
ně užili. Aktivně i odpočinkově.

Ivana F., Plzeň

–21 % do 15. 2.

–16 % do 15. 3.
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Doporučujeme pro náročné Poloha: komplex budov v mírném svahu 
v zeleni, cca 500 m od centra městečka.

VybaVení: restaurace, aperitiv bar, bar u bazénu, směnárna, sejf, terasa, WI-FI ZDAR-
MA, parkoviště. UbytoVání: BUNgALoVY (HR008L) - rekonstruované, klimatizované 
2lůžkové pokoje se sprchou a WC, balkonem, SAT TV, telefonem, fénem, sejfem, mini 
lednicí, některé s možností přistýlky. Pokoje PREM jsou umístěny v 1. řadě od moře. 
kLIMATIZoVANé APARTMáNY (HR-0083) - typ 1/2+1 STUDIo - jedna místnost se 2 
lůžky a 1 lůžkem (rozkládací křeslo - NE gauč), typ 1/A2+1 AP, 1/A2+1 AP-B a 1/A2+2 
AP - jedna 2lůžková ložnice, denní místnost s 1-2 lůžky (rozkládací gauč), typ 1/
A2+2+2 AP - dvě 2lůžkové ložnice, denní místnost s možností přistýlky (rozkládací 
gauč pro 1 osobu nebo dvě malé děti), vždy vybavený kuchyň. kout, mikrovlnná 
trouba, kávovar, sprcha a WC, fén, SAT TV, telefon, sejf, přípojka na internet (přes 
pevnou linku) ZDARMA, balkon. Typ 1/A2+1 AP-B je umístěn v první řadě od moře. 
StraVoVání: bungalovy - snídaně formou bufetu nebo polopenze - snídaně a večeře 
formou bufetu. Pláž: přírodní kamenitá, oblázková, betonová plata, cca 50-150 m. 
SPort: moderní venkovní bazén se sladkou vodou, dětský bazén, aquaaerobic, v blíz-
kosti - tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, fitness, hřiště pro míčové hry, dětské 
hřiště, aerobic, vodní sporty, půjčovna kol a skútrů. Poznámka: parkování ZDARMA. 
Sleva za včasný nákup je vázaná na jméno účastníka. Při změně účastníka bude sleva 
za včasný nákup odebrána.

cena zahrnUJe: BUNgALoVY - 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, zákonné 
pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. APARTMáNY - 7x ubytování, spotřebu vody a ener-
gie, používání kuchyňského vybavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, 
pobytovou taxu, zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: 
cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 
18 let – 40 kč/den.

HR-008l / cena za oSobU/t ýden (kč) od 10 790 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTU
oSoB

28.4.-19.5. — 19.5.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8.

— 8.9.-15.9. — 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. —

1/2 SWCB-Su 2 10 790 11 390 12 990 15 690 16 990 18 990 19 990
1/2+1 SWCB-Su 3 10 790 11 390 12 990 15 690 16 990 18 990 19 990
1/2+1 SWCBM-PREM 2 11 590 12 190 13 990 16 890 18 190 20 290 21 690
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně denně
SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu ZDARMA. SleVy Pro PokoJ 1/2: dítě od 2 do 12 let  
s 1 dospělým - sleva 40 %. SleVy Pro PokoJ 1/2+1: dítě od 2 do 12 let se 2 dospělými - ZDARMA. Dítě od 2 do 
12 let se 2 osobami - sleva 50 %. Osoba od 12 let na přistýlce - sleva 50 %.

DopRAvA:    

HR-0083 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 5 490 Kč / os.
APARTMáN

PřI
 PočTU
oSoB

— 19.5.-16.6. — 16.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8.

8.9.-15.9. — 1.9.-8.9. — 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. —

1/2+1 STuDIO 3 5 490 6 790 8 190 8 690 8 990 10 490 11 390
1/a2+2 aP 4 5 490 6 790 8 190 8 690 8 990 10 490 11 290
1/a2+1 aP 3 5 990 7 390 8 890 9 490 9 890 11 490 12 390
1/a2+1 aP-B 3 6 690 7 990 9 890 10 490 10 890 12 690 13 690
1/a2+2+2 aP 4 6 890 8 590 10 490 10 990 11 590 13 390 14 390
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně denně
SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko - ZDARMA. osoba na 5. a 6. lůžku v 1/2+2+2 Ap - ZDARMA.

DopRAvA:   

*AkCE platí pro bungalovy.
** AkCE platí pro apartmány pro termíny pobytů do 7.7. a od 25.8.

Bungalovy a apartmány Belvedere 

Dítě 
ZDARMA 50 venkovní 

bAZén
vZDálenost 
oD Moře

Chorvatsko  >  VrsAr

wi-fi
ZDARMA

–21 % do 15. 2.*

–16 % do 15. 3.*

–10 % do 15. 2.**
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Poloha: moderní, naturistické středisko s nedotčenou přírodou a čistým mořem. Vy-
baVení: restaurace, pizzerie, snack bary, dva markety, stánek se suvenýry a tiskem, 
kadeřnický salón, prodejna se sportovním a kempovým vybavením, taneční terasa, 
parkoviště, WI-FI ZDARMA. UbytoVání: BUNgALoVY (HR-008N) - jednoduše a účelně 
vybavené 2lůžkové bungalovy se sprchou a WC, ledničkou, balkonem nebo terasou, 
některé s možností přistýlky, jsou umístěny v centrální části střediska, blízko restau-
rací, obchodů. klimatizované moderně zařízené APARTMáNY (HR-00891) - typ 1/
A2+1 AP - 2lůžková ložnice a denní místnost s rozkládacím gaučem pro jednu osobu 
s terasou, typ 1/A2+2 AP - 2lůžková ložnice a denní místnost s rozkládacím gaučem 
pro dvě osoby, balkon nebo lodžie, typ 1/B2+2 AP - 2lůžková ložnice a denní místnost 
s rozkládacím gaučem pro dvě osoby, balkon nebo lodžie, vždy vybavený kuchyň. kout, 
sprcha a WC, sejf, fén, SAT TV, telefon, WI-FI. Typ 1/B2+2 AP je oddělen od ostatních, 
nabízí vyšší míru soukromí a pohodlí. StraVoVání: snídaně formou bufetu, polopenze - 
snídaně a večeře formou bufetu, v centrální klimatizované restauraci. Pláž: kamenitá, 
oblázková, uměle vytvořená písečná, cca 100 m. SPort: vodní sporty dle místní na-
bídky, aerobic, stolní tenis, volejbal, půjčovna kol, dětské hřiště. Poznámka: středisko 
určené výhradně pro naturisty - hosté se v celém areálu (s výjimkou restaurace a ob-
chodů) pohybují bez oblečení. Sleva za včasný nákup je vázaná na jméno účastníka. Při 
změně účastníka bude sleva za včasný nákup odebrána. Na vyžádání: dětská postýlka 
(ZDARMA), pes za poplatek cca 10 EUR/den - platba na místě. 

cena zahrnUJe: BUNgALoVY - 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, zákonné 
pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. APARTMáNY - 7x ubytování, spotřebu vody a ener-
gie, používání kuchyňského vybavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, 
pobytovou taxu, zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: 
cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 kč/den, nad 
18 let – 40 kč/den.

HR-008N / cena za oSobU/t ýden (kč) od 4 590 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTU
oSoB

— 19.5.-16.6. — 16.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8.

15.9.-21.12. — 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. —

1/2 SWCB 2 4 590 9 590 6 990 10 290 10 590 11 490 11 690
1/2+1 SWCB 2 4 590 9 590 6 990 10 290 10 590 11 490 11 690
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. SleVy Pro PokoJ 1/2: dítě od 2 do 12 let s 1 
dospělým - sleva 40 %. SleVy Pro PokoJ 1/2+1: dítě od 2 do 12 let se 2 dospělými - ZDARMA. Dítě od 2 do 12 
let se 2 osobami - sleva 50 %. Osoba od 12 let na přistýlce - sleva 50 %.

DopRAvA:   

HR-00891 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 3 190 Kč / os.
APARTMáN

PřI
 PočTU
oSoB

— 19.5.-16.6. — 16.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8.

15.9.-15.12. — 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. —

1/a2+1 aP 3 3 990 6 190 4 790 7 690 8 590 9 390 9 790
1/a2+2 aP 4 3 190 4 890 3 790 5 990 6 890 7 590 7 790
1/B2+2 aP 4 3 590 5 490 4 290 6 890 7 690 8 490 8 690
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko - ZDARMA.

DopRAvA:   

*AkCE platí pro apartmány.

apartmány  a bungalovy  Koversada

kliMAtiZAceDítě 
ZDARMA 100 vZDálenost 

oD Moře
pláž  
pRo Děti

Chorvatsko  >  VrsAr

wi-fi
ZDARMA

pobyt Možný 
se pseM

–16 % do 15. 2.*
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Chorvatsko  >  roVinj

Doporučujeme pro rodiny s dětmi Poloha: oblíbené turistické letovisko ve 
stylu staré istrijské vesnice, cca 3 km 

jižně od centra Rovinje. VybaVení: restaurace, aperitiv bar, směnárna, sejf, taneční 
terasa, WI-FI ZDARMA, TV místnost, pizzerie, parkoviště. UbytoVání: PokojE (HR-
-008S) - klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, telefonem, balko-
nem nebo terasou, s možností přistýlky (rozkládací křeslo). APARTMáNY (HR-
0086) - klimatizované apartmány typ 1/2+1 STUDIo - velikost cca 30 m2 - jedna 
místnost se 2 lůžky a 1 přistýlkou, typ 1/4 AP-ST - velikost cca 33 m2 - jedna 2lůž-
ková ložnice, denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby (190x160), typ 
1/4+1 AP-ST - dvě 2lůžkové ložnice a denní místnost s 1 lůžkem (rozkládací gauč), 
vždy vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC, SAT TV, telefon, fén. Apartmán typu 
1/4+1 AP-PREMIUM - je prostornější a nachází se v přízemí. StraVoVání: pokoje - 
snídaně formou bufetu, polopenze - snídaně a večeře formou bufetu. Apartmány - 
vlastní. Pláž: přírodní kamenitá, oblázková cca 50-300 m. SPort: velký venkovní 
bazén se sladkou vodou (s tobogánem za poplatek), dětský bazén, tenisové kurty, 
stolní tenis, minigolf, hřiště pro míčové hry, animace, aerobic, plážový volejbal, 
vodní park na moři, vodní sporty. Poznámka: parkování ZDARMA. Apartmány 
1/4+1 AP-PREMIUM prodej pouze na vyžádání. Pobyt se psem v apartmánech cca 
10 EUR/den - platba na místě (neplatí pro apartmány typu PREMIUM). 

cena zahrnUJe: APARTMáNY - 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání 
kuchyňského vybavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid. PokojE 
- 7x ubytování, 7x snídani/polopenzi, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle zákona 
č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu, osoby do 18 let - 30 kč/den, nad 18 let - 40 kč/den. Na vyžádání: dětská 
postýlka (ZDARMA).

Pokoje a apartmány Villas rubin 

Dítě 
ZDARMA 50 vZDálenost 

oD Moře
venkovní 
bAZén

pobyt Možný 
se pseM

HR-008S / cena za oSobU/t ýden (kč)                                             od 4 290 Kč / os.
Pokoj

PřI
PočTU
oSoB

— — 19.5.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8.

15.9.-6.10. 8.9.-15.9. — 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. —

ubytování se snídaní

1/2+1 SWCB-ST 2 4 290 7 290 8 890 11 390 12 290 13 490 14 290
ubytování s polopenzí

1/2+1 SWCB-ST 2 5 290 8 290 9 890 12 290 13 290 14 490 15 290
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko se stravou - ZDARMA. Dítě od 2 do 10 let se 2 dospělými – ZDARMA. Při 
obsazení pokoje 1 dosp. os. a 2 dětmi od 2 do 10 let - každé dítě sleva 50 %. Osoba od 10 let se 2 dospělými – sleva 
50 %. Dítě 2 do 10 let s 1 dospělým – sleva 40 %.

DopRAvA:    2 590  Kč (z Brna 2 390 Kč) trasa B, C  

HR-0086 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 2 490 Kč / os.
APARTMáN

PřI
PočTU
oSoB

— 28.4.-19.5. 19.5.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8.

15.9.-6.10. 8.9.-15.9. — 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. —

1/2+1 STuDIO 3 2 990 5 290 6 190 7 790 8 690 9 390 9 990
1/4 aP-ST 4 2 790 4 490 5 390 6 690 7 490 7 990 8 690
1/4+1 aP-ST 5 2 490 3 990 4 890 5 990 6 890 7 390 7 990
1/4+1 aP-PREMIuM 5 2 890 4 790 5 690 6 990 7 990 8 690 9 290
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez lůžka - ZDARMA.

DopRAvA:   2 590 Kč (z Brna 2 390 Kč) trasa B, C  

wi-fi
ZDARMA

–26 % do 15. 2.

–16 % do 15. 3.

Hotel Eden – rovinj na www.ckvt.cz  |
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Chorvatsko  >  roVinj

Doporučujeme pro náročné Poloha: hotel se nachází na ostrově Cr-
veni otok - Sveti Andrija. VybaVení: re-

staurace, aperitiv bar, kavárna, pizzerie, WI-FI ZDARMA, směnárna, sejf, TV míst-
nost, taneční terasa, výtah. UbytoVání: klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou 
a WC, balkonem, SAT TV, telefonem, fénem, minibarem, sejfem, balkonem, s mož-
ností přistýlky. Pokoj 1/S2 Family - dvě 2lůžkové ložnice propojeny dveřmi, každá 
s vlastní sprchou a WC, SAT TV, telefonem, fénem, minibarem, sejfem, balkonem. 
StraVoVání: snídaně formou bufetu, polopenze - snídaně a večeře formou bufetu. 
k večeři jsou ZDARMA nápoje - místní pivo, víno, minerální voda a soda. Pláž: pří-
rodní, oblázková, cca 50 m, písčitá pláž. SPort: vnitřní bazén se sladkou vodou, 
venkovní bazén s mořskou vodou, 2 dětské venkovní bazény s mořskou vodou, 
wellness - finská sauna, turecká sauna, masáže, solárium, hydromasážní vana, fit-
ness, v blízkosti tenisové kurty, stolní tenis, hřiště pro míčové hry, dětské hřiště, 
plážový volejbal, animace, vodní sporty. Poznámka: v ceně pobytu mají hosté CkVT 
- fitness, whirlpool a bazén. Dětská postýlka na vyžádání ZDARMA. Spojení s Ro-
vinjí je uskutečňováno kyvadlovou lodní dopravou z přístaviště Delfin, která je pro 
hosty hotelu Istra ZDARMA. Plavba trvá cca 15 min. - na ostrov nejsou přepravo-
vány osobní automobily (možnost parkování ZDARMA na parkovišti Valbruna - pře-
voz klientů a zavazadel z přístaviště na parkoviště a zpět je zahrnut v ceně ubyto-
vání). V přístavišti je nutno o převoz požádat. Hotel vhodný i pro náročnější 
klientelu. Sleva za včasný nákup je vázaná na jméno účastníka. Při změně účastní-
ka bude sleva za včasný nákup odebrána.

HR-008I / cena za oSobU/t ýden (kč) od 14 190 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTU
oSoB

STRAVA
19.5.-16.6. — 16.6.-30.6. — 30.6.-7.7. 7.7.-1.9.

— 15.9.-22.9. — 1.9.-15.9. — —

1/2 SWCB-Su 2 Snídaně 14 190 14 990 17 390 20 790 20 990 23 590
1/2+1 SWCB-Su 3 Snídaně 14 190 14 990 17 390 20 790 20 990 23 590
1/S2 FaMIly 4 Snídaně 14 190 14 990 17 390 20 790 20 990 23 590
1/2 SWCB-Su 2 Polopenze 17 990 18 790 21 290 24 590 24 790 27 490
1/2+1 SWCB-Su 3 Polopenze 17 990 18 790 21 290 24 590 24 790 27 490
1/S2 FaMIly 4 Polopenze 17 990 18 790 21 290 24 590 24 790 27 490
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně
SleVa: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. SleVa Pro PokoJ 1/2: dítě do 12 let s 1 
dospělým - sleva 30 %. SleVy Pro PokoJ 1/2+1: dítě do 12 let se 2 dospělými - ZDARMA. Osoba od 12 let se 
2 dospělými - sleva 70 %. Dítě do 12 let s 1 dospělým - sleva 50 %. Dítě od 2 do 12 let se 2 osobami - sleva 50 %. 
SleVa Pro PokoJ 1/S2 FamIly: dítě do 12 let na základním lůžku se 2 dospělými - sleva 30 %.

DopRAvA:   

cena zahrnUJe: 7x ubytování, 7x snídani/polopenzi, pobytovou taxu, zákonné po-
jištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně 
pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den.

hotel istra 

kliMAtiZAceDítě 
ZDARMA 50 vZDálenost 

oD Moře
RoDinné 
pokoje

Family hotel Amarin 

Doporučujeme pro rodiny s dětmi Poloha: nový luxusní rodinný hotel 
s bohatým animačním programem pro 

děti všech věkových kategorií nacházející se na zeleném poloostrově, vzdálený cca 
4 km od centra města Rovinje. VybaVení: restaurace, výtah, WI-FI ZDARMA, parko-
vání ZDARMA. UbytoVání: klimatizované pokoje se sprchou a WC, SAT TV, telefo-
nem, sejfem, minibarem, fénem, s možností přistýlek. Typ 1/2+1 SWCBM-ST - klima-
tizovaný 2lůžkový pokoj s manželskou postelí a přistýlkou vhodnou pro dítě do 14 
let, s balkonem a orientací na mořskou stranu. Typ 1/2+2 SWCBM - PREMIUM - 
2lůžkový pokoj s oddělenými lůžky a dvěma přistýlkami vhodnými pro dvě děti do 
14 let, s balkonem a orientací na mořskou stranu. Typ 1/2+4 FAMILY PREM - dva 
2lůžkové pokoje, jeden s manželskou postelí a jednou přistýlkou, druhý pokoj se 
dvěma oddělenými lůžky a dvěma přistýlkami. Pokoj je vhodný pro 2 dosp. osoby 
a 4 děti do 14 let. Pokoje jsou spojeny vnitřními dveřmi, má dva balkony a dvě 
koupelny. StraVoVání: plná penze formou bufetu. k obědům a večeřím zdarma točené 
nápoje. Pláž: oblázková, kamenitá, betonová plata, cca 50 m. SPort: venkovní 
a vnitřní bazén (lehátka a slunečníky u bazénu a na pláži ZDARMA v omezeném 
množství), dětský vnitřní a venkovní bazén s vodopády a oázou, animační program 
pro děti všech věkových skupin, fitness, sauna, dětské hřiště, multifunkční hřiště, 
tenisové kurty, plážový volejbal, stolní tenis, půjčovna kol, půjčovna šlapadel, vodní 
sporty. Poznámka: sleva za včasný nákup je vázaná na jméno účastníky. Při změně 
účastníka bude sleva za včasný nákup odebrána. Na vyžádání: dětská postýlka (ZDAR-
MA). Pobyt začíná obědem (12:30 - 14:30).

HR-008M / cena za oSobU/t ýden (kč) od 21 590 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTU
oSoB

— 19.5.-16.6. — 16.6.-30.6. 30.6.-7.7. — 7.7.-1.9.

22.9.-29.9. — 15.9.-22.9. — — 1.9.-15.9. —

1/2+1 SWCBM-ST 2 21 590 26 590 27 290 29 290 32 590 32 290 35 790
1/2+2 SWCBM PREMIuM 2 24 590 30 690 31 490 33 690 37 690 37 290 41 590
1/2+4 FaMIly PREM 4 39 290 50 290 51 790 55 590 62 490 61 990 69 490
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě do 14 let na přistýlce - ZDARMA. 

DopRAvA:    2 590 Kč (z Brna 2 390 Kč) trasa B, C  

cena zahrnUJe: 7x ubytování, 7x plnou penzi, pobytovou taxu, zákonné pojištění 
dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojiš-
tění storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 kč/den, nad 18 let - 40 kč/den.

150 vZDálenost 
oD Moře kliMAtiZAce wi-fi

ZDARMA
venkovní 
bAZén

vnitřní 
bAZén

wi-fi
ZDARMA

–26 % do 15. 2.

–16 % do 15. 3.

–21 % do 15. 2.

–16 % do 15. 3.
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Chorvatsko  >  roVinj

Bungalovy a apartmány Amarin 

Poloha: oblíbené středisko s bungalovy 
a apartmány, vzdálené cca 4 km severně 

od Rovinje. VybaVení: restaurace, pivnice, grill, pizzerie, rychlé občerstvení, aperitiv bar, 
směnárna, sejf, TV místnost, taneční terasa, market, WI-FI na recepci a u bazénu ZDAR-
MA, bar na pláži a u bazénu. UbytoVání: BUNgALoVY (HR-008A) - klimatizované 2lůžkové 
pokoje, se sprchou a WC, vybavený kuchyňský kout (mikrovlnná trouba a kávovar), SAT TV, 
telefonem, sejfem, fénem, některé s možností přistýlky (rozkládací křeslo). APARTMáNY 
(HR-0084) - klimatizované apartmány typ 1/2 STUDIo a 1/2+1 STUDIo - velikost cca 
25 m2 - místnost s manželským lůžkem (160x200 cm), s možností přistýlky (rozkládací 
křeslo), typ 1/2+2 AP-ST - velikost cca 33 m2 - jedna 2lůžková ložnice, denní místnost se 
2 lůžky (rozkládací gauč), apartmány typ 1/2+2 AP-PREMIUM - velikost cca 54 m2 - jedna 
2lůžková ložnice, denní místnost se 2 lůžky (rozkládací gauč vhodný pro 2 děti do 12 let 
nebo 1 dosp. osobu), rekonstruované dvoupodlažní apartmány typ 1/4+2 AP PREMIUM- 
velikost cca 70 m2 - v patře dvě 2lůžkové ložnice, sprcha a WC, v přízemí denní místnost 
se 2 lůžky (rozkládací gauč vhodný pro 2 děti do 12 let nebo 1 dosp. osobu), WC, lodžie se 
zahradou, vždy vybavený kuchyň. kout (mikrovlnná trouba, kávovar, lednička, apartmány 
PREMIUM mají myčku), sprcha a WC, SAT TV, telefon, sejf, WI-FI ZDARMA, fén, terasa. 
StraVoVání: bungalovy - snídaně nebo polopenze - formou bufetu. Apartmány - vlastní. 
Pláž: přírodní kamenitá, oblázková, cca 150 m, sprchy na pláži. SPort: venkovní bazén 
s mořskou vodou, dětský bazén, aerobic, animace, tenisové kurty, stolní tenis, hřiště 
pro míčové hry, dětské hřiště, vodní sporty, pronájem kol, tenisová škola, kurzy wind-
surfingu. Poznámka: od 25.6.-2.7. probíhá v areálu Festival Salsy (zvýšený hluk a pohyb 
osob). Apartmány typu 1/2 STUDIo a 1/2+1 STUDIo prodej na vyžádání. Pobyt se psem 
v apartmánech cca 10 EUR/den - platba na místě (neplatí pro apartmány typu 
PREMIUM). Lehátka na pláži a u bazénu za poplatek. 
cena zahrnUJe: APARTMáNY - 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání 
kuchyňského vybavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid. BUNgA-
LoVY - 7x ubytování, 7x snídani/polopenzi, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den. 

Dítě 
ZDARMA 150 vZDálenost 

oD Moře

apartmán typu Standard

kliMAtiZAce
pobyt Možný 
se pseM

HR-0084 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 3 190 Kč / os.
APARTMáN

PřI
 PočTU
oSoB

— — 19.5.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8.

15.9.-6.10. 8.9.-15.9. — 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. —

1/2 STuDIO 2 4 290 7 190 8 690 10 790 11 790 12 790 13 590
1/2+1 STuDIO 3 3 490 5 590 6 890 8 490 9 290 9 990 10 690
1/2+2 aP ST 4 3 190 5 290 6 390 7 890 8 590 9 290 9 890
1/2+2 aP PREMIuM 4 3 790 6 190 7 590 9 290 10 290 10 990 11 790
1/4+2 aP PREMIuM 4 4 690 7 690 9 390 11 690 12 790 13 890 14 690
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 lez bez lůžka - ZDARMA. osoba na 5. a 6. lůžku v 1/4+2 Ap premium - ZDARMA.

DopRAvA:    2 590 Kč (z Brna 2 390 Kč) trasa B, C  

HR-008a / cena za oSobU/t ýden (kč) od 4 790 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTU
oSoB

— 28.4.-19.5. 19.5.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8.

15.9.-6.10. 8.9.-15.9. — 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. —

snídaně

1/2 SWCB-ST 2 4 790 7 890 9 690 12 490 13 290 14 690 15 490
1/2+1 SWCB-Su 3 4 790 7 890 9 690 12 490 13 290 14 690 15 490
polopenze

1/2 SWCB-ST 2 7 690 10 790 12 490 15 390 16 190 17 590 18 390
1/2+1 SWCB-Su 3 7 690 10 790 12 490 15 390 16 190 17 590 18 390
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně denně

SleVy Pro VŠechny PokoJe: dítě do 2 let bez lůžka se stravou - ZDARMA. SleVy Pro PokoJ 1/2: dítě do 
12 let s 1 dospělým - sleva 40 %. SleVy Pro PokoJ 1/2+1: dítě do 12 let se 2 dospělými - ZDARMA. Dítě do 12 
let s 1 dospělým - sleva 40 %. Osoba od 12 let na přistýlce - sleva 40 %.

DopRAvA:   2 590 Kč (z Brna 2 390 Kč) trasa B, C  

wi-fi
ZDARMA

venkovní 
bAZén

Doporučujeme pro rodiny s dětmi

–26 % do 15. 2.

–16 % do 15. 3.
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Chorvatsko  >  KAžElA / FAžAnA

apartmány a mobilní domky Kažela 

Poloha: apartmány (HR-0097) a mobilní domky (HR-0098) v kempu kažela cca 2 km 
od Medulinu a 10 km od Puly. VybaVení: restaurace, směnárna, plážový bar, interne-
tový koutek, market, pizzerie, sejf na recepci, parkoviště. UbytoVání: apartmány - typ 
1/2+1 AP - cca 28 m2 - jedna 2lůžková ložnice s přistýlkou, typ 1/4+1 AP - cca 45 m2 
- dvě 2lůžkové ložnice a denní místnost s rozkládacím gaučem pro jednu osobu, vždy 
vybavený kuchyňský kout, sprcha a WC, SAT TV, balkon nebo terasa. klimatizace za 
poplatek. Mobilní domky pro 5 osob - cca 22 m2 - dvě 2lůžkové ložnice, denní místnost 
s rozkládacím gaučem pro jednu osobu, vybavený kuchyňský kout, sprcha a WC, SAT 
TV, terasa. Mobilní domky označené 1/4+1-M 1ST RoW jsou domky v 1. řadě směrem 
k moři. klimatizace za poplatek. StraVoVání: vlastní. Pláž: oblázková, travnatá, pří-
rodní cca 150-200 m. SPort: dětské venkovní bazény se sladkou vodou, animace pro 
děti, sportovní animace, hřiště pro míčové hry, plážový volejbal, tenis, stolní tenis, 
minigolf, vodní sporty, potápěčské centrum, dětské hřiště, půjčovna kol. Poznámka: 
lehátka a slunečníky u bazénů za poplatek. oddělená část kempu je Fkk. Ubytování 
v této části kempu je na vyžádání. Pobyt se psem - cca 12 EUR/den - platí se na místě. 

HR-0097 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 2 490 Kč / os.
APARTMáN

PřI
 PočTU
oSoB

7.4.-5.5. 5.5.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-28.7. 28.7.-25.8.

15.9.-6.10. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. — 25.8.-1.9. —

1/a2+1 aP 2 3 790 5 190 7 990 9 790 10 190 10 890
1/a4+1 aP 4 2 490 3 390 4 490 5 890 6 190 6 490
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně
SleVy: osoba na přistýlce - platí 590 Kč/os./týden.

DopRAvA:   

HR-0098 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 2 290 Kč / os.
DoMEk

PřI
 PočTU
oSoB

7.4.-5.5. 5.5.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-28.7. 28.7.-25.8.

15.9.-6.10. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. — 25.8.-1.9. —

1/4+1 MH 4 2 290 3 390 4 590 5 990 6 190 6 390
1/4+1 MH-M - 1ST ROW 4 2 990 3 990 5 290 6 790 6 990 7 190
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně
SleVy: osoba na přistýlce - platí 590 Kč/os./týden.

DopRAvA:   

cena zahrnUJe: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vyba-
vení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu, zákonné po-
jištění dle zákona č. 159/1999 Sb.  možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně 
pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den. Na vy-
žádání: klimatizace - 2390 kč/domek/týden, klimatizace - 1290 kč/apartmán/týden.
* AkCE platí pro apartmány ve všech termínech pobytu, pro mobilní domky platná 
pro termíny pobytů do 12.5., 27.5.-23.6. a od 15.9.

150 vZDálenost 
oD Moře

venkovní 
bAZén

Mobilní domky Pineta 

kliMAtiZAce90 venkovní 
bAZén

vZDálenost 
oD Moře

Poloha: domky jsou umístěny v kempu Pineta, cca 2 km od centra Fažany, cca 
8 km od Puly. kemp je umístěn v piniovém lese na samém břehu moře. VybaVení: 
v areálu kempu: restaurace, směnárna, market, trafika, možnost využití sejfu 
na recepci, parkování ZDARMA. UbytoVání: klimatizované domky - typ gALIjA 
(24 m2) - dva 2lůžkové pokoje, denní místnost s možností 2 přistýlek (rozkládací 
gauč), 1x koupelna, typ VANgA (32 m2) - dva 2lůžkové pokoje, denní místnost 
s možností 2 přistýlek (rozkládací gauč) a 2x koupelna, typ PREMIUM VANgA 
(32 m2) - dva 2lůžkové pokoje, denní místnost s možností 2 přistýlek (rozkláda-
cí gauč), 2x koupelna, mikrovlnná trouba, DVD, kávovar, v blízkosti moře. Vždy 
kuchyňský kout, sprcha a WC, terasa se zahradním nábytkem, SAT TV. StraVo-
Vání: vlastní. Pláž: travnatá, přírodní a kamenitá, cca 90-250 m. SPort: plážový 
volejbal, basketbal, trampolína, dětské hřiště, vodní sporty dle místní nabídky.
Poznámka: poplatky hrazené na místě: pobytová taxa - cca 1 EUR/os./den, při-
hlašovací poplatek cca 4 EUR/os./pobyt, závěrečný úklid 30 EUR/domek/pobyt 
a povinná vratná kauce - 100 EUR/domek (slouží pro případnou úhradu poško-
zeného vybavení).

HR-2591 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 2 790 Kč / os.
DoMEk

PřI
 PočTU
oSoB

28.4.-2.6. 2.6.-16.6. 16.6.-30.6. — 30.6.-14.7. 14.7.-18.8.

1.9.-29.9. — — 18.8.-1.9. — —

1/4+2 MH GalIJa 4 2 790 3 590 4 690 5 790 6 190 7 290
1/4+2 MH VaNGa 4 3 190 3 990 5 390 6 690 6 990 8 490
1/4+2 MH PREMIuM VaNGa 4 3 490 4 390 5 890 7 290 7 590 9 290
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně

SleVy: osoba na přistýlce - platí 590 Kč/osoba/týden. zVláŠtní SleVy: v termínu pobytu do 9.6. a od 8.9. 
vám bude poskytnuta mimořádná sleva - při pobytu na 7 nocí - 30 %, 6 nocí - 15 %, 5 nocí - 20 %, 4 noci - 25 %. 
V termínu pobytu od 9.6.-30.6. a od 25.8.-8.9. vám bude poskytnuta mimořádná sleva při pobytu na 7 nebo 14 
nocí - 15 %.  Tyto mimořádné slevy nelze kombinovat.

DopRAvA:   

cena zahrnUJe: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vy-
bavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 
Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu, oso-
by do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den. Na vyžádání: pobyt se psem - cca 
5 EUR/den, dětská postýlka - 5 EUR/den.

pobyt Možný 
se pseM

pobyt Možný 
se pseM

Mobilní domky stupice – stupice na www.ckvt.cz   

–10 % do 15. 2.* –15 % do 1. 2.

–10 % do 1. 4.
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Chorvatsko  >  PulA

hotel Park Plaza Histria hotel Park Plaza Arena 

Poloha: v roce 2015 zrekonstruovaný hotel (dříve hotel Park) v zalesněné části 
poloostrova Verudela, cca 5 km od centra Puly.  VybaVení: restaurace, aperitiv 
bar, WI-FI ZDARMA, sejf, terasa, parkoviště, v blízkosti supermarket, kadeřnictví, 
prodejna suvenýrů, směnárna, cukrárna. UbytoVání:  moderně zařízené klimati-
zované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, balkonem, minibarem, sejfem, LCD TV,  
kávovarem, fénem. Pokoje SU jsou prostornější s balkónem, s možností přistýlky 
(rozkládací gauč). StraVoVání: polopenze - snídaně a večeře formou bufetu. Pláž: 
kamenitá a oblázková, cca 100 m. SPort: venkovní bazén s mořskou vodou, dětský 
bazén, wellness - sauna, whirlpool, masáže, fitness. Lehátka u bazénu za poplatek. 
Ve středisku Punta Verudela - tenisové kurty, stolní tenis, plážový volejbal, minigolf, 
squash, aerobic, hřiště pro míčové hry, animace, vodní sporty. 

HR-009K / cena za oSobU/t ýden (kč)                                         od 11 190 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTU
oSoB

31.3.-5.5. 5.5.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-1.9.

29.9.-13.10. 15.9.-29.9. — 1.9.-15.9. —

1/2 SWCM-ST 2 11 190 12 390 14 590 17 690 19 790
1/2+1 SWCB-Su 2 11 690 13 390 16 290 18 890 21 290
1/2+1 SWCBM-Su 2 12 890 14 590 17 490 19 990 22 490
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě od 2 do 3 let na přistýlce - ZDARMA. Dítě od 3 
do 12 let na přistýlce - sleva 20 %. Dítě do 12 let s 1 dospělým - sleva 20 %. Osoba od 12 let na přistýlce - sleva 20 %.

DopRAvA:  

cena zahrnUJe: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, zákonné pojištění 
dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně 
pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den. 

Doporučujeme pro náročné Poloha: moderní hotel na poloostrův-
ku Verudela, cca 4 km jižně od historic-

kého centra Puly. VybaVení: restaurace, aperitiv bar, směnárna, café bar s terasou, 
prodejna suvenýrů, kongresový sál, WI-FI ZDARMA. UbytoVání: moderně vybave-
né klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, LCD TV, minibarem, sejfem, 
fénem, balkonem, setem pro přípravu kávy, s možností přistýlky. Pokoj typu SUITE 
- 2lůžková ložnice a denní místnost s rozkládacím gaučem. Pokoje označené PRE-
MIUM a SUITE mají navíc koupelnu s masážní sprchou, kávovar, žehličku a žehlící 
prkno, župan a papuče. Pokoje označené WINg jsou ve vedlejší budově.StraVoVá-
ní: snídaně formou bufetu, s možností dokoupení polopenze Pláž: kamenitá, be-
tonová plata, oblázková, cca 100 m. SPort: venkovní a vnitřní bazén s mořskou 
vodou, lehátka a slunečníky u bazénu ZDARMA v omezeném množství, sauna, 
wellness, masáže, fitness, minigolf, dětská herna, tenisové kurty, hřiště pro míčo-
vé hry, stolní tenis, squash, půjčovna kol, potápěčské centrum, vodní sporty dle 
místní nabídky. Poznámka: doporučujeme pro náročné.

HR-009I / cena za oSobU/t ýden (kč)                                          od 12 190 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTU
oSoB

31.3.-5.5. 5.5.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-1.9.

29.9.-13.10. 15.9.-29.9. — 1.9.-15.9. —

1/2+1 SWCB-WING-Su 2 12 190 13 390 16 490 18 690 21 490
1/2+1 SWCB-Su 2 12 690 13 990 17 690 19 990 22 690
1/2+1 SWCBM-WING-Su 2 13 390 14 590 17 690 19 790 22 690
1/2+1 SWCBM- Su 2 13 890 15 290 18 890 21 290 23 890
1/2+1 SWCBM-WING-PREM 2 13 990 15 290 18 390 20 590 23 390
1/2+1 SWCBM-PREM 2 14 990 16 490 19 990 22 490 24 990
1/2 SWCBM SuITE 2 15 990 17 790 21 990 24 990 28 590
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě od 2 do 3 let na přistýlce - ZDARMA. Dítě od 3 
do 12 let na přistýlce - sleva 20 %. Dítě do 12 let s 1 dospělým - sleva 20 %. Osoba od 12 let na přistýlce - sleva 20 %.

DopRAvA:   

cena zahrnUJe: 7x ubytování, 7x snídani, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den, polopenze - 
2790 kč/os./týden. Na vyžádání: dětská postýlka - ZDARMA.

kliMAtiZAce100 wi-fi
ZDARMA

venkovní 
bAZén

vZDálenost 
oD Moře kliMAtiZAce100 vZDálenost 

oD Moře
wi-fi
ZDARMA

Mobilní domky stupice – stupice na www.ckvt.cz   

–10 % do 15. 2. –10 % do 15. 2.

venkovní 
bAZén
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chorVatsko  >  pula

hotel Brioni 

Doporučujeme pro páry Poloha: uprostřed borového háje, ne-
daleko střediska Verudela, cca 4 km od 

historického centra Puly. VybaVení: restaurace, aperitiv bar, WI-FI ZDARMA v lobby 
baru, sejf, kongresový sál, TV místnost, terasa, parkoviště, v blízkosti supermarket, 
prodejna suvenýrů, směnárna. UbytoVání: 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, bal-
konem, SAT TV, telefonem, fénem. StraVoVání: snídaně a večeře formou bufetu. 
Pláž: přírodní kamenitá, oblázková, cca 50 m, přístup na pláž po schodech. SPort: 
venkovní a vnitřní bazén s mořskou vodou (lehátka u bazénu za poplatek), sauna, 
masáže, tenisové kurty, stolní tenis, plážový volejbal, minigolf, squash, hřiště pro 
míčové hry, dětské hřiště, aerobic, animace, vodní sporty dle místní nabídky. 

HR-009B / cena za oSobU/t ýden (kč)                                             od 7 890 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTu
oSob

31.3.-5.5. 5.5.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-25.8.

29.9.-13.10. 15.9.-29.9. 8.9.-15.9. 25.8.-8.9. —

1/2 SWCB 2 7 890 8 390 9 990 10 990 12 890
1/2 SWCBM 2 8 690 9 190 10 890 11 790 13 790
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 3 let bez nároku na lůžko - ZDARMA. Dítě do 12 let s 1 dospělým - sleva 30 %.

DopRAvA:  

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, zákonné pojištění 
dle zákona č. 159/1999 Sb. MožnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně 
pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/ den. 
Na vyžádání: dětská postýlka - ZDARMA.

50 wi-fi
ZDARMA

venkovní 
bAZén

vnitřní 
bAZén

vZDálenost 
oD Moře

Tip na výlet – akvárium v Pule
Jedno z nejzajímavějších mořských akvárií na Jadranu. Akvárium se nachází na 
poloostrově Verudela, v těsné blízkosti stejnojmenného turistického komplexu,  
3 km od centra města. Může se pochlubit 55 druhy ryb a 90 druhy bezobratlých 
v 60 nádržích. Na ploše 2 000 m2 se návštěvníci mohou seznámit s mořskými 
organismy severního a jižního Jadranu, tropických moří i evropských řek a jezer.
V současné době se v centrální části objektu buduje velká nádrž pro žraloky  
o objemu 300 m3. Návštěvník získá podrobné informace o mořské flóře a fauně  
a o chráněných druzích, kteří žijí v Jadranu.

Poloha: apartmány umístěny v klidném prostředí, ve svahu, cca 3 km od centra 
Puly, v oblasti Zlatne Stijene. VybaVení: restaurace, plážová restaurace, market, 
kavárna, pizzerie, směnárna, sejf, terasa, WI-FI na recepci a v lobby baru ZDARMA. 
UbytoVání: typ 1/b2+1 AP - cca 23 m2 - 2lůžková ložnice, denní místnost s přistýl-
kou, typ 1/b2+2 AP - cca 33 m2 - a typ 1/bX2+2 AP - cca 37 m2 - 2lůžková ložnice, 
denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, typ 1/b4+2 AP - cca 47 m2 - dvě 
2lůžkové ložnice, denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, 2 koupelny, 
typ 1/b5 AP - cca 36 m2 - jedna 2lůžková ložnice s možností přistýlky a denní 
místnost s rozkládacím gaučem, vždy vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC, SAT 
TV, sejf, balkon. StraVoVání: vlastní, s možností dokoupení polopenze (snídaně 
a večeře formou bufetu). Pláž: přírodní kamenitá, cca 100 m. SPort: venkovní 
bazén s mořskou vodou, dětský bazén, tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, anima-
ce, hřiště pro míčové hry, půjčovna kol, vodní sporty. PoznáMka: apartmány typu 
1/b2+1, 1/b4+2 AP a b5 AP - prodej na vyžádání. Lehátka a slunečníky u bazénu za 
poplatek. Pobyt se psem - cca 10 EuR/den - platí se na místě.

HR-0096 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 1 790 Kč / os.
APARTMáN

PřI
 PočTu
oSob

7.4.-5.5. 5.5.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-28.7. 28.7.-25.8.

15.9.-6.10. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. — 25.8.-1.9. —

1/B2+1 AP 3 2 490 2 990 4 590 5 490 5 790 6 190
1/B2+2 AP 4 2 190 2 790 4 290 5 290 5 490 5 790

1/BX2+2 AP 4 2 290 3 190 4 790 5 890 5 990 6 390
1/B5 AP 5 1 790 2 390 3 490 4 290 4 490 4 690
1/B4+2 AP 6 1 790 2 390 3 490 4 390 4 590 4 890
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko - ZDARMA.

DopRAvA:    

cena zahrnUje: 7x ubytování, pobytovou taxu, spotřebu vody a energie, používání 
kuchyňského vybavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, zákonné 
pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. MožnoSt dokoUPení: cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/ 
den. Polopenze: dítě do 6 let – ZDARMA, dítě od 6 do 12 let – v termínu do 30.6 a 
od 1.9. - 1990 kč/os./týden, v termínu od 30.6.-1.9. - 2190 kč/os./týden, osoba od 
12 let – v termínu do 30.6. a od 1.9. - 3890 kč/os./týden, v termínu od 30.6.-1.9. - 
4390 kč/os./týden. klimatizace u AP 1/bX2+2 - 1290 kč/týden (na vyžádání). Na 
vyžádání: dětská postýlka - ZDARMA.

wi-fi
ZDARMA

apartmány Horizont 

100 venkovní 
bAZén

vZDálenost 
oD Moře

pobyt Možný 
se pseM

–10 % do 15. 2. –10 % do 15. 2.
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Chorvatsko  >  PulA

apartmány Park Plaza Verudela  a Verudela Beach 

apartmány Park Plaza Verudela

hotel Park Plaza Histria

hotel Park Plaza Wing

Poloha: komplexně vybavené středisko na poloostrůvku Verudela, cca 4 km jižně 
od centra Puly. VybaVení: restaurace, plážová restaurace, snack bary, pizzerie, mar-
ket, směnárna, sejf, terasa, parkoviště. UbytoVání: klimatizované, moderně zařízené 
apartmány (HR-0092) - typ 1/2+1 STUDIo - cca 25 m2 - jedna místnost se 2 lůžky, 
s možností přistýlky (rozkládací gauč), typ 1/A2+2+1 AP - cca 35 m2 - 2lůžková ložnice 
a denní místnost s rokládacím gaučem pro 2 osoby a s možností další přistýlky (roz-
kládací gauč), typ 1/A5 AP - cca 55 m2 - jedna 2lůžková, jedna 1lůžková ložnice a denní 
místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, typ 1/A4+2 AP - cca 55 m2 - dvě 2lůžkové 
ložnice (jedna s oddělenými lůžky) a denní místnost s rozkládacím gaučem, apartmán 
má 2 koupelny, vždy vybavený kuchyň. kout (kávovar, mikrovlnná trouba), sprcha 
a WC, fén, telefon, sejf, SAT TV, WI-FI ZDARMA, balkon nebo terasa. Apartmány (HR-
0095) - typ 1/B2+2 AP - 2lůžková ložnice a denní místnost s rozkládacím gaučem, 
typ 1/B3+2 AP - 2lůžková, 1lůžková ložnice a denní místnost s rozkládacím gaučem, 
typ 1/B4+2 AP - dvě 2lůžkové ložnice a denní místnost s rozkládacím gaučem, vždy 
vybavený kuchyň. kout (kávovar), sprcha a WC, SAT TV, balkon nebo terasa. Apartmá-
ny označené M mají orientaci na mořskou stranu, klimatizace za poplatek. StraVo-
Vání: vlastní, s možností dokoupení polopenze (formou bufetu). Na ceny stravování 
se informujte na www.ckvt.cz. Pláž: kamenitá a oblázková, cca 100-200 m, přístup 
na pláž po schodech. SPort: v apartmánovém středisku Park Plaža Verudela - 3 ven-
kovní bazény s mořskou vodou, dětský bazén, tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, 
squash, hřiště pro míčové hry, aerobic, animace, potápěčské centrum, vodní spor-
ty. Poznámka: lehátka a slunečníky u bazénů za poplatek. Apartmány typu 1/A5 AP, 
1/A4+2 AP - prodej na vyžádání. Pobyt se psem - cca 12 EUR/den - platí se na místě. 
cena zahrnUJe: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vy-
bavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu, zákonné 
pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně 
pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/ den. Na 
vyžádání: dětská postýlka - ZDARMA, klimatizace (platí pro apartmány HR-0095) - 
1290 kč/apartmán/týden.

HR-0092/ cena za oSobU/t ýden (kč)                                              od 3 290 Kč / os.
APARTMáN

PřI
 PočTU
oSoB

24.3.-5.5. 5.5.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-28.7. 28.7.-1.9. 29.7.-26.8.

15.9.-13.10. 8.9.-15.9. — 1.9.-8.9. — — —

HR-0092 paRK plaza veRudela

1/2+1 STuDIO 2 5 390 6 390 9 990 12 390 13 390 14 690 14 990
1/a2+2+1 aP 4 3 490 5 290 8 590 10 390 11 190 11 990 12 490
1/a2+2+1 aP-M 4 3 990 5 790 8 990 10 790 11 690 12 590 12 990
1/a5 aP 5 3 390 4 690 7 990 8 890 9 890 10 890 12 990
1/a4+2 aP 6 3 290 4 790 7 990 8 890 9 890 10 290 11 290
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně So

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko - ZDARMA. Osoba na přistýlce - platí 1690 Kč/os./týden. zVláŠtní SleVy: 
 v termínu 1.9.-8.9. vám poskytneme mimořádnou slevu 15 %, nelze kombinovat se slevou za včasný nákup (minimální 
délka pobytu 7 nocí v daném termínu).

HR-0095 / cena za oSobU/t ýden (kč)                                             od 2 290 Kč / os.
APARTMáN

PřI
 PočTU
oSoB

24.3.-5.5. 5.5.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-28.7. 28.7.-25.8. 29.7.-26.8.

15.9.-13.10. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. — 25.8.-1.9. — —

HR-0095 veRudela beaCH

1/B2+2 aP 4 2 590 3 490 4 990 6 190 6 590 7 190 7 290
1/B2+2-M aP 4 2 990 3 890 5 490 6 590 6 990 7 590 7 690
1/B3+2 aP 5 2 290 3 190 4 690 5 590 5 990 6 690 8 390
1/B4+2 aP 6 2 390 3 190 4 390 5 390 5 690 5 990 8 990
1/B4+2-M aP 6 2 690 3 490 4 690 5 590 5 990 6 390 9 390
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně So

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko - ZDARMA. 

DopRAvA:  

100 vZDálenost 
oD Moře

venkovní 
bAZénkliMAtiZAce pobyt Možný 

se pseM

–10 % do 15. 2.

wi-fi
ZDARMA
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Chorvatsko  >  MEDulin

apartmány Ai Pini 

hotel BELVEDERE
apartmány AI PINI

Poloha: apartmány umístěné v kruhovém uspořádání s vnitřním parkem, vzdálené 
cca 800 m od centra Medulinu, v blízkosti hotelů Belvedere a Holiday. VybaVení: 
v blízkosti - restaurace, market, směnárna, sejf na recepci, parkoviště. UbytoVání: 
typ 1/A2+2 AP - 30 m2 - jedna 2lůžková ložnice, denní místnost s rozkládacím gau-
čem pro 2 osoby, vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC, SAT TV, fén, sejf, balkon 
nebo terasa, klimatizace za poplatek. StraVoVání: vlastní. Pláž: oblázková, přírodní 
cca 200 m, písčitá pláž Bijeca cca 500 m, přístup na pláž přes místní komuni-
kaci. SPort: tenisové kurty, minigolf, stolní tenis, hriště pro míčové hry, plážový 
volejbal, vodní sporty dle místní nabídky. Poznámka: recepce pro hosty ubytované 
v apartmánech je v hotelu Holiday. V sezóně podél pobřeží Medulinu jezdí turistický 
vláček. Pobyt se psem - cca 10 EUR/den - platba na místě. 

HR-0093 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 2 190 Kč / os.
APARTMáN

PřI
 PočTU
oSoB

7.4.-5.5. 5.5.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-28.7. 28.7.-25.8.

15.9.-6.10. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. — 25.8.-1.9. —

1/a2+2 aP 4 2 190 2 890 4 290 5 290 5 490 5 890
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně So So

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko - ZDARMA.

DopRAvA:   

cena zahrnUJe: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského 
vybavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu, zákon-
né pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/ 
den. Na vyžádání: klimatizace - 1290 kč/apartmán/týden, dětská postýlka - ZDAR-
MA.

200 vZDálenost 
oD Moře

Náš tip na výlet - Římský amfiteátr v Pule
Amfiteátr, v celém Chorvatsku výhradně nazývaný Arena, je největší, nejzacho-
valejší a nejvýznamnější památkou římského stavitelství v zemi. Mezi dvěma sty 
římskými amfiteátry na světě patří mezi šest největších a nejzachovalejších (na 
prvním místě je římský amfiteátr – Koloseum, dále následují amfiteátry ve Veroně, 
Capui, Arles a Catanii – pulský je vyšší než tři posledně jmenované). Oceňuje se ze-
jména, že první tři řady jsou plně zachované. Vnější plášť amfiteátru tvoří základní 
substrukce (stojí na malé vyvýšenině), dvě poschodí obepínají arkády o 72 oblou-
cích. Horní patro má 64 čtvercových oken. Vrchní část tvoří koruna z kamenných 
bloků, horní věnec pak nesl zařízení, které v případě nepříznivého počasí (ať již 
deště nebo slunce) amfiteátr zastřešovalo plátěnou střechou (velariem).

hotel Holiday 

Poloha: částečně rekonstruovaný hotel se nachází v těsné blízkosti hotelu Belve-
dere, cca 400 m od centra Medulinu, cca 10 km od centra Puly. VybaVení: restau-
race, plážová restaurace, aperitiv bar, směnárna, sejf, obchod se suvenýry, WI-FI 
ZDARMA, venkovní terasa, parkoviště. UbytoVání: klimatizované 2lůžkové pokoje 
se sprchou a WC, LCD SAT TV, telefonem, fénem, s možností přistýlky. Pokoje 
orientované na mořskou stranu mají balkon, a pokoje orientované na park mají 
francouzské okno. StraVoVání: polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, ALL 
INCLUSIVE Light (12.5.-8.9.) - plná penze formou bufetu, točené místní nápoje 
k obědu a večeři (džus, víno, pivo), odpolední občerstvení (káva, čaj, koláč). Pláž: 
přírodní, oblázková, cca 150 m, písčitá pláž Bijeca cca 200 m. SPort: dva venkovní 
bazény s mořskou vodou (lehátka a slunečníky u bazénu - ZDARMA v omezeném 
množsví), dětský bazén, tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, hřiště pro míčové 
hry, plážový volejbal, animace, půjčovna kol, vodní sporty dle místní nabídky.

HR-009M / cena za oSobU/t ýden (kč)                                            od 9 590 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTU
oSoB

STRAVA
31.3.-12.5. — 12.5.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-25.8.

15.9.-13.10. 8.9.-15.9. — — 25.8.-8.9. —

1/2+1 SWC 2 Polopenze 9 590 12 190 — — — —

1/2+1 SWCBM 2 Polopenze 10 490 13 190 — — — —

1/2+1 SWC 2 All inclusive Light — — 12 690 14 790 16 490 18 390
1/2+1 SWCBM 2 All inclusive Light — — 13 590 15 790 17 490 19 390
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě od 2 do 3 let na přistýlce - ZDARMA. Dítě od 
3 do 12 let na přistýlce - sleva 50 %. Dítě do 12 let na základním lůžku - sleva 30 %. Osoba od 12 let na přistýlce 
- sleva 25 %.

DopRAvA:   

cena zahrnUJe: 7x ubytování, 7x polopenzi/7x ALL INCLUSIVE Light, pobytovou 
taxu, zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovní 
ho pojištění včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 
let – 40 kč/den. Na vyžádání: dětská postýlka - ZDARMA.

kliMAtiZAce150 venkovní 
bAZén

vZDálenost 
oD Moře

wi-fi
ZDARMA

Napsali nám …
Zájezd jsme absolvovali již 5x, což svědčí o spokojenosti. Zájezd absolvujeme  
v červnovém termínu z důvodu malého počtu rekreantů. Jediné co mi chybí je 
český televizní kanál /zprávy z domova/.

Jitka K., Tábor

pobyt Možný 
se pseM

–10 % do 15. 2. –10 % do 15. 2.

pláž  
pRo Děti

pláž  
pRo Děti
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Chorvatsko  >  MEDulin / BAnjolE

hotel Centinera 

Poloha: hotel pavilonového typu obklopen zelení, cca 6 km od Puly v oblasti 
Banjole. VybaVení: restaurace, plážový bar, aperitiv bar, terasa, směnárna, sejf, 
prodejna suvenýrů, WI-FI ZDARMA. UbytoVání: klimatizované rekonstruované 
1-2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, telefonem, minibarem, fénem, balko-
nem a některé s možností 1 nebo 2 přistýlek. Pokoje 1/2+2 FAMILY - dva 2lůžkové 
pokoje s dvěma balkony. StraVoVání: polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, 
k večeři ZDARMA tyto nápoje - místní víno, pivo a čepované nealkoholické nápoje. 
Možnost dokoupení plné penze. Plná penze - snídaně, oběd, večeře formou bufetu. 
k obědu ZDARMA tyto nápoje - místní víno, pivo, čepované nealkoholické nápoje. 
Pláž: přírodní kamenitá, oblázková, cca 20 m. SPort: vnitřní bazén s mořskou vo-
dou (uzavřen 2.6.-8.9.) animace pro děti a dospělé (16.6.-15.9.), v blízkosti tenisové 
kurty, plážový volejbal, půjčovna kol, vodní sporty dle místní nabídky. Poznámka: 
pobytová taxa - cca 1,2 EUR/os./den - platí se jednorázově na místě. Parkování za 
poplatek 1 EUR/den.

HR-143C / cena za oSobU/t ýden (kč)                                              od 7 590 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTU
oSoB

21.4.-19.5. — 19.5.-16.6. 16.6.-7.7. 7.7.-25.8.

— 15.9.-6.10. 8.9.-15.9. 25.8.-8.9. —

1/2 SWCM 2 7 590 7 590 8 790 11 490 13 890
1/2+1 SWCM 2 7 590 7 590 8 790 11 490 13 890
1/2+1 SWCBM 2 8 390 8 390 9 790 12 690 14 990
1/2+2 SWCBM 2 8 390 8 390 9 790 12 690 14 990
1/2+2 FaMIly 2 10 990 10 990 12 190 15 290 18 390
1/1 SWCM 1 9 990 11 390 11 490 14 590 16 990
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 6 let se 2 dospělými - ZDARMA. Dítě od 6 do 12 let se 2 dospělými - sleva 50 %. SleVy Pro 
PokoJ FamIly Se 2 doSPělýmI: dítě do 6 let - ZDARMA, dítě 6-12 let sleva 50 %. Osoba od 12 let - sleva 30  %. 
zVláŠtní SleVy: v termínu 2.6.-23.6. a 22.9.-6.10. vám poskytneme od 5 nocí mimořádnou slevu 5 %. Slevu lze 
kombinovat s včasným nákupem. 

DopRAvA:   

cena zahrnUJe: 7x ubytování, 7x polopenzi, zákonné pojištění dle zákona č. 
159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den, plné penze - dítě do 3 
let - ZDARMA, dítě od 3 do 10 let - 990 kč/týden, osoba od 10 let - 2190 kč/týden. 
Na vyžádání: dětská postýlka 5 EUR/den. 

kliMAtiZAceDítě 
ZDARMA 20 vnitřní 

bAZén
vZDálenost 
oD Moře

hotel Park Plaza Belvedere 

Doporučujeme pro náročné Poloha: zrekonstruovaný hotel nachá-
zející se v malém městě Medulin, vzdá-

leném cca 600 m od centra města. VybaVení: restaurace, aperitiv bar, směnárna, 
sejf, kongresový sál, kadeřnický salón, WI-FI ZDARMA, výtah, terasa, parkoviště. 
UbytoVání: klimatizované moderní 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, LCD TV, tele-
fonem, minibarem, sejfem, fénem, kávovarem, francouzským balkonem. Pokoje SU 
jsou prostornější s možností přistýlky (rozkládací křeslo). Pokoj typu 1/2+2 FAMILY 
- rodinné pokoje se 2 lůžky a se 2 přistýlkami pro 2 děti do 12 let (rozkládací křes-
la), balkonem. StraVoVání: snídaně a večeře formou bufetu. Pláž: oblázková, pří-
rodní, cca 150 m, písčitá pláž Bijeca cca 500 m, vhodná pro děti. SPort: dva ven-
kovní bazény s mořskou vodou, vnitřní bazén (od 6. do 9. měsíce mimo provoz) 
s mořskou vodou, wellness centrum - sauna, whirlpool, masáže, fitness, tenisové 
kurty, stolní tenis, minigolf, plážový volejbal, hřiště pro míčové hry, animace, vodní 
sporty dle místní nabídky. Poznámka: lehátka a slunečníky u bazénu za poplatek. 
V sezoně podél pobřeží Medulinu jezdí turistický vláček.

HR-009l / cena za oSobU/t ýden (kč)                                         od 10 490 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTU
oSoB

2.1.-31.3. 31.3.-5.5. 5.5.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-25.8.

29.9.-28.12. — 15.9.-29.9. 8.9.-15.9. 25.8.-8.9. —

1/2 SWC-ST 2 10 490 10 690 12 190 13 590 15 790 18 390
1/2+1 SWC-Su 2 10 990 11 390 12 690 13 890 16 490 19 390
1/2 SWCM-ST 2 11 690 11 890 13 390 14 790 16 990 19 590
1/2+1 SWCB-Su 2 11 690 12 190 13 390 14 590 17 190 19 990
1/2+2 SWCB FaMIly 4 11 690 12 190 13 390 14 590 17 190 19 990
1/2+1 SWCM-Su 2 12 190 12 590 13 890 14 990 17 690 20 590
1/2+1 SWCBM-Su 2 12 890 13 290 14 590 15 790 18 390 21 290
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 3 let bez lůžka s polopenzí - ZDARMA (neplatí pro pokoje fAMily). SleVy Pro PokoJ 1/2: dítě 
do 12 let s 1 dospělým - sleva 30 %. SleVy Pro PokoJ 1/2+1: dítě do 3 let se 2 dospělými - ZDARMA. Dítě od 
3 do 12 let na přistýlce - sleva 50 %. Dítě do 12 let s 1 dospělým - sleva 30 %. Osoba od 12 let na přistýlce - sleva 
25 %. SleVy Pro PokoJ 1/2+2 FamIly: dítě do 12 let na lůžku se 2 dospělými - sleva 50 %.

DopRAvA:   

cena zahrnUJe: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den. Na vyžádání: 
dětská postýlka - ZDARMA.

kliMAtiZAce150 vZDálenost 
oD Moře

wi-fi
ZDARMA

Aparthotel Del Mar – Banjole na www.ckvt.cz  |

–10 % do 15. 2. –10 % do 15. 2.

pláž  
pRo Děti

pláž  
pRo Dětiwellness
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Chorvatsko  >  DugA uVAlA

Duga Uvala 
Nejjižnější letovisko na Kvarnerské riviéře, v zátoce Vinjole, 3 km jihovýchodně od 
obce Krnica; na jihovýchodní straně Istrijského poloostrova. Předností letoviska je 
krásná nedotčená příroda v jeho okolí a výborné podmínky pro vodní sporty. Přímo 
v letovisku je pěkná oblázková pláž, která přechází ve skalnaté pobřeží. V okolí se 
nachází několik dalších pláží, obklopených borovým lesem.

hotel Duga uvala 

wi-fi
ZDARMA100 vZDálenost 

oD Moře

Poloha: hotel nacházející se v klidné zátoce, obklopen typickou středomořskou vegetací, 
cca 20 km od Puly, nejbližší vesnice v okruhu cca 5 km. Hotel se skládá z hlavní budovy 
a depandance, se kterou je propojen nadzemním tunelem. VybaVení: restaurace, grill bar, 
aperitiv bar, výtah, WI-FI ve společných prostorách ZDARMA, terasa, parkoviště ZDARMA. 
UbytoVání: klimatizované 2-3lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV (LCD), WI-FI, bal-
kon, s možností přistýlky. Pokoje typu ST se nachází v hlavní budově, mají velikost 22 m2 
a možnost přistýlky 80 x 140 cm, vhodné pro dítě do 12 let. Pokoje typu SU se také nachá-
zí v hlavní budově, mají velikost 36 m2, jsou navíc vybaveny rozkládacím gaučem a umož-
ňují umístění  přistýlky 80 x 180 cm. Pokoje typu SU mají mimořádně prostorný balkón 
s bočním výhledem na moře. StraVoVání: polopenze - formou bufetu nebo plné penze 
- formou bufetu. k obědu a večeři ZDARMA místní točené nápoje (voda, džus, pivo, víno). 
Pláž: přírodní kamenitá, oblázková, cca 100 m, sprchy u bazénu. SPort: venkovní bazén 
s mořskou vodou, vnitřní bazén s vyhřívanou mořskou vodou (cca od 15.6.-15.9. uzavřen), 
wellness centrum s finskou i tureckou saunou, fitness, masáže (za poplatek na vyžádání), 
tenisové kurty, vodní sporty. Možnost využití tenisových kurtů v čase od 12:00 do 14:00 
ZDARMA (po dohodě s recepcí). Lehátka a slunečníky u bazénu ZDARMA (v omezeném 
množství), na pláži za poplatek. Poznámka: hotel je vhodný ke strávení klidné rodinné 
dovolené. Pobytová taxa - cca 1,10 EUR/os./den - platí se na místě. každý host obdrží při 
nástupu na ubytování náramek s čipem, který slouží pro bezhotovostní platbu v rámci 
resortu. Platbou přes náramek má klient nárok na 20 % slevu všech služeb v rámci resortu.

kliMAtiZAce venkovní 
bAZén

vnitřní 
bAZén

HR-251C / cena za oSobU/t ýden (kč) od 5 990 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTU
oSoB

26.5.-2.6. 2.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8.

29.9.-6.10. 15.9.-29.9. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. —

1/3+1 SWCBM-Su 3 5 990 6 490 6 490 6 990 7 990 8 490 9 490
1/2+1 SWCB-ST 2 6 490 6 990 6 990 7 490 8 490 8 990 9 990
1/2 SWCBM-Su 2 7 490 8 490 8 490 8 990 9 990 10 990 11 990
Možné nástupy na pobyt denně denně So So So So So

SleVy Pro PokoJ 1/2+1 SWcb-St:  dítě do 12 let na přistýlce - ZDARMA. SleVy Pro PokoJ 1/3+1 SWcbm-
-SU: dítě do 4 let na 3. lůžku - sleva 3000 Kč/týden, dítě 4-14 let na 3. lůžku - sleva 2500 Kč/týden. Osoby na přistýlce 
platí zvýhodněnou cenu - dítě do 4 let 2500 Kč/týden, dítě 3-14 let 4500 Kč/týden, osoba od 14 let 6000 Kč/týden.  

DopRAvA:  

cena zahrnUJe: 7x ubytování, 7x polopenzi, zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 
Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu, osoby 
do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den, obědů - dítě do 4 let ZDARMA, dítě 4-14 
let 1000 kč/týden, osoba od 14 let 2000 kč/týden.

* AkCE platí pro termíny pobytů v termínech 21.7.-18.8., v termínech 16.6.-21.7. 
a 18.8.-8.9. sleva 10 %. 

**AkCE platí pro termíny pobytů 16.6.-8.9.

–15 % do 31. 12.*

–10 % do 28. 2.**

–5 % do 30. 4.**

pláž  
pRo Děti

Pokoj SWCB-ST
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Chorvatsko  >  DugA uVAlA / rABAC

Poloha: apartmány se nachází ve svahu v obci krnica, cca 20 km od Puly. VybaVení: 
restaurace, bar, sejf, TV místnost, market, parkoviště ZDARMA, WI-FI za poplatek. 
UbytoVání: apartmány garoful **- typ 1/3 a 1/4 STUDIA - jedna místnost se 3-4 
lůžky, typ 1/4 AP gALLERY - jedna místnost se 2 lůžky a 2 lůžka na galerii, vždy 
vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC, SAT TV, balkon nebo terasa. klimatizované 
apartmány Roža ***- typ 1/2+2 AP gALLERY - jedna místnost s rozkládacím gaučem 
a 2 lůžky na galerii, typ 1/3 STUDIo - jedna místnost se 2 lůžky a rozkládacím gau-
čem vhodným pro 1 dosp. osobu nebo 2 děti do 15 let, typ 1/2+2 AP a 1/3+2 AP 
- jedna 2 nebo 3lůžková ložnice a denní místnost se 2 lůžky, vždy vybavený kuchyň. 
kout, sprcha a WC, SAT TV, balkon nebo terasa. StraVoVání: vlastní. Pláž: přírodní 
kamenitá, oblázková, cca 200 m. SPort: sportovní hřiště, minigolf, půjčovna šlapa-
del, půjčovna kol, vodní sporty. Poznámka: doporučujeme těm, kteří chtějí prožít 
dovolenou v klidném prostředí. Přihlašovací poplatek - cca 1,25 EUR/os. - platí se 
na místě. Vratná kauce 100 EUR/apartmán - platí se při příjezdu na recepci. Pobyt 
se psem na vyžádání - cca 8 EUR/den. 

HR-0272, HR-0274 / cena za oSobU/t ýden (kč)                              od 2 190 Kč / os.
APARTMáN

PřI
 PočTU
oSoB

2.6.-30.6. 30.6.-21.7. 21.7.-25.8.

1.9.-15.9. 25.8.-1.9. —

HR-0274 - apaRtmány HostIn-GaRoFul

1/3 STuDIO 3 2 590 2 990 3 990
1/4 STuDIO 4 2 190 2 690 3 490
1/4 aP GallERy 4 2 290 2 890 3 790
HR-0272 - apaRtmány HostIn-RoŽa

1/3 STuDIO 3 3 390 4 190 5 190
1/2+2 aP GallERy 4 2 990 3 690 4 590
1/2+2 aP 4 3 190 3 790 4 790
1/3+2 aP 5 2 990 3 590 4 490
Možné nástupy na pobyt denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na služby - ZDARMA. Dítě do 15 let bez lůžka v 1/3 stuDio v Ap Roža - 
ZDARMA.

DopRAvA:    

cena zahrnUJe: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vy-
bavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu, zákonné 
pojištění dle dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/ den.

200 vZDálenost 
oD Moře

apartmány Hostin /

Dítě 
ZDARMA

Dítě 
ZDARMA 250 vZDálenost 

oD Moře

Mobilní domky rabac 

venkovní 
bAZénkliMAtiZAce

Poloha: domky v zeleni, v autokempu oliva, v blízkosti komplexu hotelů Narcis, Hedera 
a Lido Palace, cca 300 m od centra Rabacu. VybaVení: centrální restaurace, aperitiv bar, 
směnárna, prodejna suvenýrů, market, taneční terasa. UbytoVání: klimatizované domky 
- dvě 2lůžkové ložnice, denní místnost s rozkládacím gaučem (přistýlka pro 1 osobu), 
vybavený kuchyňský kout s lednicí, plynovým sporákem, SAT TV, WI-FI (za poplatek), 
koupelna s WC, prostornou terasou vybavenou zahradním nábytkem. Domky DE LUXE 
jsou prostornější a mají 2 koupelny. StraVoVání: HR-013o - snídaně a večeře formou 
bufetu, HR-0131 - vlastní, s možností dokoupení polopenze. Pláž: oblázková, přírodní 
kamenitá, cca 100 - 250 m, vhodná pro děti. SPort: venkovní bazén, dětský bazén, ani-
mace, tenisové kurty, minigolf, hřiště pro míčové hry, vodní sporty. Poznámka: povinná 
vratná kauce 50 EUR/domek slouží na případnou úhradu poničeného zařízení. Ručníky 
nejsou součástí domku (lze zapůjčit za poplatek). Výměna ložního prádla během pobytu 
za poplatek. Povinný poplatek za závěrečný úklid 15 EUR/domek - hradí se na místě, 
čisticí prostředky nejsou součástí vybavení.

HR-013O / cena za oSobU/t ýden (kč) - polopenze                          od 5 490 Kč / os.
DoMEk PřI PočTU

oSoB
17.3.-19.5. 19.5.-23.6. 23.6.-7.7.

8.9.-21.10. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9.

1/4+1 MH - 2 osoby 2 6 690 9 190 10 390
1/4+1 MH - 3 osoby 3 5 990 8 390 9 490
1/4+1 MH - 4 osoby 4 5 490 7 590 8 690
Možné nástupy na pobyt denně denně So
SleVy: dítě do 6 let na lůžku nebo na přistýlce se 2 dospělými - ZDARMA. Na cenu za dítě od 6 do 15 let na lůžku 
nebo na přistýlce se 2 dospělými se informujte v CKVT.

HR-0131 / cena za oSobU/t ýden (kč) - bez stravy od 3 490 Kč / os.
DoMEk PřI PočTU

oSoB
17.3.-19.5. 19.5.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-25.8.

8.9.-21.10. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/4+1 MH 4 3 490 4 690 5 890 7 590
1/4+1 MH DE luXE 4 4 690 5 990 6 990 8 790
Možné nástupy na pobyt denně denně denně So, Ne

SleVy: osoba na přistýlce - platí 390 Kč/os./týden.

DopRAvA:   2 590 Kč (z Brna 2 390 Kč) trasa B, C  

cena zahrnUJe: 7x ubytování, 7x polopenzi/bez stravy, ložní prádlo, spotřebu vody a 
energie, používání kuchyňského vybavení, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle záko-
na č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den. 
* AkCE platí pro ubytování bez stravy pro termíny pobytů do 19.5. a od 15.9.,  
v ostatních termínech sleva 20 %.

** AkCE platí pro ubytování bez stravy pro termíny pobytů do 19.5. a od 15.9.,  
v ostatních termínech sleva 10 %.

pobyt Možný 
se pseM

–35 % do 31. 12.*

–25 % do 31. 3.**

pobyt Možný 
se pseM

–10 % do 1. 4.
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Chorvatsko  >  rABAC

hotel narcis , Mimosa - lido Palace  a Hedera 

Doporučujeme pro rodiny s dětmi Poloha: komplex hotelů Hedera (HR-
-013H), Mimosa-Lido Palace (HR-013M) 

a Narcis (HR-013R), umístěné v zeleni, cca 300 m od centra Rabacu. VybaVení: restaura-
ce, aperitiv bar, pizzerie, směnárna, výtah, WI-FI na recepci ZDARMA, prodejna suvenýrů, 
market, taneční terasa, parkoviště ZDARMA. UbytoVání: moderně zařízené klimatizované 
2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, telefonem, fénem, sejfem, ledničkou, WI-FI 
ZDARMA, některé s možností 1-2 přistýlek, obvykle rozkládací gauč nebo patrové lůžko. 
StraVoVání: polopenze: snídaně a večeře formou bufetu. k večeři jsou ZDARMA tyto ná-
poje: 2 dl vína nebo piva nebo minerální vody nebo džusu + odpolední občerstvení - čaj 
nebo káva, sušenka (denně od 16:00 do 17:00). Služba ALL INCLUSIVE - plná penze for-
mou bufetu, odpolední svačinka, místní nealkoholické a alkoholické nápoje (od 11:00 do 
22:00). Pláž: oblázková, přírodní kamenitá, cca 100 m, vhodná pro děti, sprchy na pláži. 
SPort: 2x vnitřní bazén (v 7. a 8. měsíci uzavřen), 4x venkovní bazén, dětský bazén, fit-
ness, sauna, masáže, animace pro děti a dospělé, tenisové kurty, minigolf, hřiště pro mí-
čové hry, dětské hřiště, dětský klub, vodní sporty. Poznámka: pokoje SWC mají 16 m2 
s oddělenými lůžky, jsou orientovány na cestu a do svahu. Program ALL INCLUSIVE dále 
zahrnuje: lehátka u bazénu ZDARMA (pouze v omezeném množství), tenisové kurty, mi-
nigolf, hřiště pro míčové hry, fitness, sauna - po předchozí domluvě s recepcí 1 hodina 
denně. V týdnu od 16.6.-23.6. služby ALL INCLUSIVE pro hosty hotelu Narcis probíhají 
v hotelu Mimosa-Lido Palace. V termínu od 23.6.-7.9. již v hotelu Narcis. 
cena zahrnUJe: 7x ubytování, 7x polopenzi/plnou penzi/služby ALL INCLUSIVE, poby-
tovou taxu, zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: ces-
tovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 kč/den, nad 18 
let - 40 kč/den. Na vyžádání: dětská postýlka (5 EUR/den) - platba na místě.

* AkCE platí pro termíny pobytů 2.6.-16.6. (hotely Hedera a Lido Palace), 2.6.-23.6. (hotel 
Narcis), v ostatních termínech sleva 20 %.

** AkCE platí pro termíny pobytů 2.6.-16.6. (hotely Hedera a Lido Palace), 2.6.-23.6. (hotel 
Narcis), v ostatních termínech sleva 10 %.

***AkCE platí pro hotel Narcis pro termíny pobytů 2.6.-23.6., v ostatních termínech sleva 5 %.

Dítě 
ZDARMA 100All 

inclusive
RoDinné 
pokoje kliMAtiZAcevZDálenost 

oD Moře
nápoje k večeři 
ZDARMA

HR-013H, M, R / cena za oSobU/t ýden (kč)                                    od 7 990 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTU
oSoB

STRAVA
28.4.-19.5. 19.5.-23.6. 23.6.-30.6. — 30.6.-14.7. 14.7.-25.8.

22.9.-6.10. — 8.9.-22.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

HR-013R - Hotel naRCIs

1/2+2 SWCBM-Su G 2 Polopenze 11 990 13 990 14 490 14 990 15 990 17 490
1/2+2 SWCBM-Su G 2 All inclusive — 17 990 18 490 18 990 19 990 21 990
Možné nástupy na pobyt denně So So So So So
HR-013m - Hotel mImosa / lIdo palaCe

1/2 SWC-ST 2 Polopenze 9 690 11 690 11 690 13 490 13 490 15 290
1/2+2 SWCBM-Su 2 Polopenze 13 490 16 290 16 290 17 990 17 990 19 890
1/2+1 SWCBM-PREM 2 Polopenze 14 790 17 590 17 590 19 390 19 390 20 990
1/2 SWC-ST 2 All inclusive — 16 590 16 590 18 290 18 290 19 990
1/2+2 SWCBM-Su 2 All inclusive — 20 990 20 990 22 890 22 890 24 690
1/2+1 SWCBM-PREM 2 All inclusive — 22 390 22 390 24 190 24 190 25 990
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně So, Ne
HR-013H - Hotel HedeRa 

1/2 SWC 2 Polopenze 7 990 10 690 10 690 12 490 12 490 14 290
1/2+2 SWCBM-Su 2 Polopenze 11 690 15 290 15 290 16 990 16 990 18 790
1/2 SWC 2 Plná penze — 13 790 13 790 15 490 15 490 17 290
1/2+2 SWCBM-Su 2 Plná penze — 18 290 18 290 19 990 19 990 21 890
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně So, Ne

SleVy Pro PokoJ 1/2+1: dítě do 7 let se 2 dospělými - ZDARMA. Dítě od 7 do 12 let se 2 dospělými v období: do 7.7. 
a od 1.9. - ZDARMA, 7.7.-1.9. - sleva 50 %. Dítě od 12 do 18 let na přistýlce - sleva 30 %. Osoba od 18 let na přistýlce - sleva 
20 %. SleVy Pro PokoJ 1/2+2: dítě do 7 let na 3. lůžku se 2 dospělými - ZDARMA. Dítě do 7 let na 4. lůžku se 2 do-
spělými - sleva 50 %. Dítě od 7 do 12 let na 3. lůžku se 2 dospělými v období: do 7.7. a od 1.9. - ZDARMA, 7.7.- 1.9. - sleva 
50 %. Dítě od 7 do 12 let na 4. lůžku se 2 dospělými - sleva 50 %. Dítě od 12 do 18 let na přistýlce - sleva 30 %. Osoba od 
18 let na první přistýlce - sleva 20 %. na pokoji může být pouze jedno dítě ZDARMA.

DopRAvA:   2 590 Kč (z Brna 2 390 Kč) trasa B, C  

wi-fi
ZDARMA

–30 % do 31. 12.*

–20 % do 31. 3.**

–10 % do 30. 4.***
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Chorvatsko  >  rabac

50 vzdálenost 
od moře

pláž  
pro děti

venkovní 
bazén

wi-fi
zdarma

hotel Marina  

–10 % do 31. 3.

Poloha: hotel Marina je obklopený zelení, cca 800 m od centra města. VybaVení: 
klimatizovaná restaurace, aperitiv bar, směnárna, sejf, WI-FI na recepci ZDARMA, 
TV místnost, taneční terasa s živou hudbou. UbytoVání: 2lůžkové pokoje se spr-
chou a WC, SAT TV, telefonem. Typ 1/2+1 SWCBM-SW - 2lůžkový pokoj s přistýl-
kou, balkonem a s výhledem na moře. StraVoVání: snídaně a večeře formou bufe-
tu. Pláž: přírodní, oblázková, betonová plata, cca 50 m, vhodná pro děti. Přístup 
na pláž po schodech. SPort: venkovní bazén s mořskou vodou, plážový volejbal,  
aerobic, animace, v blízkosti - tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, vodní sporty dle 
místní nabídky. Poznámka: nehlídané parkoviště ZDARMA.

HR-185R / cena za oSobU/t ýden (kč) od 5 990 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTu
oSoB

2.6.-9.6. 9.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-28.7. 28.7.-18.8.

8.9.-15.9. — 1.9.-8.9. — 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. —

1/2 SWC 2 5 990 6 990 7 990 8 990 9 990 10 990 12 490
1/2 SWCM 2 6 990 7 990 8 990 9 990 11 490 12 490 13 990
1/2+1 SWCBM-SW 2 7 990 9 490 10 990 11 990 13 990 14 990 16 490
Možné nástupy na pobyt So So So So So So So

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - zdarma. dítě od 2 do 12 let na přistýlce se 2 dospělými - 
zdarma. Osoba od 12 let na přistýlce - sleva 15 %.

doprava:   2 590 Kč (z Brna 2 390 Kč) trasa B, C  

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den.

Tip na výlet – Brijunské ostrovy
Téměř celodenní výlet lodí do národního parku, který zahrnuje 12 ostrovů. Ná-
vštěvníci si prohlédnou Veliki Brijun, velkou část tohoto ostrova projedou turistic-
kým vláčkem, navštíví safari park, prohlídnou si zajímavou výstavu fotografií Tito 
na Brijunech a výstavu věnovanou Paulu Kuppelwieserovi. Dále vláček projíždí 
okolo zátoky Verige, kde si již bohatí Římané budovali svá letní sídla. Na Brijun-
ských ostrovech se z plodů určitého druhu opuncií vyrábí na Jadranu jako na jedi-
ném místě v Evropě výborná pálenka.
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Chorvatsko  >  rABAC

hotel Miramar / hotel Allegro 

Poloha: hotelový komplex skládající se z hotelů Allegro a Miramar, nacházející se 
na poloostrově Sv. Andrija, v borovém háji, cca 700 m od centra města, v těsné 
blízkosti města Rabac. VybaVení: restaurace, lobby bar s terasou, směnárna, sejf 
(za poplatek), TV místnost, taneční terasa, WI-FI ZDARMA, internetový koutek za 
poplatek, parkoviště, výtah. UbytoVání: klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou 
a WC, LCD SAT TV, telefonem, fénem, některé s balkonem a s možností přistýlky 
(rozkládací křeslo). StraVoVání: snídaně a večeře formou bufetu. Večeře se podává 
ve 2 časových úsecích, 3x týdně tématické večeře. Možnost speciální stravy na 
vyžádání. Pláž: přírodní kamenitá, oblázková a betonová plata, oceněná Modrou 
vlajkou, cca 100 m. SPort: venkovní bazén s mořskou vodou, lehátka a slunečníky 
ZDARMA (v omezeném množství), dětský bazén, masáže - za poplatek, v blízkosti 
- tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, plážový volejbal, aerobic, půjčovna jízdních 
kol, prostor na uschování kol (hotel Allegro), dětské hřiště, vodní sporty. Poznám-
ka: parkování ZDARMA (omezený počet míst). Na vyžádání: dětská postýlka (5 
EUR/den). Pobyt se psem - cca 20 EUR/den, platba na místě. 

cena zahrnUJe: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den. 

hotel MIRAMAR

hotel ALLEgRo

hotel ALLEgRo

hotel MIRAMAR

Dítě 
ZDARMA 100 kliMAtiZAcevZDálenost 

oD Moře
wi-fi
ZDARMA

HR-185P / cena za oSobU/t ýden (kč) od 7 990 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTU
oSoB

12.5.-2.6. 2.6.-9.6. 9.6.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-28.7. 28.7.-25.8.

— 8.9.-15.9. — 1.9.-8.9. — 25.8.-1.9. —

polopenze

1/2 SWC 2 8 190 7 990 8 990 11 890 13 590 14 190 15 690
1/2 SWCBM 2 8 990 8 890 9 890 13 290 15 290 15 990 18 190
1/2+1 SWCB 2 8 490 8 390 9 390 11 990 13 990 14 790 16 690
1/2+1 SWCBM 2 9 390 9 190 10 290 13 790 15 790 16 490 18 690
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě do 14 let se 2 dospělými - ZDARMA. Dítě do 
14 let s 1 dospělým - sleva 30 %. Osoba od 14 let na přistýlce - sleva 15 %.

DopRAvA:   2 590 Kč (z Brna 2 390 Kč) trasa B, C  

pobyt Možný 
se pseM

–10 % do 31. 1.

venkovní 
bAZén

Rabac
Rybářské městečko, malý přístav a významné, velmi navštěvované letovisko na 
jihovýchodním pobřeží Istrie, 5 km od Labinu. Rabac leží ve stejnojmenné zátoce, 
která vznikla zatopením dolního toku Rabackého potoka. Proti Rabacu se nachází 
ostrov Cres. V posledních letech se kvalita letoviska značně zvýšila. Rabac zís-
kal na atraktivitě, na celkovém uspořádání a jeho pláže mají špičkovou úroveň. 
I hotelová nabídka Rabacu výrazně zvýšila svoji úroveň. Hotely a apartmánové 
komplexy letoviska Rabac se nacházejí podél pobřeží jižním i severním směrem 
od staré obce. Přibývají nové vily, domky a soukromé penziony, které šplhají vy-
soko do svahu nad původní městečko. Dobrou pověst si postupně získávají i zimní 
ozdravné pobyty.
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Chorvatsko  >  rABAC

hotel & Casa Valamar sanfior 

hotel casa

Doporučujeme pro náročné Poloha: moderní romantický hotel atri-
ového typu a nově rekonstruovaná část 

CASA umístěná přímo na pobřeží v borovém háji, cca 800 m od centra města. Vy-
baVení: hotelová restaurace s cooking show, aperitiv bar s hudbou, směnárna, te-
rasa, kongresový sál, internetový koutek za poplatek. V části CASA - bar, kavárna, 
internetový koutek. UbytoVání: HoTEL - klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou 
a WC, LCD SAT TV, telefonem, WI-FI ZDARMA, minibarem, fénem, sejfem, s mož-
ností přistýlky (rozkládací gauč nebo křeslo), CASA - klimatizované 2lůžkové pokoje 
v mediteránském stylu se sprchou a WC, LCD SAT TV, WI-FI ZDARMA, telefonem, 
sejfem, minibarem, fénem, balkonem, s možností přistýlky (rozkládací gauč). Stra-
VoVání: snídaně a večeře formou bufetu v hotelové restauraci. Pláž: přírodní kame-
nitá, oblázková, cca 100 m, oceněná Modrou vlajkou, přístup na pláž po schodech. 
SPort: 2 venkovní bazény se sladkou vodou, v hotelu - vnitřní bazén se sladkou 
vodou, dětský venkovní bazén, wellness - whirlpool, infra, finská a turecká sauna, 
relax zóna, masáže - za poplatek, aerobic, fitness, tenisové kurty, stolní tenis, mini-
golf, plážový volejbal, dětské hřiště, animace pro děti, půjčovna jízdních kol, vodní 
sporty dle místní nabídky. Poznámka: parkování ZDARMA (nehlídané). Na vyžádání 
dětská postýlka (5 EUR/den). Pobyt se psem - cca 20 EUR/den, platba na místě. 

HR-185l / cena za oSobU/t ýden (kč) od 9 790 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTU
oSoB

— 12.5.-2.6. 2.6.-9.6. 9.6.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-28.7. 28.7.-25.8.

15.9.-27.10. — 8.9.-15.9. — 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/2 SWC 2 9 790 12 990 12 790 13 890 16 790 19 990 21 890
1/2+1 SWCBM- Su 2 9 990 13 790 13 390 14 890 19 190 22 590 25 290
1/2 SWCBM-Su CaSa 2 10 390 14 490 14 190 15 590 19 390 23 190 25 490
1/2+1 SWCBM-Su CaSa 2 11 690 16 290 15 890 17 590 21 890 26 190 28 890
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě do 12 let se 2 dospělými - ZDARMA. Dítě do 
12 let s 1 dospělým - sleva 30 %. Osoba od 12 let se 2 dospělými - sleva 15 %.

DopRAvA:   2 590 Kč (z Brna 2 390 Kč) trasa B, C  

cena zahrnUJe: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den.

*AkCE platí pro termíny pobytů do 30.6. a od 1.9. 

kliMAtiZAceDítě 
ZDARMA 100 wellnessvZDálenost 

oD Moře
venkovní 
bAZén

wi-fi
ZDARMA

pobyt Možný 
se pseM

–10 % do 31. 1.*
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kvarner
Přímořské lázně, kvetoucí zahrady a největší jadranské ostrovy 

kvarnerská riviéra, pobřeží omývané vodami rijeckého a kvarnerské-
ho zálivu, láká především příjemným mírným podnebím, rozmanitou 
subtropickou vegetací a tradičními přímořskými lázněmi. v minulosti 
se tu sjížděla aristokratická smetánka do svých vil a letohrádků a ná-
mořníci z Lošinje přiváželi ze svých plaveb množství 
exotických rostlin, které sadili do vlastních zahrad. 

Z vnitrozemí sem zasahuje lesnaté pohoří Učka s 
mnoha turistickými stezkami. Najdete tu spoustu míst 
s jedinečnou atmosférou: klidné lázeňské letovisko 
opatija, rušné město Rijeka s živou městskou třídou 
i malá starobylá městečka na největších chorvatských 
ostrovech krk a Cres.

od letoviska Duga Uvala, přes Rabac, až po opatiji vás 
bude provázet pestrá směsice vůní: kvetoucí keříky šalvějí, 
trsy levandule a rozmarýnu. odpočinete si ve stínu olivov-
níků, pinií a košatých borovic. V pobřežních vodách kolem 
Cresu a Lošinje můžete pozorovat delfíny, na Cresu objevíte 
vzácné ptačí druhy v unikátní ornitologické rezervaci a na 
ostrově Mali Lošinj na vaši návštěvu čeká záchranná stanice 
mořských želv.

města a městečka: metropole Rijeka, lázeňská města opatija, 
Crikvenica, Selce, historická městečka krk, Baška, omišalj.

přírodní zajímavosti: památka parkovní architektury park 
Angiolina a Sv. jakov v opatiji, lesopark Učka, lesopark Dubec 
na krku, park komrčar a lesopark Dundo na Rabu, lesopark a 
archeologický park čikat na ostrově Mali Lošinj.

místní dobroty a suvenýry: kvalitní olivy a olivový olej, koření rozma-
rýn a šalvěj, rozmarýnový a levandulový med, místní vína „vrbnická 
žlahtina“ (krk) , divoký chřest, krkský pršut a sýr, šperk Morčić (Rije-
ka), bašská tabulka (Baška), výrobky se sušenou levandulí.

Rijeka
Rijeka je třetí největší město Chorvatska, nejdůležitější přístav a mo-
derní metropole kvarneru. Mezi hlavní turistická lákadla patří Rijecký 
karneval, živá městská třída korzo, Trsatský hrad a unikátní digitální 
planetárium.

unikátní most na ostrov Krk 
Most spojuje ostrov krk s pevninou, táhne se od městečka kraljevica, 
přes ostrůvek Sveti Marko až na severovýchodní cíp ostrova krk. Tvoří 
ho 2 vznosné oblouky a jeho celková délka dosahuje 1309 m.  
Za přejezd autem se platí mýtné. 

Foto: Ivo Biočina, Chorvatské turistické sdružení, ilustrační foto
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remisens hotel Marina 

Chorvatsko  >  MošćEničKA DrAgA

Doporučujeme pro rodiny s dětmi Poloha: renovovaný moderní hotel atrio-
vého typu se nachází na 1 km dlouhé 

oblázkové pláže v letovisku Mošćenička Draga. VybaVení: restaurace, kavárna, pizze-
rie, plážový bar, kongresový sál, sejf na recepci - za poplatek, terasa. UbytoVání: kom-
fortní klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, telefonem, minibarem, 
fénem, WI-FI ZDARMA, některé s možností přistýlky. Pokoj typ 1/2 SWC orientace do 
atria. Pokoje 1/2+2 - dva 2lůžkové pokoje oddělené dveřmi. V hotelu jsou k dispozici 4 
pokoje vhodné pro osoby na vozíčku. StraVoVání: v termínu do 28.6 a od 16.9. polo-
penze - snídaně a večeře formou bufetu, k večeři jsou ZDARMA místní točené nápoje 
(pivo, víno, džus), v termínu 29.6 - 15.9. plná penze - snídaně, oběd a večeře formou 
bufetu, k obědu a večeři jsou ZDARMA místní točené nápoje (pivo, víno, džus). Pláž: 
oblázková, cca 30 m, sprchy na pláži. SPort: nový venkovní bazén, Five Elements 
wellness centrum - vyhřívaný vnitřní bazén s mořskou vodou, venkovní dětský bazén 
(v provozu v 7. - 8. měsíci), lehátka u bazénu v omezeném množství ZDARMA, whirl-
pool, sauna (infračervená, finská, turecká), relax zóna, fitness, tenisové kurty (za po-
platek), masáže (za poplatek), kosmetický salón, solarium (za poplatek), dětské hřiště 
s atrakcemi, animace pro děti i dospělé, vodní sporty. Poznámka: parkování za popla-
tek - cca 8 EUR/den, v termínu 1.7.-1.9.- cca 10 EUR/den - platí se jednorázově na re-
cepci. 

cena zahrnUJe: 7x ubytování, 7x polopenzi/plnou penzi, pobytovou taxu, přihlašo-
vací poplatek, zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: 
cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, 
nad 18 let – 40 kč/den. Na vyžádání: dětská postýlka - 11 EUR/den, pobyt se psem 
- cca 20 EUR/den (platba na místě).

kliMAtiZAceDítě 
ZDARMA

vZDálenost 
oD Moře wellness

beZbARiéRový 
přístup30

HR-015R / cena za oSobU/t ýden (kč)                                             od 9 490 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTU
oSoB

21.4.-5.5. 5.5.-12.5. 12.5.-29.6. 29.6.-21.7. 21.7.-28.7. 28.7.-18.8.

16.9.-6.10. — — 18.8.-16.9. — —

1/2 SWC-aTRIuM 2 9 490 9 990 11 290 15 990 16 390 18 490
1/2+1 SWCB-Su 2 10 790 11 390 12 890 18 190 18 690 21 190
1/2+2 FaMIly ST aTRIuM 4 16 190 16 990 19 390 27 690 28 290 31 990
1/2+2 FaMIly Su 4 18 490 19 490 21 990 31 490 32 190 36 490
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně

SleVa: dítě do 3 let bez lůžka - ZDARMA. Dítě od 3 do 14 let se 2 dospělými - ZDARMA. Dítě od 3 do 14 let s 1 
dospělým v pokoji 1/2 - sleva 30 %. SleVy Pro PokoJ 1/2+1: první dítě od 3 do 14 let na přistýlce se 2 dospě-
lými - ZDARMA a 2. dítě bez lůžka od 3 do 14 let - sleva 50 %. Osoba od 14 let na přistýlce - sleva 15 %. SleVy Pro 
PokoJ 1/2+2: osoba od 14 let se 2 dospělými - sleva 50 %. zVláŠtní SleVy: v termínech pobytů 13.5.-24.5. 
vám poskytneme mimořádnou slevu 10 %, kterou lze kombinovat se slevou za včasný nákup.

DopRAvA:  

Náš tip na lodní výlet – ostrov Cres
Tento ostrov patří k nejsevernějším a největším chorvatským ostrovům. Při rozloze 
404,3 km² je velmi protáhlý – 66 km dlouhý a 2 až 12 km široký. Nejvyšší bod 
ostrova „Gorice“ dosahuje 650 m n.m. Jako i další sousedící ostrovy (např. Lošinj) 
je Cres tvořen vápencem. Uprostřed ostrova se nachází Vransko jezero, unikátní 
sladkovodní jezero o rozloze 5,75 km². Cres a Lošinj dříve tvořily jeden celek, přes 
spojovací šíji byl však vykopán průplav se zvedacím mostem.

pobyt Možný 
se pseM

Hotel Mediteran – Moščenička Draga na www.ckvt.cz  |

–15 % do 28. 2.



58  |  vítkoviCe tours – Česká jeDniČka na jaDranu

Chorvatsko  >  MEDVEjA

Doporučujeme pro rodiny s dětmi Poloha: bungalovy, mobilní domky 
a apartmány jsou umístěny v autokempu 

Medveja, mezi vesničkami Lovran a Mošćenička Draga. VybaVení: v blízkosti - obchod, 
pošta, bankomat, obchod se suvenýry, snack bar, restaurace á la carte, pizzerie, WI-FI 
v resortu. UbytoVání: BUNgALoVY (HR-015D) - klimatizované 2lůžkové bungalovy 
s možností přistýlky (rozkládací gauč), se sprchou a WC, SAT TV, balkonem. MoBILNí 
DoMkY (HR-0151) - klimatizované mobilní domky pro 4 osoby - dvě 2lůžkové ložnice 
(jedna s manželskou postelí), denní místnost, vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC, 
WI-FI ZDARMA, terasa. Domky označené STANDARD mají cca 23 m2 a zastřešenou 
venkovní terasu. Domky označené PREMIUM jsou novější, mají cca 32 m2, terasu s gri-
lem, dvě koupelny, SAT TV. APARTMáNY (HR-0152) - moderní klimatizované apartmá-
ny 1/4 AP - cca 32 m2 - 2lůžková ložnice a denní místnost se 2 lůžky (rozkládací gauč) 
se sprchou a WC, WI-FI ZDARMA, SAT TV, vždy vybavený kuchyň. kout a terasa. Stra-
VoVání: bungalovy - snídaně formou bufetu a večeře výběrem ze 2 menu. Apartmány 
a mobilní domky - vlastní. Pláž: oblázková, cca 150 m, vhodná pro děti. SPort: anima-
ce, dětské hřiště, vodní sporty. Poznámka: parkoviště ZDARMA. Pobyt se psem (na 
vyžádání) - poplatek cca 14 EUR/den.

cena zahrnUJe: BUNgALoVY - 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, při-
hlašovací poplatek, zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. APARTMáNY - 
7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vybavení, výměnu 
ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu, přihlašovací poplatek, 
zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního po-
jištění včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 
kč/den.

smart selection holiday resort Medveja 

kliMAtiZAceDítě 
ZDARMA 150 vZDálenost 

oD Moře
pláž  
pRo Děti

HR-015D / cena za oSobU/t ýden (kč) od 5 790 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTU
oSoB

28.4.-5.5. 5.5.-12.5. 12.5.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-21.7. 21.7.-28.7. 28.7.-18.8.

— — — 8.9.-22.9. 25.8.-8.9. 18.8.-25.8. —

1/2+1 BGW 2 5 790 6 290 7 690 7 890 9 390 10 290 11 690
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně denně
SleVy: dítě do 3 let bez nároku na lůžko - ZDARMA. Dítě do 12 let se 2 dospělými - ZDARMA. Dítě do 12 let 
se 2 osobami - sleva 50 %. Dítě od 3 do 12 let s 1 dospělým - sleva 30 %. Osoba od 12 let na přistýlce - sleva 
15 %. zVláŠtní SleVy: v termínech pobytů 13.5.-24.5. vám poskytneme mimořádnou slevu 10 %, kterou lze 
kombinovat se slevou za včasný nákup.

DopRAvA:  

HR-0151, HR-0152 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 2 690 Kč / os.
DoMEk/APARTMáN

PřI
 PočTU
oSoB

28.4.-5.5. 5.5.-12.5. 12.5.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-28.7. 28.7.-18.8.

15.9.-22.9. — 1.9.-15.9. 25.8.-1.9. — 18.8.-25.8. —

HR-0151 - mobIlní domKy medveJa

1/4 MH STaNDaRD 4 2 690 2 890 3 590 4 690 4 690 6 290 6 990
1/4 MH PREMIuM 4 2 990 3 190 3 990 5 290 5 290 6 990 7 890

HR-0152 - apaRtmány medveJa

1/4 aP 4 2 690 2 890 3 690 4 690 4 690 6 290 6 690
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 3 let bez nároku na lůžko - ZDARMA. zVláŠtní SleVy: v termínech pobytů 13.5.-24.5. vám 
poskytneme mimořádnou slevu 10 %, kterou lze kombinovat se slevou za včasný nákup.

DopRAvA:  

pobyt Možný 
se pseM

Hotel istra, Hotel Kristal, Hotel Excelsior – opatija na www.ckvt.cz   

–15 % do 28. 2.
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Chorvatsko  >  ostroV VEli lošinj / MAli lošinj

hotel Vitality Punta 

Doporučujeme pro náročné Poloha: moderní, nově zrekonstruova-
ný hotel na okraji letoviska Veli Lošinj.  

VybaVení: restaurace, aperitiv bar, výtah, směnárna, parkoviště ZDARMA. Ubyto-
Vání: klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, telefonem, fénem, 
sejfem, minibarem, WI-FI ZDARMA, balkonem. Pokoje označené SU mají navíc při-
stýlku. Pokoje 1/2+2 SUITE BM - 2lůžková ložnice a denní místnost s rozkládacím 
gaučem pro dvě děti do 12 let nebo jednu osobu od 12 let, balkonem a orientací 
na mořskou stranu. StraVoVání: polopenze - snídaně a večeře formou bufetu. 
Pláž: oblázková, kamenitá, cca 50 m. SPort: venkovní bazén s mořskou vodou, 
vyhřívaný vnitřní bazén s mořskou vodou, finská sauna, bio sauna, parní sauna, 
infračervená sauna, hydromasážní bazén, relax zóna, fitness (po dohodě s recep-
cí), whirlpool, wellness centrum, masáže, tenisové kurty. Poznámka: ZDARMA pro 
klienty - zapůjčení ručníků na pláž (1ks/os.), pro hosty hotelu župan, papuče, le-
hátka a slunečníky u bazénu a na pláž (v omezeném množství), aquaaerobic, nor-
dic walking. Pokoj typu 2+2 SUITE - BM prodej na vyžádání. Možnost parkování 
v garáži cca 60 HRk/den - na vyžádání, platí se na místě. Přihlašovací poplatek - 
cca 1 EUR /os./pobyt - platí se na místě. 

HR-038P / cena za oSobU/t ýden (kč)                                         od 13 390 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTU
oSoB

26.5.-2.6. — — 2.6.-16.6. 16.6.-14.7. 14.7.-25.8.

— 1.9.-24.9. 25.8.-1.9. — — —

1/2 SWCB-ST 2 13 390 13 590 14 590 14 990 17 390 20 490
1/2 SWCBM-ST 2 14 390 14 490 15 590 15 990 18 490 21 690
1/2+1 SWCB-Su 2 14 690 14 790 15 990 16 590 18 890 21 990
1/2+2 SuITE-BM 2 22 190 22 390 23 990 24 990 28 290 32 790
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně

SleVy Pro PokoJ 1/2+1: dítě do 7 let na přistýlce - ZDARMA. Dítě od 7 do 12 let na přistýlce - sleva 50 %. 
Osoba od 12 let na přistýlce - sleva 20 %. SleVy Pro PokoJ 1/2+2: dítě do 12 let na přistýlce - ZDARMA. 
Osoba od 12 let na přistýlce - sleva 70 %. 

DopRAvA:   

cena zahrnUJe: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, zákonné pojištění 
dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně po-
jištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den, na 
vyžádání dětská postýlka 4 EUR/den - platba na místě.

kliMAtiZAce50 vZDálenost 
oD Moře wellness

venkovní 
bAZén

Wellness hotel Aurora 

Doporučujeme pro páry Poloha: moderní zrekonstruovaný hotel 
v zeleni, cca 2 km od centra města Mali 

Lošinj. VybaVení: klimatizovaná restaurace, aperitiv bar, WI-FI ZDARMA, plážová re-
staurace, dětský klub, směnárna, kongresový sál. UbytoVání: klimatizované 2lůžkové 
pokoje se sprchou a WC, balkonem, SAT TV, telefonem, minibarem, fénem, sejfem, 
WI-FI ZDARMA. Pokoje ST - některé s možností přistýlky vhodné pro dítě do 7 let. 
Pokoje PREMIUM jsou prostornější, BM s přímým pohledem na moře. Pokoj 1/2+2 
SUITE s orientací na mořskou stranu - 2lůžková ložnice a denní místnost se 2 rozklá-
dacími gauči vhodnými pro dvě děti do 16 let. StraVoVání: snídaně a večeře formou 
bufetu. Strava pro alergiky na vyžádání. Pláž: přírodní, oblázková, cca 50 m. V blíz-
kosti se nachází Fkk pláž. SPort: vnitřní a venkovní bazén s mořskou vodou, whirl-
pool, tenisové kurty, minigolf, stolní tenis, billiard, bowling, plážový volejbal, půjčovna 
jízdních kol, animace, wellness - sauna (turecká, finská, biosauna), masáže, fitness, 
relax zóna, vodní sporty. Poznámka: ZDARMA - župan a papuče na pokoji, lehátka 
a slunečníky u bazénu a na pláži (v omezeném množství), ručník na pláž, možnost 
využití v Family hotelu Vespera - MINI CLUB pro děti 5-12, TEEN CLUB pro děti 12-16, 
který zahrnuje profesionální sportovní, zábavný a vzdělávací program, snack na oběd. 
Přihlašovací poplatek - cca 1 EUR /os./pobyt - platí se na místě. 

HR-038a / cena za oSobU/t ýden (kč)                                        od 11 290 Kč / os.
Pokoj

PřI 
PočTU 
oSoB

— 26.5.-2.6. 2.6.-16.6. 16.6.-14.7. — 14.7.-25.8.

8.9.-22.9. — 1.9.-8.9. — 25.8.-1.9. —

1/2 SWCB-ST 2 11 290 11 790 12 990 14 890 15 390 17 390
1/2 SWCBM-ST 2 12 590 12 990 14 290 16 590 16 990 18 990
1/2+1 SWCBM-ST 2 12 990 13 490 14 690 16 890 17 390 19 490
1/2+1 B-PREMIuM 2 14 190 14 790 16 190 19 290 19 990 22 590
1/2+1 BM-PREMIuM 2 14 990 15 690 17 390 21 390 22 190 24 890
1/2+2 SuITE 2 17 790 18 690 21 190 24 690 25 490 28 690
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně

SleVy Pro PokoJ 1/2+1 bm-St: dítě do 7 l0et se 2 dospělými - ZDARMA. SleVy Pro PokoJ PremIUm: 
dítě do 12 let se 2 dospělými - ZDARMA. Osoba od 12 let na přistýlce se 2 dospělými - sleva 40 %. SleVy Pro 
PokoJ SUIte: dítě do 12 let se 2 dospělými - ZDARMA. Osoba od 12 let se 2 dospělými - sleva 70 %.

DopRAvA:  

cena zahrnUJe: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den. Na vyžádání: 
dětská postýlka - cca 4 EUR/den. 

Dítě 
ZDARMA 50RoDinné 

pokoje
vZDálenost 
oD Moře kliMAtiZAce wi-fi

ZDARMA

Apartmány Punta – veli Lošinj na www.ckvt.cz  Hotel istra, Hotel Kristal, Hotel Excelsior – opatija na www.ckvt.cz   

–15 % do 28. 2.–15 % do 28. 2.
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Family hotel Vespera 

Chorvatsko  >  ostroV MAli  lošinj

Dítě 
ZDARMA 50RoDinné 

pokoje
vZDálenost 
oD Moře kliMAtiZAce wi-fi

ZDARMA

Doporučujeme pro rodiny s dětmi Poloha: moderní hotel v zeleni v klidné 
části ostrova, v blízkosti hotelu Aurora, 

cca 2 km od centra města. VybaVení: klimatizovaná restaurace, aperitiv bar, kongre-
sový sál, prodejna suvenýrů, směnárna, sejf. UbytoVání: klimatizované 2lůžkové poko-
je se sprchou a WC, SAT TV, telefonem, minibarem, fénem, WI-FI ZDARMA, sejfem, 
balkonem, některé s možností přistýlky (vhodné pro dítě do 12 let). Pokoje 1/2+2+2 - 
dva 2lůžkové pokoje oddělené dveřmi, s možností přistýlky (pokoje vhodné pro 2 do-
spělé, 2 děti do 16 let, s možností přistýlky pro 2 děti do 12 let). StraVoVání: snídaně 
a večeře formou bufetu, k večeři ZDARMA místní nealkoholické nápoje. Na vyžádání 
možná strava pro alergiky. Pláž: přírodní kamenitá, oblázková, cca 50 m, v blízkosti 
se nachází Fkk pláž, sprchy na pláži. SPort: venkovní bazén s mořskou vodou, dětský 
bazén, tenisové kurty, minigolf, plážový volejbal, animace, dětské hřiště, vodní sporty. 
Hosté mohou také využívat sportovního vybavení blízkého hotelu Aurora. Poznámka: 
ZDARMA - lehátka a slunečníky u bazénu i na pláži (v omezeném množství), ručník na 
pláž, pro děti ve věku 2-5 let je v hotelu organizován speciální program v podobě BABY 
CLUBU, pro děti 5-12 let v podobě MINI CLUBU a pro děti 12-16 let v podobě TEEN 
CLUBU, který zahrnuje profesionální sportovní, zábavný a vzdělávací program, soutě-
že a hry, BABY a MINI CLUB - snack na oběd, odpolední občerstvení (nápoj + koláč 
nebo zmrzlina), TEEN CLUB - odpolední občerstvení (nápoj + koláč nebo zmrzlina). 
Přihlašovací poplatek – cca 1 EUR /os./pobyt – platí se na místě. 

HR-038V / cena za oSobU/t ýden (kč) od 10 790 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTU
oSoB

22.4.-26.5. 26.5.-2.6. 2.6.-16.6. 16.6.-14.7. — 14.7.-25.8.

8.9.-22.9. — 1.9.-8.9. — 25.8.-1.9. —

1/2+1 SWCB-ST 2 10 790 11 390 13 190 15 690 16 190 18 290
1/2+1 SWCBM-ST 2 11 590 12 290 13 990 16 990 17 590 19 690
1/2+2+2 B-FaM 4 18 590 19 790 22 690 27 790 28 890 32 290
1/2+2+2 BM-FaM 4 20 190 21 490 24 990 29 290 30 290 33 890
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně

SleVy Pro PokoJ 1/2+1: dítě do 7 let se 2 dospělými - ZDARMA. Dítě od 7 do 12 let se 2 dospělými - sleva 
50 %. SleVy Pro PokoJ 1/2+2+2: dítě do 16 let na 3. a 4. lůžku se 2 dospělými - ZDARMA. Dítě do 12 let na 
přistýlce - sleva 80 %.

DopRAvA:   

cena zahrnUJe: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den.

–15 % do 28. 2.

venkovní 
bAZén

Hotel Bellevue – Mali Lošinj na www.ckvt.cz   

pláž  
pRo Děti

nápoje k večeři 
ZDARMA
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Chorvatsko  >  CriKVEniCA

hotel Zagreb 

Poloha: hotel se nachází na pobřežní promenádě, v bezprostřední blízkosti moře, 
vzdálený cca 200 m od centra města. VybaVení: restaurace, sejf na recepci za popla-
tek, TV místnost, WI-FI na recepci ZDARMA, výtah, terasa. UbytoVání: 1-2lůžkové 
pokoje se sprchou a WC, telefonem a některé s možností přistýlky. StraVoVání: 
polopenze - snídaně a večeře formou bufetu. k večeři ZDARMA místní točené nápoje 
(pivo, víno, minerální voda, džus). S možností dokoupení obědů (na vyžádání). Pláž: 
oblázkovo-písčitá, městská placená pláž cca 50 m, neplacená cca 10 m, sprchy na 
pláži, přístup na pláž přes místní komunikaci. SPort: v blízkosti hřiště pro míčové 
hry, plážový volejbal, půjčovna jízdních kol, vodní sporty dle místní nabídky. Po-
známka: parkoviště za poplatek cca 55 HRk/den (omezené množství parkovacích 
míst). Pobyt se psem cca 10 EUR/den - platí se na místě.

HR-017Z / cena za oSobU/t ýden (kč) od 4 990 Kč / os.
Pokoj

PřI 
PočTU 
oSoB

6.1.-12.5. 12.5.-2.6. 2.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-18.8.

6.10.-22.12. 22.9.-6.10. 8.9.-22.9. 18.8.-8.9. —

1/2 SWC 2 4 990 5 790 6 890 8 590 9 490
1/2+1 SWCBM 2 5 490 6 190 7 290 8 990 10 690
1/1 SWC 1 5 690 6 390 7 590 9 790 11 190
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě do 6 let se 2 dospělými - ZDARMA. Druhé dítě 
do 6 let bez lůžka s polopenzí se 2 dospělými - sleva 50 %. Dítě od 6 do 12 let se 2 dospělými - sleva 50 %. Dítě 
od 12 do 18 let se 2 dospělými - sleva 30 %. Dítě do 6 let s 1 dospělým v období: do 2.6. a od 22.9. - sleva 40 %, 
2.6.-22.9. - sleva 30 %. Dítě od 6 do 12 let s 1 dospělým v období: do 2.6. a od 22.9. - sleva 30 %, 2.6.- 22.9. - sleva 
20 %. Osoba od 18 let se 2 dospělými - sleva 20 %. zVláŠtní SleVy: v termínech pobytů do 9.6. a od 8.9. vám 
u pobytu na min. 7 nocí poskytneme mimořádnou slevu 15 % (slevu nelze kombinovat se slevou za včasný nákup). 
Při zakoupení pobytu na 10 nocí a více vám poskytneme mimořádnou slevu 3 %, nelze kombinovat se slevou za 
včasný nákup.

DopRAvA:   2 590 Kč (z Brna 2 390 Kč) trasa B, C  

cena zahrnUJe: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, přihlašovací poplatek, zá-
konné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den. 
Na vyžádání: dětská postýlka - cca 5 EUR/den, obědů - 1890 kč/os./týden.

Dítě 
ZDARMA 50 vZDálenost 

oD Moře
wi-fi
ZDARMA

hotel Kaštel 

Poloha: stylový hotel přestavěný z bývaleho kláštera ze 14. století, s dodnes funkční 
zvonicí, vzdálený cca 50 m od centra Crikvenice. VybaVení: klimatizovaná restaura-
ce, plážová restaurace, aperitiv bar, sejf na recepci za poplatek, TV místnost, WI-
-FI na recepci ZDARMA, výtah, terasa. UbytoVání: 2lůžkové pokoje s vanou a WC, 
SAT TV, WI-FI ZDARMA, telefonem, některé pokoje s možností přistýlky. Typ 1/2+2 
FAMILY - dva 2lůžkové pokoje propojené dveřmi. StraVoVání: polopenze - snídaně 
a večeře formou bufetu. k večeři ZDARMA místní točené nápoje (pivo, víno, mi-
nerální voda, džus), s možností dokoupení obědů (na vyžádání). Pláž: oblázková, 
cca 20 m, sprchy na pláži. SPort: sportovní využití dle místní nabídky. Poznámka: 
parkování za poplatek cca 7 EUR/den - platba na místě. Pobyt se psem cca 10 EUR/
den - platí se na místě. 

HR-017l / cena za oSobU/t ýden (kč) od 4 990  Kč / os.
Pokoj

PřI 
PočTU 
oSoB

2.1.-12.5. 12.5.-2.6. 2.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-18.8.

6.10.-22.12. 22.9.-6.10. 8.9.-22.9. 18.8.-8.9. —

1/2 SWC 2 4 990 5 790 7 590 9 290 10 690
1/2+1 SWC 2 5 190 5 990 7 790 9 790 11 490
1/2+1 SWCM 2 5 690 6 390 8 990 10 690 11 890
1/2+2 FaMIly 2 5 990 6 990 9 490 11 190 12 890
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. SleVy Pro PokoJ 1/2 a 1/2+1: první dítě do 
6 let se 2 dospělými - ZDARMA. Druhé dítě do 6 let bez lůžka s polopenzí se 2 dospělými - sleva 50 %. Dítě od 6 
do 12 let se 2 dospělými - sleva 50 %. Dítě od 12 do 18 let se 2 dospělými - sleva 30 %. Dítě do 6 let s 1 dospělým 
v období: do 2.6. a od 22.9. - sleva 40 %, 2.6.-22.9. - sleva 30 %. Dítě od 6 do 12 let s 1 dospělým v období: do 2.6. 
a od 22.9. - sleva 30 %, 2.6.- 22.9. - sleva 20 %. Osoba od 18 let se 2 dospělými - sleva 20 %. SleVy Pro PokoJ 
1/2+2: dítě do 6 let se 2 dospělými - ZDARMA. Dítě od 6 do 12 let se 2 dospělými - sleva 50 %. Dítě od 12 do 
18 let se 2 dospělými - sleva 30 %. Osoba od 18 let se 2 dospělými - sleva 20 %. zVláŠtní SleVy: v termínech 
pobytů do 9.6. a od 8.9. vám u pobytu na min. 7 nocí poskytneme mimořádnou slevu 15 % (sleva nelze kombinovat 
se slevou za včasný nákup). Při zakoupení pobytu na 10 nocí a více vám poskytneme mimořádnou slevu 3 %, nelze 
kombinovat se slevou za včasný nákup.

DopRAvA:   2 590 Kč (z Brna 2 390 Kč) trasa B, C  

cena zahrnUJe: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, přihlašovací popla-
tek, zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let 
– 40 kč/den. Na vyžádání: dětská postýlka 5 EUR/den, obědů - 1890 kč/os./týden.

Dítě 
ZDARMA 20 vZDálenost 

oD Moře
pobyt Možný 
se pseM

pobyt Možný 
se pseM

Hotel Bellevue – Mali Lošinj na www.ckvt.cz   

–15 % do 31. 12.

–10 % do 31. 3.

–15 % do 31. 12.

–10 % do 31. 3.

pláž  
pRo Děti

pláž  
pRo Děti
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hotel  a pavilony  Ad turres hotel Esplanade  

Poloha: hotel (HR-017D) a pavilony (HR-017A) v borovém lese ve svahu nad mořem, 
cca 2,5 km severně od centra města Crikvenica, v blízkosti hotelu omorika. VybaVení: 
centrální restaurace, sejf na recepci za poplatek, TV místnost, WI-FI na recepci ZDAR-
MA, terasa, parkoviště. UbytoVání: jednoduše vybavené 1-2lůžkové pokoje se sprchou 
nebo vanou a WC, některé s možností přistýlky, některé se SAT TV. StraVoVání: snída-
ně a večeře formou bufetu v hotelové restauraci. Hosté ubytovaní v pavilonech se stra-
vují v centrální restauraci. Pláž: oblázková cca 400 m, vhodná pro děti, sprchy na pláži. 
Přístup na pláž přes místní komunikaci. SPort: v areálu - venkovní bazén se sladkou 
vodou, u hotelu omorika - tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, vodní sporty. Poznámka: 
parkování ZDARMA. Ubytování je vhodné pro méně náročnou klientelu. Pobyt se psem 
cca 10 EUR/den - platba na místě.

HR-017D,a / cena za oSobU/t ýden (kč)                                          od 3 990 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTU
oSoB

6.1.-12.5. 12.5.-2.6. 2.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-18.8.

— 22.9.-6.10. 8.9.-22.9. 18.8.-8.9. —

HR-017d - Hotel ad tuRRes

1/2+1 SWCB 2 4 490 4 990 6 590 7 790 8 990
1/2+1 SWCBM 2 4 790 5 290 6 790 7 990 9 190
HR-017a - pavIlony ad tuRRes

1/2+1 SWCBM 2 3 990 4 590 5 590 6 290 7 490
1/1 SWC 1 5 190 5 790 6 990 7 990 9 590
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. 1. dítě do 6 let se 2 dospělými - ZDARMA. 2. dítě 
do 6 let bez lůžka s polopenzí se 2 dospělými - sleva 50 %. Dítě od 6 do 12 let se 2 dospělými - sleva 50 %. Dítě 
od 12 do 18 let se 2 dospělými - sleva 30 %. Dítě do 6 let s 1 dospělým v období: do 2.6. a od 22.9. - sleva 40 %, 
2.6.-22.9. - sleva 30 %. Dítě od 6 do 12 let s 1 dospělým v období: do 2.6. a od 22.9. - sleva 30 %, 2.6.- 22.9. - sleva 
20 %. Osoba od 18 let se 2 dospělými - sleva 20 %. zVláŠtní SleVy: v termínech pobytů do 9.6. a od 8.9. vám 
u pobytu na min. 7 nocí poskytneme mimořádnou slevu 15 % (slevu nelze kombinovat se slevou za včasný nákup). 
Při zakoupení pobytu na 10 nocí a více vám poskytneme mimořádnou slevu 3 %, nelze kombinovat se slevou za 
včasný nákup.

DopRAvA:   2 590 Kč (z Brna 2 390 Kč) trasa B, C  

cena zahrnUJe: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, přihlašovací poplatek, 
zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního po-
jištění včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 
kč/den. Na vyžádání: dětská postýlka (5 EUR/den).

Doporučujeme pro náročné Poloha: v roce 2017 kompletně renovo-
vaný hotel skládající se ze 2 budov v jižní 

části letoviska, cca 600 m od centra Crikvenice, v bezprostřední blízkosti crikvenické 
písčité pláže. VybaVení: klimatizovaná restaurace, terasa, TV místnost, výtah, WI-FI na 
recepci ZDARMA, sejf, konferenční sál, parkoviště. UbytoVání: klimatizované 1-2lůžkové 
pokoje se sprchou nebo vanou a WC, SAT TV, telefonem, sejfem, fénem, minibarem, 
WI-FI ZDARMA, některé s možností přistýlky (vhodná pro dítě do 12 let, rozkládací 
gauč). Apartmány typu 1/2+1 AP-SU cca 25 m2 a 1/2+1 AP-PREM cca 30 m2 - 2lůžková 
ložnice a denní místnost s rozkládacím gaučem oddělené dveřmi. StraVoVání: polopen-
ze - snídaně a večeře formou bufetu. Pláž: oblázkovo-písčitá, oblíbená písčitá městská 
placená pláž cca 30 m, neplacená cca 300 m, sprchy na pláži. SPort: venkovní bazén, 
wellness - sauny, masáže, vířivka, relaxační místnost, v blízkosti - hřiště pro míčové hry, 
stolní tenis, minigolf, vodní sporty dle místní nabídky. Poznámka: poplatek za městskou 
pláž pro hotelové hosty - dítě do 14 let cca 8 HRk/den, osoba od 14 let cca 12 HRk/den. 
Parkoviště ZDARMA (v omezeném množství).

HR-017E / cena za oSobU/t ýden (kč)                                              od 8 190 Kč / os.
Pokoj/APARTMáN

PřI
 PočTU
oSoB

2.1.-12.5. 12.5.-2.6. 2.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-18.8.

6.10.-22.12. 22.9.-6.10. 8.9.-22.9. 18.8.-8.9. —

1/2 SWCB 2 8 190 9 190 10 490 14 990 17 790
1/2 SWCBM 2 9 590 10 990 12 190 17 990 20 990
1/2+1 SWCBM - PREM 2 10 190 11 690 13 190 19 190 22 590
1/2+1 aP-Su 2 12 490 14 190 15 790 22 990 27 390
1/2+1 aP-PREM 2 13 190 14 990 16 990 24 790 28 990
1/1 SWCB 1 10 190 11 690 13 190 19 190 22 590
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. první dítě do 6 let se 2 dospělými - ZDARMA. Dru-
hé dítě do 6 let bez lůžka s polopenzí se 2 dospělými - sleva 50 %. Dítě od 6 do 12 let se 2 dospělými - sleva 50 %. 
Dítě od 12 do 18 let se 2 dospělými - sleva 30 %. Dítě do 6 let s 1 dospělým v období: do 2.6. a od 22.9. - sleva 40 %, 
2.6.-22.9. - sleva 30 %. Dítě od 6 do 12 let s 1 dospělým v období: do 2.6. a od 22.9. - sleva 30 %, 2.6.- 22.9. - sleva 
20 %. Osoba od 18 let se 2 dospělými - sleva 20 %. zVláŠtní SleVy: při zakoupení pobytu na 10 nocí a více vám 
poskytneme mimořádnou slevu 3 %, nelze kombinovat se slevou za včasný nákup.

DopRAvA:   2 590 Kč (z Brna 2 390 Kč) trasa B, C  

cena zahrnUJe: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, přihlašovací poplatek, 
zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního po-
jištění včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 
kč/den. Na vyžádání: dětská postýlka cca 7 EUR/den.

wi-fi
ZDARMA

wi-fi
ZDARMA

Dítě 
ZDARMA

Dítě 
ZDARMA 400300 vZDálenost 

oD Moře
vZDálenost 
oD Moře

pláž  
pRo Děti

pláž  
pRo Děti

pobyt Možný 
se pseM

–15 % do 31. 12.

–10 % do 31. 3.

–15 % do 31. 12.

–10 % do 31. 3.
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Pavilony a bungalovy Kačjak 

Dítě 
ZDARMA 100 vZDálenost 

oD Moře
pláž  
pRo Děti

Chorvatsko  >  CriKVEniCA

Poloha: pavilony (HR-017k) a bungalovy (HR-017B) v mírném svahu v borovém 
háji na poloostrově kačjak, cca 5 km severně od města Crikvenica. VybaVení: v are-
álu - centrální restaurace, aperitiv bar, sejf na recepci za poplatek, TV místnost, 
WI-FI na recepci ZDARMA, terasa, market, parkoviště.  UbytoVání: pavilony - jedno-
duše vybavené 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, balkonem, s možností přistýlky. 
Přízemní bungalovy - pokoj se 2-3 lůžky se sprchou a WC, terasou (u 2lůžkového 
BgW společná terasa se sousedním bungalovem), 1/4 BgW - dva 2lůžkové pokoje 
se společnou sprchou a WC, terasou. StraVoVání: snídaně a večeře formou bufetu, 
v centrální restauraci. Pláž: kamenitá a betonová plata, cca 50-200 m, sprchy na 
pláži, ve vzdálenosti cca 200-300 m oblázková pláž vhodná pro děti. SPort: teniso-
vé kurty, stolní tenis, minigolf, hřiště pro děti a míčové hry, vodní sporty dle místní 
nabídky. Poznámka: parkování ZDARMA. Vhodné pro méně náročnou klientelu. 
Z kačjaku jezdí do Crikvenice turistický vláček (za poplatek).

HR-017K / cena za oSobU/t ýden (kč)                                             od 3 990 Kč / os.
PAVILoN

PřI
 PočTU
oSoB

6.1.-12.5. 12.5.-2.6. 2.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-18.8.

— 22.9.-6.10. 8.9.-22.9. 18.8.-8.9. —

1/2+1 SWCBM 2 3 990 4 590 5 590 6 290 7 490
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně

SleVy:  dítě do 6 let se 2 dospělými - ZDARMA. 2. dítě do 6 let bez lůžka - sleva 50 %. Dítě od 6 do 12 let se 2 
dospělými - sleva 50 %. Dítě od 12 do 18 let se 2 dospělými - sleva 30 %. Dítě do 6 let s 1 dospělým v období: do 
2.6. a od 22.9. - sleva 40 %, 2.6.-22.9. - sleva 30 %. 

HR-017B / cena za oSobU/t ýden (kč)                                            od 3 990 Kč / os.
BUNgALoV

PřI
 PočTU
oSoB

6.1.-12.5. 12.5.-2.6. 2.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-18.8.

— 22.9.-6.10. 8.9.-22.9. 18.8.-8.9. —

1/2 BGW 2 3 990 4 590 5 590 6 290 7 490
1/3 BGW 3 3 990 4 590 5 590 6 290 7 490
1/4 BGW 4 4 790 5 290 6 290 6 990 8 290
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. SleVy Pro 1/2 bGW: dítě do 6 let s 1 dospělým 
v období: do 2.6. a od 22.9. - sleva 40 %, 2.6.-22.9. - sleva 30 %. Dítě od 6 do 12 let s 1 dospělým v období: do 2.6.  
a od 22.9. - sleva 30 %, 2.6.-22.9. - sleva 20 %. SleVy Pro 1/3 bGW: dítě do 6 let se 2 dospělými - ZDARMA. 
Dítě od 6 do 12 let se 2 dospělými - sleva 50 %. SleVy Pro 1/4 bGW: dítě do 6 let na 4. lůžku - ZDARMA. Dítě 
od 6 do 12 let na 4. lůžku - sleva 50 %. zVláŠtní SleVy: v termínech do 9.6. a od 8.9. vám u pobytů na min. 7 
nocí poskytneme mimořádnou slevu 15 % (tuto slevu nelze kombinovat se slevou za včasný nákup). Při zakoupení 
pobytu na 10 nocí a více vám poskytneme mimořádnou slevu 3 %, nelze kombinovat se slevou za včasný nákup..

DopRAvA:   2 590 Kč (z Brna 2 390 Kč) trasa B, C  

cena zahrnUJe: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, přihlašovací poplatek, zá-
konné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den. 

–15 % do 31. 12.

–10 % do 31. 1.

Hotel international a Vybrané apartmány Crikvenica – Crikvenica na www.ckvt.cz  |

Náš tip na výlet – Opatija
Historie města sahá do 15. století, kdy zde byl založen klášter. Opatija je město na 
východě Istrije, nedaleko od Rijeky. Za Rakouska-Uherska se toto městečko stalo 
vyhlášenými klimatickými lázněmi pro panovníky a společenskou smetánku. Prv-
ním hotelem byla vila Angiolina, kde se nyní nachází Muzeum cestovního ruchu. 
Symbolem Opatije se stala socha „Dívka s rackem“, která byla na místo postavena 
v roce 1956. V Opatiji se můžete projít po 12 km dlouhé promenádě „lungo mare“, 
kterou lemují staré rakouské vily, navštívit jeden z mnoha parků nebo se podívat 
do kostela sv. Jakuba, který je vystaven na základech benediktinského kláštera.

wi-fi
ZDARMA
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wi-fi
ZDARMA

Dítě 
ZDARMA 150 vZDálenost 

oD Moře

hotel omorika 

Poloha: zrekonstruovaný hotel ve svahu, cca 2,5 km severně od centra Crikvenice. 
VybaVení: restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar, TV místnost, WI-FI na recep-
ci ZDARMA, výtah, kongresový sál, sejf na recepci za poplatek, terasa, parkoviště. 
UbytoVání: klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, telefonem, 
sejfem, minibarem, WI-FI ZDARMA, některé s možností přistýlky a balkonem. Pokoje 
označené SW mají přímý výhled na moře. StraVoVání: snídaně a večeře formou 
bufetu, k večeři ZDARMA místní točené nápoje (pivo, víno, minerální voda, džus). 
Pláž: oblázková, vhodná pro děti, cca 150 m, přístup na pláž přes místní komunika-
ci, sprchy na pláži. SPort: tenisové kurty, minigolf, sportovní hřiště, animace, vodní 
sporty, klienti mohou využívat venkovního bazénu v areálu Ad Turres (cca 200 m). 
Poznámka: pobyt se psem cca 15 EUR/den - platba na místě.

HR-017O / cena za oSobU/t ýden (kč) od 5 990 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTU
oSoB

6.1.-12.5. 12.5.-2.6. 2.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-18.8.

— 22.9.-6.10. 8.9.-22.9. 18.8.-8.9. —

1/2 SWC 2 5 990 6 790 9 490 10 890 12 990
1/2+1 SWCBM 2 6 790 7 490 10 390 11 990 13 990
1/2+1 SWCBM-SW 2 7 190 7 990 10 890 12 590 14 590

Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. první dítě do 6 let se 2 dospělými - ZDARMA. Druhé 
dítě do 6 let bez lůžka s polopenzí se 2 dospělými - sleva 50 %. Dítě od 6 do 12 let se 2 dospělými - sleva 50 %. Dítě od 
12 do 18 let se 2 dospělými - sleva 30 %. Dítě do 6 let s 1 dospělým v období: do 2.6. a od 22.9. - sleva 40 %, 2.6.-22.9. 
- sleva 30 %. Dítě od 6 do 12 let s 1 dospělým v období: do 2.6. a od 22.9. - sleva 30 %, 2.6.- 22.9. - sleva 20 %. Osoba 
od 18 let se 2 dospělými - sleva 20 %. zVláŠtní SleVy: při zakoupení pobytu na 10 nocí a více vám poskytneme 
mimořádnou slevu 3 %, nelze kombinovat se slevou za včasný nákup.

DopRAvA:   2 590 Kč (z Brna 2 390 Kč) trasa B, C  

cena zahrnUJe: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, přihlašovací poplatek, 
zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního po-
jištění včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 
kč/den. Na vyžádání: dětská postýlka (5 EUR/den).

pláž  
pRo Děti

Další tipy pro Vaši dovolenou v Crikvenici se slevou až 20 % na 
www.ckvt.cz.

pobyt Možný 
se pseM

Chorvatsko  >  CriKVEniCA / sElCE

Poloha: hotel (HR-017N) a pavilony (HR-017S) se nacházejí v parku, cca 300 m 
od centra města Selce a 3 km jižně od Crikvenice. VybaVení: restaurace, aperitiv 
bar, sejf na recepci za poplatek, TV místnost, WI-FI na recepci ZDARMA, terasa, 
parkoviště. UbytoVání: hotel - klimatizované 1-2lůžkové pokoje se sprchou a WC, 
SAT TV, telefonem, s novějším vybavením a s možností přistýlky. Pavilony - jedno-
duše vybavené 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, balkonem, s možností přistýlky. 
StraVoVání: snídaně a večeře formou bufetu. Pláž: oblázková a betonová plata, 
cca 50 m, sprchy na pláži, lehátka a slunečníky na pláži za poplatek. SPort: v blíz-
kosti - hřiště pro míčové hry, stolní tenis, minigolf, vodní sporty dle místní nabídky. 
Poznámka: parkování ZDARMA. Ubytování je vhodné pro méně náročnou klientelu. 

HR-017N, HR-017S / cena za oSobU/t ýden (kč)                              od 3 990 Kč / os.
Pokoj

PřI 
PočTU 
oSoB

6.1.-12.5. 12.5.-2.6. 2.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-18.8.

6.10.-22.12. 22.9.-6.10. 8.9.-22.9. 18.8.-8.9. —

HR-017n - Hotel slaven

1/2+1 SWCBM 2 5 890 6 690 9 490 11 490 12 390
1/2+1 SWC 2 5 490 6 190 8 290 9 990 11 490
1/1 SWCBM 1 7 590 8 490 12 190 14 690 15 990
HR-017s - pavIlony slaven

1/2+1 SWCBM 2 3 990 4 590 5 690 6 890 7 590
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě do 6 let se 2 dospělými - ZDARMA. Druhé dítě 
do 6 let bez lůžka s polopenzí se 2 dospělými - sleva 50 %. Dítě od 6 do 12 let se 2 dospělými - sleva 50 %. Dítě 
od 12 do 18 let se 2 dospělými - sleva 30 %. Dítě do 6 let s 1 dospělým v období: do 2.6. a od 22.9. - sleva 40 %, 
2.6.-22.9. - sleva 30 %. Dítě od 6 do 12 let s 1 dospělým v období: do 2.6. a od 22.9. - sleva 30 %, 2.6.- 22.9. - sleva 
20 %. Osoba od 18 let se 2 dospělými - sleva 20 %. zVláŠtní SleVy: v termínech pobytů do 9.6. a od 8.9. vám 
u pobytu na min. 7 nocí poskytneme mimořádnou slevu 15 % (slevu nelze kombinovat se slevou za včasný nákup). 
Při zakoupení pobytu na 10 nocí a více vám poskytneme mimořádnou slevu 3 %, nelze kombinovat se slevou za 
včasný nákup.

DopRAvA:   2 590 Kč (z Brna 2 390 Kč) trasa B, C  

cena zahrnUJe: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, přihlašovací poplatek, 
zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního po-
jištění včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 
kč/den, obědů - 1890 kč/os./týden. Na vyžádání: dětská postýlka - cca 5 EUR/den 
(platba na místě).

hotel  a pavilony  slaven 

Dítě 
ZDARMA 50 vZDálenost 

oD Moře

–15 % do 31. 12.

–10 % do 31. 3.

–15 % do 31. 12.

–10 % do 31. 3.

wi-fi
ZDARMA



Další informace na www.ckvt.cz nebo na více než 1 300 prodejních místech  |  65

Poloha: nově renovovaný hotel nacházející se cca 300 m od centra městečka Selce. 
VybaVení: restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar s terasou, sejf na recepci za 
poplatek, kongresová místnost, TV místnost, výtah, WI-FI ZDARMA. UbytoVání: 
klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, telefonem, fénem, sejfem, 
minibarem, některé pokoje jsou s balkonem a mají možnost přistýlky. Pokoj typu 
1/2+2 SWCB jsou dva 2lůžkové pokoje propojené dveřmi. StraVoVání: polopenze - 
snídaně a večeře formou bufetu. S možností dokoupení obědů (na vyžádání). Pláž: 
oblázková, betonová plata, cca 50 m, sprchy na pláži, přístup na pláž po schodech, 
přes místní komunikaci. SPort: vnitřní a venkovní bazén s mořskou vodou, dětský 
bazén, wellness - bazén s vyhřívanou mořskou vodou, hydromasážní bazén, finská 
a bio sauna, turecké lázně, relaxační místnost, půjčovna jízdních kol, vodní sporty 
dle místní nabídky. Poznámka: parkování ZDARMA (v omezeném množství). Le-
hátka a slunečníky u bazénu (v omezeném množství za poplatek). Pokoj 1/2 SWC-
-ATRIUM - prodej na vyžádání.

HR-017V / cena za oSobU/t ýden (kč)                                              od 7 490 Kč / os.
Pokoj

PřI 
PočTU 
oSoB

2.1.-12.5. 12.5.-2.6. 2.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-18.8.

6.10.-22.12. 22.9.-6.10. 8.9.-22.9. 18.8.-8.9. —

1/2 SWC-aTRIuM 2 7 490 8 290 10 690 12 890 14 990
1/2 SWC 2 7 690 8 490 10 990 13 190 15 290
1/2 SWCB 2 8 190 8 890 11 490 13 590 15 790
1/2 SWCM 2 8 190 8 890 11 490 13 590 15 790
1/2+1 SWCBM 2 8 590 9 390 11 890 14 390 16 490
1/2+2 SWCB 4 9 790 10 490 13 190 15 590 17 790
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. SleVy Pro PokoJ 1/2 a 1/2+1: první dítě do 
6 let se 2 dospělými - ZDARMA. Druhé dítě do 6 let bez lůžka s polopenzí se 2 dospělými - sleva 50 %. Dítě od 6 
do 12 let se 2 dospělými - sleva 50 %. Dítě od 12 do 18 let se 2 dospělými - sleva 30 %. Dítě do 6 let s 1 dospělým 
v období: do 2.6. a od 22.9. - sleva 40 %, 2.6.-22.9. - sleva 30 %. Dítě od 6 do 12 let s 1 dospělým v období: do 2.6. 
a od 22.9. - sleva 30 %, 2.6.- 22.9. - sleva 20 %. Osoba od 18 let se 2 dospělými - sleva 20 %. SleVy Pro PokoJ 
1/2+2: dítě do 6 let na čtvrtém lůžku - ZDARMA. Dítě od 6 do 12 let na čtvrtém lůžku - sleva 50 %. Dítě od 12 do 
18 let na čtvrtém lůžku - sleva 30 %. zVláŠtní SleVy: při zakoupení pobytu na 10 nocí a více vám poskytneme 
mimořádnou slevu 3 %, nelze kombinovat se slevou za včasný nákup.

DopRAvA:   2 590 Kč (z Brna 2 390 Kč) trasa B, C  

cena zahrnUJe: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, přihlašovací popla-
tek, zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let 
– 40 kč/den, obědů - 2790 kč/os./týden. Na vyžádání: dětská postýlka 5 EUR/den.

hotel Katarina  

Dítě 
ZDARMA 50 vZDálenost 

oD Moře
wi-fi
ZDARMA kliMAtiZAce

Mobilní domky selce 

Chorvatsko  >  sElCE 

Poloha: oblíbený kemp obklopený typickou přímořskou vegetací se nachází cca 
500 m od turistického letoviska Selce. VybaVení: restaurace, parkoviště, market, 
kavárna, WI-FI v kempu ZDARMA. UbytoVání: nové klimatizované domky pro 4-8 
osob. Typ 1/4+2 MH-CoMFoRT - mobilní domek se 2 ložnicemi a denní místností, 
typ 1/6+2 MH-CoMFoRT FAMILY - mobilní domek se 3 ložnicemi a denní místností, 
vždy SAT TV, oddělená koupelna s WC, fén, vybavený kuchyňský kout, kávovar, 
mikrovlnná trouba, terasa. StraVoVání: vlastní, s možností dokoupení polopenze 
v hotelu Slaven. Pláž: oblázková, betonová plata cca 150 m, sprchy na pláži. SPort: 
stolní tenis, dětské hřiště, masáže za poplatek. Poznámka: pobytová taxa - 1 EUR/
osoba/den, přihlašovací poplatek - 1,10 EUR/osoba/pobyt a závěrečný úklid - 30 
EUR/domek - platí se na místě.

HR-283D / cena za oSobU/t ýden (kč) od 1 990 Kč / os.
DoMEk

PřI
 PočTU
oSoB

7.4.-19.5. 19.5.-9.6. 9.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-25.8.

15.9.-29.9. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/4+2 MH - COMFORT 4 2 590 3 590 4 490 6 690 7 590
1/6+2 MH - COMFORT FaMIly 6 1 990 2 890 3 890 5 590 6 390
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně

SleVy: osoba na přistýlce platí 1 990 Kč/týden.

DopRAvA:   2 590 Kč (z Brna 2 390 Kč) trasa B, C  

cena zahrnUJe: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vyba-
vení, ložní prádlo a ručníky, zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt 
dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 
30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den, polopenze - 3 490 kč/os./týden.

–15 % do 31. 12.

–10 % do 31. 3.

150 vZDálenost 
oD Moře

wi-fi
ZDARMA kliMAtiZAcewellness

–10 % do 31. 1.
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Chorvatsko  >  noVi VinoDolsKi

hotel the View  a apartmány novi 

apartmánydětský svět

Doporučujeme pro náročné Poloha: luxusní, moderní středisko - hotel 
(HR-106N) a apartmány (HR-1061) ve sva-

hu v borovém háji, vzdálené cca 2 km od města Novi Vinodolski. VybaVení: v areálu - re-
staurace, cocktail bar, pizzerie, beauty salon, směnárna, kongresové centrum, obchůdky, 
terasa. UbytoVání: HoTEL - klimatizované pokoje - typ 1/2 SWC - 2lůžkový pokoj - cca 
28 m2, typ 1/2 j.SUITE - velikost cca 40-50 m2 - 2lůžkový pokoj s manželskou postelí, 
denní místnost, 2 x LCD TV, sprcha a WC, balkon, typ 1/4 FAMILY - velikost cca 50 m2 - dva 
2lůžkové pokoje (jeden s manželskou postelí a vlastní koupelnou a druhá ložnice s oddě-
lenými lůžky také s vlastní koupelnou), pokoj má malý balkonek. Pokoje jsou vždy vybave-
ny telefonem, sejfem, WI-FI ZDARMA, minibarem, fénem, županem, papuče. Pokoje 
s označením SW jsou orientované na mořskou stranu. LUXUSNí kLIMATIZoVANé 
APARTMáNY - typ 1/2+1 PREMIUM FAMILY 1 - velikost cca 47-55 m2 - 2lůžková ložnice, 
denní místnost s možností přistýlky, balkon (pro 2 dospělé os. a dítě do 12 let). Typ 1/2+2 
PREMIUM FAMILY 2 (pro 2 dospělé, 1 dítě do 18 let a 1 dítě do 12 let) - velikost cca 58-
66 m2 - dvě 2lůžkové ložnice (z toho jedna s patrovou postelí), denní místnost. Typ 1/4 
PREMIUM FAMILY 3 - velikost cca 66-75 m2 - dvě 2lůžkové ložnice (jedna s manželskou 
postelí, jedna s oddělenými lůžky), denní místnost, balkon, vždy vybavený kuchyň. kout, 
kávovar, SAT TV, WI-FI ZDARMA, telefon, fén, sejf, koupelna s vanou nebo sprchou a WC. 
Typ 1/4 DELUXE - velikost 90 m2 - dvě 2lůžkové ložnice (jedna s manželskou postelí, jedna 
s oddělenými lůžky), denní místnost, terasa s posezením orientovaná na moře, vybavený 
kuchyň. kout, kávovar, 2x LCD TV, WI-FI ZDARMA, telefon, fén, sejf, 2x koupelna, WC. 
StraVoVání: hotel - snídaně formou bufetu, s možností dokoupení večeří. Apartmány - 
vlastní s možností dokoupení snídaní a polopenze. Na ceny se informujte na www.ckvt.cz. 
Pláž: hotelová pláž oblázková, kamenitá, cca 50-300 m. SPort: venkovní bazény, dětský 
bazén, wellness centrum (jedno z největších v Evropě - 10 000 m2 za poplatek - vnitřní 
bazén, jacuzzi, masáže, parní sauna, fitness, kosmetika, salón krásy, relaxační místnost), 
dětské městečko (nafukovací hrady, hřiště, prolézačky atd.), tenisové centrum (4 kurty), 
stolní tenis, hřiště pro míčové hry, plážový volejbal, potápění, animace pro děti, vodní 
sporty. Poznámka: klienti mají ZDARMA - vstup do venkovního bazénu, dětského hradu. 
Vstup do wellness centra NoviSpa - za poplatek, cca 10 EUR/osoba/den - vše pouze pro 

osoby od 16 let. Lehátka a slunečníky u bazénů ZDARMA (v omezeném množství). Parko-
vání za poplatek cca 10 EUR/den - platí se na místě. U apartmánů vratná kauce 200 EUR 
- platí se na recepci. Pobytová taxa cca 1,10 EUR/os./den - platí se na místě. Nárok na 
ubytování vzniká po 16. hodině.

HR-106N, HR-1061 / cena za oSobU/t ýden (kč)                              od 5 190 Kč / os.
APARTMáN / Pokoj

PřI
 PočTU
oSoB

31.3.-12.5. 12.5.-19.5. 19.5.-9.6. 9.6.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-25.8.

22.9.-6.10. — 8.9.-22.9. — 25.8.-8.9. — —

HR-1061 - apaRtmany FamIly novI - bez stRavování

1/2+1 PREMIuM FaMIly 1 3 5 490 5 690 6 790 7 190 9 690 9 890 11 290
1/2+2 PREMIuM FaMIly 2 4 5 190 5 390 6 490 6 890 9 190 9 390 10 690
1/4 PREMIuM FaMIly 3 4 5 990 6 190 7 490 7 890 10 590 10 890 12 390
1/4 DEluXE 4 7 890 8 190 9 790 10 390 13 990 14 390 16 390
HR-106n - Hotel tHe vIeW - se snídaní

1/2 SWC STaNDaRD 2 9 890 10 190 12 390 12 990 17 590 17 890 19 590
1/2 JuNIOR SuITE 2 11 490 11 890 14 290 14 990 20 290 20 690 22 590
1/2 J.SuITE-SW 2 12 590 12 990 15 690 16 690 22 390 22 690 24 790
1/4 FaMIly 4 9 190 9 490 11 390 11 990 16 290 16 590 17 990
1/4 FaMIly SW 4 10 490 10 890 12 990 13 890 18 790 18 990 20 790
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně denně
SleVy Pro hotel: dítě do 2 let bez lůžka se stravou - ZDARMA.  

DopRAvA:   2 590 Kč (z Brna 2 390 Kč) trasa B, C  

cena zahrnUJe: HoTEL - 7x ubytování, 7x snídani. APARTMáNY - 7x ubytování, spotřebu 
vody a energie, používání kuchyňského vybavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný 
úklid, zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojiš-
tění včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den. 
*AkCE platí pro termíny pobytů na min. 7 nocí do 15.6. a od 8.9., v ostatních termínech sleva 20 %.
**AkCE platí pro termíny pobytů min. 7 nocí do 15.6. a od 8.9., v ostatních termínech sleva 15 %.

kliMAtiZAce wi-fi
ZDARMA

venkovní 
bAZén wellness50 vZDálenost 

oD Moře

Vybrané apartmány novi Vinodolski – novi vinodolski na www.ckvt.cz   

–35 % do 31. 1.*

–30 % do 31. 3.**

pláž  
pRo Děti
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Chorvatsko  >  PoVilE  /  KlEnoViCA

50 200
vZDálenost 
oD Moře

vZDálenost 
oD Moře

wi-fi
ZDARMA

venkovní 
bAZén

venkovní 
bAZén

residence a vila Poville Mobilní domky Klenovica 

Doporučujeme pro náročné Poloha: luxusní residence s apartmány 
jsou umístěny ve svahu přímo u pláže, 

v klidném místě městečka Poville, cca 2 km jižně od Novi Vinodolski. VybaVení: re-
cepce, restaurace, terasa, gril, sejf, WI-FI ZDARMA, parkoviště, služby praní prádla 
a dovozu potravin. UbytoVání: moderně zařízené klimatizované apartmány (HR-
2651) o velikosti 100-120 m2, typ 1/A4 - dvě 2lůžkové ložnice, typ 1/B6 a 1/C6 - tři 
2lůžkové ložnice, typ 1/E4+1 - dvě 2lůžkové ložnice a jedna 1lůžková ložnice, vždy 
denní místnost, vybavený kuchyňský kout (lednice s mrazákem, myčka, trouba, 
kávovar), WC, sprcha nebo vana, SAT TV, fén, sejf, sauna s malou posilovnou a te-
rasa s posezením (kromě apartmánu 1/E4+1). Apartmány 1/A4 a 1/B6 mají přístup 
ke společnému bazénu. Vila (HR-2652) - tří podlažní klimatizovaná vila pro 10 osob 
- 5 pokojů, každý s vlastním sociálním zařízením, vybavený kuchyňský kout (lednice 
s mrazákem, myčka, trouba, kávovar), WC, sprcha nebo vana, SAT TV, fén, sejf, WI-
-FI ZDARMA, sauna s malou posilovnou, bazén a terasa s posezením. StraVoVání: 
vlastní. Pláž: menší oblázková, přírodní kamenitá, cca 50 m. Přístup na pláž po 
schodech. SPort: sportovní vyžití dle místní nabídky. Poznámka: pobytová taxa - 
cca 1 EUR/os./den, závěrečný úklid - 70 EUR/pobyt/apartmán, vratná kauce 300 
EUR/apartmán - platba na místě. Parkování ZDARMA.

HR-2651, HR-2652/ cena za oSobU/t ýden (kč) od 3 990 Kč / os.
APARTMáN

PřI
 PočTU
oSoB

31.3.-19.5. 19.5.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-1.9.

29.9.-29.12. 15.9.-29.9. 1.9.-15.9. —

HR-2651 - ResIdenCe povIlle

1/a4 aP 4 5 590 7 390 9 990 13 290
1/E4+1 aP 5 4 190 5 290 7 390 9 190
1/C6 aP 6 3 990 5 190 6 990 9 490
1/B6 aP 6 4 390 5 990 8 190 10 690
HR-2652 - vIla povIlle

VIlla 10 10 5 390 7 290 8 990 12 590
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně

DopRAvA:   

cena zahrnUJe: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského 
vybavení, zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: ces-
tovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 kč/den, nad 
18 let – 40 kč/den.

*AkCE platí pro apartmány 1/A4 AP a 1/B6 AP pro termíny pobytů do 16.6. a od 14.9.
**AkCE platí pro apartmány 1/E4+1 AP a 1/C6 AP.

Poloha: mobilní domky se nachází v kempu situovaném v klidném rybářském 
městě klenovica, cca 500 m od centra. VybaVení: restaurace, bar, obchod, WI-FI 
v celém areálu za poplatek, parkoviště. UbytoVání: nové klimatizované domky pro 
4-8 osob, typ 1/4+2 MH-CoMFoRT (32 m2) - dvě 2lůžkové ložnice a denní místnost, 
v blízkosti bazénů, typ 1/6+2 MH-CoMFoRT FAMILY (35 m2) - tři 2lůžkové ložnice 
a denní místnost, v bezprostřední blízkosti bazénů, vždy SAT TV, sprcha a WC, fén, 
vybavený kuchyňský kout, kávovar, mikrovlnná trouba, terasa. StraVoVání: vlastní. 
Pláž: oblázková, cca do 200 m. SPort: komplex bazénů se sladkou vodou s vodní 
plochou 500 m2 - 3 bazény pro plavce s hloubkou 140 cm, 2 dětské bazény s hloub-
kou 50-60 cm, slunečníky ZDARMA a lehátka u bazénu za poplatek. Dětské hřiště 
a masáže za poplatek. Poznámka: pobytová taxa – cca 1 EUR/os./den, povinný 
doplatek za závěrečný úklid – 30 EUR/domek, povinné pojištění 0,3 EUR/pobyt/
den a přihlašovací poplatek 1 EUR/pobyt/os. - platí se na recepci. Povinná vratná 
kauce 100 EUR/domek slouží na případnou úhradu poškozeného vybavení – platí 
se na místě. 

HR-2701 / cena za oSobU/t ýden (kč)                                              od 2 190 Kč / os.
DoMEk

PřI
 PočTU
oSoB

12.5.-26.5. 26.5.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-25.8.

8.9.-22.9. — 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/4+2 MH-STaNDaRD 4 2 590 3 590 4 490 6 690 7 590
1/6+2 MH-COMFORT FaMIly 6 2 190 2 990 3 890 5 590 6 290
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně

SleVy: osoba na přistýlce - platí 1390 Kč/týden.

DopRAvA:   

cena zahrnUJe: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského 
vybavení, ložní prádlo a ručníky, zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. mož-
noSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 
let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den.

kliMAtiZAcekliMAtiZAce

Vybrané apartmány novi Vinodolski – novi vinodolski na www.ckvt.cz   

–10 % do 31. 1.*

–10 % do 31. 1.**

–10 % do 31. 1.

wi-fi
ZA poplAtek
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vybrané apartmány njivice 

Poloha: soukromé apartmány v okolí města Njivice. VybaVení: v blízkosti - restau-
race, market. UbytoVání: apartmány typ 1/2+1 AP - jedna 2lůžková ložnice, denní 
místnost s rozkládacím gaučem, typ 1/4+1 AP - dvě 2lůžkové ložnice, denní míst-
nost s rozkládacím gaučem, typ 1/6+1 AP - tři 2lůžkové ložnice, denní místnost 
s rozkládacím gaučem, vždy vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC, balkon nebo 
terasa. StraVoVání: vlastní. Pláž: oblázková, kamenitá, betonová plata, cca 300-
700 m. SPort: vyžití dle místní nabídky. Poznámka: přihlašovací poplatek cca 4 
EUR/os./pobyt - platí se na místě. Pobyt se psem cca 5 EUR/den - platí se na místě. 
Možnost dokoupení klimatizace (na vyžádání).

HR-1116 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 1 990 Kč / os.
APARTMáN

PřI
 PočTU
oSoB

7.4.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-28.7. 28.7.-18.8.

1.9.-29.9. 25.8.-1.9. — 18.8.-25.8. —

1/2+1 aP 2 3 790 4 490 5 590 6 690 7 290
1/4+1 aP 4 2 590 2 990 3 990 4 690 5 190
1/6+1 aP 6 1 990 2 690 3 490 3 990 4 490
Možné nástupy na pobyt So So So So So

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko - ZDARMA. Dítě od 2 do 4 let bez lůžka - platí 990 Kč/os./týden. Na 
ceny pro osobu na přistýlce se informujte v CK. zVláŠtní SleVy: cena pobytu do 23.6. a od 1.9. zahrnuje 
mimořádnou slevu 15 %.

DopRAvA:   

cena zahrnUJe: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského 
vybavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu, zákon-
né pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/
den. Na vyžádání: klimatizace - 1290 kč/apartmán/týden, dětská postýlka 5 EUR/
den - platba na místě.

300 vZDálenost 
oD Moře

wi-fi
ZDARMA

hotel jadran 

Poloha: hotel je umístěn přímo na pobřeží, cca 200 m od centra rybářského měs-
tečka Njivice. VybaVení: restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar, kosmetický 
salón, směnárna, sejf, WI-FI na recepci a lobby ZDARMA, TV místnost, parkování. 
UbytoVání: rekonstruované klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT 
TV, WI-FI ZDARMA, telefonem, fénem, minibarem, některé s možností přistýlky 
(rozkládací gauč). StraVoVání: snídaně a večeře formou bufetu. k večeři ZDARMA 
místní točené nápoje (pivo, víno, voda, džus). Pláž: oblázková, kamenitá, betonová 
plata, cca 10-50 m. SPort: tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, dětské hřiště, vodní 
sporty, fitness, v blízkosti je sportovní centrum, animace pro děti. Poznámka: po-
bytová taxa cca 1,10 EUR/os./den - platí se na místě.

HR-020J / cena za oSobU/t ýden (kč)                                              od 5 990 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTU
oSoB

— 19.5.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-14.7. 14.7.-18.8.

15.9.-8.10. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 18.8.-1.9. —

1/2 SWC 2 5 990 6 690 7 990 10 590 12 390
1/2+1 SWCB 2 6 290 7 190 8 490 10 990 12 790

1/2 SWCM 2 6 290 7 390 8 790 11 490 13 290

1/1 SWC 1 6 690 7 590 9 390 12 390 14 190

Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 7 let se 2 dospělými - ZDARMA. Dítě od 7 do 14 let se 2 dospělým - sleva 50 %. Dítě do 14 let s 1 
dospělým - sleva 30 %. Osoba od 14 let se 2 dospělými - sleva 20 %. zVláŠtní SleVy: při zakoupení pobytu 
v termínu 23.6-30.6. vám bude na 7 denní pobyt poskytnuta mimořádná sleva 15 %. V termínech pobytů 21.5.-
31.5., 3.6.-16.6. a 8.9.-8.10. vám při zakoupení pobytu na min. 5 nocí bude poskytnuta mimořádná sleva 15 %. 
Mimořádné slevy nelze kombinovat se slevou za včasný nákup.

DopRAvA:   2 590 Kč (z Brna 2 390 Kč) trasa B, C  

cena zahrnUJe: 7x ubytování, 7x polopenzi, zákonné pojištění dle zákona  
č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění storna-
zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den.

kliMAtiZAceDítě 
ZDARMA 10 vZDálenost 

oD Moře

Njivice
Zemědělská a rybářská obec, přístav a oblíbené letovisko na severozápadním 
břehu ostrova Krku, v zátoce Beli kamik. Koupání na oblázkových a kamenitých 
plážích, které doplňují betonové plošiny a místa upravená na slunění. Smíšené lesy 
sahají místy až k samému moři. Lze zde najít malé skryté zátoky. Nejnavštěvova-
nější jsou pláže u hotelů Beli Kamik a Jadran. Dále jsou tu dlouhé kamenité pláže 
s malými zátokami podél promenády s upravenými betonovými místy na slunění. 
Částečný stín poskytuje borový porost. Pláž u hotelu Jadran byla vyznamenána 
tzv. Modrou vlajkou.

Napsali nám …
Vynikající služby, čistota, ochota personálu, kvalitní výběr jídla, které bylo neustá-
le doplňováno až do 21 hod. V hotelu byla ubytována převážně německá klientela.

V. K., Ostrava - Moravská Ostrava

Vila Mahmutović Barbara – njivice na www.ckvt.cz   

–5 % do 28. 2.

pobyt Možný 
se pseM

pláž  
pRo Děti
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Chorvatsko  >  ostroV KrK – njiViCE

hotel Beli Kamik 

Poloha: v zeleni, cca 300 m od centra rybářského městečka Njivice. VybaVení: 
restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar, internetová kavárna, WI-FI ZDARMA, 
směnárna, sejf, TV místnost, kosmetický a kadeřnický salón, terasa, kongresový 
sál, výtah, parkoviště. UbytoVání: Beli kamik STANDARD (HR-020D) - renovova-
né klimatizované 1-2lůžkové pokoje se sprchou a WC, balkonem, SAT TV, telefo-
nem, minibar za poplatek na vyžádání, fénem, s možností přistýlky. Beli kamik 
SUPERIoR (HR-020k) - moderní, prostorné klimatizované 2lůžkové pokoje se 
sprchou a WC, balkonem, SAT TV, telefonem, minibarem, fénem, s možností až 
2 přistýlek vhodných pro 2 děti do 12 let (rozkládací gauč). StraVoVání: snída-
ně a večeře formou bufetu. k večeři ZDARMA místní točené nápoje (pivo, víno, 
voda, džus). Pláž: přírodní kamenitá, oblázková, betonová plata, cca 200 m, spr-
chy na pláži. SPort: u hotelu jadran - tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, dětské 
hřiště, vodní sporty, v blízkosti sportovní centrum, fitness, půjčovna kol, anima-
ce pro děti. Poznámka: Pobytová taxa cca 1,10 EUR/os./den - platí se na místě.

cena zahrnUJe: 7x ubytování, 7x polopenzi, zákonné pojištění dle záko-
na č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojiš-
tění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den.  

HR-020D, HR-020K / cena za oSobU/t ýden (kč) od 5 390 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTU
oSoB

7.4.-19.5. 19.5.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-14.7. 14.7.-18.8.

15.9.-27.10. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 18.8.-1.9. —

HR-020d – standaRd

1/2+1 SWC 2 5 390 6 290 7 590 9 890 11 690

1/2+1 SWCB 2 5 590 6 490 7 890 10 290 11 990

1/2+1 SWCBM 2 5 790 6 990 8 290 10 990 12 790

1/1 SWC 1 6 290 7 190 8 990 11 690 13 490
HR-020K – supeRIoR

1/2+2 SWCB 2 5 790 6 690 7 990 10 590 12 390

1/2+2 SWCBM 2 6 290 7 390 8 790 11 490 13 290

1/1 SWCB 1 6 690 7 590 9 390 12 390 14 190

Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 7 let se 2 dospělými - ZDARMA. Dítě od 7 do 14 let se 2 dospělými - sleva 50 %. Dítě do 14 let 
s 1 dospělým - sleva 30 %. Osoba od 14 let se 2 dospělými - sleva 20 %. zVláŠtní SleVy: při zakoupení pobytu 
v termínu 23.6-30.6. vám bude na 7 denní pobyt poskytnuta mimořádná sleva 15 %. V termínech pobytů 5.4.-28.4., 
30.4.-10.5., 13.5.-18.5., 21.5.-31.5., 3.6.-16.6. a 8.9.-31.10. vám při zakoupení pobytu na min. 5 nocí bude poskytnu-
ta mimořádná sleva 15 %. Mimořádné slevy nelze kombinovat se slevou za včasný nákup.

DopRAvA:   2 590 Kč (z Brna 2 390 Kč) trasa B, C  

kliMAtiZAceDítě 
ZDARMA 200 vZDálenost 

oD Moře
wi-fi
ZDARMA

Napsali nám …
Renovovaný hotel v klidném místě obklopen svěží vegetací - dubový les. Příjemný 
a vstřícný personál hotelu. Malá vzdálenost k členitému pobřeží se spoustou ma-
lých pláží. Nově vybudovaná větší pláž pod kempem s přístupem do vody i pro 
malé děti. Množství restaurací na pobřežní kolonádě i u všech pláží. Možnost dlou-
hých procházek po stezkách vinoucích se podél pobřeží. Vynikající čistota moře. 
Vrátil jsem se do Njivic podruhé a rozhodně jsem toho nelitoval.

V. K., Pardubice

Vila Mahmutović Barbara – njivice na www.ckvt.cz   

–5 % do 28. 2.

pláž  
pRo Děti

nápoje k večeři 
ZDARMA
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wi-fi
ZDARMA

Dítě 
ZDARMA 30RoDinné 

pokoje
vZDálenost 
oD Moře

hotel Dražica, lovorka, tamaris  

pláž  
pRo Děti

Hotel Dražica

Poloha: hotel Dražica (HR-18D), depandance Villa Lovorka (HR-018L) a depandance Ta-
maris (HR-018T) se nachází v zeleni, cca 800 m od města krk. VybaVení: restaurace, 
plážová restaurace, aperitiv bar, WI-FI ZDARMA, směnárna, TV místnost, taneční terasa. 
UbytoVání: klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, telefonem, sejfem, 
fénem, minibarem, některé s možností přistýlky (pro dítě do 12 let). Pokoje SUITE - 2lůž-
kový pokoj, denní místnost s rozkládacím gaučem. StraVoVání: polopenze - snídaně a ve-
čeře formou bufetu. V termínech do 23.6. a od 15.9. nápoje k večeři ZDARMA (džus, vino, 
pivo). Pláž: kamenitá, částečně oblázková, cca 30 m. SPort: venkovní bazén se sladkou 
vodou, dětský bazén, fitness - ZDARMA, tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, dětské hřiš-
tě, vodní sporty, animace pro děti (v 6.- 8. měsíci), půjčovna kol. Poznámka: lehátka a slu-
nečníky u bazénu za poplatek, parkování za poplatek cca 3 EUR/den - platí se na místě.

HR-018D, l, T / cena za oSobU/t ýden (kč) od 7 290 Kč / os.
Pokoj

PřI 
PočTU
oSoB

30.3.-28.4. 28.4.-19.5. 19.5.-16.6. 16.6.-7.7. 7.7.-25.8.

29.9.-31.10. 22.9.-29.9. 8.9.-22.9. 25.8.-8.9. —

HR-018d – Hotel dRaŽICa

1/2+1 SWC STaNDaRD 2 7 690 8 790 10 990 12 690 13 990
1/2+1 SWCB 2 8 190 9 290 11 490 13 290 14 890
1/2 SWCBM 2 8 590 10 190 12 190 13 990 15 790
1/2+2 SuITE-BM 2 9 990 12 390 14 990 17 990 21 690
HR-018l – depandanCe vIlla lovoRKa

1/2+1 SWC STaNDaRD 2 7 290 8 390 10 590 12 190 13 590
1/2+2 SuITE STaNDaRD 2 8 990 10 990 14 190 16 290 19 390
1/2+2 SuITE-B 2 9 490 11 490 14 690 17 190 20 490
HR-018t – depandanCe tamaRIs

1/2+1 SWC STaNDaRD 2 7 690 8 590 10 890 12 690 13 790
1/2+1 SWCM STaNDaRD 2 8 190 9 290 11 490 13 290 14 890
1/2+2 SuITE-B 2 9 990 12 390 14 990 17 990 21 690
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně
SleVy: dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. SleVy Pro PokoJ 1/2: dítě od 3 do 12 let s 1 
dospělým - sleva 30 %. SleVy Pro PokoJ 1/2+1: dítě od 3 do 12 let se 2 dospělými - ZDARMA. SleVy Pro 
PokoJ 1/2+2: dítě od 3 do 12 let se 2 dospělými - ZDARMA. Dítě od 12 do 18 let se 2 dospělými - sleva 20 %. 
zVláŠtní SleVy Pro hotel dražIca: v termínu pobytu do 30.6. a od 8.9. vám bude poskytnuta při min. 7 
denním pobytu mimořádná sleva 15 %. Tuto slevu nelze kombinovat se slevou za včasný nákup.

DopRAvA:   2 590 Kč (z Brna 2 390 Kč) trasa B, C  

cena zahrnUJe: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, ekologickou taxu, zá-
konné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den. 
Na vyžádání - dětská postýlka (za poplatek 6 EUR/den) - platba na místě.

hotel Valamar Koralj  

Doporučujeme pro páry Poloha: moderní hotel, cca 1,5 km od 
centra města krk. Hotel Valamar ko-

ralj se prezentuje jako ,,romantic‘‘ hotel, ideální pro strávení nezapomenutel-
né romantické dovolené. VybaVení: klimatizovaná restaurace, plážová restau-
race, aperitiv bar, kavárna, směnárna, sejf na recepci za poplatek, kongresový 
sál, TV místnost, terasa, WI-FI ZDARMA, parkoviště ZDARMA, výtah. UbytoVá-
ní: klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, LCD TV, minibarem, tele-
fonem, fénem, některé s možností přistýlky na vyžádání (rozkládací křeslo). 
StraVoVání: snídaně a večeře formou bufetu. Pláž: oblázková, částečně kame-
nitá, betonová plata, cca 50 m, přístup na pláž po schodech. SPort: venkovní 
bazén se sladkou vodou, tenisové kurty, billiard, animace, dětské hřiště, well-
ness - sauna, whirlpool, fitness, masáže, solárium, půjčovna kol, vodní sporty. 
Poznámka: dětská postýlka (5 EUR/den) - na vyžádání. Pobyt se psem - cca 20 
EUR/den (platba na místě).

HR-185J / cena za oSobU/t ýden (kč) od 7 590 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTU
oSoB

— 26.5.-2.6. 2.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-28.7. 28.7.-18.8.

15.9.-22.9. — — 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 18.8.-1.9. —

1/2 SWC 2 7 590 9 590 11 990 14 490 14 790 17 190 18 690
1/2+1 SWCM 2 7 990 9 990 12 590 15 190 15 590 17 990 19 690
1/2 SWCB 2 8 990 11 590 14 390 17 390 17 890 20 890 22 590
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu se 2 dospělými - ZDARMA. Dítě do 12 let na přistýlce se 2 
dospělými - sleva 50 %. Dítě do 12 let s 1 dospělým - sleva 30 %. Dospělá osoba na přistýlce - sleva 15 %.

DopRAvA:   2 590 Kč (z Brna 2 390 Kč) trasa B, C  

cena zahrnUJe: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den. 

wi-fi
ZDARMA

vZDálenost 
oD Moře

venkovní 
bAZénkliMAtiZAce

Chorvatsko  >  ostroV KrK – KrK

–15 % do 31. 12.

–10 % do 31. 1.

–10 % do 28. 2.

50
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Chorvatsko  >  ostroV KrK – MAlinsKA

hotel Malin  

Poloha: hotel je vzdálený cca 500 m od centra městečka Malinska. VybaVení: restau-
race, plážová restaurace, aperitiv bar, TV místnost, výtah, kongresový sál, sejf, taneční 
terasa, parkoviště. UbytoVání: klimatizované 1-2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT 
TV, minibarem, telefonem, WI-FI ZDARMA, sejfem, fénem, s možností přistýlky. Pokoje 
1/2 CoMFoRT jsou navíc vybaveny hydromasážní sprchou. StraVoVání: snídaně for-
mou bufetu, polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, k večeři ZDARMA točené 
nápoje: místní pivo, víno a voda. Pláž: přírodní kamenitá, betonová plata, cca 100 
m, vhodná pro děti, sprchy na pláži. SPort: dětské hřiště, stolní tenis, tenisové kurty, 
animace pro děti a dospělé, půjčovna kol, wellness centrum (sauna, whirlpool, masáže, 
solárium), vodní sporty dle místní nabídky. Poznámka: poplatek za parkování - cca 4 
EUR/den - platí se na místě. Parkování v garáži za poplatek - cca 10 EUR/den. Pobyt se 
psem - cca 15 EUR/den - platí se na místě. Pobytová taxa - cca 1 EUR/os./den - platí 
se na místě. 

cena zahrnUJe: 7x ubytování, 7x snídani/polopenzi, zákonné pojištění dle zákona 
č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den. Na vyžádání - dětská 
postýlka (7 EUR/den).

Dítě 
ZDARMA

vZDálenost 
oD Moře

pláž  
pRo Děti

nápoje k večeři 
ZDARMA100

HR-005M / cena za oSobU/t ýden (kč) od 7 390 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTU
oSoB

8.1.-17.3. 17.3.-28.4. 28.4.-2.6. 2.6.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-25.8.

20.10.-22.12. 22.9.-20.10. 15.9.-22.9. 1.9.-15.9. 25.8.-1.9. —

snídaně

1/1 SWC 1 9 190 9 890 11 190 12 990 16 590 18 590
1/2+1 SWC 2 7 390 8 190 9 190 11 190 14 590 16 990
1/2+1 SWCB 2 8 190 8 890 10 190 11 890 15 890 17 890
1/2+1 SWCBM 2 8 890 9 690 10 890 12 890 16 590 19 390
1/2+1 BM COMFORT 2 9 690 10 390 11 390 13 590 17 590 20 290
polopenze

1/1 SWC 1 11 690 12 390 13 590 15 590 18 990 20 990
1/2+1 SWC 2 9 890 10 690 11 690 13 590 16 990 19 590
1/2+1 SWCB 2 10 690 11 390 12 690 14 390 18 390 20 290
1/2+1 SWCBM 2 11 390 12 190 13 390 15 390 18 990 21 790
1/2+1 BM COMFORT 2 12 190 12 890 13 890 15 990 19 990 23 590
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě do 12 let se 2 dospělými - ZDARMA. Dítě od 
12 do 18 let se 2 dospělými - sleva 50 %. Osoba od 18 let na přistýlce - sleva 30 %. Děti do 18 let s 1 dospělým - 
sleva 30 %. zVláŠtní SleVy: osobám starším 60 let poskytneme mimořádnou slevu 5 %. Při pobytu na 3 noci 
v termínu 8.1.-2.6. a 22.9.-23.12. vám poskytneme mimořádnou slevu 5 %, při pobytu na 4 noci v termínu 2.6. 
- 23.6. a 15.9.-21.9. vám poskytneme mimořádnou slevu 5 %. Při pobytu na 7 nocí v termínu 23.6.-7.7. a 1.9.-15.9. 
vám poskytneme mimořádnou slevu 5 %.

DopRAvA:   2 590 Kč (z Brna 2 390 Kč) trasa B, C  

CoMFoRT

–15 % do 15. 2.

–10 % do 15.3.

wi-fi
ZDARMA

pobyt Možný 
se pseM wellness
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Chorvatsko  >  ostroV KrK – MAlinsKA / šilo

vybrané apartmány Malinska 

Poloha: soukromé apartmány v okolí města Malinska. VybaVení: v blízkosti - re-
staurace, kavárna, market. UbytoVání: apartmány typ 1/2 AP - jedna 2lůžková lož-
nice, denní místnost, typ 1/4 AP - dvě 2lůžkové ložnice, denní místnost, typ 1/6 AP 
- tři 2lůžkové ložnice, denní místnost, vždy sprcha a WC, SAT TV, vybavený kuchyň. 
kout, balkon nebo terasa. StraVoVání: vlastní. Pláž: oblázková, kamenitá, betono-
vá plata, cca 300-1000 m. SPort: vyžití dle místní nabídky. Poznámka: přihlašovací 
poplatek cca 4 EUR/os./pobyt - platí se na místě. Pobyt se psem cca 5 EUR/den 
- platí se na místě. Možnost dokoupení klimatizace (na vyžádání).

HR-1115 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 2 290 Kč / os.
APARTMáN

PřI
 PočTU
oSoB

7.4.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-28.7. 28.7.-18.8.

1.9.-30.9. 25.8.-1.9. — 18.8.-25.8. —

1/2 aP 2 3 690 4 490 5 490 5 990 6 890
1/4 aP 4 2 590 2 990 3 890 4 590 4 990
1/6 aP 6 2 290 2 690 3 490 3 990 4 390
Možné nástupy na pobyt So So So So So

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko - ZDARMA. Dítě od 2 do 4 let bez lůžka - platí 990 Kč/os./týden. Na 
ceny pro osobu na přistýlce se informujte v CK. zVláŠtní SleVy: cena pobytu do 23.6. a od 1.9. zahrnuje 
mimořádnou slevu 15 %.

DopRAvA:  

cena zahrnUJe: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského 
vybavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu, zákon-
né pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/
den, na vyžádání: klimatizace - 1290 kč/apartmán/týden, dětská postýlka 5 EUR/
den - platba na místě.

vZDálenost 
oD Moře

Poloha: v obytné části městečka Šilo na ostrově krk. VybaVení: v blízkosti - restau-
race, market, směnárna, parkoviště. UbytoVání: typ 1/2+1 STUDIo - místnost se 2 
lůžky a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, typ 1/2+1 AP - 2lůžková ložnice a denní 
místnost s 1 lůžkem, typ 1/4+1 AP - dvě 2lůžkové ložnice a denní místnost s 1 lůž-
kem, typ 1/6+1 AP - tři 2lůžkové ložnice a denní místnost s 1 lůžkem, vždy vybavený 
kuchyňský kout, sprcha a WC, SAT TV, balkon nebo terasa. Lůžko v denní míst-
nosti je ve formě rozkládacího gauče. Apartmány označené AC jsou klimatizované. 
StraVoVání: vlastní. Pláž: písčito-oblázková, přírodní kamenitá, betonová plata, 
cca 300-800 m. SPort: sportovní využití dle místní nabídky. Poznámka: prodej na 
vyžádání. Přihlašovací poplatek - cca 2,5 EUR/os./pobyt - platí se na místě. Pobyt 
se psem - cca 6 EUR/den - platí se na místě. 

HR-2058 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 2 190 Kč / os.
APARTMáN

PřI
 PočTU
oSoB

5.5.-9.6. 9.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-21.7. 21.7.-18.8.

8.9.-29.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. —

1/2+1 STuDIO 2 2 890 3 290 3 590 3 990 4 890
1/2+1 aP 2 3 290 3 890 4 190 4 890 5 690
1/4+1 aP 4 2 390 2 890 2 990 3 690 4 290
1/6+1 aP 6 2 190 2 490 2 690 3 190 3 690
1/2 STuDIO-aC 2 3 190 3 690 3 890 4 490 5 390
1/2+1 aP-aC 2 3 690 4 290 4 690 5 390 6 390
1/4+1 aP-aC 4 2 590 2 990 3 290 3 990 4 690
1/6+1 aP-aC 6 2 390 2 790 2 990 3 490 3 990
Možné nástupy na pobyt denně denně So So So

SleVy: dítě do 2 let bez lůžka - platí 1 190 Kč/os./týden. Na ceny pro osobu na přistýlce se informujte v CK. 
zVláŠtní SleVy: v termínu do 30.6. a od 1.9. vám u pobytů na 7 nocí poskytneme mimořádnou slevu 15 %.

DopRAvA:   

cena zahrnUJe: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vy-
bavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu, zákonné 
pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včet-
ně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den.

vybrané apartmány šilo 

kliMAtiZAcevZDálenost 
oD Moře300300 pobyt Možný 

se pseM

Vybrané apartmány Punat – Punat na www.ckvt.cz   

pobyt Možný 
se pseM

Ilustrační foto Ilustrační foto
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Chorvatsko  >   ostroV KrK – BAšKA

apartmány Hrabrić a smojver 

kliMAtiZAce450 vZDálenost 
oD Moře

Poloha: apartmánové domy Hrabrić (HR-20516) a Smojver (HR-2052) vzdálené 
cca 500 m od centra města. VybaVení: v blízkosti kavárny, restaurace, market, 
směnárna, parkoviště. UbytoVání: klimatizované apartmány - typ 1/2+1 AP - 2lůž-
ková ložnice, typ 1/4+1 AP a 1/4+2 AP- dvě 2lůžkové ložnice, vždy denní místností 
s možností přistýlky, vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC, SAT TV, balkon nebo 
terasa. StraVoVání: vlastní. Pláž: oblázková, cca 450 m, sprchy na pláži. SPort: 
sportovní vyžití dle místní nabídky - tenisové kurty, stolní tenis, vodní sporty, půj-
čovna kol, plážový volejbal. Poznámka: přihlašovací poplatek - cca 2,50 EUR/os./
pobyt, ekologická taxa - cca 0,30 EUR/os./den. Přejezd mostu na ostrov krk se platí 
pouze v jednom směru (při vjezdu) - cca 35 HRk/auto. Prodej na vyžádání. 

HR-20516, HR-2052 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 3 190 Kč / os.
APARTMáN

PřI
 PočTU
oSoB

7.4.-19.5. 19.5.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-14.7. 14.7.-25.8.

15.9.-13.10. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

HR-20516 - apaRtmány HRabRIĆ

1/2+1 aP 2 4 290 4 790 5 690 6 890 7 990
1/4+1 aP 4 3 190 3 490 4 190 4 990 5 990
HR-2052 - apaRtmány smoJveR

1/4+2 aP aC 4 3 290 3 790 4 690 5 890 7 690
Možné nástupy na pobyt denně denně So So So

SleVy: dítě do 2 let bez lůžka platí - 1190 Kč/os./týden. zVláŠtní SleVy: v termínech do 30.6. a od 8.9. vám 
bude poskytnuta mimořádná sleva 15 %. 

DopRAvA:   

cena zahrnUJe: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vy-
bavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu, zákonné 
pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včet-
ně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den.

vily Corinthia 

Poloha: vily umístěny v těsné blízkosti moře, cca 200 m od centra Bašky. VybaVení: 
v hotelu Corinthia - restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar, internetová kavárna, kon-
gresový sál, směnárna, sejf, TV místnost, ambulance, bankomat, taneční terasa, výtah, 
WI-FI v prostorách hotelu ZDARMA. UbytoVání: klimatizovaný apartmán - typ 1/2+2 AP 
- jedna 2lůžková ložnice, denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, se sprchou 
a WC, SAT TV, sejfem, WI-FI ZDARMA, vždy vybavený kuchyňský kout, balkon nebo tera-
sa. StraVoVání: vlastní. Pláž: velmi oblíbená 2 km dlouhá, oblázkovo-písčitá, cca 50-100 
m, vhodná pro děti, sprchy na pláži. SPort: klienti mohou využívat sportovního vyžití 
u hotelu Corinthia - venkovní a vnitřní bazén se sladkou vodou, dětský bazén, lehátka 
(ZDARMA) a slunečníky (za poplatek) u bazénu (v omezeném množství), tenisové kurty, 
stolní tenis, minigolf, animace, plážový volejbal, sportovní hřiště, dětské hřiště, wellness 
centrum - za poplatek - whirlpool, sauna, masáže, fitness, v blízkosti - tobogán, vodní 
sporty dle místní nabídky. Poznámka: parkoviště za poplatek cca 2 EUR/den. Přejezd 
mostu na ostrov krk se platí pouze v jednom směru (při vjezdu) - cca 35 HRk/auto. 
Přihlašovací poplatek - cca 2,50 EUR/os./pobyt, ekologická taxa - cca 0,30 EUR/os./den 
a pobytová taxa cca 1,10 EUR/os./den - platí se na místě. Pobyt se psem cca 10 EUR/den 
(max. 1 pes na apartmán) - platí se na místě. 

HR-2051 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 3 690 Kč / os.
APARTMáN

PřI
 PočTU
oSoB

7.4.-19.5. 19.5.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-25.8.

15.9.-20.10. 8.9.-15.9. — 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/2+2 aP 4 3 690 4 890 4 890 6 190 7 390 8 590
Možné nástupy na pobyt denně denně So So So So

SleVy: dítě do 3 let bez lůžka platí - 1190 Kč/os./týden. zVláŠtní SleVy: v termínu do 9.6. a od 8.9. vám 
poskytneme mimořádnou slevu 15 %.

DopRAvA:    2 590 Kč (z Brna 2 390 Kč) trasa B, C  

cena zahrnUJe: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vyba-
vení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, zákonné pojištění dle zákona 
č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den. Na vyžádání: dětská 
postýlka (7 EUR/den). 

wi-fi
ZDARMA50 vZDálenost 

oD Moře kliMAtiZAce pláž  
pRo Děti

Vybrané apartmány Punat – Punat na www.ckvt.cz   
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Chorvatsko  >   ostroV KrK – BAšKA

hotel Corinthia Baška  

Doporučujeme pro rodiny s dětmi Poloha: hotel umístěn v těsné blízkosti 
moře, cca 200 m od centra Bašky. Vyba-

Vení: restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar, internetová kavárna, kongresový 
sál, směnárna, sejf, TV místnost, ambulance, bankomat, taneční terasa, výtah, WI-FI 
ZDARMA. UbytoVání: klimatizované 1-2lůžkové pokoje se sprchou a WC, některé 
s přistýlkou (rozkládací gauč nebo křeslo), SAT TV, telefonem, sejfem, některé s bal-
konem. Pokoje CLASSIC - jsou bez balkonu a orientované do parku, SU - pokoje 
s balkonem. Pokoj 1/2+2 SWCB-ST - rodinné pokoje se 2lůžky a rozkladacím gaučem 
vhodným pro 2 děti do 15 let, s balkonem. Pokoje typu 1/2 SWCBM-SU-SW jsou 
navíc orientované na mořskou stranu, typ 1/2+2 SWCBM-jS - 2lůžkový pokoj a den-
ní místnost s rozkládacím gaučem vhodným pro 2 děti do 15 let, pokoj s balkonem 
a orientací na mořskou stranu. StraVoVání: polopenze - snídaně a večeře formou 
bufetu (nápoje z automatu - voda, džus, víno, pivo). Možnost dokoupení služby All 
inclusive light.  Pláž: oblázkovo-písčitá, cca 50-100 m, vhodná pro děti, sprchy na 
pláži. SPort: venkovní a vnitřní bazén se sladkou vodou, dětský bazén, lehátka a slu-
nečníky (za poplatek) u bazénu v omezeném množství, tenisové kurty, stolní tenis, 
minigolf, animace pro děti i dospělé, plážový volejbal, sportovní hřiště, wellness 
centrum (za poplatek), půjčovna kol (za poplatek), vodní sporty dle místní nabídky. 
Poznámka: parkoviště se platí jednorázově na místě - cca 2 EUR/den. Přejezd mostu 
na ostrov krk se platí pouze v jednom směru (při vjezdu) - cca 35 HRk/auto.

HR-185K / cena za oSobU/t ýden (kč) od 8 890 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTU
oSoB

26.5.-2.6. 2.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-28.7. 28.7.-18.8.

— — 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. —

1/2 SWC-ClaSSIC 2 8 890 11 290 12 790 12 990 15 390 15 490 15 990
1/2+1 SWC-ClaSSIC 2 10 190 12 890 14 690 14 990 17 690 17 790 18 390
1/2 SWCB-Su 2 10 290 12 990 14 790 15 190 17 790 17 890 18 490
1/2+1 SWCB-Su 2 10 990 13 990 15 890 16 390 19 190 19 290 19 890
1/2 SWCBM-Su-SW 2 12 290 15 690 17 690 18 290 21 490 21 690 22 290
1/2+2 SWCB-ST 2 12 790 16 290 18 390 18 890 22 290 22 390 22 990
1/2+2 SWCBM-JS 2 14 590 18 490 20 890 21 490 25 290 25 390 26 190
1/1 SWC-ClaSSIC 1 11 590 14 690 16 490 16 990 19 890 19 990 20 690
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě do 15 let na přistýlce - ZDARMA. Osoba od 
15 let na přistýlce - sleva 20 %. SleVa Pro PokoJ 1/2 SWc claSSIc: dítě do 15 let s 1 dospělým - na ceny 
se informujte v CK.

DopRAvA:    2 590 Kč (z Brna 2 390 Kč) trasa B, C  

cena zahrnUJe: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 kč/os./den, nad 18 let - 40 kč/os./den, služby ALL 
INCLUSIVE Light - děti do 7 let - ZDARMA, 7-12 let - 1290 kč/os./týden, osoby od 12 
let - 2390 kč/os./týden. Na vyžádání: dětská postýlka (ZDARMA).

wi-fi
ZDARMA

Dítě 
ZDARMA 50RoDinné 

pokoje
vZDálenost 
oD Moře kliMAtiZAce

–10 % do 31. 1.

nápoje k večeři 
ZDARMA

venkovní 
bAZén

pláž  
pRo Děti
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Chorvatsko  >  OSTROV KRK – bašKa

Doporučujeme pro páry Poloha: moderní hotel ležící na promená-
dě, v bezprostřední blízkosti krásné obláz-

kové pláže a hotelu Corinthia, cca 200 m od centra Bašky. VybaVení: restaurace, plážo-
vá restaurace, aperitiv bar, kongresový sál v hotelu Corinthia Baška, směnárna, sejf, 
WI-FI ZDARMA, parkoviště, výtah. UbytoVání: klimatizované 2lůžkové pokoje se spr-
chou a WC, SAT TV, sejfem, telefonem. Pokoje typu - CLASSIC - podkrovní pokoje bez 
balkonu, pokoje typu Su - pokoje s balkonem a bočním pohledem na moře, pokoje typu 
Su SW - pokoje s balkonem a přímým pohledem na moře. Pokoje 1/2+2 SuITE - 2lůžko-
vá ložnice, denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 děti do 15 let, se sprchou a WC, 
SAT TV, sejfem, telefonem. Typ 1/4+2 SWCBM-Su SW - rodinný pokoj se dvěma 2lůžko-
vými ložnicemi a denní místnost s rozkládacím gaučem, pokoj má dvě koupelny. Stra-
VoVání: snídaně formou bufetu. Na ceny polopenze se informujte na www.ckvt.cz. Pláž: 
oblázkovo-písčitá, cca 50 m, vhodná pro děti. SPort: sportovní vybavení je společné 
s hotelem Corinthia, ZDARMA venkovní a vnitřní bazén se sladkou vodou, dětský bazén, 
lehátka a slunečníky (za poplatek) u bazénu (v omezeném množství), tenisové kurty, 
stolní tenis, minigolf, animace, sportovní hřiště, aerobic, dětské hřiště, plážový volejbal, 
půjčovna kol, wellness centrum (za poplatek) - whirlpool, sauna, masáže, solárium, fit-
ness ZDARMA, v blízkosti - tobogán, vodní sporty dle místní nabídky. Poznámka: par-
koviště cca 2 EuR/den - platí se jednorázově na místě. 

HR-185ZV / cena za oSobU/t ýden (kč)                                            od 8 890 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTu
oSoB

— 2.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-28.7. 28.7.-18.8.

15.9.-22.9. — — 1.9.-15.9. — 18.8.-1.9. —

1/2+1 SWCM-ClaSSiC 2 8 890 12 290 12 690 15 190 15 390 17 990 18 990
1/2+1 SWCBM-Su 2 9 890 13 690 13 990 16 890 17 190 19 990 20 990

1/2+2 SuiTE 2 11 890 16 290 16 790 19 990 20 290 23 890 24 990
1/2+1 SWCBM-SuSW 2 12 390 16 990 17 490 20 790 20 990 24 790 25 990
1/4+2 SWCBM-Su SW 4 9 990 13 690 13 990 16 890 17 190 19 990 20 990
1/1 SWCM-ClaSSiC 1 9 490 13 190 13 590 16 290 16 490 19 190 20 290
1/1 SWCBM-Su 1 10 490 14 490 14 990 17 790 17 990 20 990 22 190
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě do 15 let na přistýlce - ZDARMA.

DopRAvA:     2 590 Kč (z Brna 2 390 Kč) trasa B, C  

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x snídani, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle záko-
na č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu, osoby do 18 let - 30 kč/os./den, nad 18 let - 40 kč/os./den. Na vyžádání: 
dětská postýlka (cca 6 EuR/den) - platí se na místě.

hotel Zvonimir 

50RoDinné 
pokoje

vZDálenost 
oD Moře

wi-fi
ZDARMA

kliMAtiZAce

vybrané apartmány baška 

Poloha: umístěny přímo ve městě Baška. VybaVení: v blízkosti - restaurace, smě-
nárna, market. UbytoVání: apartmány a studia - typ 1/2+1 STuDIo a 1/4+1 STu-
DIo - 2-4lůžková místnost, s možností přistýlky (rozkládací křeslo), typ 1/2+1 AP 
- 2lůžková ložnice, typ 1/4+1 AP - dvě 2lůžkové ložnice, typ 1/6+1 AP - tři 2lůžkové 
ložnice, vždy denní místnost, s možností přistýlky (rozkládací křeslo), vybavený ku-
chyň. kout, se sprchou a WC, SAT TV, balkon nebo terasa. Apartmány označené AC 
jsou navíc klimatizované. StraVoVání: vlastní. Pláž: 2 km dlouhá, oblázkovo-pís-
čitá, cca 400 m. SPort: v blízkosti tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, sportovní 
hřiště, vodní sporty, půjčovna kol, billiard. Poznámka: pobyt na vyžádání. Pobytová 
taxa cca 1,1 EuR/os./den, přihlašovací poplatek - cca 2,5 EuR/os./pobyt, ekologic-
ká taxa - cca 0,30 EuR/os/den - vše se platí na místě. Pobyt se psem cca 6 EuR/
de (max. 1 pes na apartmán) - platí se na místě. Na ceny za osoby na přistýlce se 
informujte v CkVT.

HR-20514 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 2 390 Kč / os.
APARTMáN

PřI
 PočTu
oSoB

31.3.-19.5. 19.5.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-14.7. 14.7.-25.8.

15.9.-15.10. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/2+1 STuDiO 2 2 990 3 490 3 990 4 990 5 790
1/2+1 aP 2 3 790 4 190 4 990 5 990 6 890
1/4+1 STuDiO 4 2 590 2 890 3 290 3 790 4 490
1/4+1 aP 4 2 890 2 990 3 590 4 390 5 190
1/6+1 aP 6 2 390 2 590 2 890 3 490 4 290
1/2+1 STuDiO-aC 2 3 590 3 890 4 690 5 690 6 690
1/2+1 aP-aC 2 4 290 4 790 5 690 6 890 7 990
1/4+1 STuDiO-aC 4 2 990 3 190 3 790 4 390 5 190
1/4+1 aP-aC 4 3 190 3 490 4 190 4 990 5 990
1/6+1 aP-aC 6 2 590 2 990 3 290 3 990 4 990
Možné nástupy na pobyt denně denně So So So

SleVy: dítě do 3 let bez lůžka - 1190 Kč/os./týden. zVláštní SleVy: v termínech do 30.6. a od 8.9. vám 
poskytneme mimořádnou slevu 15 %.

DopRAvA:   

cena zahrnUje: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského 
vybavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den. 

400 vZDálenost 
oD Moře

pobyt Možný 
se pseM

Dítě 
ZDARMA

pláž  
pRo Děti

–10 % do 31. 1.
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apartmány Derenčinović Lucijana 

Poloha: apartmánový dům vzdálený cca 150 m od centra Bašky. VybaVení: par-
koviště ZDARMA, grill, Wi-Fi ZDARMA, v blízkosti - kavárna, restaurace, market, 
směnárna. UbytoVání: klimatizované apartmány - typ 1/2+1 AP - 2lůžková ložnice 
a denní místnost s možností přistýlky (rozkládací gauč), typ 1/4+1 AP - dvě 2lůžko-
vé ložnice a denní místnost s možností přistýlky (rozkládací gauč), typ 1/6 AP - tři 
2lůžkové ložnice a denní místnost, vždy vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC, SAT 
TV, balkon nebo terasa. StraVoVání: vlastní. Pláž: oblázková, cca 100 m, sprchy na 
pláži. SPort: sportovní vyžití dle místní nabídky. Poznámka: přihlašovací poplatek 
- cca 2,50 EUR/os./pobyt, ekologická taxa - cca 0,30 EUR/os./den, platí se jedno-
rázově na místě. Přejezd mostu na ostrov Krk se platí pouze v jednom směru (při 
vjezdu) - cca 35 HRK/auto. Prodej na vyžádání. 

HR-2053 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 2 990 Kč / os.
APARTMán

Při
 PočTU
oSoB

7.4.-19.5. 19.5.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-14.7. 14.7.-25.8.

15.9.-13.10. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/2+1 AP 2 4 990 6 190 6 790 7 590 8 590
1/4 AP 4 3 490 3 990 4 990 5 690 6 190
1/4+1 AP 4 3 490 3 990 4 990 5 690 6 190
1/6 AP 6 2 990 3 390 4 390 4 790 5 190
Možné nástupy na pobyt denně denně So So So

SleVy: dítě do 2 let bez lůžka - 1190 Kč/os./týden. 

Doprava:   

cena zahrnUje: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského 
vybavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu, zákon-
né pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/
den.

klimatizace100 vzDálenost 
oD moře

Náš tip na výlet – Vrbnik
Pro milovníky romantiky středověkých měst a obcí je jako stvořené městečko Vrbnik 
na východním pobřeží ostrova Krku, jediné významnější sídlo na této straně ostro-
va. Co do malebnosti a určité bizarnosti se mu vyrovná jen málokteré v severní části 
Jadranu. Vrbnik patří k nejstarším osadám na ostrově Krku. Prvními historickými 
obyvateli jako na celém severním Jadranu byli před cca 2500 lety Ilyrové.

wi-fi
zDarma

chorVatsko  >  OSTROV KRK – bašKa

pláž  
pro Děti

apartmány Gorica 

Poloha: dvoupodlažní apartmánová vila cca 100 m od centra Bašky, vila se sklá-
dá ze dvou budov. VybaVení: v blízkosti – restaurace, kavárny, market, směnárna, 
Wi-Fi ZDARMA, parkoviště ZDARMA. UbytoVání: klimatizované apartmány – typ 
1/2+2 AP (40-45 m2) - 2lůžková ložnice a denní místnost s rozkládacím gaučem pro 
2 osoby, typ 1/4+1 AP (55 m2) – dvě 2lůžkové ložnice, denní místnost s rozkládacím 
gaučem pro 1 osobu, vždy vybavený kuchyňský kout (mikrovlnná trouba, myčka na 
nádobí, kávovar), sprcha a WC, SAT TV, Wi-Fi ZDARMA, sejf, balkon nebo terasa. 
K dispozici společný gril na zahradě. Parkování před vilou. StraVoVání: vlastní. 
Pláž: oblázková, cca 200 m, sprchy na pláži. SPort: venkovní bazén se sladkou 
vodou, sportovní vyžití dle místní nabídky, tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, 
tobogán na pláži. Poznámka: přihlašovací poplatek – cca 2,5 EUR/os./pobyt, eko-
logická taxa – cca 0,30 EUR/os./den, pobytová taxa – cca 1,10 EUR/os./den – platí 
se na místě. 

HR-20515 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 4 390  Kč / os.
APARTMán

Při
 PočTU
oSoB

7.4.-19.5. 19.5.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-25.8.

15.9.-20.10. 8.9.-15.9. — 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/2+2 AP 2 5 990 7 890 7 890 9 790 12 190 14 590
1/4+1 AP 4 4 390 5 590 5 590 6 790 7 990 9 190
Možné nástupy na pobyt denně denně So So So So

SleVy: dítě do 2 let bez lůžka platí 1190 Kč/os./týden. Osoba na přistýlce v 1/2+2 AP v období: do 19.5. a od 15.9. 
platí - 1390 Kč/os./týden, 19.5.-23.6 a 8.9.-15.9 platí - 1890 Kč/os./týden., 23.6.-8.9. platí - 2590 Kč/os./týden, 
osoba na přistýlce v 1/4+1 AP v období: do 19.5. a od 15.9. platí - 2590 Kč/os./týden, 19.5.-15.9. platí - 3790 Kč/
os./týden.

Doprava:   

cena zahrnUje: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského 
vybavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den. na vyžádání: 
dětská postýlka 7 EUR/noc.

klimatizace200 vzDálenost 
oD moře

wi-fi
zDarma

pláž  
pro Děti

Náš tip na výlet – Jeskyně Biserujka (Špilja Biserujka)
Nejnavštěvovanější jeskyní na Krku je krasová jeskyně Biserujka poblíž vesnice Ru-
dine. Jeskyně Biserujka, známá také pod názvem Vitezićeva špilja, je dlouhá 110 m 
a teplota se zde pohybuje celoročně okolo 15 stupňů. V jeskyni byly vybudovány 
stezky, a tak je dostupná všem věkovým kategoriím. Prostory jeskyně jsou nyní 
dobře nasvětleny a návštěvníci mohou obdivovat nádherné stalaktity a stalagmity.
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Chorvatsko  >  OSTROV Rab – SUHa PUNTa

residence  a apartmány  Suha Punta 

apartmány

pokoje

pokoje

Poloha: residence (HR-024S) a apartmány Suha Punta (HR-0241) v blízkosti hotelu 
Eva, na poloostrově Suha Punta, cca 5 km od městečka Rab. VybaVení: v areálu 
- centrální restaurace, terasa, plážová restaurace, aperitiv bar, směnárna, WI-FI 
na recepci ZDARMA, parkoviště, sejf na recepci za poplatek. UbytoVání: residence 
- jednoduše zařízené 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, s možností přistýl-
ky. klimatizované apartmány - typ 1/2+2 AP - 2lůžková ložnice a denní místnost 
s možností přistýlky (rozkládací gauč vhodný pro 1 dospělou osobu nebo 2 děti 
do 12 let), typ 1/2+2 AP T a 1/2+2 AP 1.patro - 2lůžková ložnice a denní místnost 
s možností 2 přistýlek (rozkládací gauč), typ 1/4+2 AP - dvě 2lůžkové ložnice (jed-
na s manželskou postelí, druhá s oddělenými lůžky) a denní místnost s možností 
přistýlky (rozkládací gauč vhodný pro 1 dospělou osobu nebo 2 děti do 12 let), 
vždy vybaveny sprchou a WC, SAT TV a kuchyň. koutem. Apartmány typu AP T 
jsou v přízemí a mají terasu. StraVoVání: residence - polopenze - snídaně a večeře 
formou bufetu v hotelu Eva. k večeři jsou ZDARMA tyto nápoje: místní točené pivo, 
víno, minerální voda, džus. Apartmány - vlastní. Pláž: přírodní kamenitá, betonová 
plata, cca 100 m. SPort: v blízkosti - tenisové kurty, minigolf, půjčovna kol, vodní 
sporty dle místní nabídky. Poznámka: přihlašovací poplatek 1 EuR/os./pobyt - platí 
se na místě. Pobyt se psem (apartmány) - cca 10 EuR/den - platí se na místě. 

cena zahrnUje: RESIDENCE: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, zákonné 
pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. APARTMáNY: 7x ubytování, spotřebu vody a 
energie, používání kuchyňského vybavení, ložní prádlo, ručníky, pobytovou taxu, 
závěrečný úklid, zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: 
cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 kč/den, 
nad 18 let - 40 kč/den. Na vyžádání: dětská postýlka (cca 4 EuR/den).

HR-024S / cena za oSobU/t ýden (kč) od 5 790 Kč / os.
RESIDENCE

PřI
 PočTu
oSoB

9.6.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-21.7. 21.7.-4.8. 4.8.-25.8.

— 25.8.-1.9. — — —

1/2 SWCB 2 5 790 6 590 7 990 8 990 9 490
1/2+1 SWCB 2 7 290 8 390 9 990 11 590 11 990
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. SleVa Pro Pokoj 1/2: dítě do 12 let s 1 
dospělým - sleva 30 %. SleVy Pro Pokoj 1/2+1: dítě do 12 let na přistýlce - ZDARMA. Osoba od 12 let na 
přistýlce - sleva 30 %.

DopRAvA:    3 990 Kč (z Brna 3 790 Kč) trasa B, C  

HR-0241 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 3 590 Kč / os.
APARTMáN

PřI
 PočTu
oSoB

28.4.-5.5. 5.5.-12.5. 12.5.-16.6. 16.6.-14.7. 14.7.-25.8.

8.9.-7.10. — 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/2+2 aP*-1.PaTRO 2 5 790 5 890 6 190 8 590 9 690
1/2+2 aP T 2 5 790 5 890 6 290 8 790 9 790

1/2+2 aP 2 5 890 5 990 6 390 8 790 9 890
1/4+2 aP 4 3 590 3 590 3 790 5 290 5 890
Možné nástupy na pobyt denně denně denně So So

SleVy: Dítě do 2 let bez lůžka - ZDARMA. osoba na přistýlce - ZDARMA.

DopRAvA:    3 990 Kč (z Brna 3 790 Kč) trasa B, C  

100 vZDálenost 
oD Moře

nápoje k večeři 
ZDARMA

wi-fi
ZDARMA

Dítě 
ZDARMA

pobyt Možný 
se pseM

–10 % do 31. 3.
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Chorvatsko  >  OSTROV Rab – SUHa PUNTa

hotel Eva 

Doporučujeme pro rodiny s dětmi Poloha: v zeleni poloostrova Suha Pun-
ta, cca 5 km od městečka Rab. VybaVe-

ní: restaurace, terasa, aperitiv bar, směnárna, sejf na recepci za poplatek, výtah, TV 
místnost, internetový koutek za poplatek, WI-FI na recepci ZDARMA, terasa, parko-
viště. UbytoVání: 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, telefonem, balkonem 
a s možností 1-2 přistýlek (rozkládací gauč). StraVoVání: polopenze - snídaně a ve-
čeře formou bufetu. k večeři jsou ZDARMA tyto nápoje: místní točené pivo, víno, 
minerální voda, džus. Pláž: kamenitá, oblázková, cca 150 m, malá písečná cca 300 
m, sprchy na pláži. SPort: v blízkosti tenisové kurty, minigolf, stolní tenis, půjčovna 
kol, vodní sporty dle místní nabídky. Poznámka: parkování ZDARMA. Přihlašovací 
poplatek 1 EuR/os./pobyt - platí se na místě. 

Dítě 
ZDARMA 150 vZDálenost 

oD Moře
nápoje k večeři 
ZDARMA

Náš tip na výlet – Kampor 
Osada na severozápadním pobřeží ostrova Rabu, mezi zátokami Kamporska dra-
ga a Sveta Fumija, 6 km severozápadně od městečka Rab. V osadě je v areálu 
františkánského kláštera na břehu zátoky Sveta Fumija pozoruhodný kostelík sv. 
Eufemie (Sveta Eufemija či též Fumija) ze 13.stol. a hlavní klášterní kostel sv. Ber-
nardina Sienského (Sveti Bernardin), v jeho postranní kapli je cenný křídlový oltář 
Vivariniů z 15. stol. V klášteře je sbírka mincí, listin, rukopisů a prvotisků.

HR-024E / cena za oSobU/t ýden (kč) od 5 990 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTu
oSoB

2.6.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-21.7. 21.7.-4.8. 4.8.-25.8.

1.9.-15.9. 25.8.-1.9. — — —

1/2+1 SWCB 2 5 990 6 990 7 990 9 190 9 590
1/2+1 SWCBM 2 6 290 7 290 8 490 9 590 9 990
1/2+2 SWCB 2 8 990 10 590 12 390 13 990 14 590
1/2+2 SWCBM 2 9 590 10 990 12 890 14 690 15 190
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě do 12 let na přistýlce - ZDARMA. Osoba od 
12 let na přistýlce - sleva 30 %.

DopRAvA:    3 990 Kč (z Brna 3 790 Kč) trasa B, C  

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 kč/den, nad 18 let - 40 kč/den. Na vyžádání: 
dětská postýlka (cca 4 EuR/den) - platí se na místě.

wi-fi
ZDARMA

–10 % do 31. 3.
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Grand hotel Imperial 

Chorvatsko  >  OSTROV Rab

Doporučujeme pro páry Poloha: exkluzivní stylový hotel pouze 
pro hosty starší 18 let se nachází v pře-

krásném mediteránském parku, cca 100-200 m od historického centra města Rab. 
VybaVení: restaurace, aperitiv bar, pool bar, směnárna, internetový koutek, kongre-
sový sál, kosmetický salon, taneční terasa, WI-FI ZDARMA, parkoviště ZDARMA. 
UbytoVání: klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, LCD SAT TV, telefo-
nem, fénem, minibarem, WI-FI ZDARMA, některé s možností přistýlky. Pokoje Su-
perior mají navíc balkon a jsou orientované na mořskou stranu. Pokoje Premium 
jsou prostornější. StraVoVání: polopenze - snídaně a večeře formou bufetu. Pláž: 
městská kamenitá, oblázková, betonová plata, cca 400 m. SPort: venkovní a vnitř-
ní bazén se sladkou vodou, wellness - parní lázeň, bio sauna, finská sauna, masáže, 
whirlpool, fitness, relax zóna, solárium, v blízkosti - tenisové kurty, minigolf, stolní 
tenis, půjčovna kol. Poznámka: lehátka a slunečníky u bazénu v omezeném množ-
ství ZDARMA. Přihlašovací poplatek 1 EuR/os./pobyt - platí se na místě. 

HR-024l / cena za oSobU/t ýden (kč)                                         od 10 990 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTu
oSoB

19.5.-2.6. 2.6.-9.6. — 23.6.-14.7. 14.7.-4.8. 4.8.-25.8.

9.6.-23.6. — 1.9.-15.9. 25.8.-1.9. — —

1/2 SWC ClaSSiC 2 11 990 10 990 12 990 15 390 17 890 18 990
1/2+1 SWC ClaSSiC 2 13 490 12 290 14 390 16 990 19 790 21 190
1/2 SWCBM SuPERiOR 2 14 590 13 290 15 590 18 390 21 390 22 890
1/2+1 SWCM ClaSSiC 2 13 990 12 790 14 990 17 790 20 690 21 690
1/2+1 SWCBM SuPERiOR 2 15 590 14 190 16 590 19 790 22 990 24 590
1/2+1 SWCBM PREMiuM 2 16 890 15 390 17 990 21 490 24 990 26 690
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně

SleVy: osoba na přistýlce - sleva 80 %.

DopRAvA:    3 990 Kč (z Brna 3 790 Kč) trasa B, C  

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 kč/den, nad 18 let - 40 kč/den.

kliMAtiZAce400 venkovní 
bAZén

vnitřní 
bAZén

vZDálenost 
oD Moře

hotel International 

Poloha: moderní hotel umístěný přímo na nábřeží v historické části městečka 
Rab. VybaVení: klimatizovaná restaurace, aperitiv bar, kavárna, terasa, sejf, výtah, 
parkoviště. UbytoVání: prostorné klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, 
SAT TV, WI-FI ZDARMA, sejfem, fénem, některé s možností až 2 přistýlek. V pokoji 
1/2+2 - přistýlky vhodné pouze pro děti do 12 let. StraVoVání: polopenze - snídaně 
a večeře formou bufetu, plná penze - snídaně, oběd, večeře formou bufetu. Pláž: 
kamenitá, cca 100 m. Možno využít převozu člunem na pláže střediska Suha Punta 
- čluny kotví přímo před hotelem. Cena převozu tam i zpět je cca 25 HRk/os. SPort: 
venkovní bazén se sladkou vodou, lehátka a slunečníky u bazénu ZDARMA v ome-
zeném množství, minigolf, dětské hřiště, tenisové kurty, stolní tenis, whirlpool, 
wellness - sauna, fitness ZDARMA, masáže, půjčovna kol a skútrů, windsurfing. 
Poznámka: parkování u hotelu (počet míst omezen) a v blízkosti hotelu (cca 400 m) 
ZDARMA. Přihlašovací poplatek - cca 1 EuR/os. - platí se jednorázově na recepci. 
Bonus pro klienty - při zakoupení pobytu do 31.12. sleva 20 % na masáže.

HR-162R / cena za oSobU/t ýden (kč) od 7 890 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTu
oSoB

STRAVA
12.5.-9.6. — 9.6.-23.6. — 23.6.-14.7. 14.7.-18.8.

15.9.-29.9. 1.9.-15.9. — 18.8.-1.9. — —

1/2+1 SWC 2 Polopenze 7 890 9 390 10 390 12 990 13 390 15 690
1/2+2 SWC 2 Polopenze 7 890 9 990 10 390 12 990 13 390 15 690

1/2+1 SWCM 2 Polopenze 8 990 11 290 11 690 14 290 14 590 16 990
1/2+2 SWCM 2 Polopenze 8 990 11 290 11 690 14 290 14 590 16 990

1/2+1 SWC 2 Plná penze 10 290 11 790 12 990 15 590 15 890 18 290
1/2+2 SWC 2 Plná penze 10 290 12 590 12 990 15 590 15 890 18 290
1/2+1 SWCM 2 Plná penze 11 490 13 890 14 190 16 790 17 190 19 490
1/2+2 SWCM 2 Plná penze 11 490 13 890 14 190 16 790 17 190 19 490
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. první dítě do 6 let se 2 dospělými v období do 15.7. 
a od 19.8. - ZDARMA, 15.7.-19.8. - sleva 70 %. První dítě do 6 let se 2 dospělými - sleva 50 %. Druhé dítě do 12 let 
se 2 dospělými v pokoji 1/2+2 - sleva 50 %. Dítě do 12 let s 1 dospělým - sleva 30 %. Osoba od 12 let se 2 dospělými 
v pokoji 1/2+1 - sleva 20 %. zVláštní SleVy: osobám 55+ poskytneme mimořádnou slevu 5 %. 

DopRAvA:    3 990 Kč (z Brna 3 790 Kč) trasa B, C  

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi/plnou penzi, pobytovou taxu, zákonné 
pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb., možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 kč/den, nad 18 let - 40 kč/den. 
Na vyžádání dětská postýlka - 4 EuR/den (platba na místě).

kliMAtiZAce
venkovní 
bAZén

vZDálenost 
oD Moře

wi-fi
ZDARMA

wi-fi
ZDARMA

Dítě 
ZDARMA 100

–20 % do 31. 12.

–10 % do 20. 4.

–10 % do 31. 3.

Sčítejte se slevou 5 % 
na 8 a více nocí

+
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Chorvatsko  >  OSTROV Rab / LOPaR

hotel Padova 

Doporučujeme pro náročné Poloha: rekonstruovaný moderní hotel 
přímo u moře, vzdálený od historického 

centra městečka Rab cca 500 m. VybaVení: restaurace, plážová restaurace, aperitiv 
bar, kadeřnický a kosmetický salón, směnárna, sejf na recepci, kongresový sál, vý-
tah, taneční terasa, WI-FI ZDARMA, parkoviště. UbytoVání: klimatizované 2lůžkové 
pokoje se sprchou a WC, SAT TV, telefonem, fénem, minibarem, sejfem, s balko-
nem, některé pokoje s možností přistýlky (rozkládací křeslo). klimatizovaný pokoj 
typu 1/4+1 DuPLEX SuITE B (50 m2) na patro - 2lůžková ložnice a denní místnost 
s rozkládacím gaučem a s možností přistýlky v ložnici (rozkládací křeslo), 2 koupel-
ny, typ 1/2+2 juNIoR SuITE - B SW (45 m2) - 2lůžková ložnice a denní místnost 
s rozkládacím gaučem. Pokoje označené SW mají přímý výhled na moře. StraVoVá-
ní: polopenze - snídaně a večeře formou bufetu. Pláž: betonová plata cca 30 m, 
kamenitá cca 300 m, sprchy na pláži. SPort: venkovní a vnitřní bazén (otevřený do 
30. 7 a od 1. 9.) se sladkou vodou, wellness - finská sauna, bio sauna, relax zóna, 
whirlpool, masáže, solárium, fitness, animace pro děti a dospělé, dětské hřiště, 
půjčovna kol. Poznámka: parkování ZDARMA. Lehátka a slunečníky u bazénu 
ZDARMA (v omezeném množství). Přihlašovací poplatek 1 EuR/os./pobyt - platí se 
na místě. 

HR-024P / cena za oSobU/t ýden (kč) od 12 590 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTu
oSoB

19.5.-2.6. 2.6.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-14.7. 14.7.-4.8. 4.8.-25.8.

— — 1.9.-15.9. 25.8.-1.9. — —

1/2+1 SWCB-Su 2 12 990 12 590 14 590 17 490 19 790 21 490
1/2+1 SWCBM-Su SW 2 14 390 13 890 15 990 19 190 21 790 23 590
1/2+2 FaM - B 2 15 690 15 190 17 590 20 990 23 890 25 990
1/2+2 FaM - B SW 2 17 290 16 690 19 290 22 990 26 290 28 490
1/4+1 DuPlEX SuiTE B 2 18 690 17 990 20 890 24 990 28 390 30 790
1/2+2 JuNiOR SuiTE - B SW 2 19 490 18 790 21 690 25 990 29 590 31 990
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. SleVy Pro Pokoje 1/2+1 a 1/2+2: děti do 12 
let na přistýlce - ZDARMA. Osoby od 12 let na přistýlce - sleva 30 %. SleVy Pro Pokoj 1/4+1: dítě do 12 let 
na 3. a 4. lůžku - ZDARMA. Osoba na 3. a 4. lůžku - sleva 30 %. Osoba na přistýlce - sleva 80 %.

DopRAvA:    3 990 Kč (z Brna 3 790 Kč) trasa B, C  

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 kč/den, nad 18 let - 40 kč/den. Na vyžádání: dětská 
postýlka (cca 4 EuR/den) - platí se na místě. 

kliMAtiZAceDítě 
ZDARMA 30 venkovní 

bAZén
vnitřní 
bAZén

vZDálenost 
oD Moře

residence aC San Marino 

Poloha: moderní residence v rámci kempu San Marino, cca 12 km od městečka 
Rab. VybaVení: v areálu - centrální restaurace, aperitiv bar, terasa, plážová restau-
race, kosmetický salón, směnárna, WI-FI ZDARMA, sejf, parkoviště. UbytoVání: kli-
matizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, minibarem, sejfem, fénem, 
typ 1/2+2 SuITE - 2lůžkový pokoj a denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 
osoby. StraVoVání: polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu. Pláž: 
písečná, cca 100 m, sprchy na pláži. SPort: v blízkosti se nachází wellness centrum 
- masáže, fitness, whirlpool, sportovní centrum - tenisové kurty, hřiště pro míčové 
hry, stolní tenis, minigolf, možnost zapůjčení jízdních kol, plážový volejbal, dětské 
hřiště, vodní sporty dle místní nabídky. Poznámka: parkování ZDARMA. Přihlašo-
vací poplatek 1 EuR/os./pobyt - platí se na místě. Pokoj 1/2+2 SuITE prodej na 
vyžádání. Pobyt se psem cca 10 EuR/den - platí se na místě.

HR-024N / cena za oSobU/t ýden (kč)                                             od 7 690 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTu
oSoB

19.5.-2.6. 2.6.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-4.8. 4.8.-25.8.

— — 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. — —

1/2 SWC 2 7 990 7 690 8 990 13 490 12 990 13 590
1/2+1 SWC 2 8 590 7 990 9 590 11 990 13 890 14 490
1/2+2 SuiTE 4 14 890 13 990 16 690 20 690 23 990 24 990
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. SleVa Pro Pokoj 1/2: dítě do 12 let s 1 dospělým 
- sleva 30 %. SleVa Pro Pokoj 1/2+1 a 1/2+2: dítě do 12 let na přistýlce - ZDARMA, osoba od 12 let na přistýlce  
- sleva 80 %.

DopRAvA:    3 990 Kč (z Brna 3 790 Kč) trasa B, C  

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7 x polopenzi, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 kč/den, nad 18 let - 40 kč/den. Na vyžádání: 
dětská postýlka cca 4 EuR/den.

kliMAtiZAce100 vZDálenost 
oD Moře

wi-fi
ZDARMA

RoDinné 
pokoje

Náš tip na výlet – Poloostrov Kalifront – Les Dundo 
Na jihozápadě Rabu na poloostrově Kalifront se nachází les Dundo - jeden z mála 
zachovalých původních lesů Středomoří. Unikátní jsou zde porosty stálezelených 
dubů cesmínovitých. Některé z nich jsou až tisíc let staré. Z jehličnanů zde rostou: 
borovice halepská, borovice, borovice černá, borovice pinie a cypřiš stálezelený. 
Dále se zde nachází obora s axisi indickými a muflony. Od roku 1949 je les Dun-
do prohlášen za lesní a botanickou rezervaci. Plogar, nejvyšší vrchol poloostrova  
Kalifront, měří 94 m n.m. Lesem Dundo vedou stezky vhodné pro cyklisty i pěší 
procházky - autem se sem nedostanete.

pobyt Možný 
se pseM

–15 % do 31. 3.
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Chorvatsko  >  OSTROV Rab – LOPaR

Family hotel Lopar a pavilony San Marino - Veli Mel, Sahara, Rab 

hotel

Family hotel Lopar

pavilony Veli Mel

pavilony Sahara/Rab

Doporučujeme pro rodiny s dětmi Poloha: pavilonový areál skládající se 
z pavilonů - Veli Mel (HR-024M), Family 

hotel Lopar (HR-024o), Family hotel Plaža (HR-024Z), Sahara/Rab (HR-024R), cca 12 
km od městečka Rab. VybaVení: v areálu - centrální restaurace, plážová restaurace, 
aperitiv bar, směnárna, sejf na recepci za poplatek, WI-FI ZDARMA, terasa, kongresový 
sál, parkoviště. UbytoVání: HR-024o, HR-024Z - klimatizované 2lůžkové pokoje, některé  
s možností přistýlky (rozkládací křeslo). Typ 1/2+2 j.FAMILY SuITE a 1/2+3 j.FAMILY 
SuITE - cca 37 m2 - 2lůžková ložnice a denní místnost s rozkládacím gaučem (160 cm). 
Pokoj 1/2+3 j. FAMILY SuITE má navíc možnost další přistýlky. Typ 1/2+4 Su FAMILY 
SuITE - cca 46 m2 - dvě 2lůžkové ložnice a denní místnost s rozkládacím gaučem, vždy 
se sprchou a WC, SAT TV, fénem, balkonem. HR-024M, HR-024R - klimatizované 2lůžko-
vé pokoje se sprchou a WC, SAT TV, s možností přistýlky. StraVoVání: polopenze - sní-
daně a večeře formou bufetu v centrální restauraci. k večeři je ZDARMA točené místní 
pivo, víno, voda, džus. Pláž: velmi oblíbená písečná pláž Rajska plaža, vhodná pro děti, 
cca 100 m, sprchy na pláži. SPort: v blízkosti se nachází sportovní centrum - tenisové 
kurty, dětské hřiště, stolní tenis, hřiště pro míčové hry, minigolf, plážový volejbal, ani-
mace pro děti a dospělé, půjčovna kol, vodní sporty dle místní nabídky. Poznámka: 
parkoviště - ZDARMA. Přihlašovací poplatek 1 EuR/os./pobyt - platí se na místě.

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 kč/den, nad 18 let - 40 kč/den. Na vyžádání: 
dětská postýlka (cca 4 EuR/den) - platí se na místě. 

HR-024M, HR-024R / cena za oSobU/t ýden (kč)                                od 4 590 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTu
oSoB

2.6.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-4.8. 4.8.-25.8.

8.9.-22.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. — —

hr-024r - hOTEL SAhArA/rAB

1/2+1 SWC 2 4 590 5 590 6 590 9 190 9 590
hr-024M - hOTEL VELI MEL

1/2+1 SWCB 2 8 790 10 790 12 990 14 790 15 490
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně
SleVy Pro hotel VelI mel: dítě do 12 let na přistýlce - sleva 50 %. Osoba od 12 let na přistýlce - sleva 30 %. 
SleVy Pro hotel Sahara/rab: dítě do 12 let na přistýlce - ZDARMA. Dítě do 12 let na základním lůžku s 1 
dospělým - sleva 30 % (pouze při obsazení pokoje 2 osobami). Osoba od 12 let na přistýlce - sleva 30 %.

HR-024O, HR-024Z / cena za oSobU/t ýden (kč)                             od 8 390 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTu
oSoB

19.5.-2.6. 2.6.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-4.8. 4.8.-25.8.

— 8.9.-29.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. — —

hr-024O - hOTEL fAMILy LOpAr

1/2 SWCB 2 7 790 7 590 9 790 11 990 13 190 13 790
1/2+2 J.FaMilY SuiTE 2 13 890 13 390 17 390 20 990 23 490 24 590
1/2+3 J.FaMilY SuiTE 2 14 990 14 690 18 990 22 990 25 590 26 790
hr-024Z - hOTEL fAMILy pLAžA

1/2+1 SWCB 2 9 890 9 590 12 390 14 990 16 690 17 490
1/2+3 J.FaMilY SuiTE 2 14 990 14 490 18 790 22 990 25 490 26 590
1/2+4 Su FaMilY SuiTE 2 19 590 18 990 24 590 29 990 33 390 34 890
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně
SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. SleVy Pro hotel FamIly loPar: osoba na 
přistýlce - ZDARMA. SleVy Pro hotel FamIly Plaža: dítě do 12 let na přistýlce - ZDARMA. SleVy Pro Po-
koj 1/2+1: osoba od 12 let na přistýlce - sleva 30 %. SleVy Pro Pokoje SUIte: osoba na přistýlce - ZDARMA. 

DopRAvA:    3 990 Kč (z Brna 3 790 Kč) trasa B, C  

kliMAtiZAcevZDálenost 
oD Moře

pláž  
pRo Děti

nápoje k večeři 
ZDARMA

wi-fi
ZDARMA

Dítě 
ZDARMA 100

–10 % do 31. 3.
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Chorvatsko  >  OSTROV Rab – SUHa PUNTa / OSTROV PaG – NOVaLja

hotel Carolina 

Poloha: v jedné z nejkrásnějších a nejzelenějších částí ostrova na poloostrově 
Suha Punta, cca 5 km od městečka Rab. VybaVení:hotelová restaurace, plážová 
restaurace, aperitiv bar, směnárna, sejf, kongresový sál, internetový koutek, WI-FI 
ZDARMA, výtah, terasa, parkoviště. UbytoVání: klimatizované 2lůžkové pokoje se 
sprchou a WC, SAT TV, minibarem, fénem, sejfem, některé s balkonem a s možností 
přistýlky. Pokoj typu /2+2 FAM SuITE BM - 2 lůžkový pokoj a denní místnost s roz-
kládacím gaučem. Pokoje označené SW mají přímý pohled na moře. StraVoVání: 
polopenze - snídaně a večeře formou bufetu. Pláž: přírodní, kamenitá a oblázková, 
cca 30 m, sprchy na pláži. SPort: venkovní bazén se sladkou vodou, tenisové kurty, 
stolní tenis, minigolf, půjčovna kol, vodní sporty dle místní nabídky. Poznámka: par-
kování ZDARMA, lehátka a slunečníky u bazénu ZDARMA (v omezeném množství). 
Přihlašovací poplatek 1 EuR/os./pobyt - platí se na místě.

HR-024C/ cena za oSobU/t ýden (kč) od 8 290 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTu
oSoB

2.6.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-14.7. 14.7.-4.8. 4.8.-25.8.

— 1.9.-15.9. 25.8.-1.9. — —

1/2 SWCM ClaSSiC 2 8 290 9 790 12 990 14 990 15 890
1/2 SWCM ClaSSiC SW 2 8 990 10 790 14 190 16 590 17 490

1/2+1 SWC  ClaSSiC 2 9 890 11 890 15 590 18 290 19 190

1/2+1 SWCB-Su 2 9 890 11 890 15 590 18 290 19 190

1/2+1 SWCBM-Su 2 10 290 12 190 15 990 18 890 19 790

1/2+1 SWCBM-Su SW 2 10 990 13 190 17 390 20 390 21 390

1/2+2 FaM SuiTE BM 2 14 390 16 990 22 590 26 590 27 790

Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. SleVy Pro Pokoje 1/2: dítě do 12 let s 1 dospělým - 
sleva 30 %. SleVy Pro Pokoje 1/2+1 a 1/2+2 Fam SUIte: děti do 12 let na přistýlce ZDARMA. Osoby od 12 let na 
přistýlce - sleva 30 %.

DopRAvA:    3 990 Kč (z Brna 3 790 Kč) trasa B, C  

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 kč/os./den, nad 18 let - 40 kč/os./den. Na vyžá-
dání: dětská postýlka (cca 4 EuR/den) - platí se na místě.

50 vZDálenost 
oD Moře

pláž  
pRo Děti

kliMAtiZAce

hotel Liberty 

Poloha: hotel a depandace A a B nacházející se v parku v jižní části zálivu, cca 5 min od 
centra města Novalja. VybaVení: restaurace, terasa, koktejl bar, sejf na recepci, konferenční 
místnost, parkoviště. UbytoVání: klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou nebo vanou, 
WC, SAT LCD TV, telefonem, minibarem, WI-FI. Pokoje s přistýlkou se nacházejí v depanda-
cích. StraVoVání: snídaně a večeře formou bufetu. Na vyžádání možnost zajistit speciální 
dietní stravu. Pláž: oblázková, cca 20 m, vhodná pro děti. SPort: venkovní bazén, dětský 
bazén, v blízkosti - tenisové kurty, plážový volejbal, zapůjčení šlapadel, kánoí, vodní lyžová-
ní. Poznámka: parkoviště pro hosty hotelu ZDARMA.

HR-293l / cena za oSobU/t ýden (kč) od 7 390 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTu
oSoB

STRAVA
19.5.-2.6. — 2.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-18.8. —

— 25.8.-15.9. — — — 18.8.-25.8.

1/2 SWC 2 Snídaně 7 590 7 890 8 990 13 790 12 290 13 490
1/2+1 SWC-DEP 2 Snídaně 7 390 7 590 8 790 12 990 11 790 12 790
1/2 SWCM 2 Snídaně 8 990 9 390 10 690 15 990 14 590 15 790
1/2+1 SWCBM-DEP 2 Snídaně 9 590 9 790 11 490 16 790 15 290 16 590
1/2 SWC 2 Polopenze 8 790 8 990 10 290 14 990 13 590 14 790
1/2+1 SWC-DEP 2 Polopenze 8 590 8 790 9 990 14 290 12 990 13 990
1/2 SWCM 2 Polopenze 10 290 10 590 11 890 17 290 15 990 16 990
1/2+1 SWCBM-DEP 2 Polopenze 10 690 10 990 12 690 17 990 16 590 17 890
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 7 let se 2 dospělými - ZDARMA. Dítě od 7 do 12 let se 2 dospělými - sleva 50 %. Osoba od 12 let na přistýlce 
- sleva 15 %. zVláštní SleVy: při zakoupení pobytu v termínu 10.7.-20.7. vám poskytneme mimořádnou slevu 10 %.

DopRAvA:  

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x snídani/polopenzi, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den.

*AkCE platí pro termíny pobytů do 23.6. a od 25.8.

kliMAtiZAce20 vZDálenost 
oD Moře

pláž  
pRo Děti

wi-fi
ZDARMA

venkovní 
bAZén

Hotel Loža – novalja na www.ckvt.cz   

wi-fi
ZDARMA

Dítě 
ZDARMA

–15 % do 31. 12.*

–10 % do 15. 1.*

Sčítejte se slevou 10 % 
na 8 a více nocí v termínech do 

5.6. a od 16.9.

+

–15 % do 31. 3.
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pláž  
pRo Děti

pláž  
pRo Děti

Mobilní domky Straško 

Poloha: jeden z největších kempů uprostřed zeleně cca 1 km od městečka Novalja.
VybaVení: v kempu - centrální restaurace, sejf na recepci, směnárna, WI-FI na recep-
ci, plážový bar, obchod, parkoviště. UbytoVání: kompletně vybavené klimatizované 
domky pro max. 6 osob o velikosti 32 m2. Domky jsou vybaveny dvěmi 2lůžkovými 
ložnicemi, denní místností s kuchyň. koutem (mikrovlnná trouba, kávovar), jídelnou 
a gaučem vhodným jako přistýlka pro 2 děti do 12 let nebo 1 dospělou osobu, 
sprchou a WC, SAT TV, WI-FI. Prostorná terasa je vybavena zahradním nábytkem. 
Ložní prádlo a ručníky jsou součástí vybavení. Typ Premium a Adria jsou vzdáleny od 
moře cca 50-100 m, Gold Plus cca 100-150 m. Domky MEDITERAN jsou prostorněj-
ší. StraVoVání: vlastní. Pláž: oblázková, vzdálená 50-250 m. SPort: dětské hřiště, 
hřiště na plážový volejbal, tenisové kurty, stolní tenis, půjčovna kol, animace pro 
děti, vodní sporty dle místní nabídky. Poznámka: pobytová taxa - cca 1,10 EuR/os./
den a přihlašovací poplatek – cca 1 EuR/os./pobyt – platí se jednorázově na místě. 
Parkování 1. auta ZDARMA, parkování 2. auta za poplatek cca 6,50 EuR/den. Pobyt 
se psem cca 15 EuR/den - platba na místě. Nárok na ubytování vzniká po 17. hodině. 
Prodej na vyžádání. 

HR-1481 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 1 990 Kč / os.
DoMEk

PřI
 PočTu
oSoB

21.4.-19.5. 19.5.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-28.7. 28.7.-18.8.

15.9.-6.10. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. —

1/4+2 MH-GOlD PluS 4 1 990 2 390 4 190 5 190 7 290 7 790
1/4+2 MH-PREMiuM 4 2 390 3 490 5 190 6 990 8 290 8 790
1/4+2 MH-aDRia 4 2 890 3 990 5 690 7 790 9 590 10 790
1/4+2 MH-MEDiTERaN 4 3 290 4 490 6 190 8 290 9 790 10 990
Možné nástupy na pobyt denně St, So St, So St, So St, So St, So

SleVy: Dítě do 12 let na přistýlce - ZDARMA. 5. osoba od 12 let na přistýlce - platí 1990 Kč/os./týden.

DopRAvA:  

cena zahrnUje: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského 
vybavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den. 

kliMAtiZAce kliMAtiZAceDítě 
ZDARMA

Dítě 
ZDARMA50 200vZDálenost 

oD Moře
vZDálenost 
oD Moře

wi-fi
ZDARMA

Chorvatsko  >  OSTROV PaG – NOVaLja

vila Franjo 

Poloha: vila vzdálená cca 500 m od centra městečka Novalja. VybaVení: v blízkosti 
- restaurace, bary, kavárny, market, parkování před vilou, WI-FI ZDARMA. UbytoVá-
ní: dvoupodlažní apartmán až pro 6 osob. Přízemí tvoří kuchyňský kout s jídelnou, 
denní místnost s rozkládacím gaučem a koupelna. V prvním patře se nachází dvě 
ložnice, jedna s manželskou postelí a druhá s oddělenými lůžky, koupelna. Vždy 
vybavený kuchyňský kout (lednice, sporák), terasa. StraVoVání: vlastní. Pláž: pří-
rodní kamenitá, oblázková, betonová plata, cca 150 m. SPort:sportovní využití dle 
místní nabídky. Poznámka: přihlašovací poplatek a pobytová taxa cca 10 EuR/os. 
pobyt - platí se na místě. Vratná kauce 30 EuR/os - platí se na místě.

HR-0251 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 3 290 Kč / os.
APARTMáN

PřI
 PočTu
oSoB

5.5.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-14.7. 21.7.-18.8. 18.8.-25.8. 25.8.-1.9.

1.9.-28.9. — — 14.7.-21.7. — — —

1/4+2  aP 4 3 290 6 990 5 790 4 990 7 990 5 290 3 990
Možné nástupy na pobyt So So So So So So So

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko - ZDARMA. Osoba na přistýlce platí 590 Kč/týden.  zVláštní SleVy: 
v termínu 16.6.-23.6. a 1.9.-8.9. cena pobytu zahrnuje mimořádnou slevu 15 %. Slevu nelze kombinovat se slevou 
za včasný nákup.

DopRAvA:   

cena zahrnUje: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského 
vybavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/ den, klimatizace 
na vyžádání cca 6 EuR/den - platba na místě.

Hotel Loža – novalja na www.ckvt.cz   

wi-fi
ZDARMA
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Chorvatsko  >  OSTROV PaG – PaG / GajaC

Wellness hotel Pagus 

Dítě 
ZDARMA 10 vZDálenost 

oD Moře kliMAtiZAce

Poloha: moderní hotel ležící přímo na pláži, nedaleko centra městečka Pag. Vy-
baVení: restaurace, aperitiv bar, směnárna, kongresový sál, taneční terasa, WI-FI 
ZDARMA, výtah, soukromé parkoviště za poplatek s omezeným množstvím parko-
vacích míst. UbytoVání: klimatizované 2 lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, 
telefonem, fénem, minibarem, sejfem, balkonem a s možností přistýlky (rozkládací 
gauč nebo křeslo). StraVoVání: snídaně - formou bufetu, polopenze - snídaně a ve-
čeře formou bufetu. Pláž: oblázková, cca 10 m, sprchy na pláži. SPort: venkovní 
a vnitřní bazén se sladkou vodou, aerobic, wellness - fitness, whirlpool, sauna (fin-
ská, turecká, biosauna), masáže, solárium, v blízkosti - půjčovna jízdních kol a sk-
útrů, vodní sporty dle místní nabídky. Poznámka: lehátka a slunečníky u bazénu za 
poplatek (v omezeném množství). Pobytová taxa cca 1,1 EuR/den/osoba - platí se 
na místě. Pobyt se psem do 7 kg - cca 19 EuR/den - platí se na místě.  

HR-279P / cena za oSobU/t ýden (kč)                                              od 8 790 Kč / os.
Pokoj

PřI
PočTu
oSoB

STRAVA
5.5.-16.6. 25.8.-22.9. 16.6.-7.7. 7.7.-14.7. 14.7.-25.8.

— 25.8.-22.9. — — —

1/2+1 SWCB 2 Snídaně 8 790 8 990 12 890 13 890 15 790
1/2+1 SWCBM 2 Snídaně 9 590 9 790 14 190 14 990 16 790

1/2+1 SWCB 2 Polopenze 9 790 9 990 13 890 14 790 16 690
1/2+1 SWCBM 2 Polopenze 10 490 10 790 15 190 15 990 17 990
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 7 let na přistýlce - ZDARMA. Dítě 7-13 let na přistýlce platí 4990 Kč/týden. Dítě do 7 let bez 
lůžka ZDARMA. na pokoji může být pouze jedno dítě ZDARMA. Při obsazení pokoje 2 dospělými a 2 dětmi do 7 
let je první dítě ZDARMA a druhé platí 4 990 Kč/týden.

DopRAvA:  

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x snídani/polopenzi, zákonné pojištění dle zákona 
č.159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu, osoby do 18 let - 30 kč/den, nad 18 let - 40 kč/den. Na vyžádání: dětská 
postýlka cca 5 EuR/den - platba na místě.

apartmány Hostin 

Poloha: v turistickém středisku Gajac, nedaleko Novalje. VybaVení: v blízkosti - 
kavárny, market, parkoviště. UbytoVání: klimatizované apartmány - jedna 2lůžková 
ložnice, s možností přistýlky, denní místnost s rozkládacím gaučem, vybavený ku-
chyň. kout, sprcha a WC, SAT TV, WI-FI ZDARMA, zahrádka s krbem. StraVoVání: 
vlastní. Pláž: přírodní kamenitá, cca 200-400 m. SPort: minigolf, hřiště pro míčové 
hry, možnost sportovního vyžití dle místní nabídky ve městě Novalja. Poznámka: 
ve vzdálenosti cca 2 km od střediska Gajac je oblázková pláž Zrće, označována 
jako nejkrásnější pláž na Pagu. kromě nádherného koupání pláž Zrće nabízí služby 
plážových restaurací, diskoték a sportovních atrakcí. Vratná kauce 100 EuR - platí 
se při příjezdu na recepci. Přihlašovací poplatek - cca 1,25 EuR/os./pobyt - platí se 
jednorázově na místě. Pobyt se psem na vyžádání -cca 8 EuR/den. 

HR-0273 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 2 690 Kč / os.
APARTMáN

PřI
 PočTu
oSoB

9.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-25.8.

— 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/4+1 aP 4 2 690 2 990 3 890 4 990 5 390
OSOBa Na PřiSTýlCE 2 390 2 390 2 390 2 390 2 390
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně

DopRAvA:   

cena zahrnUje: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského 
vybavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu, 
zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb možnoSt dokoUPení: cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 
let – 40 kč/ den.

pláž Zrće

200 vZDálenost 
oD Moře kliMAtiZAce wi-fi

ZDARMAwellness

Vybrané apartmány Pag – Pag na www.ckvt.cz   

pláž  
pRo Děti

wi-fi
ZDARMA

–20 % do 31. 12.

–15 % do 28. 2.

–10 % do 31. 3.

–10 % do 1. 4.
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Chorvatsko  >  OSTROV PaG – jaKIšNICa / KaRLObaG

hotel Zagreb 

Poloha: příjemný hotel a jeho depandance ležící přímo na břehu moře, vzdálené 
cca 350 m od centra města. VybaVení: recepce, klimatizovaná restaurace, lobby 
bar, bar u bazénu, směnárna, výtah, parkoviště, živá hudba. UbytoVání: klimatizo-
vané 2 lůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek, jsou orientovány na mořskou stra-
nu, vždy se sprchou a WC, TV, lednicí, WI-FI ZDARMA a balkonem. Pokoje označené 
Su jsou prostornější a s výhledem na moře a umožňují ubytování pro 2 dospělé 
a až 3 děti. Pokoje označené DEP se nachází v depandanci, jsou orientované na 
mořskou stranu a mají francouzské okno nebo terasu. StraVoVání: polopenze - 
snídaně a večeře formou bufetu. k večeři neomezená konzumace nápojů (voda, 
pivo, víno, džus, Cola). Služby ALL INCLuSIVE - plná penze formou bufetu vč. ná-
pojů (pivo, víno, brandy, vodka, limonáda, Cola, voda, káva), zmrzliny a drobného 
občerstvení v baru mezi 11:00-21:00, nápoje (pivo, víno, voda, limonáda) u bazénu 
od 10:00 do 19:00. Stravování probíhá v hotelu Zagreb. Pláž: oblázková, betonová 
plata, cca 100 m. SPort: vnitřní a venkovní bazén, wellness - sauna, pára, fitness, 
herní sál s kulečníkovými stoly, stolní hokej a fotbal, animace pro děti a dospělé, 
minigolf, stolní tenis, tenisové kurty, hřiště pro míčové hry, vodní sporty dle místní 
nabídky. Poznámka: pobytová taxa cca 1 EuR/os./den - platí se na místě, parkovi-
ště cca 2 EuR/den - platí se na místě, 1 x 60 minut sauna pro dospělé ZDARMA. 

HR-283Z / cena za oSobU/t ýden (kč)                                             od 5 990 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTu
oSoB

16.6.-23.6. 23.6.-30.6. — 30.6.-25.8.

1.9.-8.9. — 25.8.-1.9. —

UByTOVÁNÍ S pOLOpENZÍ

1/2+2 SWCM-DEP 2 5 990 7 490 7 490 8 490
1/2+2 SWCBM 2 6 990 8 490 9 490 9 790
1/2+2 SWCBM-Su 2 7 490 8 990 8 990 9 990
UByTOVÁNÍ S ALL INCLUSIVE

1/2+2 SWCM-DEP 2 8 690 10 190 10 190 11 190
1/2+2 SWCBM 2 9 690 11 190 12 190 12 490
1/2+2 SWCBM-Su 2 10 190 11 690 11 690 12 690
Možné nástupy na pobyt So So So So

SleVy: 1. dítě do 13 let na přistýlce - ZDARMA. 2. dítě do 2 let na přistýlce - ZDARMA. 3. dítě do 6 let bez 
nároku na lůžko - ZDARMA. Ostatní ceny pro děti a osoby na přistýlce na www.ckvt.cz.

DopRAvA:    na vyžádání v CKVT  

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi/ALL INCLuSIVE, zákonné pojištění 
dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně 
pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den.

kliMAtiZAceDítě 
ZDARMA 100 venkovní 

bAZén
vZDálenost 
oD Moře

All 
inclusive

hotel Luna 

Dítě 
ZDARMA 30 vZDálenost 

oD Moře
kliMAtiZAce

Doporučujeme pro náročné Poloha: moderní hotel ležící na samém 
břehu moře v městečku jakišnica, cca 

14 km od centra města Novalja. Hotel je známý také jako business centrum. Vyba-
Vení: restaurace, aperitiv bar, směnárna, kongresové sály, výtah, parkoviště ZDAR-
MA, WI-FI ZDARMA, terasa. UbytoVání: komfortní klimatizované 2lůžkové pokoje 
se sprchou a WC, SAT TV, minibarem, telefonem, fénem, s možností přistýlky. Po-
koje DE mají balkon s orientací na mořskou stranu. StraVoVání: snídaně formou 
bufetu, polopenze - snídaně a večeře formou bufetu. Pláž: přírodní, kamenitá, be-
tonová plata, cca 30 m. SPort: venkovní a vnitřní bazén s mořskou vodou, dětský 
bazén, wellness - jacuzzi, parní lázeň, sauna, masáže (vše za poplatek), fitness, 
animace (v termínu od 15. 6. - 15. 9.). Poznámka: možnost zajištění transferu na 
pláž ZRĆE, která je proslulá festivaly a bohatým nočním životem - za poplatek. 
Možnost parkování v garáži - cca 7 EuR/den - platí se na místě. Na vyžádání: dětská 
postýlka (10 EuR/den), platba na místě.

HR-135l / cena za oSobU/t ýden (kč) od 8 990 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTu
oSoB

12.5.-26.5. 26.5.-2.6. 2.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-25.8.

8.9.-22.9. — — — 25.8.-8.9. —

SNÍdANě

1/2+1 SWC-Su 2 8 990 9 490 11 190 11 690 12 990 18 890
1/2+1 SWCB-Su 2 9 590 9 990 11 690 12 190 13 490 19 990
1/2+1 SWCM-Su 2 10 290 10 690 12 490 12 890 13 990 21 690
1/2+1 SWCBM-DE 2 10 990 11 590 13 790 14 290 15 590 23 990
pOLOpENZE

1/2+1 SWC-Su 2 10 490 10 890 12 790 13 290 14 490 20 390
1/2+1 SWCB-Su 2 10 990 11 390 13 290 13 790 14 990 21 690
1/2+1 SWCM-Su 2 11 690 11 990 13 990 14 490 15 790 23 490
1/2+1 SWCBM-DE 2 12 390 12 990 15 290 15 790 16 990 25 490
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě do 7 let s 2 dospělými - ZDARMA. Dítě od 
7 do 12 let s 2 dospělými - sleva 50 %. Dítě do 7 let s 1 dospělými - sleva 50 %. Dítě od 7 do 12 let s 1 dospělým 
- sleva 30 %. Osoba od 12 let na přistýlce - sleva 20 %. zVláštní SleVy: u pobytů na 7 nebo 14 nocí v období 
do 30.5. a 8.9. lze poskytnout mimořádnou slevu 15 % - tuto slevu nelze kombinovat se slevou za včasný nákup.

DopRAvA:  

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x snídani/polopenzi, pobytovou taxu, zákonné po-
jištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně 
pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den.

wellness wi-fi
ZDARMA

Vybrané apartmány Pag – Pag na www.ckvt.cz   

–20 % do 31. 12.

–15 % do 28. 2.

–10 % do 31. 3.
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DalMáCie
Národní parky, malebné ostrovy a stopy starobylých kultur

Severní dalmácie patří mezi velmi oblíbené rekreační oblasti, kde 
najdete nejen skvěle vybavená turistická letoviska, ale také jedinečná 
města plná historických památek. Nachází se zde hned tři národní 
parky: Paklenica, krka a kornati u Severodalmátských ostrovů. 
kromě nádherné přírody vás nadchnou i četné kulturně-historické pa-
mátky: románské stavby v Zadaru, monumentální katedrála v Šibeni-
ku, nebo nejmenší katedrála světa v městečku Nin. 

Města a městečka: historická a rušná města Zadar a Šibenik, oblíbená  
letoviska Zaton, Petrčane, Biograd na Moru, Vodice, Solaris a Primošten

Místní dobroty a suvenýry: pakovacký sýr, šibenická pálenka trava-
rica, dezertní víno prošek, víno maraština, drnišský pršut, šibenická 
čapka, šibenický gombík, mince šibenický bagatin, šperky z červených 
korálů (z ostrova Zlarin), krapanjská mořská houba, vědro bukara.

Zadar
Moderní severodalmatská metropole láká nejen širokou nabídkou 
služeb a pěkným koupáním, ale i cennými historickými památkami. 
Projdete se po antickém fóru, nebo po legendární kalalarze, objevíte 
zvuk Mořských varhan a užijete si podmanivý Pozdrav Slunci. 

Střední dalmácie nabízí vše, co od letní dovolené očekáváte: bělostné 
oblázkové pláže, borové lesy a hory s rázovitými podhorskými vesni-
cemi, klidná přímořská městečka, historická města i rušná moderní 
letoviska s nápaditou hotelovou výstavbou. Značné oblibě turistů se 
těší především Makarská riviéra.

Města a městečka: historická města zapsaná na seznam uNESCo 
Trogir a Split, původně pirátský omiš, lázně Makarska, letoviska Baška 
Voda, Zaostrog, Drvenik, Gradac.

Místní dobroty a suvenýry: klobásky luganige (Sinj), koláče papren-
jaci (Hvar), víno babić (Primošten), bašský sýr, solené sardinky, krajka 
z agáve (Hvar).

jižní Dalmácie je nesmírně různorodá: táhne se od úrodné delty řeky 
neretvy, přes příjemná letoviska na hornatém poloostrově Pelješac, 
Dubrovnickou riviéru plnou zeleně a historické město Dubrovník, až 
k župě Dubrovačce s oblíbenými letovisky srebreno, Mlini, nebo Plat.
Města a městečka: letoviska orebić a Trpanj na poloostrově Pelješac, 
ostorv korčula (rodiště Marca Pola), dechberoucí historické město 
Dubrovnik.

Místní dobroty a suvenýry: slávky a ústřice (Ston), vína dingač (Pe-
lešac), malvazija (konavle), plachetnice dubrovnická karaka, pletená 
levandule.

Dubrovník
Atraktivní jihodalmátské město, jehož historické jádro obklopuje 
mohutné opevnění, patří mezi dovolenkové stálice. Slunné podnebí, 
báječné pláže a příjemný stín pomerančovníků proměňují Dubrovník 
v jedno z nejkrásnějších míst Středomoří. V současné době je Dubrov-
ník oblíben díky natáčení filmů (např. Star Wars, seriál Hra o trůny).

Foto: Vjeko Begović, Chorvatské turistické sdružení, Makarská - ilustrační foto
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Chorvatsko  >  STaRIGRaD – PaKLENICa / PRIVLaKa

Mobilní domky alan 

Poloha: mobilní domky se nachází v hustém borovém lese, v rámci hotelového 
komplexu Bluesun hotel Alan, cca 2 km od vstupu do Národního parku Pakleni-
ca. VybaVení: v hotelu Alan - restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar, pizzerie, 
market, TV místnost, WI-FI ZDARMA, směnárna, sejf, terasa, parkoviště ZDARMA. 
UbytoVání: klimatizované domky 1/4+2 MH Dalmacija (30 m2) - dvě 2lůžkové lož-
nice (jedna s manželskou postelí 140x200 cm a druhá s dvěmi oddělenými lůžky 
80x190 cm), denní místnost s rozkládací sedačkou (130x190 cm) vhodnou pro dvě 
děti do 12 let, 2x sprcha a WC, vybavený kuchyň. kout, SAT TV, WI-FI ZDARMA, 
terasa. StraVoVání: vlastní. Pláž: oblázková, betonová plata, cca 100 m, sprchy 
na pláži, lehátka a slunečníky na pláži za poplatek. SPort: v hotelu Alan - venkovní 
bazén se sladkou vodou, dětský bazén, lehátka a slunečníky u bazénu v omezeném 
množství, tenisové kurty, stolní tenis, animace pro děti a dospělé, dětský klub, 
aerobic, minigolf, hřiště pro míčové hry, vodní sporty, wellness centrum - vnitř-
ní bazén se sladkou vodou, fitness, sauna (finská, bio, parní), masáže, whirlpool, 
(nabídka wellness centra je placená), vodní sporty dle místní nabídky. Wellness 
centrum je zpřístupněno osobám starším 16 let. Poznámka: Registrační poplatek 
cca 1 EuR/osoba/pobyt - platí se na místě. Závěrečný úklid není zahrnut v ceně - 
poplatek cca 35 EuR/domek - platí se na místě. Prodej na vyžádání. 

HR-0282 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 1 790 Kč / os.
DoMEk

PřI
 PočTu
oSoB

31.3.-12.5. 12.5.-2.6. 2.6.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8.

22.9.-27.10. 8.9.-22.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. —

1/4+2 MH-DalMaCiJa 6 1 790 1 990 3 990 4 790 5 290 5 990
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně

zVláštní SleVy: při zakoupení pobytu v termínech do 21.4. a 1.6.-7.6. vám poskytneme mimořádnou slevu  
15 % - tuto slevu nelze kombinovat s jinými slevami. 

DopRAvA:   

cena zahrnUje: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského 
vybavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den. Na vyžádání: 
dětská postýlka - cca 6 EuR/den, pobyt se psem - cca 8 EuR/den.

100 kliMAtiZAcevZDálenost 
oD Moře

wi-fi
ZDARMA

venkovní 
bAZén

Dítě 
ZDARMA 10RoDinné 

pokoje kliMAtiZAcevZDálenost 
oD Moře

hotel Laguna 

wi-fi
ZDARMA

Poloha: menší, moderní hotel leží přímo na pláži, na poloostrově Privlaka, který 
je známý pro své skalnaté pobřeží a četné písečné zátoky. Vzdálen cca 1,5 km od 
Zatonu a 18 km od Zadaru. VybaVení: restaurace, aperitiv bar, parkoviště, smě-
nárna, terasa, sejf, WI-FI (na recepci a v lobby baru ZDARMA). UbytoVání: pokoj 
1/2+1+1 SWC - prostorné klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, 
telefonem, WI-FI ZDARMA, sejfem, minibarem, fénem, s možností až 2 přistýlek 
(jedna formou rozkládacího lehátka - na vyžádání). Pokoj 1/4+1 AP - klimatizované 
dva 2lůžkové pokoje (jeden s možností přistýlky - rozkládací gauč), denní místnost, 
2x sprcha a WC, SAT TV, telefon, WI-FI ZDARMA, sejf, minibar, fén, velká terasa 
orientovaná na mořskou stranu. StraVoVání: polopenze - snídaně a večeře formou 
bufetu, plná penze - snídaně a večeře formou bufetu, obědy výběr ze 3 menu. 
Pláž: písčito-oblázková, betonová plata, vhodná pro děti, cca 10 m. SPort: sauna, 
fitness ZDARMA, masáže, dětské hřiště, sportovní vyžití v blízkém středisku Zaton. 
Poznámka: pokoj 1/4+1 AP - prodej na vyžádání. Parkoviště ZDARMA, lehátka a slu-
nečníky na pláži (v omezeném množství). 

HR-035l / cena za oSobU/t ýden (kč) od 6 390 Kč / os.
Pokoj /
APARTMáN

PřI
 PočTu
oSoB

12.5.-9.6. — 9.6.-23.6. 23.6.-14.7. 14.7.-18.8.

15.9.-29.9. 8.9.-15.9. 25.8.-8.9. 18.8.-25.8. —

1/2+1+1 SWC 2 6 390 7 590 9 690 12 990 15 290
1/4+1 aP 4 7 590 8 790 10 690 13 890 16 390
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně

SleVy Pro Pokoj 1/2+1+1: dítě do 12 let se 2 dospělými - ZDARMA. 2. dítě do 12 let na rozkládacím lehátku 
v období do 23.6. a od 25.8. - ZDARMA, 23.6.-25.8. - sleva 50 % - na vyžádání. Dítě do 12 let s 1 dospělým - sleva 
30 %. Osoba od 12 let na přistýlce - sleva 20 %. Na slevy pro osobu na přistýlce v 1/4+1 AP se informujte v CKVT.

DopRAvA:   

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 kč/den, nad 18 let - 40 kč/den. Na vyžádání: 
dětská postýlka (5 EuR/den).

*AkCE platí pro termíny pobytů na 7 nocí do 16.6. a od 1.9.
**AkCE platí pro termíny pobytů 16.6.-1.9.

pobyt Možný 
se pseM

–30 % do 31. 1.*

–15 % do 31. 1.** 

–25 % do 31. 3.*

–10 % do 31. 3.**

–10 % do 31. 1.
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Chorvatsko  >  ZaTON

apartmány Zaton Holiday Resort /

APARTMáNY *** APARTMáNY ****

kliMAtiZAce300 venkov-
ní bAZén

vZDálenost 
oD Moře

Dítě 
ZDARMA

wi-fi
ZDARMA

Poloha: jednopatrové řadové domky postavené v typickém dalmatském stylu, v pinio-
vém háji, cca 15 km od Zadaru. VybaVení: restaurace, aperitiv bar, pizzerie, směnárna, 
sejf, taneční terasa, market, zábavní centrum s živou hudbou, parkoviště. UbytoVání: 
kLIMATIZoVANÉ APARTMáNY *** (HR-0291) - typ 1/C2 STuDIo a typ 1/C3 STuDIo 
- přízemní studia - velikost cca 20 m2 - obývací pokoj s pohovkou pro dvě osoby s mož-
ností další rozkládací pohovky pro 1 osobu, typ 1/B4 AP - velikost cca 29 m2 - 2lůžková 
ložnice, denní místnost se 2 lůžky (rozkládací gauč vhodný pro 2 osoby), typ 1/B5 
AP - velikost cca 35 m2 - dvě 2lůžkové ložnice, denní místnost s 1 lůžkem (rozkládací 
gauč), vždy vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC, SAT TV, kávovar, telefon, fén, sejf, 
balkon nebo terasa. APARTMáNY **** (HR-0292) - moderně zařízené klimatizované 
apartmány typ 1/C2+1 STuDIo-N - velikost cca 25 m2 - jedna místnost se spací po-
hovkou pro dvě osoby, s možností přistýlky (na vyžádání), typ 1/B4 AP-N - velikost 
cca 36 m2 - 2lůžková ložnice, denní místnost se 2 lůžky (rozkládací gauč vhodný pro 
2 osoby), typ 1/A5 AP-N - velikost cca 48 m2 - dvě 2lůžkové ložnice, denní místnost 
s 1 lůžkem (rozkládací gauč), typ 1/A5+1 AP-N - velikost cca 58 m2 - dvě 2lůžkové 
ložnice, denní místnost s 1-2 lůžky (rozkládací gauč vhodný pro 2 osoby), apartmán 
má dvě koupelny. Vždy vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC, SAT TV, telefon, kávovar, 
mikrovlnná trouba, fén, sejf, přípojka na internet, balkon nebo terasa. StraVoVání: 
vlastní, s možností dokoupení polopenze (snídaně a večeře formou bufetu, k večeři 
ZDARMA místní točené nápoje - voda, džus, pivo, víno). Pláž: 2 km dlouhá, oblázko-
vo-písčitá, cca 100-300 m. SPort: venkovní bazén se sladkou vodou, dětský bazén, 
fitness, aerobic, 12 tenisových kurtů, stolní tenis, minigolf, golf, billiard, hřiště pro 
míčové hry, hřiště pro děti, plážový volejbal, animace, masáže, potápění, tobogán, 
jumping centrum, vodní sporty, jízdárna, půjčovna kol, marina pro lodě, vodní sporty 
dle místní nabídky. Lehátka a slunečníky u bazénu za poplatek. Poznámka: cca 500 
m od střediska se nachází velmi populární diskotéka Saturnus. Závěrečný úklid hosté 
provádějí sami, možnost dokoupení na místě za poplatek 40 EuR/apartmán. Parková-
ní ZDARMA. Pobyt se psem - za poplatek cca 12 EuR/den.

HR-0291, HR-0292 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 2 690 Kč / os.
APARTMáN

PřI
 PočTu
oSoB

28.4.-19.5. 19.5.-26.5. 26.5.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-18.8.

8.9.-1.10. — 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. —

hr-0291 ApArTMÁNy ***

1/C2 STuDiO 2 3 990 4 690 5 690 8 190 10 890 12 990
1/C3 STuDiO 3 3 290 3 690 4 690 6 990 8 990 10 490
1/B4 aP 4 2 690 2 990 3 990 5 990 7 490 8 390
1/a5 aP 5 2 890 3 290 4 290 5 990 7 890 8 990

hr-0292 ApArTMÁNy ****

1/C2+1 STuDiO-N 2 4 890 5 590 6 890 10 490 13 790 15 990
1/B4 aP-N 4 3 790 4 290 5 490 8 190 10 690 11 990
1/a5 aP-N 5 3 390 3 890 5 390 7 890 10 190 11 490
1/a5+1 aP-N 6 2 990 3 590 4 890 7 390 9 290 10 590
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 3 let bez nároku na lůžko - ZDARMA. osoba na přistýlce v 1/c2+1 stuDio-n v období: do 26.5. 
a od 8.9. - ZDARMA, 26.5.-9.9. - 3190 Kč/os./týden. zVláštní SleVy: v termínu pobytu 26.5.-2.6., 2.6.-9.6., 
16.6.-23.6. vám u pobytů na 7 nocí poskytneme mimořádnou slevu 15 %.

DopRAvA:   

cena zahrnUje: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského 
vybavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den, polopenze: 
dítě do 5 let - ZDARMA, dítě od 5 do 12 let v období: do 26.5. a od 8.9. - ZDARMA, 
26.5.-8.9. - 2590 kč/os./týden, osoba od 12 let v období: do 26.5. a od 8.9. - 4390 
kč/os./týden, 26.5.-8.9. - 4990 kč/os./týden. Na vyžádání: dětská postýlka pro dítě 
do 3 let (26.5.-8.9. za poplatek 6 EuR/den, ostatní termíny ZDARMA).

pobyt Možný 
se pseM
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Navštivte oblíbená místa boha NEpTUNA na kole v okolí Zatonu. 
Vybrali jsme pro vás ideální trasy téměř po rovině v místech, 
kde je ideální složení vzduchu s velkým množstvím kyslíku, jódu 
a soli, a to oblast ostrova Vir, střediska Zatonu a okolí, které 
je ideální pro cyklistiku rodin s dětmi, seniorů a rekreačních 
i aktivních cyklistů. prostě – ráj pro plíce.

Náš program „provětrávejte plíce na kolech s Neptunem“ má 
svou myšlenku. V místech, která jsou v mapě označena čísly 
1–10 si vyžádejte nálepku, nalepte ji na soutěžní kartu, poté 
zašlete do CKVT a můžete se těšit na skvělé ceny. Více informací, 
pravidla a soutěžní karta bude od 1.5.2018 ke stažení na našich 
stránkách www.ckvt.cz.

NIN

konoba
stara kužina
(stari grad) 

ZATON

Holiday Resort
Recepce 

apartmánů

NIN

Mořská sůl
solana

ZATON

Holiday Resort
Tenis centar

VIR

bistro
Villa Monica

(obala)

KOŽINO

buffet
kožinska cesta

PRIVLAKA

konoba
sabun
(obala)

DIKLO

u. O. Taverna
(obala)

PETRČANE

Hotel Pinija
Wellness

ZADAR-BORIK

Caffe - bar
bamboo
(obala)
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JADRANSKÉ ČIŠTĚNÍ PLIC – ZA NEPTUNEM NA KOLE
Chorvatsko – Zaton 2018

Navštivte oblíbená místa boha NEPTUNA na kole a požádejte o nálepku.Tato místa jsou v hospůdkách, kavárnách a dalších místech.  NepTuNova mísTa budou mít nálepku CK víTKovICe TouRs  
na výlohách. mapa s čísly je na druhé straně.

Těžce zkoušené plíce obyvatel střední Evropy mají šanci se pročistit. Navíc - poblíž historického města Nin je světoznámé léčivé bahno. Náš nový program vybral na Jadranu ideální trasy téměř na rovině v místech, kde je ideální složení vzduchu s velkým množstvím kyslíku, jódu a soli, a to oblast ostrova Vir, střediska Zatonu a okolí. Je to oblast ideální pro cyklisti-ku rodin s dětmi, seniorů a rekreačních i aktivních cyklistů. Prostě – ráj pro plíce. Ověřili jsme si to sami. V květnu byli na místních cyklostezkách stovky cyklistů z různých zemí Evropy. Byl to úžasný pohled na rodiny s dětmi - a jezdili na kolech. Když jsme s nimi hovořili, proč přijeli právě tady, odpověď byla jednoduchá - „Kde jinde si chcete pročistit plíce, než tady!“ Vzduch prosycený solí tady opravdu hladil plíce.
Náš program „Provětrávejte plíce na kolech s Neptunem“ má svoji myšlenku. V místech, která jsou označena čísly 1–10 si vyžádejte nálepku, tuto nalepte na tuto kartu. Až budete mít všech 10 nálepek, vyplňte čitelně Slosovatelný kupón  a vyfoťte celou kartu na svůj mobil a fotografii zašlete mailem na adresu: blanka.hruba@ckvt.cz. Každý z našich klientů, kdo zašle fotografii celé karty s 10 nálepkami a s potvrzením našeho delegáta, postoupí do slosování o tyto ceny:1. cena: ......................................................................................................................................................................................2. cena: .....................................................................................................................................................................................3. cena: .....................................................................................................................................................................................

Výherci bydou zveřejněni na našich webových stránkách www.ckvt.cz.

Jméno: .................................. příjmení: ...................................................
Bydliště: ................................................................................................... 
e-mail / tel.: .............................................................................................

Proč právě na kole a právě tady?

Delegát: ................................. 

Datum: ..................................   

Číslo: .....................................                                         

SLOSOVATELNÝ KUPÓN

JADRANSKÉ ČIŠTĚNÍ PLIC

ZA NEPTUNEM NA KOLE

Chorvatsko – Zaton 2018

Cyklotrasy ze Zatonu do míst, kde dostanete 

Neptunovy známky a možná něco k tomu.

VIR

sabunIke
VRsI

nIn

PRIVLaka

PeTRČane

ZaTOn

PLaT

kOŽInO

DIkLO

bORIk

ZaDaR

NEPTUNOVA MÍSTA:

(vzdálenosti ze Zatonu)

NIN – 4 km  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  2

VIR – 15 km  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3  

PRIVLAKA – 8 km  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4  

PETRČANE – 6 km  .  .  .  .  . 
 .  .  .  . 5   

ZATON – 1 km .  .  .  .  .  . 6  7  8  

DIKLO – 10 km .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9  

ZADAR BORIK – 15 km  .  . 10  

na kole Za nePtuneM
– Jadranské čištění plic

KOLO, MǑRE

A ZÁBAVA

Mobilní domky Zaton 

Poloha: mobilní domky v areálu kempu Zaton, cca 15 km od Zadaru. VybaVení: restau-
race, plážová restaurace, aperitiv bar, pizzerie, kadeřnictví, směnárna, sejf, TV míst-
nost, prodejna suvenýrů, internetový koutek, taneční terasa, market, bary na pláži, 
zábavní centrum s živou hudbou, ambulance. UbytoVání: klimatizované domky - typ 
1/4+1 Comfort - cca 32 m2 - 2lůžková ložnice s francouzským lůžkem, pokoj se 2 lůžky 
a denní místnost s rozkládacím gaučem, se sprchou a WC, vybavený kuchyňský kout 
(kávovar, mikrovlnná trouba), SAT TV, terasa. Typ 1/5+2 Superior - cca 34,4 m2 - 2lůž-
ková ložnice, pokoj se dvěma lůžky a jednou patrovou postelí, denní místnost s roz-
kládacím gaučem, vybavený kuchyň. kout, (kávovar, mikrovlnná trouba), 2x sprcha 
a WC, SAT TV, terasa. Typ 1/6+1 Premium - cca 34 m2 - 2lůžková ložnice, jeden pokoj 
se 2 lůžky a druhý pokoj se 2 lůžky, denní místnost s rozkládacím gaučem, vybavený 
kuchyňský kout (kávovar, mikrovlnná trouba), 2x sprcha a WC, SAT TV, terasa. Stra-
VoVání: vlastní, s možností dokoupení polopenze - snídaně a večeře formou bufetu. 
Pláž: oblázkovo-písečná, cca 300 - 800 m. SPort: venkovní bazén se sladkou vodou, 
dětský bazén, fi tness, aerobic, tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, billiard, hřiště pro 
míčové hry, plážový volejbal, animace, masáže, potápění, tobogán, jumping centrum, 
vodní sporty, jízdárna, marina pro lodě. Lehátka a slunečníky u bazénu za poplatek. 
Poznámka: cca 500 m od střediska se nachází velmi populární diskotéka Saturnus. 
Závěrečný úklid hosté provádějí sami, možnost dokoupení na místě za poplatek 40 
EuR/domek. Součástí vybavení je ložní prádlo a ručníky. Přihlašovací poplatek - cca 
1 EuR/os./pobyt a pobytová taxa - cca 1 EuR/os./den - platí se na místě. Parkování 
ZDARMA. Pobyt se psem - cca 10 EuR/den (pouze u MH Comfort) - platí se na místě. 

HR-0293 / cena za oSobU/t ýden (kč)                                          od 3 390 Kč / os.
DoMEk

PřI
 PočTu
oSoB

19.5.-26.5. 26.5.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-7.7. — 7.7.-14.7. 14.7.-18.8.

8.9.-15.9. — 1.9.-8.9. — 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. —

1/4+2 MH-COMFORT 4 3 990 4 990 6 390 7 190 7 790 9 590 10 490
1/5+2 MH SuPERiOR 5 3 890 4 790 6 290 6 990 7 590 9 390 10 290
1/6+1 MH-PREMiuM 6 3 390 4 190 5 490 5 990 6 490 7 990 8 790
Možné nástupy na pobyt denně denně So So So So So
SleVy: osoba na přistýlce - ZDARMA. zVláštní SleVy: v termínu pobytu 2.6.-16.6. a 1.9.-8.9. vám bude po-
skytnuta mimořádná sleva 15 %.

DopRAvA:   

cena zahrnUje: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vy-
bavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 
Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu, oso-
by do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den, polopenze - dítě do 5 let - ZDAR-
MA, dítě od 5 do 12 let v období: do 26.5. a od 8.9. - ZDARMA, 26.5.-8.9. - 2590 
kč/os./týden, osoba od 12 let v období: do 26.5. a od 8.9. - 4390 kč/os./týden, 
26.5.-8.9. - 4990 kč/os./týden. Na vyžádání: dětská postýlka pro dítě do 3 let (za 
poplatek 6 EuR/den).

kliMAtiZAce300 vZDálenost 
oD Moře

venkovní 
bAZén

pobyt Možný 
se pseM
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Chorvatsko  >  PETRčaNE

hotel Pinija 

Napsali nám …
Velmi příjemný hotel a pobyt v něm. Každým rokem je znát snaha o vylepšení  
a pohodlí zákazníků. Personál je ochotný a úslužný. Strava velmi chutná a pestrá.

P. P., Fryčovice

Slušný hotel, dobře vybavený, v klidové lokalitě. Pro někoho může být nevýhodou, 
že kromě hotelu v blízkosti prakticky nic není. Není to typické letovisko s rušným 
provozem, ale to je to čemu se my vyhýbáme. Proto jsme byli v tomto středisku 
už po třetí.

P. H., Olomouc – Bystrovany

Poloha: hotel je umístěný v hustém borovém lese na poloostrově, cca 5 min. chůze 
od Petrčane a 12 km od Zadaru. VybaVení: klimatizovaná restaurace, salónek na 
semináře, aperitiv bar, wellness centrum Marea, směnárna, TV místnost, výtah, 
parkoviště. UbytoVání: klimatizované 1-2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, 
telefonem, ledničkou, fénem, sejfem, WI-FI ZDARMA, s možností přistýlky. Pokoj 
1/2+2 - prostornější 2lůžkový pokoj s rozkládacím gaučem, vhodným jako přistýlka 
pro 2 osoby. Pokoje typ PREM - nově rekonstruované. Pokoje CLASSIC jsou bez 
balkonu. StraVoVání: snídaně - formou bufetu. Polopenze - snídaně a večeře for-
mou bufetu. Plná penze - snídaně, obědy a večeře formou bufetu. Pláž: oblázková, 
kamenitá, betonová plata, cca 50 m, sprchy na pláži. SPort: vnitřní a venkovní 
bazén se sladkou vodou (venkovní bazén je v provozu od 15.5. do 15.10.) vnitřní 
a venkovní dětský bazén, fitness, wellness zóna - sauna, masáže, tenisové kurty, 
stolní tenis, plážový volejbal, minigolf, animace (od 16.6. do 1.9.), dětský koutek, 
půjčovna kol. Poznámka: pokoje typu 1/2+1 CLASSIC jsou vhodné i pro vozíčkáře 
a je možné je obsadit pouze dvěmi osobami - prodej na vyžádání. Vstup do wellness 
zóny 7 EuR/os./3 hodiny.

HR-031P / cena za oSobU/t ýden (kč) od 9 890 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTu
oSoB

24.3.-12.5. 12.5.-2.6. 2.6.-16.6. 16.6.-7.7. 7.7.-18.8.

6.10.-10.11. 8.9.-6.10. 25.8.-8.9. 18.8.-25.8. —

1/2+1 ClaSSiC 2 9 890 12 390 13 790 14 990 17 890
1/2+2 ClaSSiC 2 10 190 12 690 13 990 15 390 18 390
1/2+1 B-PREMiuM 2 10 490 12 890 14 390 15 990 19 190
1/2+1 BM-PREMiuM 2 11 190 13 990 15 490 17 190 20 590
1/2+2 BM-PREMiuM 2 11 490 14 390 15 790 17 790 20 990
1/1 ClaSSiC 1 13 390 15 490 20 190 22 490 25 990
1/1 B-PREMiuM 1 13 990 16 290 20 990 23 690 26 990
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. první dítě do 4 let na přistýlce - ZDARMA. první 
dítě od 4 do 12 let na přistýlce do 2.6. a od 8.9. - ZDARMA, 2.6.-8.9. - sleva 50 %. Druhé dítě do 12 let na přistýlce 
- sleva 50 %. Dítě do 12 let na základním lůžku - sleva 30 %. Osoba od 12 let na přistýlce - sleva 20 %. zVláštní 
SleVy: v termínech pobytů 24.3.-7.4. a 15.9.-3.11. vám u pobytů na 7 nocí poskytneme mimořádnou slevu 30 %. 
V termínech pobytů 7.4.-9.6. a 8.9.-15.9. 79 u pobytů na 7 nocí poskytneme mimořádnou slevu 15 %. Tyto slevy 
nelze kombinovat se slevou za včasný nákup.

DopRAvA:  

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den.

Dítě 
ZDARMA 50 kliMAtiZAcevZDálenost 

oD Moře
beZbARiéRový 
přístup

wi-fi
ZDARMA

Vybrané apartmány Petrčane – Petrčane na www.ckvt.cz   

venkovní 
bAZén

vnitřní 
bAZén

–10 % do 31. 3.
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Chorvatsko  >  PETRčaNE / OSTROV VIR

Falkensteiner Family hotel Diadora 

Doporučujeme pro rodiny s dětmi Poloha: moderní hotelový komplex leží 
cca 1 km od centra Petrčane. VybaVení: 

restaurace, aperitiv bar, kadeřnický salón, internetový koutek, výtah, směnárna, WI-
-FI ZDARMA, parkoviště. UbytoVání: klimatizované pokoje 1/2+2 FAM Superior - veli-
kost 33-37 m2 - ložnice s manželskou postelí, pokoj se 2 lůžky (velikost 180x80 cm) a 
denní místnost, typ 1/2+3 SuITE - velikost 43 m2 - ložnice s manželskou postelí, po-
koj se 2 lůžky (velikost 180x80 cm) a denní místnost s rozkládacím gaučem (140x145 
cm) vhodným pro 1 dítě, vždy se sprchou nebo vanou a WC, SAT TV, většinou s bal-
konem, minibarem, telefonem, fénem, sejfem. Pokoje SuITE mají dvě koupelny. Stra-
VoVání: plná penze formou bufetu, točené nealkoholické nápoje, pivo, víno k obědům 
a večeřím. Pro děti jsou v dětském klubu Falky Land k dispozici točené nápoje po celý 
den (10:00-18:00). V restauraci je část vybavena pro děti a maminky - mikrovlnná 
trouba, ohřívač lahví. Pláž: oblázková, kamenitá, cca 150 m, sprchy na pláži. SPort: 
bazénový, wellness a vodní svět o rozloze 2000 m2 - 1 vnitřní bazén a 3 venkovní 
bazény s velkou vodní skluzavkou, divokou řekou, wellness zóna s finskou saunou a 
parní lázní, relaxační místnost, wellness zahrada, masáže, kosmetika, solárium, fit-
ness, jóga, pilates, aquagymnastika, venkovní a vnitřní areál pro dětské hry FANkY 
LAND (vnitřní dětské hřiště, televizní místnost, dětská herna ,,Las Vegas“, diskotéka, 
místnost pro teenagery, herní koutek SoNY PS3, animační program), hřiště na plá-
žový volejbal, animace, potápěčské centrum, půjčovna jízdních kol, vodní sporty. 
Poznámka: hotel je vhodný pro rodinnou dovolenou, nabízí široké vyžití jak pro děti, 
tak pro dospělé. klienti mají k dispozici župan, papuče a ručník na bazén. Možnost 
zajištění hlídání dětí, parkování za poplatek 9,5 EuR/den - platí se na místě. Prodej 
na vyžádání. Pobytová taxa cca 1 EuR/os./den - platí se na místě. 

HR-173O / cena za oSobU/t ýden (kč)                                          od 15 990 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTu
oSoB

5.5.-12.5. 12.5.-26.5. — 26.5.-16.6. — 16.6.-7.7. 7.7.-25.8.

— 15.9.-29.9. 8.9.-15.9. — 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/2+2 FaM-B SuPERiOR 2 15 990 16 990 17 890 21 790 22 290 26 290 29 490
1/2+2 FaM-BM SuPERiOR 2 17 990 18 990 19 890 23 990 24 490 27 990 32 390
1/2+3 FaM-SuiTE-B 2 21 690 23 390 23 890 26 490 26 990 30 790 35 990
1/2+3 FaM-SuiTE-BM 2 24 590 25 390 26 190 30 290 30 990 34 790 39 990
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 3 let se 2 dospělými - ZDARMA. Na další slevy pro děti na přistýlce se informujte na www.ckvt.cz.

DopRAvA:   

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x plnou penzi, zákonné pojištění dle zákona č. 
159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den.

*AkCE platí pro termíny pobytů do 7.7. a od 25.8.

150 kliMAtiZAcevZDálenost 
oD Moře

pláž  
pRo Děti

wi-fi
ZDARMA

vnitřní 
bAZén

Dítě 
ZDARMA

Poloha: soukromé apartmány v městečku Vir. VybaVení: v blízkosti restaurace, ob-
chod, směnárna. UbytoVání: klimatizované apartmány - typ 1/2 STuDIo - místnost 
se 2 lůžky, typ 1/2+1 AP a 1/2+2 AP - 2lůžková ložnice, denní místnost s rozkládacím 
gaučem, 1/4+1 AP - dvě 2lůžkové ložnice a denní místnost s rozkládacím gaučem, 
typ 1/6+1 AP - tři 2lůžkové ložnice a denní místnost s rozkládacím gaučem, vždy 
vybavený kuchyňský kout, sprcha a WC, SAT TV, balkon nebo terasa. StraVoVání: 
vlastní. Pláž: přírodní kamenitá, oblázková 50-450 m. SPort: dle místní nabídky.
Poznámka: jedno parkovací místo ZDARMA. Pobyt se psem cca 5 EuR/den - platí 
se na místě.

HR-1953 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 2 190 Kč / os.
APARTMáN

PřI
 PočTu
oSoB

19.5.-9.6. 9.6.-30.6. 30.6.-25.8.

15.9.-29.9. 25.8.-15.9. —

1/2 STuDiO 2 2 890 3 590 5 590
1/2+1 aP 3 2 490 2 890 3 990
1/2+2 aP 4 2 190 2 590 3 490
1/4+1 aP 4 2 590 2 890 3 890
1/6+1 aP 6 2 690 2 890 3 490
Možné nástupy na pobyt denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko - ZDARMA. Osoba na přistýlce v apartmánu 1/4+1 a 1/6+1 AP v období: 
do 30.6. a od 25.8. - platí 1590 Kč/os./týden, 30.6.-25.8. - platí 1990 Kč/os./týden. 

DopRAvA:   

cena zahrnUje: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vy-
bavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu, zákonné 
pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včet-
ně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den. Na 
vyžádaní: dětská postýlka (5 EuR/den) - platí se na místě.

vybrané apartmány Vir 

50 vZDálenost 
oD Moře kliMAtiZAce pobyt Možný 

se pseM

Vybrané apartmány Petrčane – Petrčane na www.ckvt.cz   Vila Stari Dvor a Vily Dalmacija – Preko na www.ckvt.cz  |

–10 % do 28. 2.*
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Chorvatsko  >  ZaDaR

hotel Club Funimation borik 

Doporučujeme pro rodiny s dětmi Poloha: rekonstruovaný hotel je součástí 
hotelového komplexu Borik, cca 3,5 km 

od centra Zadaru. VybaVení: klimatizovaná restaurace, aperitiv bar, směnárna, prodej-
na suvenýrů, výtah, WI-FI ZDARMA, dětský koutek, terasa. UbytoVání: klimatizované 
2lůžkové pokoje s francouzskou postelí, typ 1/2+2 Family Comfort - cca 25-29 m2, má 
navíc rozkládací gauč nebo výklenek s patrovou postelí, vhodnou pro děti do 160 cm. 
Typ 1/2+3 FAM-SuITE - cca 46 m2, má navíc denní místnost s rozkládacím gaučem 
a výklenkem s patrovou postelí vhodnou pro děti do 160 cm. Typ 1/2+2 FAMILY Superi-
or - cca 40-44 m2, má navíc denní místnost s rozkládacím gaučem vhodným pro děti do 
160 cm. Vždy se sprchou a WC, SAT TV, telefonem, minibarem, sejfem, fénem. Většina 
pokojů s balkónem - balkón není garantován. StraVoVání: služby ALL INCLuSIVE - plná 
penze formou bufetu, cooking show, odpolední občerstvení, místní alkoholické a neal-
koholické nápoje od 10:00 do 22:00 ve Tramontana baru a od 11:00 do 22:00 na baru 
u bazénu. Pláž: písčito-oblázková, cca 100 m. SPort: vnitřní a venkovní bazén se slad-
kou vodou, dětský bazén, tobogán, tenisové kurty, stolní tenis, volejbalové hřiště na 
pláži, fitness, animace, vodní sporty. Wellness centrum - whirlpool, masáže, solárium, 
sauna (parní, bio, finská). Poznámka: lehátka a slunečníky u bazénu - ZDARMA (pouze 
omezené množství). Parkování ZDARMA. Pobytová taxa cca 1 EuR/os./den - platí se na 
místě. Hotel prochází momentálně rekonstrukcí a bude nově otevřen v červnu 2018. 

HR-032F / cena za oSobU/t ýden (kč)                                         od 13 590 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTu
oSoB

— — — 16.6.-7.7. 7.7.-25.8.

29.9.-29.12. 8.9.-29.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/2 SWCB COMFORT 2 13 590 16 990 18 890 22 490 25 390
1/2 SWCBM SuPERiOR 2 15 590 18 890 20 690 24 290 27 190
1/2+2 FaMilY COMFORT B 3 14 390 18 390 23 990 27 990 31 590
1/2+2 FaMilY COMFORT BM 3 16 190 20 190 25 790 29 890 33 390
1/2+2 FaMilY SuPERiOR B 4 15 990 19 290 24 890 28 890 32 390
1/2+2 FaMilY SuPERiOR BM 4 17 890 20 990 26 690 30 690 34 190
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. Na ceny pro dítě od 3 do 18 let se informujte na 
www.ckvt.cz.

DopRAvA:   

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x služby ALL INCLuSIVE, zákonné pojištění dle zá-
kona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den.

*AkCE platí pro termíny pobytů do 7.7. a od 25.8.

kliMAtiZAceDítě 
ZDARMA 100 vZDálenost 

oD Moře
All 
inclusive

wi-fi
ZDARMA

Poloha: přímo na pláži, cca 3,5 km od historického centra Zadaru v části Borik. 
VybaVení: restaurace, aperitiv bar, směnárna, výtah, sejf, WI-FI na recepci, parko-
viště. UbytoVání: klimatizované 1-2lůžkové pokoje, se sprchou a WC, SAT TV, tele-
fonem, některé s možností přistýlky. Pokoj 1/2+2 - dva 2lůžkové pokoje, navíc mají 
lednici. Většina pokojů s balkónem - balkón není garantován. StraVoVání: služby ALL 
INCLuSIVE - snídaně, oběd, večeře formou bufetu, od 10:00 do 22:00 místní toče-
né pivo, víno, voda, džus, káva, čaj na ALL INCLuSIVE baru. Pláž: 1,5 km dlouhá 
písčito-oblázková pláž, cca 50 m, sprchy na pláži. SPort: venkovní bazén se sladkou 
vodou, plážový volejbal, stolní tenis, tenisové kurty, hřiště pro míčové hry, animace 
pro děti i dospělé. Za poplatek možno využívat vybavení hotelu CLuB FuNIMATIoN 
BoRIk - fitness, wellness centrum - sauny, masáže, whirlpool. Poznámka: parkování 
ZDARMA, lehátka a slunečníky u bazénu ZDARMA (v omezeném množství). Pobyto-
vá taxa cca 1 EuR/os./den - platí se na místě.

HR-032D / cena za oSobU/t ýden (kč) od 6 890 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTu
oSoB

21.4.-26.5. 26.5.-9.6. 9.6.-30.6. 30.6.-25.8.

15.9.-20.10. 8.9.-15.9. 25.8.-8.9. —

1/2 SWC ECONOMY 2 6 890 9 790 12 590 13 890
1/2+1 SWC COMFORT 3 6 890 9 790 12 590 13 890
1/2+2 SWC 4 7 990 11 690 14 590 16 590
1/1 SWC ECONOMY 1 7 990 10 790 13 690 14 990
Možné nástupy na pobyt denně denně So, Ne So, Ne

SleVy: dítě do 7 let se 2 dospělými - ZDARMA. Na ceny pro děti od 7 do 12 let a od 12 do 18 let a osobu od 18 
let na přistýlce se informujte na www.ckvt.cz.

DopRAvA:   

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x služby ALL INCLuSIVE, zákonné pojištění dle zá-
kona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den.

*AkCE platí pro termíny pobytů do 9.6. a od 8.9.

hotel Donat 

kliMAtiZAceDítě 
ZDARMA 50 vZDálenost 

oD Moře
All 
inclusive

wi-fi
ZDARMA

Náš tip na výlet – Národní park Paklenica  
se rozkládá v jihovýchodní části pohoří Velebit a tvoří nad Velebitským kanálem mo-
hutnou skalní hradbu zdvihající se do výše téměř 1 800 metrů. Samotný park zaujímá 
plochu 3 657 hektarů. Do horského masivu se zařezávají dva monumentální kaňony, 
Velika Paklenica a Mala Paklenica. V roce 1949 byla Paklenica prohlášena za národní 
park. Národní park Paklenica má 150 kilometrů turistických a lezeckých tras. Tou nej-
navštěvovanější je stezka Velkým kaňonem. A právě zde ve Velkém kaňonu národního 
parku Paklenica, se natáčely některé scény ze slavných filmů o Vinnetouovi.

Vila ana a Vybrané apartmány Zadar – Zadar na www.ckvt.cz   

–10 % do 28. 2.* –10 % do 31. 3.*
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Hotel LAVANDA Hotel MIRTA

Hotel AGAVA

Hotel LAVANDA

Hotel MIRTA

Chorvatsko  >  OSTROV DUGI OTOK – bOžaVa

hotely  agava, Lavanda, Mirta

Doporučujeme pro rodiny s dětmi Poloha: hotelový komplex Božava - ho-
tel Agava (HR-108A), hotel Lavanda 

(HR-108L) a hotel Mirta (HR-108R) se nachází v piniovém háji, v atraktivní oblasti 
na ostrově Dugi otok, cca 100 m od centra městečka Božava. VybaVení: klimatizo-
vaná centrální restaurace, aperitiv bar, směnárna, WI-FI na recepci ZDARMA, TV 
místnost, (sejf v hotelu Lavanda na recepci za poplatek), terasa, v blízkosti - kavár-
na, pizzerie, lékař, parkoviště ZDARMA. UbytoVání: klimatizované 2lůžkové pokoje 
se sprchou a WC, balkonen, SAT TV, telefonem, lednicí, fénem, s možností přistýlky. 
Pokoje 1/2+2 FAMILY - jedna 2lůžková ložnice, denní místnost s rozkládacím gau-
čem, vždy sprcha a WC, balkon (orientovaný na mořskou stranu), SAT TV, telefon, 
lednice, fén, sejf (jen v hotelu Agava). StraVoVání: polopenze - snídaně a večeře 
formou bufetu, plná penze - snídaně a večeře formou bufetu, obědy (výběr z menu, 
salátový bufet). Vždy k večeři a obědu ZDARMA: místní víno, pivo, minerální voda, 
džus. Pláž: oblázková, kamenitá, cca 30 m, 15 min. jízdy motorovým vláčkem od 
sousedního hotelu Maxim se nachází nádherná oblázkovo-písčitá pláž s plážovým 
barem zvaná SAkARuN. Vláček jezdí na pláž a zpět v pravidelných intervalech. Vy-
užití vláčku je za poplatek - cca 30 HRk/os. SPort: venkovní bazén se sladkou vodou, 
dětské hřiště, fitness, masáže, whirlpool, sauna, tenisové kurty, stolní tenis (vše za 
poplatek). Poznámka: lehátka a slunečníky u bazénu ZDARMA (v omezeném množ-
ství). Hotel Agava, Lavanda a Mirta tvoří jeden společný komplex - BoŽAVA. Nárok 
na ubytování vzniká po 16 h. Pobyt se psem cca 10 EuR/den - platí se na místě.

HR-108a, l, R / cena za oSobU/t ýden (kč) od 7 990 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTu
oSoB

STRAVA
19.5.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-18.8.

1.9.-22.9. — 18.8.-1.9. —

hr-108A - hOTEL AGAVA

1/2+2 FaMilY 2 Polopenze 7 990 11 190 13 790 16 290
1/2+2 FaMilY 2 Plná penze 10 590 13 990 16 790 19 390
hr-108L - hOTEL LAVANdA

1/2+1 SWCBM 2 Polopenze 7 990 11 190 13 790 16 290
1/2+1 SWCBM 2 Plná penze 10 590 13 990 16 790 19 390
hr-108r - hOTEL MIrTA

1/2+2 FaMilY 2 Polopenze 7 990 11 190 13 790 16 290
1/2+2 FaMilY 2 Plná penze 10 590 13 990 16 790 19 390
Možné nástupy na pobyt denně denně So So

SleVy: dítě do 2 let na přistýlce - ZDARMA - na vyžádání. Dítě od 2 do 12 let na přistýlce - sleva 60 %. Osoba 
od 12 let na přistýlce - sleva 30 %. zVláštní SleVy: v termínu pobytu 19.5.-16.6. a 1.9.-22.9 cena obsahuje 
mimořádnou slevu 10 % - nelze kombinovat se slevou za včasný nákup.

DopRAvA:  

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi/plnou penzi, pobytovou taxu, zákonné 
pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včet-
ně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den. Na 
vyžádaní dětská postýlka (7 EuR/den).

kliMAtiZAceDítě 
ZDARMA 30RoDinné 

pokoje
vZDálenost 
oD Moře

nápoje k večeři 
ZDARMA

pobyt Možný 
se pseM

Vila ana a Vybrané apartmány Zadar – Zadar na www.ckvt.cz   Hotel Maxim – Božava na www.ckvt.cz  |

wi-fi
ZDARMA

–10 % do 31. 3.
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Chorvatsko  >  bIOGRaD Na MORU

hotel Kornati , Ilirija , adriatic 

venkovní 
bAZén wellnessDítě 

ZDARMA 150 kliMAtiZAcevZDálenost 
oD Moře

pláž  
pRo Děti

Ilustrační foto pokoje hotelu Ilirija

Ilustrační foto pokoje hotelu Adriatic

Wellness centrum hotelu Ilirija

klienti mají ZDARMA 1x wellness balíček – saunu, whirlpool, fit-
ness (v termínu po dohodě s recepcí hotelu)

hotel koRNATI

hotel ILIRIjA

hotel ADRIATIC

Doporučujeme pro páry Poloha: moderní hotely cca 50 m od centra 
města Biogradu na Moru. VybaVení: v areá-

lu - restaurace, kavárna, směnárna, sejf, TV místnost, výtah, terasa, WI-FI v lobby 
baru a internetový koutek ZDARMA. Společenské místnosti jsou klimatizované. 
UbytoVání: klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, telefonem, 
sejfem, fénem, některé s možností přistýlky (200x75 cm), WI-FI a minibar za popla-
tek. Pokoje PREM mají navíc přímý výhled na moře, župany, papuče, pokoje Co jsou 
orientovány na park. StraVoVání: polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, 
možnost dokoupení obědů formou bufetu. Pláž: oblázková, betonová plata, cca 
50-150 m, písečná pláž Soline, cca 400-500 m. SPort: tenisové kurty, stolní tenis, 
hřiště pro míčové hry, minigolf, aerobic, 15.6.-15.9. animace a bezplatné hlídání dětí 
3-10 let (pro děti - hřiště, turnaje, kino, večerní show, mini disco), vodní sporty, 
škola plavání. klienti mohou bezplatně využívat wellness centra v hotelu Ilirija (sau-
na, whirlpool, fitness, relax zona) a vyhřívaný venkovní bazén se sladkou vodou 
v hotelu Adriatic. Poznámka: Biograd na Moru je ideálním výchozím místem pro 
výlet lodí do Národního parku kornati. Možnost kotvení lodí do velikosti 8,5 m 
v blízkosti hotelu za poplatek. Poplatek za parkování cca 6 EuR/den - platí se na 
místě. Pobyt se psem cca 20 EuR/den - platí se na místě.

HR-036a, K, i / cena za oSobU/t ýden (kč) od 7 690 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTu
oSoB

4.1.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-14.7. 14.7.-18.8.

22.9.-28.12. 1.9.-22.9. 18.8.-1.9. —

hr-036A – hOTEL AdrIATIC

1/2 SWC-CO 2 7 690 10 790 11 990 15 790
1/2 SWCB-Su 2 8 690 12 790 14 190 16 990
hr-036K – hOTEL KOrNATI

1/2 SWC COMFORT 2 7 690 10 790 11 990 15 790
1/2+1 SWCBM-Su 2 8 690 12 990 14 190 18 190
1/2+1 SWCBM-PREM 2 10 190 14 390 15 790 20 390
hr-036I – hOTEL ILIrIjA

1/2+1 SWCB-CO 2 8 690 12 490 14 190 16 990
1/2+1 SWCBM-Su 2 9 690 13 890 15 590 18 190
1/2+1 SWCBM-PREM 2 10 990 15 590 17 490 20 390
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně

SleVy: dítě do 7 let na přistýlce - ZDARMA. Dítě od 7 do 12 let na přistýlce - sleva 70 %. Dítě od 12 do 15 let na 
přistýlce - sleva 50 %. Dítě do 12 let s 1 dospělým - sleva 20 %. Osoba od 15 let na přistýlce - sleva 20 %. zVláštní 
SleVy: v termínu do 9.6. a od 22.9. cena pobytu zahrnuje mimořádnou slevu 15 %.

DopRAvA:     2 790 Kč (z Brna 2 590 Kč) trasa B, C  

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den, obědů - 3590 kč 
/os./týden. Na vyžádání dětská postýlka (8 EuR/den).

* AkCE platí pro termíny pobytů do 9.6. a od 22. 9.

pobyt Možný 
se pseM

Resort Pine beach Pakoštane – Pakoštane na www.ckvt.cz   

–15 % do 31. 12.*

–10 % do 31. 3.*
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venkovní 
bAZén

venkovní 
bAZén

hotel  a depandance  Villa DonatMediterranean Village San antonio 

hotel

Poloha: hotel (HR-036V) a depandance (HR-036D) se nacházejí v blízkosti centra 
Sv. Filip i jakov. VybaVení: restaurace, aperitiv bar, WI-FI v lobby baru a internetový 
koutek na hotelu ZDARMA. UbytoVání: klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou 
a WC, SAT TV, telefonem, fénem, WI-FI, sejfem, v depandanci s možností přistýlky 
(190 x 80 cm). Hotelové pokoje mají navíc minibar. StraVoVání: polopenze - snída-
ně a večeře formou bufetu, plná penze - snídaně, oběd, večeře formou bufetu. Pláž: 
oblázkovo-písčitá, betonová plata, cca 150 m. SPort: nově vybudovaný venkovní 
bazén, dětský bazén, whirlpool, plážový volejbal, hřiště pro míčové hry, dětské hřiš-
tě, vodní sporty. Poznámka: parkování za poplatek cca 5 EuR/den - platba na místě.

HR-036D, HR-036V / cena za oSobU/t ýden (kč) od 7 490 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTu
oSoB

STRAVA
4.1.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-14.7. 14.7.-18.8.

22.9.-29.12. 1.9.-22.9. 18.8.-1.9. —

hr-036V - hOTEL

1/2 SWC-Su 2 Polopenze 8 690 12 990 14 190 16 990
1/2 SWC-Su 2 Plná penze 11 790 16 590 17 790 20 590
hr-036d - dEpANdANCE

1/2+1 SWC-CO 2 Polopenze 7 490 8 890 11 290 13 490
1/2+1 SWC-CO 2 Plná penze 10 590 12 490 14 890 16 990
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně

Minimální počet nocí 3 3 3 4

SleVy: dítě do 7 let se na přistýlce - ZDARMA. Dítě od 7 let do 12 let na přistýlce - sleva 70 %. Dítě od 12 do 15 
let na přistýlce - sleva 50 %. Osoba od 15 let na přistýlce - sleva 20 %. Dítě do 12 let s 1 dospělým - sleva 20 %. 
zVláštní SleVy: v termínu do 9.6. a od 22.9. cena pobytu zahrnuje mimořádnou slevu 15%.

DopRAvA:     2 790 Kč (z Brna 2 590 Kč) trasa B, C  

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi/plnou penzi, pobytovou taxu, zá-
konné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zájezdu. Na vyžádání - pes (20 EuR/den), dět-
ská postýlka (8 EuR/den) - platí se na místě.

* AkCE platí pro termíny pobytů do 9.6. a od 22. 9.

kliMAtiZAcekliMAtiZAce 150150 vZDálenost 
oD Moře

vZDálenost 
oD Moře

wi-fi
ZDARMA

wi-fi
ZDARMA

Chorvatsko  >  bIOGRaD Na MORU / SV. FILIP I jaKOV 

Resort Pine beach Pakoštane – Pakoštane na www.ckvt.cz   Vybrané apartmány biograd na Moru –  Biograd na Moru na www.ckvt.cz  |

Doporučujeme pro páry Poloha: komplex nacházející se v borovico-
vém háji Soline, cca 700 m jižně od Biogra-

du na Moru. VybaVení: restaurace, pool bar, terasa, sejf na recepci, WI-FI ZDARMA, 
parkoviště, ve městě - bary, kavárny, směnárna, obchod. UbytoVání: přízemní kli-
matizované kamenné domečky - 1/2 SWCB - 2lůžkový pokoj se sprchou a WC, TV, 
telefonem, sejfem, některé s možností přistýlky. Typ 1/3+1 SWCB - 2lůžkový pokoj 
s 1-2 přistýlkami. Přistýlka (rozkládací gauč) ve 3lůžkovém pokoji 80x190 cm, 
u 2lůžkového pokoje 70x190 cm.  StraVoVání: polopenze - snídaně a večeře for-
mou bufetu. Pláž: oblázková, cca 150 - 400 m. SPort: venkovní bazén se sladkou 
vodou, v blízkosti tenisové kurty a vodní sporty dle místní nabídky. Poznámka: po-
bytová taxa cca 1,1 EuR/os./den - platí se na místě. Parkování za poplatek cca 10 
EuR/den - platí se na místě.

HR-236M/ cena za oSobU/t ýden (kč)                                           od  9 490 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTu
oSoB

26.5.-16.6. — 16.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8.

— 15.9.-29.9. 1.9.-15.9. 18.8.-1.9. —

1/2 SWCB 2 9 490 9 890 12 190 13 990 14 290
1/2+1 SWCB 2 9 490 9 890 12 190 13 990 14 290
1/3+1 SWCB 3 9 490 9 890 12 190 13 990 14 290
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně

SleVy Pro Pokoj 1/2: dítě do 4 let bez nároku na lůžko ZDARMA. SleVy Pro Pokoj 1/2+1 a 1/3+1: dítě 
do 8 let platí 4 490 Kč/týden, dítě 8-13 let platí 6 690 Kč/týden, osoba od 13 let platí 8 790 Kč/týden.

DopRAvA:     2 790 Kč (z Brna 2 590 Kč) trasa B, C  

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi, zákonné pojištění dle zákona č. 
159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu, osoby do 18 let - 30 kč/den, nad 18 let - 40 kč/den. Na vyžádání dět-
ská postýlka: 7 EuR/den - platba na místě.

–20 % do 31. 12.

–10 % do 31. 3.

–15 % do 31. 12.*

–10 % do 31. 3.*
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Chorvatsko  >  sv. filip i jakov

Penzion a apartmány pikolo 

Dítě 
zDarma 150 vzDálenost 

oD moře klimatizace wi-fi
zDarma

pláŽ 
pro Děti

Poloha: penzion (HR-199P) a apartmány (HR-3021) jsou ideálním místem 
ke strávení příjemné rodinné dovolené, cca 500 m od centra města Sv. Fi-
lip i Jakov. VybaVení: vlastní parkoviště ZDARMA, v blízkosti market, restau-
race. UbytoVání: PENZION - klimatizované, prostorné, jednoduše vybavené 
2lůžkové pokoje, některé s možností přistýlky (vhodné pro děti do 14 let), 
vždy se sprchou a WC, SAT TV, WI-FI ZDARMA, lednicí, balkonem. Pokoj 
1/2+2 - 2lůžkový pokoj s možností přistýlky a oddělený 1lůžkový pokoj. Ve 
2. patře se nachází malý společný kuchyň. kout. APARTMÁNY (HR-3021) - klimati-
zované apartmány, typ 1/4 AP a 1/4+1 AP - dvě 2lůžkové ložnice a denní místnost 
s možností přistýlky (rozkládací gauč), vždy vybavený kuchyňský kout, sprcha,  
WC, SAT TV, balkon nebo terasa. Apartmány se nacházejí v samostatné budově 
vedle penzionu Pikolo. StraVoVání: polopenze - snídaně formou bufetu, večeře 
výběrem z menu, plná penze - snídaně formou bufetu, obědy a večeře výběrem 
z menu. Apartmány - vlastní nebo polopenze. Pláž: oblázková, betonová plata 
cca 150 m, vhodná pro děti. SPort: plážový volejbal, vodní sporty dle místní 
nabídky.

cena zahrnUje: PENZION - 7x ubytování, 7x polopenzi/plnou penzi, pobytovou 
taxu. APARTMÁNY - 7x ubytování, 7x vlastní stravování/s polopenzí, spotřebu vody 
a energie, používání kuchyňského vybavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závě-
rečný úklid, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt 
dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 
30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den.

* AKCE platí pro termíny pobytů do 23.6. a od 8. 9., v ostatních termínech sleva 15 %.
** AKCE platí pro termíny pobytů do 23.6. a od 8. 9., v ostatních termínech sleva 10 %.
*** AKCE platí pro termíny pobytů do 23.6. a od 8. 9., v ostatních termínech sleva 5 %.
Výše uvedené AKCE platí pro pobyty v penzionu PIKOLO.

HR-199P / cena za oSobU/t ýden (kč) od 6 990 kč / os.
POKOJ

PřI
 POčTU
OSOb

STRAVA
26.5.-23.6. 23.6.-30.6. — 30.6.-25.8.

8.9.-29.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/2+1 SWcb 2 Polopenze 6 990 6 990 7 990 8 990
1/2+2 SWcb 2 Polopenze 6 990 6 990 7 990 8 990

1/2+1 SWcb 2 Plná penze 8 690 8 690 9 690 10 490
1/2+2 SWcb 2 Plná penze 8 690 8 690 9 690 10 490
Možné nástupy na pobyt denně So So So

SleVy: 1. dítě do 7 let na přistýlce - zDarma. 2. dítě do 7 let na přistýlce - sleva 50 %. 1. i 2. dítě 7-14 let na 
přistýlce - sleva 50 %. Osoba od 14 let na přistýlce - sleva 30 %. zVláŠtní SleVy: v termínu 1.9.-8.9. cena pobytu 
zahrnuje mimořádnou slevu 15 %.

Doprava:    2 790 Kč (z Brna 2 590 Kč) trasa B, C  

Hotel a depandance vila Donat – sv. Filip i Jakov na www.ckvt.cz   

při zakoupení
autobusové dopravy
a ubytování 
vám poskytneme
níže uvedené slevy
na ubytování i dopravu.

Nelze kombinovat se slevou 
za včasný nákup.

–10 %  do 30. 4.

–5 %  do odjezdu

při zakoupení
autobusové dopravy
a ubytování
vám poskytneme
níže uvedené 
na ubytování i dopravu.

Nelze kombinovat se slevou 
za včasný nákup.

  autobusem

výhodNě

HR3021 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 3 190 kč / os.
POKOJ

PřI
 POčTU
OSOb

STRAVA
7.4.-30.6. 30.6.-25.8.

25.8.-27.10. —

1/4 AP 4 Bez stravování 3 490 4 190
1/4+1 AP 5 Bez stravování 3 190 3 790

1/4 AP 4 Polopenze 6 590 7 290
1/4+1 AP 5 Polopenze 6 290 6 890
Možné nástupy na pobyt denně So

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko - zDarma.

Doprava:    2 790 Kč (z Brna 2 590 Kč) trasa B, C  

–30 % do 31. 12.*

–20 % do 28. 2.**

–10 % do 30. 4.***
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Chorvatsko  >  sv. filip i jakov 

vila jelena 

Restaurace v penzionu Pikolo

Dítě 
zDarma 100 vzDálenost 

oD moře klimatizace wi-fi
zDarma

Poloha: vila nacházející se v blízkosti penzionu Pikolo, cca 500 m od centra měs-
ta Sv. Filip i Jakov. VybaVení: v blízkosti market, možnost využívání grilu, terasa, 
zajištěné parkování do 150 m od objektu (za poplatek cca 3 EUR/den - hradí se 
na místě), WI-FI ZDARMA. UbytoVání: klimatizované apartmány - typ 1/2 STU-
DIO - 2lůžkový pokoj a vybavený kuchyň. kout, typ 1/2+1 STUDIO - 3lůžkový pokoj 
a vybavený kuchyň. kout, vždy sprcha a WC, SAT TV, balkon. Typ 1/4+1 AP - jeden 
2lůžkový pokoj s vybaveným kuchyň. koutem, sprchou a WC, jeden 3lůžkový po-
koj, na chodbě prostorná denní místnost se SAT TV a balkonem, volně přístupná. 
Klienti ubytováni v 1/4+1 AP mají pro sebe celé patro objektu. Typ 1/6-8 AP - čtyři 
2lůžkové pokoje, oddělená prostorná kuchyně s vybaveným kuchyň. koutem, dvě 
koupelny a WC, pračka, denní místnost s TV, balkon, apartmán se nachází ve 2. 
patře. StraVoVání: vlastní, s možností dokoupení polopenze a obědů v restauraci 
Pikolo: snídaně formou bufetu, obědy nebo večeře výběrem z menu. Pláž: obláz-
ková, betonová plata, cca 100 m, vhodná pro děti. SPort: plážový volejbal, vodní 
sporty dle místní nabídky. Poznámka: 1/2+1 STUDIO - přednostně obsazováno 3 
osobami. Apartmány typu 1/6 AP a 1/8 AP - prodej pouze na vyžádání.

HR-1871 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 3 490 kč / os.
APARTMÁN

PřI
 POčTU
OSOb

26.5.-23.6. 23.6.-30.6. — 30.6.-25.8.

8.9.-29.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/2 STUDIO 2 4 490 4 490 4 990 5 990
1/2+1 STUDIO 2 4 490 4 490 4 990 5 990
1/4+1 AP 4 3 490 3 490 3 990 4 990
1/6 AP 6 3 990 3 990 4 490 4 490
1/8 AP 8 3 490 3 490 3 990 3 990
OSObA nA PřISTýlce 1 590 2 490 2 490 2 490
Možné nástupy na pobyt So So So So

SleVy: dítě do 4 let bez lůžka - zDarma. zVláŠtní SleVy: v termínu 1.9.-8.9. cena pobytu zahrnuje mimo-
řádnou slevu 15 %.

Doprava:    2 790 Kč (z Brna 2 590 Kč) trasa B, C  

cena zahrnUje: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vy-
bavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu, zákonné 
pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včet-
ně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den, 
polopenze: 2990 Kč/os./týden, obědů: 1790 Kč/os./týden.

* AKCE platí pro termíny pobytů do 23.6. a od 8. 9., v ostatních termínech sleva 15 %.
** AKCE platí pro termíny pobytů do 23.6. a od 8. 9., v ostatních termínech sleva 10 %.
*** AKCE platí pro termíny pobytů do 23.6. a od 8. 9., v ostatních termínech sleva 5 %.

Hotel a depandance vila Donat – sv. Filip i Jakov na www.ckvt.cz   

–30 % do 31. 12.*

–20 % do 28. 2.**

–10 % do 30. 4.***
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Chorvatsko  >  SV. FILIP I jaKOV

hotel a apartmány alba , apartmány Croatia 

hotel a apartmány ALBA

apartmány CrOATIA

apartmány CRoATIA

hotel ALBA

tip na výlet: NP krka

Doporučujeme pro rodiny s dětmi Poloha: komplex hotelu a apartmánů 
v klidném prostředí, cca 500 m od centra 

městečka Sv. Filip i jakov a cca 3 km severně od Biogradu na Moru. VybaVení: restau-
race, plážová restaurace, aperitiv bar, WI-FI v celém komplexu ZDARMA, parkování 
ZDARMA. UbytoVání: HoTEL ALBA (HR-035A) - 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, 
balkonem, SAT TV, sejfem, telefonem, s možností přistýlky. Studia mají kuchyňský 
kout. Pokoje 1/2+2+1 SWCBM - jedna 2lůžková ložnice a denní místnost s rozkládacím 
gaučem pro 2 osoby, s možností přistýlky (pro dítě do 12 let), APARTMáNY ALBA - typ 
1/2+1 BM-STuDIo - denní místnost se 2 lůžky, s možností přistýlky, vždy vybavený 
kuchyň. kout, sprcha a WC, SAT TV, sejf, telefon, balkon nebo terasa. Apartmány Alba 
se nachází v budově hotelu. klimatizované APARTMáNY CRoATIA (HR-0351) - typ 1/
B2+1 AP - jedna 2lůžková ložnice, denní místnost s 1 lůžkem, typ 1/C2+2 AP - jedna 
2lůžková ložnice, denní místnost se 2 lůžky (rozkládací gauč), typ 1/D4+1 AP a typ 1/
E4+2+1 AP - dvě 2lůžkové ložnice, denní místnost se 1-2 lůžky (rozkládací gauč) s mož-
ností přistýlky (na vyžádání), vždy kuchyňský kout, sprcha a WC, SAT TV, sejf, telefon, 
balkon nebo terasa. StraVoVání: hotel - snídaně a večeře formou bufetu, apartmány - 
vlastní, s možností dokoupení polopenze. Pláž: oblázková, betonová plata, cca 100 m, 
sprchy na pláži. SPort: tenisové kurty, v blízkosti - dětské hřiště, plážový volejbal, ani-
mace pro děti, vodní sporty. Poznámka: pokoj 1/2+2+1 SWCBM - prodej na vyžádání. 
Nárok na ubytování vzniká po 16. hodině, pokoje je nutno vyklidit do 9. hodiny. 
cena zahrnUje: HoTEL - 7x ubytování, 7x polopenzi. APARTMáNY - 7x ubytování, 
spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vybavení, výměnu ložního prádla 1x 
týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. 
možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 
let - 30 kč/den, nad 18 let - 40 kč/den. Na vyžádání: dětská postýlka (cca 4 EuR/den).

*akce 45 % do 31.1. - ALBA - do 26.5. a od 15.9., CROATIA do 9.6. a od 8.9., akce 30 % do 31.1. - ALBA 
- 26.5.-16.6. a 8.9.-15.9., CROATIA - 9.6.-23.6. a 25.8.-8.9., akce 15 % v ostatních termínech. Vždy min. na 7 
nocí. akce 40 % do 31.3. - ALBA - do 26.5. a od 15.9., CROATIA do 9.6. a od 8.9., akce 25 % do 31.3. - ALBA - 
26.5.-16.6. a 8.9.-15.9., CROATIA - 9.6.-23.6. a 25.8.-8.9., akce 10 % v ostatních termínech. Vždy min. na 7 nocí.

Dítě 
ZDARMA 100RoDinné 

pokoje
vZDálenost 
oD Moře

wi-fi  
ZDARMA

pobyt Možný 
se pseM

HR-035a / cena za oSobU/t ýden (kč)  od 2 990 Kč / os.
Pokoj/APARTMáN

PřI
 PočTu
oSoB

14.4.-9.6. 9.6.-23.6. — 23.6.-30.6. 30.6.-21.7. 21.7.-18.8.

15.9.-29.9. — 8.9.-15.9. 25.8.-8.9. 18.8.-25.8. —

1/2+1 SWCB 2 6 090 7 390 7 390 8 690 10 990 11 490
1/2+1 SWCBM 2 6 490 7 890 7 890 9 190 11 490 11 990
1/2+2+1 SWCBM 4 6 490 7 890 7 890 9 190 11 490 11 990
1/2+1 BM-STuDiO 2 6 790 8 190 8 190 9 390 11 690 12 190
Možné nástupy na pobyt denně denně St, So St, So St, So St, So

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. SleVy Pro hoteloVÉ Pokoje: dítě do 7 let se 2 
dospělými - ZDARMA. Dítě od 7 do 12 let se 2 dospělými v období: do 30.6. a od 25.8. - ZDARMA, 30.6.-25.8. - sleva 
50 %. Dítě do 12 let s 1 dospělým - sleva 30 %. Osoba od 12 let na přistýlce - sleva 20 %. SleVy Pro 1/2+2+1 bm: 
dítě do 12 let na přistýlce v období: do 30.6. a od 25.8. - ZDARMA, 30.6.-25.8. - sleva 50 %. Dítě do 12 let na 3 a 4. 
lůžku - sleva 30 %. SleVy Pro tyP 1/2+1 bm StUdIo bez StraVy: osoba na přistýlce v termínu do 23.6. a od 
8.9. platí 990 Kč/os., v termínu 23.6.-30.6. a 25.8.-8.9. platí 1490 Kč/os., v termínu 30.6.-25.8. platí 1990 Kč/os.

HR-0351 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 1 990 Kč / os.
APARTMáN

PřI
 PočTu
oSoB

21.4.-9.6. 9.6.-23.6. — 23.6.-30.6. 30.6.-21.7. 21.7.-18.8.

8.9.-29.9. — 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. —

1/B2+1 aP 3 2 490 3 190 3 190 4 390 5 990 6 890
1/C2+2 aP 4 2 190 2 590 2 590 3 690 4 890 5 490
1/D4+1 aP 5 2 090 2 690 2 690 3 590 4 690 5 190
1/E4+2+1 aP 6 1 990 2 390 2 390 3 290 4 190 4 590
Možné nástupy na pobyt denně denně St, So St, So St, So St, So

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko - ZDARMA. 

DopRAvA:    2 790 Kč (z Brna 2 590 Kč) trasa B, C  

–45 % do 31. 1.*

–30 % do 31. 1.*

–15 % do 31. 1.*

–40 % do 31. 3.*

–25 % do 31. 3.*

–10 % do 31. 3.*
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Chorvatsko  >  ostrov murter

apartmány a pokoje – holiday village Jezera Lovišća 

Doporučujeme pro rodiny s dětmi Poloha: komplex jednopatrových  
řadových apartmánů ve svahu, obklo-

pených zelení, v blízkosti NP Kornati. VybaVení: restaurace, plážová restaura-
ce, aperitiv bar, směnárna, sejf, TV místnost, market, taneční terasa. 
UbytoVání: PoKoje (HR-039P) - 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, 
ledničkou, fénem, balkonem, WI-FI, s možností přistýlky. Pokoje 1/2+2 SWCB 
- jedna 2lůžková ložnice, denní místnost se 2 lůžky (rozkládací gauč). KlImA-
TIzoVANé APARTmáNy (HR-0391) - typ 1/A2+1 AP - studio 30 m2 - jedna 
místnost se 3 lůžky (3.lůžko rozkládací malé křeslo), typ 1/B2+2 AP - 36 m2 - 
jedna 2lůžková ložnice, denní místnost se 2 lůžky (rozkládací gauč), typ 1/
C4+2 AP- 45 m2 - dvě 2lůžkové ložnice, denní místnost se 2 lůžky (rozkládací 
gauč), vždy vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC, lCD SAT TV, WI-FI, fén, bal-
kon nebo terasa. Apartmány typu B jsou pro sezónu 2018 nově zrekonstruo-
vány. StraVoVání: pokoje - snídaně formou bufetu, večeře výběr ze 3 menu. 
Apartmány - vlastní, s možností dokoupení večeří nebo polopenze (snídaně 
formou bufetu, večeře výběr ze 3 menu). Pláž: převážně oblázková, částečně 
betonová, vhodná pro děti, cca 500 m. SPort: tenisové kurty, stolní tenis, mi-
nigolf, aerobic, hřiště pro míčové hry, dětské minihřiště, animace, půjčovna 
kol, vodní sporty dle místní nabídky. Poznámka: pro svou polohu v blízkosti NP 
Kornati je toto středisko velmi vyhledávané zejména u osob s vlastním člunem 
- na vyžádání možno rezervovat místo pro uvázání člunu (počet míst je ome-
zen - platí se na místě). Díky poklidné atmosféře a krásnému koupání také 
ideální pro rodinnou dovolenou.  

Cena zahrnUje: PoKoje - 7x ubytování , 7x polopenzi, pobytovou taxu, zákonné 
pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. APARmáNy - 7x ubytování, spotřebu vody a 
energie, používání kuchyňského vybavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závě-
rečný úklid, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb.

HR-039P / Cena za oSobU/t ýden (kč) od 6 890 Kč / os.
PoKoj

PřI
 PočTu
oSoB

5.5.-19.5. 19.5.-16.6. 16.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8.

15.9.-29.9. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 18.8.-1.9. —

1/2+1 SWCB 2 6 890 7 590 9 690 10 690 10 990
1/2+2 SWCB 2 6 890 7 590 9 690 10 690 10 990
Možné nástupy na pobyt denně denně So So So

SleVy: dítě do 4 let na přistýlce - ZDARMA. Dítě od 4 do 12 let na přistýlce - sleva 50 %.

HR-0391 / Cena za oSobU/t ýden (kč) od 1 890 Kč / os.
APARTmáN

PřI
 PočTu
oSoB

5.5.-19.5. 19.5.-16.6. 16.6.-7.7. 7.7.-28.7. 28.7.-18.8.

15.9.-29.9. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 18.8.-1.9. —

1/A2+1 AP 3 2 490 2 790 4 390 5 290 5 890
1/B2+2 AP 4 2 490 2 890 4 390 4 990 5 890
1/C4+2 AP 6 1 890 2 290 2 990 3 590 3 990
Možné nástupy na pobyt denně denně denně So So

SleVy: dítě do 4 let bez nároku na lůžko - ZDARMA.

DopRAvA:    

možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu, osoby 
do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den. APARTmáNy - možnost dokoupení 
polopenze - dítě do 4 let - zDARmA, dítě od 4 do 12 let - 2190 Kč/os./týden, osoba 
od 12 let - 4390 Kč/os./týden, snídaní - dítě do 4 let - zDARmA, dítě od 4 do 12 
let - 990 Kč/os./týden, osoba od 12 let - 1890 Kč/os./týden. Na vyžádání: dětská 
postýlka pro dítě do 4 let - v termínech do 7.7. a od 1.9. - zDARmA, 7.7.- 1.9. se na 
místě platí 4 euR/den.

500 vZDálenost 
oD Moře

Dítě 
ZDARMA kliMAtiZAce wi-fi

ZDARMA
pláž  
pRo Děti

–5 % do 31. 3.
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Chorvatsko  >  PIROVaC

hotel Miran 

Poloha: v malé zátoce mezi olivovými a borovými háji, cca 1 km od centra městeč-
ka Pirovac, cca 12 km od města Vodice. VybaVení: restaurace, aperitiv bar, smě-
nárna, WI-FI na recepci ZDARMA, TV místnost, parkoviště, taneční terasa. Hotel 
nemá výtah. UbytoVání: 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, telefonem, 
lednička (na vyžádání za poplatek) s možností přistýlky a balkonu. StraVoVání: 
polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, plná penze - snídaně, oběd a večeře 
formou bufetu, služby ALL INCLuSIVE Light - plná penze formou bufetu s nápoji 
v době podávaní jídla. Pláž: přírodní, oblázkovo-kamenitá, cca 30 m, sprchy na 
pláži, lehátka a slunečníky na pláži za poplatek. SPort: venkovní bazén s mořskou 
vodou, sportovní hřiště, dětské hřiště, animace, hřiště pro plážový volejbal, teniso-
vé kurty, vodní sporty dle místní nabídky. Poznámka: parkoviště za poplatek - cca 
6 EuR/den platí se na místě. Pokoje označené AC mají navíc klimatizaci.

HR-153M / cena za oSobU/t ýden (kč) od 6 890 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTu
oSoB

STRAVA
28.4.-26.5. 26.5.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-25.8.

22.9.-6.10. 8.9.-22.9. 25.8.-8.9. —

1/2+1 SWCB 2 Polopenze 6 890 8 890 11 990 13 690
1/2+1 SWCBM 2 Polopenze 7 390 9 390 12 990 14 990
1/2+1 SWCBM-aC 2 Polopenze 7 590 10 390 13 990 16 290
1/2+1 SWCB 2 Plná penze 9 290 11 390 14 590 16 290
1/2+1 SWCBM 2 Plná penze 9 790 11 690 15 690 17 490
1/2+1 SWCBM-aC 2 Plná penze 9 990 12 690 16 690 18 790
1/2+1 SWCB 2 All inclusive Light 9 590 11 690 15 390 17 290
1/2+1 SWCBM 2 All inclusive Light 9 990 12 390 16 390 18 490
1/2+1 SWCBM-aC 2 All inclusive Light 10 290 13 490 17 490 19 790
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně

SleVy: dítě do 12 let se 2 dospělými - ZDARMA. Děti do 12 let s 1 dospělým - sleva 30 %. 

DopRAvA:    2 790 Kč (z Brna 2 590 Kč) trasa B, C  

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi/plnou penzi/ALL INCLuSIVE Light, po-
bytovou taxu, zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: 
cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 kč/den, 
nad 18 let - 40 kč/den. Na vyžádání: dětská postýlka (6 EuR/den) - platba na místě.

*akce 45 % do 23.6. a od 8.9., v ostatních termínech sleva 30 %, akce 35 % do 23.6. a od 8.9., 
v ostatních termínech sleva 20 %, akce 30 % do 23.6. a od 8.9., v ostatních termínech sleva 15 %, 
akce 25 % do 23.6. a od 8.9., v ostatních termínech sleva 10 %, akce 20 % do 23.6. a od 8.9., 
v ostatních termínech sleva 5 %.

venkovní 
bAZén

Dítě 
ZDARMA 30 vZDálenost 

oD Moře
wi-fi
ZDARMA

vily a mobilní domky Miran 

Poloha: nachází se cca 1 km od centra městečka Pirovac. VybaVení: restaurace, aperitiv 
bar, parkoviště, taneční terasa, WI-FI ZDARMA. UbytoVání: VILY (HR-1531) - typ 1/2+1 AP - 
cca 32 m2, jedna 2lůžková ložnice, možnost přistýlky v denní místnosti, typ 1/3+1 AP - cca 
34 m2, jedna 2lůžková ložnice s přistýlkou, možnost přistýlky v denní místnosti, typ 1/4+1 
AP - cca 38 m2, dvě 2lůžkové ložnice a denní místnost s přistýlkou, typ 1/4+2 AP - cca 48 
m2, dvě 2lůžkové ložnice, možnost přistýlky pro dvě osoby v denní místnosti, vždy denní 
místnost a vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC, SAT TV, balkon nebo terasa. DoMkY 
(HR-1532) - cca 24 m2 - klimatizované dvě 2lůžkové ložnice, denní místnost s rozkládacím 
gaučem, vybaveným kuchyň. koutem, se sprchou a WC, terasou se zahradním nábytkem. 
StraVoVání: vlastní, s možností dokoupení snídaní, obědů, večeří formou bufetu, v hotelu 
Miran. Pláž: přírodní, oblázkovo-kamenitá, cca 30 m. SPort: venkovní bazén s mořskou 
vodou u hotelu Miran, sportovní hřiště, dětské hřiště, tenisové kurty, možnost zapůjčení 
jízdních kol, vodní sporty. Poznámka: domky - závěrečný úklid, ložní prádlo a ručníky se 
platí na recepci - 35 EuR/domek. jedno parkovací místo/domek ZDARMA. Další parkoviště 
za poplatek cca 5 EuR/den - platí se na místě. Povinná vratná kauce 150 EuR/domek - 
slouží na případnou úhradu poškozeného vybavení - platí se na místě. 

HR-1531, 2 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 3 190 Kč / os.
VILA / DoMEk

PřI
 PočTu
oSoB

28.4.-26.5. 26.5.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-25.8.

22.9.-13.10. 8.9.-22.9. 25.8.-8.9. —

hr-1531 - VILy MIrAN

1/2+1 aP 2 4 990 6 290 8 290 9 990
1/3+1 aP 2 4 990 6 690 8 990 10 690
1/4+1 aP 4 3 190 3 590 5 490 6 790
1/4+2 aP 4 4 190 5 190 7 990 9 790
hr-1532 - MOBILNÍ dOMKy MIrAN

1/4+2 MH 4 3 790 4 990 6 490 8 590
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně
SleVy Pro VIly: dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA, dítě do 12 let na přistýlce ZDARMA. 
osoba na 3. lůžku v 1/3+1 Ap - ZDARMA. SleVy Pro mobIlní domky: osoba na přistýlce - ZDARMA. Přistýlka 
je vhodná maximálně pro 1 dospělou osobu a dítě do 12 let.

DopRAvA:    2 790 Kč (z Brna 2 590 Kč) trasa B, C  

cena zahrnUje: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského 
vybavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 kč/den, nad 18 let - 40 kč/den. Na vyžádá-
ní: dětská postýlka (cca 6 EuR/den). Možnost dokoupení snídaně/polopenze/plné 
penze/ALL INCLuSIVE Light - děti do 12 let ZDARMA, osoby od 12 let - na ceny se 
informujte v Ck.
*AkCE viz. Hotel Miran

30 vZDálenost 
oD Moře

wi-fi
ZDARMA

Dítě 
ZDARMA

pobyt Možný 
se pseM

–45 % do 31. 12.*

–35 % do 31. 1.*

–30 % do 28. 2.*

–25 % do 31. 3.*

–20 % do 30. 4.*

–45 % do 31. 12.*

–35 % do 31. 1.*

–30 % do 28. 2.*

–25 % do 31. 3.*

–20 % do 30. 4.*

Sčítejte se slevou 5 % 
na 8 a více nocí 

Sčítejte se slevou 5 % 
na 8 a více nocí 

+ +
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Chorvatsko  >  VODICE

wi-fi
ZDARMA

Mobilní domky Vodice 

kliMAtiZAce100 vZDálenost 
oD Moře

Poloha: mobilní domky Vodice se nachází v piniovém háji na okraji letoviska Vo-
dice, cca 1 km od centra města, v blízkosti hotelu Imperial. VybaVení: restaurace, 
aperitiv bar, plážová restaurace, pivnice, TV místnost, WI-FI ZDARMA v lobby baru, 
kongresový sál, směnárna, sejf, parkoviště (za poplatek - u hotelu Imperial). Uby-
toVání: velikost cca 24 m2 - klimatizované dvě 2lůžkové ložnice s denní místností 
s rozkládacím gaučem, se sprchou a WC, SAT TV, vybaveným kuchyň. koutem, 
terasou se zahradním nábytkem. ke každému domku náleží 1 parkovací místo 
ZDARMA. StraVoVání: vlastní, s možností dokoupení snídaně/polopenze/plné pen-
ze - snídaně, oběd, večeře formou bufetu v restauraci hotelu Imperial. Ceny na 
www.ckvt.cz. Pláž: oblázková, betonová plata, cca 100 m, sprchy na pláži. SPort: 
možnost využití sportovního vybavení hotelu Imperial - vnitřní a venkovní bazén 
s mořskou vodou, dětský bazén, sauna, masáže, fitness, solárium, hřiště pro mí-
čové hry, dětské hřiště, tenisové kurty, animace, vodní sporty. Vnitřní bazén mimo 
provoz 1.6.-1.10. Poznámka: závěrečný úklid se platí na recepci - 35 EuR/domek. 
Povinná vratná kauce 100 EuR/domek - slouží na případnou úhradu poškozeného 
vybavení. Pobyt se psem cca 9 EuR/den - platba na místě. 

HR-1701 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 2 590 Kč / os.
DoMEk

PřI
 PočTu
oSoB

31.3.-28.4. 28.4.-26.5. 26.5.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-25.8.

— 22.9.-13.10. 8.9.-22.9. 25.8.-8.9. —

1/4+2 MH 4 2 590 3 290 4 490 6 790 8 590
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 12 let na přistýlce - ZDARMA. zVláštní SleVy: při zakoupení pobytu v termínech do 23.6. a od 
9.9. vám bude poskytnuta sleva 15 %, při zakoupení pobytu v termínu do 23.6., 8.7.-25.8. a od 9.9. na více nocí 
vám bude poskytnuta sleva 5 %.

DopRAvA:     2 790 Kč (z Brna 2 590 Kč) trasa B, C  

cena zahrnUje: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského 
vybavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 kč/den, nad 18 let - 40 kč/den. Na vyžádání: 
dětská postýlka cca 6 EuR/den.

*akce 45 % do 23.6. a od 8.9., v ostatních termínech sleva 30 %, akce 35 % do 23.6. a od 8.9., 
v ostatních termínech sleva 20 %, akce 30 % do 23.6. a od 8.9., v ostatních termínech sleva 15 %, 
akce 25 % do 23.6. a od 8.9., v ostatních termínech sleva 10 %, akce 20 % do 23.6. a od 8.9., 
v ostatních termínech sleva 5 %.

Doporučujeme pro náročné Poloha: krásný moderní hotel v blíz-
kosti pláže, cca 600 m od centra měs-

ta Vodice. VybaVení: restaurace, aperitiv bar, WI-FI na recepci ZDARMA, směnár-
na, výtah, terasa, parkoviště. UbytoVání: klimatizované 1-2lůžkové pokoje se 
sprchou a WC, SAT TV, WI-FI ZDARMA, minibarem, telefonem, fénem, sejfem, 
s balkonem, s možností 2 přistýlek (rozkládací gauč vhodný pro 2 děti do 12 let 
nebo pro 1 dospělou osobu). StraVoVání: snídaně - formou bufetu, polopenze - 
snídaně formou bufetu, večeře výběrem ze 3 menu, plná penze - snídaně formou 
bufetu, oběd a večeře výběrem ze 3 menu. Pláž: oblázková, betonová plata, cca 
50 m. SPort: venkovní bazén se sladkou vodou, lehátka a slunečníky u bazénu 
ZDARMA (v omezeném množství), fitness (za poplatek), možnost zapůjčení auta 
(za poplatek). Poznámka: možnost parkování v garáži 8 EuR/den, parkoviště 5 
EuR/den - platba na místě. Pobytová taxa - cca 1,1 EuR/os./den - platí se na 
místě

HR-239M / cena za oSobU/t ýden (kč)                                        od 10 990 Kč / os.
Pokoj

PřI
PočTu
oSoB

STRAVA
3.3.-5.5. 5.5.-2.6. 2.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-18.8.

6.10.-1.12. 15.9.-6.10. 1.9.-15.9. 18.8.-1.9. —

1/2+2 SWCB 2 Snídaně 10 990 12 690 15 490 16 790 18 290
1/2+2 SWCBM 2 Snídaně 11 490 12 990 16 790 17 990 19 590
1/1 SWCB 1 Snídaně 13 390 14 990 19 390 20 590 22 190
1/1 SWCBM 1 Snídaně 13 890 15 490 20 590 21 890 23 390
1/2+2 SWCB 2 Polopenze 12 890 14 590 17 590 18 790 20 390
1/2+2 SWCBM 2 Polopenze 13 390 14 990 18 790 19 990 21 590
1/1 SWCB 1 Polopenze 15 290 16 990 21 390 22 690 24 190
1/1 SWCBM 1 Polopenze 15 790 17 390 22 690 23 890 25 490
1/2+2 SWCB 2 Plná penze 14 790 16 490 19 590 20 890 22 390
1/2+2 SWCBM 2 Plná penze 15 290 16 990 20 890 22 190 23 690
1/1 SWCB 1 Plná penze 17 190 18 890 23 390 24 690 26 190
1/1 SWCBM 1 Plná penze 17 690 19 290 24 690 25 990 27 490
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně
SleVy: 3. dítě do 6 let se 2 dospělými bez nároku na lůžko se stravou – ZDARMA. Dítě do 6 let se 2 dospělými 
na přistýlce - sleva 60 %. Dítě od 6 do 12 let se 2 dospělými - sleva 40 %. Dítě do 12 let s 1 dospělým - sleva - 30 %. 
Osoba od 12 let se 2 dospělými - sleva 20 %. 

DopRAvA:     2 790 Kč (z Brna 2 590 Kč) trasa B, C  

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x snídani/polopenzi/plnou penzi, zákonné pojiště-
ní dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně 
pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 kč/den, nad 18 let - 40 kč/den. Na 
vyžádání: dětská postýlka cca 8 EuR/den.

kliMAtiZAce50 venkovní 
bAZén

vZDálenost 
oD Moře

hotel Miramare 

pobyt Možný 
se pseM

wi-fi
ZDARMA

Vily Matilde, Hotel Duje a Vybrané apartmány Vodice – Biograd na Moru na www.ckvt.cz  |

–45 % do 31. 12.*

–35 % do 31. 1.*

–30 % do 28. 2.*

–25 % do 31. 3.*

–20 % do 30. 4.*

Sčítejte se slevou 5 % 
na 8 a více nocí 

+

–10 % do 31. 3.
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hotel Imperial Park , depandance Flora/Madera , vily Rivijera 

Poloha: renovovaný hotel Imperial Park (HR-034I), depandance Flora/Madera (HR-034F) 
a vily Rivijera (HR-034R) se nachází v piniovém háji na okraji letoviska Vodice, cca 1 km 
od centra města. VybaVení: klimatizovaná restaurace, aperitiv bar, TV místnost, WI-FI 
ZDARMA v lobby baru a na recepci, směnárna, výtah, sejf, parkoviště. UbytoVání: hotel 
a depandance - 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, balkonem, SAT TV, telefonem, s mož-
ností přistýlky. Pokoje označené Su (v hotelu Imperial Park) jsou nově rekonstruované 
klimatizované, s minibarem a fénem. Pokoje označené ST se nachází v druhé části hotelu 
(propojené tunelem). Pokoj typu 1/2+2+1 FAMILY RooM má 2 propojené 2 lůžkové pokoje 
s možností jedné přistýlky - na ceny se informujte v CkVT. Vily - klimatizované 2lůžkové 
pokoje s možností přistýlky, se sprchou a WC, balkonem, telefonem, minibarem, fénem, 
SAT TV. StraVoVání: polopenze - snídaně a večeře formou bufetu. Na další typy stravo-
vání se informujte v CkVT. Pláž: oblázková, betonová plata, cca 100 m, sprchy na pláži. 
SPort: vnitřní a venkovní bazén s mořskou vodou, dětský bazén, sauna, masáže, fitness, 
solárium, billiard, hřiště pro míčové hry, dětské hřiště, tenisové kurty, animace, vodní 
sporty. Vnitřní bazén mimo provoz 1.6.-1.10. Poznámka: parkování za poplatek - cca 8 
EuR/den. Depandance je vhodná pro nenáročnou klientelu.

HR-034i / cena za oSobU/t ýden (kč) od 8 390 Kč / os.
Pokoj

PřI
PočTu
oSoB

21.4.-28.4. 28.4.-26.5. 26.5.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-25.8.

6.10.-27.10. 22.9.-6.10. 8.9.-22.9. 25.8.-8.9. —

1/2+1 SWCB-ST 2 8 390 8 990 12 190 14 990 17 990
1/2+1 SWCBM-ST 2 8 990 9 990 12 990 15 990 18 490
1/2+2+1 FaMilY ROOM 4 9 390 10 290 13 290 16 290 18 890
1/2+1 SWCB-Su 2 9 790 10 490 13 490 17 490 19 790
1/2+1 SWCBM- Su 2 10 490 11 190 13 990 18 690 20 590
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně
SleVy Pro Pokoj 1/2+1: dítě do 12 let na přistýlce se 2 dospělými - ZDARMA. Druhé dítě do 7 let bez nároku 
na lůžko se stravou - ZDARMA. Druhé dítě od 7 do 12 let bez nároku na lůžko se stravou v období do 23.6. a od 
8.9. - ZDARMA, 23.6.-8.9. - sleva 50 %. Dospělá osoba na přistýlce - sleva 20 %. 

DopRAvA:    2 790 Kč (z Brna 2 590 Kč) trasa B, C  

HR-034F / cena za oSobU/t ýden (kč) od 7 490 Kč / os.
Pokoj

PřI
PočTu
oSoB

26.5.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-25.8.

8.9.-22.9. 25.8.-8.9. —

1/2+1 SWCB 2 7 490 8 890 11 890
Možné nástupy na pobyt denně denně denně
SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu ZDARMA. Dítě do 7 let na přistýlce se 2 dospělými: v termínu do 
7.7. a od 25.8. - ZDARMA, v termínu 7.7.-25.8. sleva 80 %. Dítě 7-12 let na přistýlce se 2 dospělými: v termínu do 7.7. 
a od 25.8. - ZDARMA, v termínu 7.7.-25.8. sleva 60 %. Dítě do 7 let bez nároku na lůžko se stravou - ZDARMA. Dítě 
od 7 do 12 let bez nároku na lůžko se stravou v termínu do 7.7. a od 25.8. ZDARMA, v termínu 7.7.-25.8. - sleva 50 %. 

DopRAvA:    2 790 Kč (z Brna 2 590 Kč) trasa B, C  

HR-034R / cena za oSobU/t ýden (kč)                                            od 6 390 Kč / os.
Pokoj

PřI
PočTu
oSoB

28.4.-26.5. 26.5.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-25.8.

22.9.-18.10. 8.9.-22.9. 25.8.-8.9. —

1/2+1 SWCB-ECO 2 6 390 9 490 10 390 12 890
1/2+1 SWCB-ST 2 6 890 10 290 12 790 16 990
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně
SleVy: dítě do 12 let na přistýlce se 2 dospělými - ZDARMA. Druhé dítě do 7 let bez nároku na lůžko se stravou 
- ZDARMA. Druhé dítě od 7 do 12 let bez nároku na lůžko se stravou v období do 7.7. a od 25.8. - ZDARMA, v období 
7.7.-25.8. - sleva 50 %. Dítě 12-18 let na přistýlce v období do 7.7. a od 25.8. - ZDARMA, v období 7.7.-25.8. - sleva 30 %. 
Dítě do 12 let s 1 dospělým - sleva 30 %. 

DopRAvA:    2 790 Kč (z Brna 2 590 Kč) trasa B, C  

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den. 
*akce 45 % do 23.6. a od 8.9., v ostatních termínech sleva 30 %, akce 35 % do 23.6. a od 8.9., v ostatních 
termínech sleva 20 %, akce 30 % do 23.6. a od 8.9., v ostatních termínech sleva 15 %, akce 25 % do 23.6. 
a od 8.9., v ostatních termínech sleva 10 %, akce 20 % do 23.6. a od 8.9., v ostatních termínech sleva 5 %. 
Slevy jsou platné pro dep. Flora/Madera a vily Rivijera, slevy pro hotel Imperial Park na www.ckvt.cz.

Dítě 
ZDARMA 100 vZDálenost 

oD Moře
wi-fi
ZDARMA

Příklad pokoje Superior

Příklad pokoje Standard

venkovní 
bAZén

pláž  
pRo Děti

vnitřní 
bAZén

–45 % do 31. 12.*

–35 % do 31. 1.*

–30 % do 28. 2.*

–25 % do 31. 3.*

–20 % do 30. 4.*

Sčítejte se slevou  
5 % na 8 a více nocí  

+
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hotel Olympia 

100 vZDálenost 
oD Moře wellnesskliMAtiZAce

Doporučujeme pro rodiny s dětmi Poloha: moderní hotel olympia, vzdále-
ný cca 500 m od centra Vodic. VybaVení: 

restaurace, plážová restaurace, plážový bar, aperitiv bar, lobby bar, směnárna, pro-
dejna suvenýrů, kadeřnický a kosmetický salón, kongresový sál, výtah, terasa, parko-
viště. UbytoVání: nově zrekonstruované klimatizované 1-2lůžkové pokoje s možností 
přistýlky, se sprchou a WC, SAT TV, telefonem, WI-FI ZDARMA, minibarem, fénem, 
sejfem. Všechny pokoje mají balkon orientovaný na park nebo mořskou stranu. Stra-
VoVání: snídaně formou bufetu s možností dokoupení večeří formou bufetu. Pláž: 
oblázková s jemným štěrkem, částečně betonová, cca 100 m, sprchy na pláži. SPort: 
venkovní a vnitřní bazén se sladkou vodou, lehátka u bazénu ZDARMA v omezeném 
množství, dětský bazén, tenisové kurty za poplatek, wellness a beauty centrum, ma-
sáže, fitness, sauna, animace pro děti, sportovní hřiště, stolní tenis, billiard, proná-
jem kol, vodní sporty dle místní nabídky. Poznámka: parkování za poplatek - cca 7 
EuR/den - platí se na místě. Možnost parkování v garáži za poplatek cca 12 EuR/den 
- na vyžádání, platí se na místě. Pobytová taxa cca 1,10 EuR/os./den - platí se na 
místě. 

HR-041O / cena za oSobU/t ýden (kč)                                         od 11 190 Kč / os.
Pokoj

PřI
PočTu
oSoB

5.5.-9.6. 9.6.-7.7. 7.7.-18.8.

8.9.-22.9. 18.8.-8.9. —

1/2+1 SWCB 2 11 190 13 390 17 390
1/2+1 SWCBM- Su 2 12 990 15 490 19 990
1/1 SWCB-ST 1 17 690 21 290 27 490
Možné nástupy na pobyt denně denně denně
SleVy: dítě do 6 let na přistýlce - ZDARMA. Dítě od 6 do 13 let na přistýlce - sleva 50 %. Osoba od 13 let na přistýlce - sle-
va 20 %. zVláštní SleVy: v termínu pobytu 7.7.-14.7. a 11.8.-18.8. vám na 7 denní pobyt poskytneme mimořádnou slevu 
10 % (nástup v sobotu), v termínu pobytu 5.5. - 8.6. vám poskytneme mimořádnou slevu 7 %. Mimořádné slevy nelze kom-
binovat se slevou za včasný nákup. Osobám od 60 let poskytneme navíc slevu 10 % - lze kombinovat s ostatními slevami.

DopRAvA:     2 790 Kč (z Brna 2 590 Kč) trasa B, C  

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x snídani, zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. 
možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 
let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den, večeří do 7.7. a od 18.8. - 3590 kč/os./týden, 7.7. 
- 18.8. 4790 kč/os./týden. Na vyžádání: dětská postýlka (8 EuR/den) - platí se na místě. 

Chorvatsko  >  VODICE

wi-fi
ZDARMA

Dítě 
ZDARMA

hotel Punta  a vila arausa 

Poloha: moderní hotel a renovovaná depandance hotelu v borovém háji, cca 200 m od 
centra města. VybaVení: centrální hotelová restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar, 
kongresový sál, směnárna, sejf, terasa, parkoviště. Společenské prostory jsou klimatizova-
né. UbytoVání: HoTEL (HR-040u) - klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, balko-
nem, SAT TV, telefonem, minibarem, sejfem, fénem, WI-FI ZDARMA, s možností přistýlky. 
V hotelu - pokoje ST - v nižších poschodích, pokoje Su - horní patra s přímým pohledem na 
moře. VILA (HR-040P) - klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, balkonem, SAT 
TV, telefonem, minibarem, fénem, WI-FI ZDARMA, s možností přistýlky. StraVoVání: polo-
penze - snídaně a večeře formou bufetu. Na ceny plné penze se informujte v CkVT. Pláž: 
oblázkovo-kamenitá, betonová plata, cca 50 - 100 m. SPort: venkovní bazén s mořskou 
vodou a vnitřní bazén se sladkou vodou, dětský bazén, wellness, sauna, masáže, whirlpool, 
fitness ZDARMA, minigolf, hřiště pro míčové hry, dětské hřiště, aerobic, animace, vodní 
sporty, půjčovna kol. Poznámka: poplatek za parkování - cca 7 EuR/den - platí se jednorá-
zově na recepci. 

HR-040u,P/ cena za oSobU/t ýden (kč)                                           od 8 590 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTu
oSoB

5.5.-26.5. 26.5.-16.6. 16.6.-7.7. 7.7.-25.8.

29.9.-6.10. 15.9.-29.9. 25.8.-15.9. —

hr-040U – hOTEL pUNTA

1/2+1 SWCB-ST 2 9 990 12 990 15 990 18 290
1/2+1 SWCBM- Su 2 11 490 14 790 17 790 19 590
hr-040p – VILA ArAUSA

1/2+1 SWCB-ST 2 8 590 11 190 13 990 16 590
1/2+1 SWCBM- Su 2 9 590 11 990 15 490 17 590
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě do 7 let se 2 dospělými - ZDARMA. Dítě od 7 
do 12 let s 2 dospělými ZDARMA, v termínech 16.6.-15.9. - sleva 50 %. Dítě do 7 let s 1 dospělým - sleva 50 %. Dítě 
od 7 do 12 let s 1 dospělým - sleva 30 %. Osoba od 12 let se 2 dospělými - sleva 20 %. Druhé dítě bez lůžka do 6 
let - ZDARMA - na vyžádání. zVláštní SleVy: při zakoupení pobytu na 7, 14 nebo 21 nocí v termínu 3.1.-15.6. 
a 15.9.-28.12. vám poskytneme mimořádnou slevu 15 %.

DopRAvA:  

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle zá-
kona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den. Na vyžádání: dětská 
postýlka (5 EuR/den).

* AkCE platí pro termíny pobytů na 7 nocí do 16.6. a od 15.9., v ostatních termínech 
sleva 20 %. **AkCE platí pro termíny pobytů na 7 nocí do 16.6. a od 15.9., v ostat-
ních termínech sleva 15 %.***AkCE platí pro termíny pobytů na 7 nocí do 16.6. a od 
15.9., v ostatních termínech sleva 10 %.

kliMAtiZAce50 vZDálenost 
oD Moře

pláž  
pRo Děti

wi-fi
ZDARMA

Hotel Olympia Sky – vodice na www.ckvt.cz  |

–35 % do 31. 12.*

–30 % do 28. 2.**

–10 % do 31. 3.***

–15 % do 31. 1.

–10 % do 31. 3.
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Solaris – amadria Park 

Chorvatsko  >  šIbENIK – SOLaRIS

rozsáhlý hotelový a sportovně-relaxační komplex amadria Park 
(dříve solaris Beach resort), který leží v zátoce obklopené boro-
vým lesem cca 6 km od městečka Šibenik, je známý jako nejlépe 
vybavené středisko na jadranu. areál nabízí možnost širokého 
sportovního a společenské vyžití.

V r. 2013 byl v resortu nově otevřen největší Aquapark v regionu – sklu-
zavky, whirlpool, 200 m dlouhá „líná“ řeka, vodní efekty, dětská zóna, 
atd. (denní vstupné se platí na místě – dítě do 6 let – cca 11 EuR/den/
vstup, osoby od 6 let – cca 15 EuR/den/vstup.)

V blízkosti hotelu Ivan se nachází Wellness centrum – 6 vnitřních bazé-
nů se slanou i sladkou vodou různých teplot, whirlpool, vodní aerobik, 
sauna (za poplatek) – hosté hotelu Ivan mají vstup ZDARMA, ostatní za 
poplatek (dítě do 3 let ZDARMA, od 3-16 let – cca 13,30 EuR/vstup, od 
16 let cca 20 EuR/vstup – platí se na místě).

Amadria Park – ein neues Hotelkonzept von Solaris & Milenij

AMADRIA PARK 
www.amadriapark.com  
info@amadriapark.com 
+385 22 361 001

Resort tvoří hotely: 
amadria Park hotel andrija **** 
tématický hotel pro děti vybaven v souladu 
s potřebami rodin s dětmi do 10 let

amadria Park Ivan **** + 
elegantní hotel vhodný i pro obchodní cesty

amadria Park jakov ****
renovovaný hotel (v r. 2018) vhodný převážně pro 
rodiny s dětmi

amadria Park jure **** +  
stylový hotel pro nezapomenutelnou dovolenou

a Solaris hotel Niko ***  
ideální pro relaxaci a odpočinek

součástí komplexu je i apartmánové středisko 
Villas Kornati **** se Solaris Yacht Marinou.

VybaVení areálU: restaurace, aperitiv bary, terasy, WI-FI (za poplatek), směnárny, ob-
chody se suvenýry, stylová dalmátská vesnička Ethno Village tvořena kamennými domy 
nabízející místní speciality, italská restaurace Trattoria, Steak house, Cake and Sweet 
Dreams house s nabídkou špičkových sladkých pochutin, plážový En Vougue Beach 
Club oblíbený zejména u mladé generace. Pláž: 4 km dlouhá, oblázková, písčitá, beto-
nová plata (lehátka a slunečníky na pláži za poplatek). Parkování za poplatek – 8 EuR/
den (červenec-srpen), v ostatních termínech 5 EuR/den. SPort: každý hotel má svůj 
bazén s mořskou vodou pro své hotelové hosty, lehátka a slunečníky u bazénu pro hote-
lové hosty ZDARMA (v omezeném množství). Dále tenisové kurty, stolní tenis, animace, 

aerobic, plážový volejbal, minigolf, půjčovna kol, dětská hřiště, vodní sporty, pro děti – , 
pirátský golf, turistický vláček, dětský klub SoLARko (pouze pouze pro hosty hotelu 
Andrija) – animace pro děti, trampolínky a spousta atrakcí pro celou rodinu.
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amadria Park hotel andrija 

Doporučujeme pro rodiny s dětmi VybaVení: restaurace pro dospělé i pro 
děti s vybaveným koutem pro maminky, 

dětská recepce, herna, směnárna, internetový koutek a WI-FI za poplatek, parkoviště. 
UbytoVání: klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, telefonem, sejfem, 
minibarem, fénem, některé s možností přistýlky pro dítě do 12 let. Pokoj typu 1/1+1 SL  
- 1lůžkový pokoj (13 m2) s francouzským lůžkem 140x190 cm pro 2 osoby, s malým balko-
nem. Pokoj typu 1/2+2 SWCFB a pokoj typu 1/2+2 SWCB - 2lůžková ložnice s patrovou 
postelí vhodnou pro 1-2 děti do 12 let. Typ FB je s francouzským oknem, typ pokoje B 
s balkonem. Typ pokoje 1/4+4 SWCB - pokoj max. pro 8 osob - dvě 2 lůžkové ložnice s 
možností 4 přistýlek (2x patrová postel vhodná pro děti do 12 let), pokoje jsou propojeny 
dveřmi a s balkonem. StraVoVání: snídaně - formou bufetu, s možností dokoupení veče-
ří. Na ceny večeří se informujte na www.ckvt.cz. Poznámka: parkování za poplatek - v 
termínu 1.7.-31.8. - 8 EuR/den, v ostatních termínech - 5 EuR/den, platí se na místě. kli-
enti mohou využívat ZDARMA pouze hotelový bazén, kde jsou ubytováni. Lehátka a 
slunečníky u bazénu ZDARMA v omezeném množství. Pokoje typu 1/2+2 SWCFB s fran-
couzským balkonem jsou na vyžádání.

HR-042D / cena za oSobU/t ýden (kč)                                             od 9 990 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTu
oSoB

12.5.-9.6. — — 9.6.-30.6. 30.6.-21.7. — 21.7.-18.8.

— 8.9.-22.9. 1.9.-22.9. — — 18.8.-1.9. —

1/1+1 Sl 2 9 990 10 190 11 190 12 590 15 390 15 590 16 890
1/2+1 SWC 2 11 690 11 890 12 990 14 490 17 790 17 990 19 490
1/2+2 SWCFB 3 12 690 12 890 13 990 15 890 19 390 19 790 21 890
1/2+2 SWCB 3 14 790 14 990 16 590 18 690 22 790 22 990 24 990
1/4+4 SWCB 4 27 290 27 790 30 290 33 990 41 490 41 990 45 690
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně denně

SleVy Pro Pokoj 1/1+1 a 1/2+1: dítě od 3 do 12 let se 2 dospělými - ZDARMA. Dítě od 3 do 12 let s 1 
dospělým - sleva 40 %.SleVy Pro Pokoj 1/2+2 a 1/4+4: dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDAR-
MA. Dítě od 3 do 12 let se 2 dospělými - ZDARMA. osoba od 3 let na základním lůžku se 2 dospělými v pokoji 
1/4+4 - ZDARMA.

DopRAvA:   2 790 Kč (z Brna 2 590 Kč) trasa B, C 

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x snídaní, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle záko-
na č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu, osoby do 18 let - 30 kč/den, nad 18 let - 40 kč/den. Na vyžádání: dětská 
postýlka - ZDARMA.

kliMAtiZAce50 venkovní 
bAZén

vnitřní 
bAZén

vZDálenost 
oD Moře

Chorvatsko  >  šIbENIK – SOLaRIS

amadria Park hotel Ivan +

Doporučujeme pro páry VybaVení: restaurace, aperitiv bar, tera-
sa, směnárna, internetový koutek a WI-FI 

za poplatek, parkoviště. UbytoVání: klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, 
SAT TV, telefonem, minibarem, fénem, sejfem. Pokoje označené FB - mají navíc fran-
couzský balkon. Pokoj 1/2+1/2 SWCFB (pro 2 dospělé a 1-2 děti do 16 let) - dva 
2lůžkové pokoje vedle sebe, které nejsou propojené dveřmi, 1/2+2 SWC (pro 2 dospě-
lé a 1-2 děti do 12 let) – dva 2lůžkové pokoje propojené dveřmi. StraVoVání: snídaně 
formou bufetu, s možností dokoupení večeří formou bufetu. Na ceny se informujte na 
www.ckvt.cz. Poznámka: parkování za poplatek - v termínu 1.7.-31.8. - 8 EuR/den, v 
ostatních termínech - 5 EuR/den, platí se na místě. klienti mohou využívat ZDARMA 
pouze hotelový bazén. Lehátka a slunečníky u bazénu ZDARMA v omezeném množ-
ství. Pokoje typu 1/2+2 SWC jsou na vyžádání.

HR-042i / cena za oSobU/t ýden (kč)                                         od 10 290 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTu
oSoB

12.5.-9.6. — 9.6.-30.6. — 30.6.-21.7. — 21.7.-18.8.

— 8.9.-22.9. — 1.9.-8.9. — 18.8.-1.9. —

1/2 SWC - aTRiuM 2 10 290 10 390 11 990 12 890 16 490 16 790 17 990
1/2 SWC 2 11 490 11 590 13 290 13 990 18 190 18 490 19 990
1/2 SWCFB 2 12 190 12 390 14 290 14 990 19 390 19 690 21 490
1/2+1/2 SWC 3 16 290 16 590 19 990 21 290 26 690 27 190 29 490
1/2+2 SWC 3 21 290 21 490 24 490 26 190 34 990 35 890 38 990
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. SleVy Pro Pokoj 1/2: dítě od 3 do 12 let s 1 
dospělým - sleva 40 %. SleVa Pro Pokoj 1/2+1/2: dítě od 3 do 16 let na základním lůžku se 2 dospělými - 
ZDARMA. SleVa Pro Pokoj 1/2+2: dítě od 3 do 12 let na základním lůžku se 2 dospělými - ZDARMA.

DopRAvA:   2 790 Kč (z Brna 2 590 Kč) trasa B, C 

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x snídani, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle záko-
na č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně storna zájezdu, 
osoby do 18 let - 30 kč/den, nad 18 let - 40 kč/den. Na vyžádání: dětská postýlka (cca 
6 EuR/den) - platí na místě.

Příklad pokoje hotelu IVAN

kliMAtiZAce50 venkovní 
bAZén

vnitřní 
bAZén wellnessvZDálenost 

oD Moře
pláž  
pRo Děti

–10 % do 28. 2. –10 % do 28. 2.



106  |  vítkoviCe tours – Česká jeDniČka na jaDranu

Chorvatsko  >  šIbENIK – SOLaRIS

VybaVení: tématická restaurace, aperitiv bar, terasa, internetový koutek a WI-FI za poplatek, 
nové kongresové centrum, parkoviště. UbytoVání: klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou 
a WC, SAT TV, telefonem, minibarem, sejfem. Pokoje označené FB - mají navíc francouzské 
okno, pokoje typu SWCB - mají balkon. Pokoj 1/2(+2) FB je 2lůžkový pokoj s rozkládacím 
gaučem pro 2 děti do 12 let. Pokoj 1/2+1/2 SWCFB a 1/2+1/2 SWCB (pro 2 dospělé a 1-2 
děti do 16 let) - dva 2lůžkové pokoje vedle sebe, které nejsou propojeny dveřmi. Pokoj 1/2+2 
SWCFB (pro 2 dospělé a 1-2 děti do 12 let) - dva 2lůžkové pokoje propojené dveřmi. StraVo-
Vání: snídaně formou bufetu, s možností dokoupení večeří formou bufetu. Na ceny večeří se 
informujte na www.ckvt.cz. Poznámka: parkování za poplatek - v termínu 1.7.-31.8. - 8 EuR/
den, v ostatních termínech - 5 EuR/den, platí se na místě. klienti mohou využívat ZDARMA 
pouze hotelový bazén. Lehátka a slunečníky u bazénu ZDARMA v omezeném množství.

HR-042J / cena za oSobU/t ýden (kč)                                         od 10 690 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTu
oSoB

12.5.-9.6. — 9.6.-30.6. — 30.6.-21.7. — 21.7.-18.8.

— 8.9.-22.9. — 1.9.-8.9. — 18.8.-1.9. —

1/2 SWC 2 10 690 10 890 12 590 13 290 17 190 17 590 18 990
1/2 SWCFB 2 11 890 11 990 13 990 14 790 18 990 19 490 21 190
1/2 SWCB 2 12 990 13 290 15 390 16 290 20 990 21 390 23 290
1/2(+2)SWCFB 3 14 590 14 890 18 390 19 190 22 490 22 790 24 790
1/2+1/2 SWCFB 3 15 990 16 290 19 890 20 990 26 390 26 890 29 290
1/2+1/2 SWCB 3 18 390 18 590 21 590 22 890 29 190 29 790 32 390
1/2+2 SWCFB 3 20 990 21 290 24 190 25 890 34 790 35 590 38 790
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. SleVy Pro Pokoj 1/2+1/2: dítě do 16 let 
na základním lůžku se 2 dospělými - ZDARMA. SleVa Pro Pokoj 1/2+2 a 1/2(+2): dítě od 3 do 12 let na 
základním lůžku nebo na přistýlce se 2 dospělými - ZDARMA. SleVa Pro Pokoj 1/2: dítě od 3 do 12 let  
s 1 dospělým - sleva 40 %.

DopRAvA:   2 790 Kč (z Brna 2 590 Kč) trasa B, C 

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x snídani, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle zákona 
č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně storna zájezdu, osoby 
do 18 let - 30 kč/den, nad 18 let - 40 kč/den. Na vyžádání: dětská postýlka (cca 6 EuR/
den) - platí se na místě.

amadria Park hotel jure + amadria Park hotel jakov 

Doporučujeme pro rodiny s dětmi VybaVení: restaurace, aperitiv bar, tera-
sa, internetový koutek a WI-FI za popla-

tek, parkoviště. UbytoVání: nově rekonstruované klimatizované 2lůžkové pokoje 
s možností 2 přistýlek (patrová postel vhodná pro 1-2 děti do 12 let), se sprchou 
a WC, SAT TV, telefonem, fénem, sejfem, minibarem. Typ pokoje FB je s francouz-
ským balkonem, typ pokoje B s balkonem. Typ 1/4+4 SWC - pokoj max. pro 8 osob 
- dvě 2 lůžkové ložnice s možností 4 přistýlek (2x patrová postel vhodná pro děti 
do 12 let), pokoje jsou propojeny dveřmi, francouzský balkon (pokoje s klasic-
kým balkonem na vyžádání). Minimální obsazení tohoto pokoje jsou 2 dospělé oso-
by a 2 děti.  StraVoVání: snídaně formou bufetu s možností dokoupení večeří. Na 
ceny večeří se informujte na www.ckvt.cz. Poznámka: parkování za poplatek - v ter-
mínu 1.7.-31.8. - 8 EuR/den, v ostatních termínech - 5 EuR/den, platí se na místě. 
Lehátka a slunečníky u bazénu ZDARMA v omezeném množství.

HR-042a / cena za oSobU/t ýden (kč)                                        od 13 490 Kč / os.
Pokoj

PřI
PočTu
oSoB

12.5.-9.6. 9.6.-30.6. — 30.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-28.7. 28.7.-18.8.

8.9.-22.9. — 1.9.-8.9. — 18.8.-1.9. — —

1/2+2 SWCFB 3 13 490 16 590 17 190 18 990 19 590 21 490 21 790
1/2+2 SWCB 3 14 690 18 290 18 990 22 190 22 890 24 590 24 890
1/4+4 SWC 4 20 990 23 990 26 690 39 190 41 890 44 990 45 690
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. SleVa Pro Pokoje 1/2+2: 1. i 2. dítě do 12 let na 
přistýlce - ZDARMA. SleVy Pro Pokoj 1/4+4: 1.,2., 3. i 4. dítě do 12 let na přistýlce - ZDARMA. osoba na 3. i 4. 
lůžku ZDARMA.

DopRAvA:   2 790 Kč (z Brna 2 590 Kč) trasa B, C 

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x snídani, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle zákona č. 
159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně storna zájezdu, osoby do 
18 let - 30 kč/den, nad 18 let - 40 kč/den. Na vyžádání: dětská postýlka - ZDARMA.

kliMAtiZAce kliMAtiZAce50 50venkovní 
bAZén

venkovní 
bAZén

vZDálenost 
oD Moře

vZDálenost 
oD Moře

RoDinné 
pokoje

RoDinné 
pokoje

pláž  
pRo Děti

pláž  
pRo Děti

–10 % do 28. 2. –10 % do 28. 2.
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Chorvatsko  >  šIbENIK – SOLaRIS 

VybaVení: restaurace, aperitiv bar, terasa, směnárna, sejf na recepci, internetový koutek 
a WI-FI za poplatek, parkoviště. UbytoVání: centrálně klimatizované 2lůžkové pokoje, ně-
které s možností přistýlky pro dítě do 12 let, pokoj 1/1+1 SL - 1lůžkový pokoj (13 m2) 
s francouzským lůžkem 140x190 cm pro 2 osoby, s malým balkonem, pokoj 1/2+(2) SWCB 
- 2lůžkový pokoj s rozkládacím gaučem pro 1-2 děti do 12 let, pokoj 1/2+2 dva 2lůžkové 
pokoje propojené dveřmi vhodné pro 2 dospělé osoby a 1-2 děti do 12 let, vždy se sprchou 
a WC, SAT TV, telefonem, minibarem, fénem. StraVoVání: snídaně a večeře formou bufetu. 
Pláž: písčitá, oblázková, betonová plata, cca 50-100 m, vhodná pro děti, sprchy na pláži. 
SPort: venkovní bazén s mořskou vodou Poznámka: parkování za poplatek - v termínu 
1.7.-31.8. - 8 EuR/den, v ostatních termínech - 5 EuR/den, platí se na místě. Lehátka 
a slunečníky u bazénu ZDARMA v omezeném množství.

HR-042N / cena za oSobU/t ýden (kč)                                            od 8 990 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTu
oSoB

12.5.-9.6. — 9.6.-30.6. — 30.6.-21.7. — 21.7.-18.8.

— 8.9.-22.9. — 1.9.-8.9. — 18.8.-1.9. —

1/1+1 Sl 2 8 990 9 190 10 290 10 990 14 690 14 990 16 490
1/2 SWCB 2 9 990 10 190 11 190 11 990 15 790 16 190 17 690
1/2+1 SWCB 2 11 290 11 490 14 490 14 990 17 390 17 690 19 790
1/2+(2) SWCB 2 12 990 13 190 16 590 17 290 19 990 20 290 22 690
1/2+2 SWCB 2 17 290 17 390 18 990 19 990 25 290 25 790 27 890
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně denně

SleVy Pro Pokoj 1/2, 1/2+2: dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě od 3 do 12 let na základním 
lůžku se 2 dospělými - ZDARMA. Dítě od 3 do 12 let s 1 dospělým - sleva 40 %. SleVy Pro Pokoj 1/2+1: dítě od 3 do 
12 let se 2 dospělými - ZDARMA. Dítě od 3 do 12 let s 1 dospělým - sleva 40 %.

DopRAvA:   2 790 Kč (z Brna 2 590 Kč) trasa B, C 

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle zákona 
č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu, 
osoby do 18 let - 30 kč/den, nad 18 let - 40 kč/den. Na vyžádání: dětská postýlka (cca 4 
EuR/den) - platí se na místě.

solaris hotel Niko  

kliMAtiZAce100 vZDálenost 
oD Moře

pláž  
pRo Děti

RoDinné 
pokoje

Dítě 
ZDARMA

villas Solaris Kornati 

Poloha: komfortní apartmány na poloostrůvku, v moderním Solaris resortu. Středisko Šibe-
nik-Solaris je označováno za nejlépe vybavené středisko na jadranu. VybaVení: restaurace, 
aperitiv bar, terasa, směnárna, sejf na recepci, internetový koutek a WI-FI za poplatek, par-
koviště. UbytoVání: klimatizované apartmány typ 1/2+2 AP - velikost 30 m2 - denní míst-
nost s francouzským lůžkem, malá ložnice s patrovou postelí vhodnou pro 2 děti do 12 let, 
balkon, typ 1/3+2 AP - velikost 55 m2 - dvě 2lůžkové ložnice (1 pokoj s lůžkem pro 1 osobu 
nebo palandou a jeden pokoj s manželskou postelí), denní místnost s rozkládacím gaučem 
vhodným pro 2 děti do 12 let, 2 balkony, typ 1/4+3 AP - velikost 70 m2 - dvě 2lůžkové ložnice 
(jedna s manželským lůžkem a s rozkládacím gaučem pro 1 dítě do 12 let a jedna s dvěma 
oddělenými lůžky), denní místnost s kuchyní a rozkládacím gaučem pro 2 děti do 12 let 
s koupelnou a vanou, 2 balkony. Vždy vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC, SAT TV, telefon. 
Pokoje nejsou odděleny dveřmi. StraVoVání: vlastní. Pláž: písčitá cca 800 m, oblázková - cca 
50 m, vhodná pro děti, celková délka pláží - 4 km, sprchy na pláží. SPort: venkovní bazén 
s mořskou vodou, venkovní dětský bazén, tenisové kurty, stolní tenis, animace, aerobic, 
hřiště pro míčové hry, plážový volejbal, minigolf, fitness - za poplatek, půjčovna kol, vodní 
sporty, wellness centrum u hotelu Ivan za poplatek. Poznámka: lehátka a slunečníky u ba-
zénu v omezeném množství.

HR-0421 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 2 390 Kč / os.
APARTMáN

PřI
 PočTu
oSoB

28.4.-19.5. 19.5.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-25.8.

22.9.-13.10. 8.9.-22.9. 25.8.-8.9. —

1/2+2 aP 4 3 190 4 190 6 390 8 690
1/3+2 aP 5 2 990 3 890 5 790 8 590
1/4+3 aP 7 2 390 2 990 4 690 6 990
Možné nástupy na pobyt denně denně denně So

DopRAvA:   2 790 Kč (z Brna 2 590 Kč) trasa B, C 

cena zahrnUje: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského 
vybavení, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt 
dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let 
- 30 kč/den, nad 18 let - 40 kč/den. Na vyžádání: dětská postýlka - cca 4 EuR/den 
(platí se na místě).

*AkCE platí pro termíny pobytů do 23.6. a od 8.9., v ostatních termínech sleva 5 %.

kliMAtiZAce50 venkovní 
bAZén

vZDálenost 
oD Moře

Mobilní domky Solaris – solaris na www.ckvt.cz  |

–10 % do 28. 2. –10 % do 28. 2.*
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Chorvatsko  >  ROGOZNICa / PRIMOšTEN

apartmány Ružmarin 

kliMAtiZAce50 vZDálenost 
oD Moře

Poloha: moderně a vkusně zařízené apartmány se nachází v oblíbeném letovisku 
Rogoznica vzdáleného cca 8 km od Primoštenu. VybaVení: restaurace, terasa, bar, 
gril, WI-FI, parkoviště. UbytoVání: klimatizované apartmány typ 1/2+2 AP A/C (cca 
38 m2) a typ 1/2+2 AP B/D (cca 45 m2) - 2lůžková ložnice a denní místnost s roz-
kládacím gaučem pro 2 osoby, tyto apartmány se nacházejí ve Ville Ivana nebo Ville 
Antonija nebo Ville Mirella. Typ 1/4+2 AP (cca 70 m2) - dvě 2lůžkové ložnice a denní 
místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, tyto apartmány se nacházejí ve Ville 1 
nebo Ville 2 nebo Ville 3 nebo Ville 4. Apartmány mají vždy vybavený kuchyň.kout, 
SAT TV, balkon nebo terasu. StraVoVání: vlastní. Pláž: kamenitá, oblázková, cca 
50 m. SPort: v blízkosti - dětské hřiště, minigolf, tenisové kurty, vodní sporty dle 
místní nabídky. Poznámka: prodej na vyžádání.

HR-2381 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 2 690 Kč / os.
APARTMáN

PřI
 PočTu
oSoB

31.3.-28.4. 28.4.-5.5. 5.5.-30.6. 30.6.-1.9.

29.9.-27.10. — 1.9.-29.9. —

1/2+2 aP a/C 4 2 690 2 990 3 490 4 790
1/2+2 aP B/D 4 2 890 3 490 3 990 5 290
1/4+2 aP 6 3 290 3 690 3 990 4 990
Možné nástupy na pobyt denně denně denně So

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko - ZDARMA.

DopRAvA:  

cena zahrnUje: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vy-
bavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu, zákonné 
pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včet-
ně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den.

wi-fi ZA 
poplAtek

Náš tip na výlet - Národní park Krka
Řeka Krka je klenotem mezi řekami chorvatského krasu. Navštivte největší kráp-
níkovou bariéru v Evropě „Skradinski buk“ - nejkrásnější vodopády na řece Krka. 
Padají přes 17 teras, přes které se voda řeky Krky přelévá a vytváří tak jezírka 
a potůčky. Vždy představují jedinečnou podívanou. Počítají se mezi nejkrásnější 
krasové vodopády v Evropě.

vybrané apartmány a pokoje Primošten

Poloha: soukromé apartmány a pokoje vzdálené do 600 m od moře a centra Primošte-
nu. VybaVení: v blízkosti - restaurace, kavárny, market, plážové restaurace, bankomat, 
směnárna. UbytoVání: APARTMáNY: typ 1/2+1 AP - jedna 2lůžková ložnice nebo STu-
DIo - 1 místnost se 2 lůžky a s možností přistýlky, typ 1/4+1 AP - dvě 2lůžkové ložnice, 
typ 1/6+1 AP - tři 2lůžkové ložnice, typ 1/8+1 AP - čtyři 2lůžkové ložnice, vždy denní 
místnost s rozkládacím gaučem (slouží jako přistýlka), vybavený kuchyň. kout, sprcha 
a WC, balkon nebo terasa. PokojE: 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, balkonem. Stra-
VoVání: apartmány - vlastní s možností dokoupení snídaní a večeří, pokoje - snídaně 
nebo polopenze v blízké restauraci. Pláž: skalnatá a oblázková, cca 600 m, sprchy na 
pláži. SPort: tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, hřiště pro míčové hry, dětské hřiště, 
vodní sporty dle místní nabídky. Poznámka: přihlašovací poplatek - cca 1,5 EuR/os. - 
platí se jednorázově na místě. Apartmány v historickém centru mají parkoviště mimo 
staré město a zavazadla jsou převážena elektrickým vozem do/z apartmánu (ZDARMA).

HR-2711, P / cena za oSobU/t ýden (kč) od 2 290 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTu
oSoB

STRAVA
28.4.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-25.8.

1.9.-6.10. — 25.8.-1.9. — —

hr-2711 - ApArTMÁNy

1/2+1 aP 2 Bez stravy 3 790 4 390 4 990 5 490 5 690
1/4+1 aP 4 Bez stravy 2 990 3 390 3 790 4 190 4 290
1/6+1 aP 6 Bez stravy 2 490 2 790 3 190 3 390 3 690
1/8+1 aP 8 Bez stravy 2 290 2 490 3 190 3 490 3 790
OSOBa Na PřiSTýlCE 1 690 1 890 1 990 2 590 2 990
hr-271p - pOKOjE

1/2 SWCB 2 Snídaně 3 890 4 190 4 790 4 990 5 590
1/2 SWCB 2 Polopenze 6 590 6 790 7 390 7 590 8 190
Možné nástupy na pobyt denně denně So So So

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA.

DopRAvA:   7 990 Kč (OVA), 9 990 Kč (PHA)  2 790 Kč (z Brna 2 590 Kč) trasa B, C 

cena zahrnUje: aPartmán: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání ku-
chyňského vybavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou 
taxu, zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. Pokoj: 7x ubytování, 7x snídani/
polopenzi, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt 
dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let 
– 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den, APARTMáNY: snídaní – 1290 kč/os./týden, 
večeří – 2690 kč/os./týden.

*AkCE platí pro termíny pobytů do 30.6. a od 25.8.

600 vZDálenost 
oD Moře

pláž  
pRo Děti

pláž  
pRo Děti

Vila Nevenka – Žaborić na www.ckvt.cz   

–3 % do 31. 1. –5 % do 28. 2.*
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vybrané apartmány a pokoje Primošten

Chorvatsko  >  PRIMOšTEN

kliMAtiZAceDítě 
ZDARMA 30RoDinné 

pokoje
vZDálenost 
oD Moře

hotel Zora 

V termínu 20.5.-27.5. - TENISOVÁ AKAdEMIE Vítkovice Tours.
Více informací na str. 20.

Doporučujeme pro rodiny s dětmi Poloha: na zalesněném poloostrůvku Ra-
duća, cca 300 m od centra města Primoš-

ten. VybaVení: restaurace, plážová restaurace, WI-FI na recepci a v aperitiv baru ZDAR-
MA, směnárna, výtah, sejf, terasa. UbytoVání: klimatizované 2lůžkové pokoje 
CoMFoRT***/PREMIER**** se sprchou a WC, balkonem, SAT TV, telefonem, fénem, s mož-
ností přistýlky. Pokoje 1/2+2 CoMFoRT - dvě 2lůžkové ložnice, typ 1/2+2 PREMIER - dvě 
2lůžkové ložnice, jedna s francouzským lůžkem (vhodným pro dvě děti), s francouzským 
oknem. Pokoje označené PREMIER - jsou vybaveny novějším zařízením, WI-FI ZDARMA, 
minibar, sejf, župan. StraVoVání: polopenze - snídaně a večeře formou bufetu nebo plná 
penze - snídaně, obědy, večeře formou bufetu. Pláž: oblázková, cca 30-50 m, sprchy na 
pláži a lehátka a slunečníky na pláži za poplatek. SPort: venkovní bazén s mořskou vodou 
s uzavíratelnou kupolí, dětský bazén, tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, hřiště pro mí-
čové hry, dětské hřiště, animace, vodní sporty, wellness centrum - masáže, aerobic, sau-
na, fitness. Poznámka: pokoje 1/2+2 PREMIER - prodej na vyžádání. klimatizace na poko-
jích je v provozu pouze v 7. a 8. měsíci, všechny pokoje mají stropní ventilátor. Parkování 
za poplatek cca 5 EuR/den - platí se na místě.

HR-044Z / cena za oSobU/týden (kč) od 7 590 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTu
oSoB

STRAVA
24.3.-5.5. 5.5.-26.5. 26.5.-9.6. 9.6.-30.6. 30.6.-1.9.

— — 15.9.-29.9. 1.9.-15.9. —

1/2+1 COMFORT 2 Polopenze 7 590 9 390 11 190 14 290 17 590
1/2+1 PREMiER 2 Polopenze 8 990 11 190 13 490 17 290 21 590
1/2+2 COMFORT 2 Polopenze 10 490 12 990 15 490 19 590 23 890
1/2+2 PREMiER 2 Polopenze 12 690 15 490 18 790 24 190 29 490
1/2+1 COMFORT 2 Plná penze 9 990 11 990 13 790 16 790 19 990
1/2+1 PREMiER 2 Plná penze 11 490 12 890 15 990 19 890 24 190
1/2+2 COMFORT 2 Plná penze 12 890 14 590 17 990 22 190 26 490
1/2+2 PREMiER 2 Plná penze 14 990 16 990 21 390 26 690 31 990
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně
SleVy: dítě do 12 let na přistýlce - ZDARMA. Dítě do 12 let na základním lůžku - sleva 30 %. Osoba od 12 let na 
přistýlce - sleva 10 %.

DopRAvA:  7 990 Kč  2 790 Kč (z Brna 2 590 Kč) trasa B, C 

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi/plnou penzi, pobytovou taxu, zákonné 
pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včet-
ně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den. Na 
vyžádání: dětská postýlka (cca 5 EuR/den) - platí se na místě.

* AkCE platí pro termíny pobytů na 7 nocí do 16.6. a od 1. 9., v ostatních termínech sleva 15 %.
** AkCE platí pro termíny pobytů na 7 nocí do 16.6. a od 1. 9., v ostatních termínech sleva 10 %.
*** AkCE platí pro termíny pobytů 17.6-1.9., v ostatních termínech při zakoupení pobytu na 7 

nocí sleva 15 %.

venkovní 
bAZén

wellness wi-fi
ZDARMA

Vila Nevenka – Žaborić na www.ckvt.cz   apartmány Mlade – Primošten na www.ckvt.cz  |

–30 % do 31. 12.*

–25 % do 28. 2.**

–10 % do 31. 3.***



110  |  vítkoviCe tours – Česká jeDniČka na jaDranu

• Ranní rozcvička 
• Aquaaerobic
• Zumba a tanec
• Sportovní soutěže
• Z pohádky do pohádky
• Neptunův rodinný čtyřboj
• Malování na kameny
• Volba boha Neptuna

V NEPTU
NU SE 

NENUDÍME!

vychutnejte si svou dovolenou naplno! 
Zkušení animátoři zajišťují nabitý animační program 
a spoustu aktivit pro celou rodinu.

neptun klub trogir 
Zábava pro děti, relax pro rodiče
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Chorvatsko  >  TrOGIr 

hotel Medena 

Poloha: hotel umístěn v příjemné středomořské vegetaci v lokalitě Seget Donji, 
cca 4 km severně od Trogiru. Svou polohou hotel přímo vybízí k procházkám podél 
moře směrem na východ do historického Trogiru (město na seznamu uNESCo) 
a naopak směrem na západ podél resortu apartmánů Medena a Vranjica Belvedere 
do městečka Seget Vranjica. Pro návštěvu Trogiru je možno využít také spojení 
pomocí "lodního taxi", které vyplouvá v pravidelných intervalech přímo z pláže pod 
hotelem. VybaVení: restaurace, plážová restaurace, pizzerie, kavárna, aperitiv bar, 
kongresový sál, směnárna, výtah, sejf, TV místnost, prodejna suvenýrů, terasa, par-
koviště. UbytoVání: klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, balkonem, 
SAT TV, telefonem, minibarem, sejfem, fénem, WI-FI ZDARMA, s možností přistýlky. 
Pokoje jsou umístěny z boční strany hotelu a umožňují tak částečný výhled na moře 
i okolí hotelu. StraVoVání: polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, nápoje za 
poplatek, ALL INCLuSIVE LIGHT - plná penze formou bufetu, neomezená konzu-
mace místních točených nápojů v době podávání obědů a večeří (voda, džus, pivo, 
víno). Pláž: oblázková a částečně betonová, cca 150 m, sprchy na pláži. SPort: 
venkovní bazén, fi tness, sauna, masáže, 6 tenisových kurtů, stolní tenis, minigolf, 
biliard, hřiště pro míčové hry, dětské hřiště, plážový volejbal, dětský animační park 
na pláži (za poplatek), půjčovna jízdních kol, vodní sporty dle místní nabídky. Po-
známka: pobytová taxa - cca 1,2 EuR/os./den - platí se na místě. Bohatý animační 
program NEPTuN kLuB bude probíhat od 16.6. do 8.9. Parkování ZDARMA. klienti 
VÍTkoVICE TouRS mají možnost využití tenisového kurtu od 12 do 14 hodin - 
ZDARMA (po dohodě s recepcí).

Dítě 
ZDARMA kliMAtiZAcepláž 

pRo Děti150 vZDálenost 
oD Moře

HR-047M / cena za oSobU/t ýden (kč) od 6 990 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTu
oSoB

STRAVA
9.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.30.6. 30.6.14.7. 14.7.-25.8.

— 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/2 SWCBM 2 Polopenze 6 990 7 990 8 990 11 490 12 490
1/2+1 SWCBM 2 Polopenze 6 990 7 990 8 990 11 990 12 990

1/2 SWCBM 2 All inclusive Light 9 490 10 490 11 990 14 490 15 490
1/2+1 SWCBM 2 All inclusive Light 9 490 10 490 11 990 14 990 15 990
Možné nástupy na pobyt So, St So, St So, St So, St So, St

SleVy Pro Pokoj 1/2 SWcbm: dítě do 7 let bez lůžka se stravou v pokoji se 2 dospělými - ZDARMA. Dítě do 
7 let s 1 dospělým - sleva 50 %, dítě 7-14 let s 1 dospělým - sleva 30 %. SleVy Pro Pokoj 1/2+1 SWcbm: dítě 
do 3 let bez lůžka a stravy - ZDARMA. Dítě do 12 let na přistýlce - ZDARMA, dítě 12-14 let na přistýlce - 50 %. 

DopRAvA:  7 990 Kč  2 790 Kč (z Brna 2 590 Kč) trasa B, C  

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi/ALL INCLuSIVE LIGHT, zákonné pojiš-
tění dle zákona č. 159/1999 Sb. Cena nezahrnuje pobytovou taxu (cca 1,2 EuR/os./
den) - hradí se na místě. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den.

* AkCE platí pro termíny pobytů 30.6.-1.9., v ostatních termínech sleva 10 %.

TROGIR - město na seznamu UNESCO
Trogir patří k nejstarším městům na chorvatském pobřeží. Byl založen již ve 3. 
století před n.l. řeckými kolonisty. Současné historické jádro města, pocházející ze 
13. století n.l., pro které je Trogir velmi navštěvován turisty z celého světa, bylo 
zapsáno na seznam kulturního děditství UNESCO. Historické centrum se může po-
chlubit architekturou, která je považována za vrchol kamenického a sochařského 
umění své doby.
 

venkovní 
bAZén

wi-fi
ZDARMA

apartmány belvedere – seget-vranjica na www.ckvt.cz  |

All 
inclusive liGHt

Při zakoupení letecké 
dopravy a ubytování 
vám poskytneme
níže uvedené slevy
na ubytování i dopravu.

Nelze kombinovat se slevou 
za včasný nákup.

–10 %  do 31. 3.

–5 %  do odletu

Při zakoupení letecké 
dopravy a ubytování
vám poskytneme
níže uvedené 
na ubytování i dopravu.

Nelze kombinovat se slevou 
za včasný nákup.

–10 %

letecky

výhodNě

–15 % do 31. 12.*

–10 % do 31. 3.

–5 % do 30. 4.

Sčítejte se slevou 3 % 
u pobytů na 14 a více nocí 

+
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Poloha: apartmánové středisko v příjemném prostředí, umístěné ve svahu, v blíz-
kosti hotelu Medena, obklopené subtropickou vegetací, cca 1 km od rybářské ves-
nice Seget - Donji a cca 4 km západně od Trogiru. VybaVení: v areálu - restaurace, 
plážová restaurace, aperitiv bar, směnárna, sejf, TV místnost, terasa, market. Uby-
toVání: klimatizované apartmány, typ 1/A2+1 AP - jedna 2lůžková ložnice, denní 
místnost s rozkládacím gaučem (vhodná pro dítě do 12 let), terasa, typ 1/B4+1 AP 
- dvě 2lůžkové ložnice, denní místnost s rozkládacím gaučem (pro dítě do 12 let), 
balkon, vždy vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC, SAT TV, WI-FI, telefon. Apartmá-
ny typu AP new jsou rekonstruované, vybavené novým zařízením a s možností 
přistýlky vhodné pro jednu dospělou osobu nebo dvě děti do 12 let. StraVoVání: 
vlastní, s možností dokoupení snídaní a polopenze v centrální restauraci - snídaně 
formou bufetu, večeře výběr ze 3 menu se salátovým bufetem, na ceny se infor-
mujte v CkVT. Pláž: oblázkovo-kamenitá, betonová plata, cca 50-300 m, sprchy na 
pláži, lehátka a slunečníky na pláži za poplatek. SPort: tenisové kurty, stolní tenis, 
plážový volejbal, minigolf, billiard, možnost využití animačního programu v Nep-
tun klubu u hotelu Medena (16.6.-8.9.), pronájem kol, vodní sporty. Poznámka: 
parkování ZDARMA. Pobytová taxa - cca 1,2 EuR/os./den - platí se na místě. Pobyt 
se psem - cca 7 EuR/den (nelze u typu "new").

HR-0461 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 2 290 Kč / os.
APARTMáN

PřI
 PočTu
oSoB

7.4.-12.5. 12.5.-26.5. 26.5.-16.6. 16.6.-7.7. 7.7.-14.7. 14.7.-18.8.

29.9.-27.10. 15.9.-29.9. 8.9.-15.9. 25.8.-8.9. 18.8.-25.8. —

1/B4+1 aP 4 2 290 2 990 3 890 4 990 5 690 6 590
1/B4+2 aPnew 4 3 190 3 990 5 190 6 690 7 690 8 690
1/a2+1 aP 2 3 290 4 290 5 290 6 990 8 390 9 690
1/a2+2 aPnew 2 4 490 6 190 7 490 9 890 11 590 13 490
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně So

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko - ZDARMA. Dítě do 12 let na přistýlce - ZDARMA. osoba na přistýlce 
v apartmánech s označením "new" - ZDARMA. zVláštní SleVy: v termínech pobytů do 2.6. a od 8.9. vám 
bude při zakoupení pobytu na 7 nocí poskytnuta sleva 15 % (tuto slevu nelze kombinovat se slevou za včasný nákup).

DopRAvA:  7 990 Kč (OVA), 9 990 Kč (PHA)  2 790 Kč (z Brna 2 590 Kč) trasa B, C 

cena zahrnUje: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského 
vybavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den.

* AkCE platí pro termíny pobytů do 23.6., sleva 20 % platí od 23.6.

apartmány Medena 

apartmán AP new

hotel Medena

apartmány Medena

kliMAtiZAcepláž  
pRo Děti300 vZDálenost 

oD Moře

hotel jadran 

venkovní 
bAZén

Doporučujeme pro páry Poloha: nachází se v borovém háji cca 3 
km od historické části Trogiru. Hotel se 

skládá z hlavní hotelové budovy, čtyř třípatrových a jednoho dvoupatrového pavi-
lonu. VybaVení: restaurace s terasou s překrásným výhledem na moře, aperitiv bar 
otevřen pouze v době podávání snídaní a večeří, TV místnost, WI-FI na recepci 
ZDARMA, sejf na recepci, parkoviště. UbytoVání: všechny klimatizované 2lůžkové 
pokoje se sprchou a WC, fénem, telefonem, SAT TV, se nachází v pavilonu: typ 1/2 
SWCM je v přízemí a má vlastní terasu, typ 1/2+1 SWCBM - pokoj s terasou nebo 
balkonem a s možností přistýlky. StraVoVání: snídaně a večeře formou bufetu se 
salátovým bufetem. Pláž: betonová plata 30 m, přírodní oblázková pláž cca 300 m, 
sprchy na pláži, lehátka a slunečníky na pláži za poplatek. SPort: venkovní bazén se 
sladkou vodou, dětský bazén, lehátka a slunečníky u bazénu ZDARMA v omezeném 
množství, vodní sporty dle místní nabídky. Poznámka: parkoviště za poplatek cca 
3,5 EuR/den - platí se na místě. V 6.-8. měsíci možnost zakoupení vodního taxi do 
Trogiru.

HR-183J / cena za oSobU/t ýden (kč) od 5 790 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTu
oSoB

STRAVA
14.4.-19.5. 19.5.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-25.8.

29.9.-13.10. 15.9.-29.9. 1.9.-15.9. 25.8.-1.9. —

1/2 SWCM-DEP 2 Snídaně 5 790 7 190 9 490 11 490 13 590
1/2+1 SWCBM-DEP 2 Snídaně 5 990 7 690 9 990 11 990 13 990
1/2 SWCM-DEP 2 Polopenze 6 690 8 190 10 490 12 590 14 590
1/2+1 SWCBM-DEP 2 Polopenze 6 890 8 690 10 990 12 990 14 990
Možné nástupy na pobyt denně denně denně So So
SleVy Pro Všechny Pokoje: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě do 8 let s 1 dospělým 
v období: do 19.5. a od 29.9. - sleva 50 %, 19.5. - 23.6. a 1.9. - 29.9. - sleva 40 %, 23.6. - 1.9. - sleva 30 %. Dítě od 8 do 
13 let s 1 dospělým v období: do 19.5. a od 29.9. - sleva 40 %, 19.5. - 23.6. a 1.9. - 29.9. - sleva 30 %, 23.6. - 1.9. - sleva 
20 %. naVíc Pro Pokoj 1/2+1: dítě do 8 let se 2 dospělými - ZDARMA, dítě od 8 do 13 let se 2 dospělými - 
v období: do 19.5. a od 29.9. - sleva 70 %, 19.5. - 23.6. a 1.9. - 29.9. - sleva 60 %, 23.6. - 1.9. - sleva 50 %. Osoba od 13 
let na přistýlce - sleva 20 %. zVláštní SleVy: v termínech do 8.6. a od 15.9. vám při zakoupení pobytu na 7 nocí 
bude poskytnuta sleva 15 %, při pobytu na 10 nocí sleva 20 %. V termínech 23.6.-1.9. vám při zakoupení pobytu na 
14 nocí s nástupem v sobotu bude poskytnuta sleva 15 %. Zvláštní slevy nelze kombinovat se slevou za včasný nákup.

DopRAvA:  7 990 Kč (OVA), 9 990 Kč (PHA)  2 790 Kč (z Brna 2 590 Kč) trasa B, C 

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x snídani/polopenzi, pobytovou taxu, zákonné pojiště-
ní dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojiš-
tění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den. 

*AkCE platí při zakoupení pobytů na 14 nocí v termínech pobytů do 23. 6. od 1. 9. 
**AkCE platí při zakoupení pobytů na 14 nocí v termínech pobytů 23. 6.-1. 9. (nástup-
ní den pouze sobota) a při zakoupení pobytů na 7 nocí v termínech do 9.6. a od 15.9. 
***AkCE platí při zakoupení pobytu na 7 a více nocí v termínech pobytů 9. 6.-15. 9.  

kliMAtiZAceDítě 
ZDARMA 30 vZDálenost 

oD Moře
wi-fi
ZDARMA

pobyt Možný 
se pseM

Chorvatsko  >  TROGIR 

–25 % do 31. 12.*

–20 % do 31. 1.

–15 % do 28. 2.

–10 % do 30. 4.

–35 % do 31. 1.*

–30 % do 31. 1.**

–15 % do 31. 1.***

–30 % do 31. 3.*

–25 % do 31. 3.**

–10 % do 31. 3.***
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Chorvatsko  >  trogir / seget vranjica

apartmány  a domky  Belvedere

Poloha: apartmány (HR-0431) umístěné kaskádovitě ve svahu a mobilní domky 
(HR-0432) umístěné v jižní části kempu, obklopené zelení, ve vesnici Seget-Vran-
jica, cca 5 km od městečka Trogir. VybaVení: plážová restaurace s terasou, smě-
nárna, sejf, market, prodejna suvenýrů, WI-FI v celém areálu ZDARMA, parkoviště 
ZDARMA. UbytoVání: klimatizované apartmány (HR-0431) - typ 1/A2+2 AP – cca 
33 m2 - jedna 2lůžková ložnice, typ 1/B4+2 AP - cca 43 m2 - dvě 2lůžkové ložnice, 
vždy denní místnost s rozkládací pohovkou pro 1 dospělou osobu nebo dvě děti do 
12 let, vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC, SAT TV, terasa nebo balkon. Moderní 
klimatizované domky (HR-0432) - klimatizované domky až pro 6 osob - cca 32 m2 - 
dvě 2lůžkové ložnice (jedna s manželskou postelí, jedna s oddělenými lůžky), denní 
místnost s rozkládacím gaučem vhodným pro dvě děti do 12 let, vybavený kuchyň. 
kout, 2x koupelna - sprcha a WC, SAT TV, terasa s venkovním posezením pro 4 
osoby. StraVoVání: vlastní, s možností dokoupení snídaní. Pláž: oblázková, beto-
nová plata, cca 50–100 m, sprchy na pláži. SPort: venkovní bazén, dětské hřiště, 
tenisové kurty, stolní tenis, vodní sporty, půjčovna kol, animace pro děti i dospělé. 
Poznámka: pobyt se psem cca 5 EUR/den (pouze v apartmánech) - platí se na 
místě. U mobilních domků přihlašovací poplatek cca 1 EUR/os./pobyt - platí se 
jednorázově na místě. 

HR-0431, HR-0432 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 3 290 Kč / os.
APARTMán/DoMEk

PřI
 PočTU
oSoB

28.4.-19.5. 19.5.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-28.7. 28.7.-11.8.

22.9.-20.10. 15.9.-22.9. 1.9.-15.9. 11.8.-1.9. —

HR-0431 - apaRtmány

1/A2+2 AP-Přízemí 2 5 190 6 190 7 990 10 490 11 390
1/B4+2 AP 4 3 290 3 990 5 490 6 890 7 390
HR-0432 - domky

1/4+2 mH 4 3 290 5 190 6 790 9 890 10 890
Možné nástupy na pobyt denně denně denně So So
SleVy: dítě do 12 let na přistýlce – ZDARMA. Osoba od 12 let na přistýlce platí 590 Kč/týden. zVláštní 
SleVy: v termínu pobytu 2. 6. - 23. 6. vám poskytneme mimořádnou slevu 10 %.

DopRAvA:  7 990 Kč (OVA), 9 990 Kč (PHA)  2 790 Kč (z Brna 2 590 Kč) trasa B, C 

cena zahrnUje: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vy-
bavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, výměnu ručníků 2x týdně, 
pobytovou taxu, zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: 
cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 
18 let – 40 kč/ den, snídaně do 12 let - 2390 kč/os./týden, nad 12 let 3590 kč/os./
týden. na vyžádání: dětská postýlka - 5 EUR/den - platba na místě. 

*AkCE platí pro termíny pobytů do 7.7. a od 1.9., v ostatních termínech sleva 5 %.

Dítě 
ZDARMA 100 kliMAtiZAcevZDálenost 

oD Moře
wi-fi
ZDARMA

vila Malo More 

Poloha: nově postavená vila se nachází v první řadě, přímo u pláže v Arbaniji na 
ostrově čiovo, cca 6 km od Trogiru. VybaVení: restaurace, aperitiv bar, garáž, mi-
nimarket, WI-FI ZDARMA, sejf na recepci. UbytoVání: klimatizované apartmány 
typ 1/2+1 a 1/2+2 AP - cca 50 m2 - 2lůžková ložnice a denní místnost s rozklá-
dacím gaučem pro jednu dospělou osobu a jedno dítě do 12 let nebo dvě děti do 
16 let, se sprchou a WC, SAT TV, fénem, vybavený kuchyňský kout, balkon. Typ 
1/4+2 - cca 70 m2 - dvě 2lůžkové ložnice a denní místnost s rozkládacím gaučem 
vhodným pro jednu dospělou osobu a jedno dítě do 12 let nebo dvě děti do 16 
let, apartmán má dvě koupelny, vybavený kuchyňský kout, SAT TV, fén, balkon. 
StraVoVání: vlastní, s možností dokoupení snídaní, polopenze a plné penze. Pláž: 
přírodní, oblázková, cca 10 m. SPort: v blízkosti - tenisové kurty, půjčovna kol, 
vodní sporty dle místní nabídky. Poznámka: parkování ZDARMA, garáže za popla-
tek (prodej na vyžádání). Pobytová taxa - cca 1 EUR/os./den - platba na místě.

HR-2761 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 2 290 Kč / os.
APARTMán

PřI
 PočTU
oSoB

21.4.-9.6. 9.6.-30.6. 30.6.-14.7. — 14.7.-11.8.

15.9.-13.10. 1.9.-15.9. — 11.8.-1.9. —

1/2+1 AP 2 4 390 6 190 7 390 7 790 8 790
1/2+2 AP 4 2 290 3 190 3 790 3 990 4 490
1/4+2 AP 4 2 590 3 790 4 990 5 190 5 690
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně

SleVy: osoba na přistýlce – ZDARMA. 

DopRAvA:  

cena zahrnUje: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského 
vybavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den, snídaní - dítě 
do 10 let - 690 kč/os./týden, osoba od 10 let - 1290 kč/os./týden, polopenze - dítě 
do 10 let - 1890 kč/os./týden, osoba od 10 let - 3590 kč/os./týden, plné penze - 
dítě do 10 let - 2990 kč/os./týden, osoba od 10 let - 5990 kč/os./týden.

kliMAtiZAce10 vZDálenost 
oD Moře

wi-fi
ZDARMA

pláž  
pRo Děti

–5 % do 31. 3. –10 % do 28. 2.*

venkovní 
bAZén
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hotel resort resnik 

Doporučujeme pro rodiny s dětmi Poloha: středisko Resnik - pavilony 
a bungalovy nacházející se v zeleni vzdá-

lené cca 5 km od Trogiru. VybaVení: centrální budova s recepcí a restaurací, smě-
nárnou, barem, obchůdkem se suvenýry, WI-FI (na recepci a v restauraci) ZDARMA, 
TV místností, parkoviště. UbytoVání: pavilony - 1-2lůžkové pokoje se sprchou a WC, 
SAT TV, telefonem, balkonem a s možností přistýlky vhodné pouze pro dítě do 13 
let (rozkládací křeslo). Bungalovy - typ 1/2+2 BGW - studio - 1 místnost se 4 lůžky, 
se sprchou a WC, TV, terasou se zahradním nábytkem, typ 1/2+2 SUITE - dvě 2lůž-
kové ložnice, sprcha a WC, terasa se zahradním nábytkem, kuchyňský kout. Pokoje 
označené k jsou navíc klimatizované. StraVoVání: služby ALL InCLUSIVE - plná 
penze formou bufetu, místní točené alkoholické a nealkoholické nápoje - pivo, víno, 
voda, džus (od 10.00 do 22.00), zmrzlina pro děti (od 16.00 do 17.00). Pláž: obláz-
ková, cca 100 m. SPort: tenisové kurty, stolní tenis, hřiště pro míčové hry. Poznám-
ka: služby ALL InCLUSIVE dále zahrnují: hřiště na badminton, fotbal, stolní tenis, 
animace pro děti (v termínu 17.6. - 31.8.). 

HR-172R / cena za oSobU/t ýden (kč) od 6 190 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTU
oSoB

21.4.-19.5. 19.5.-9.6. 9.6.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-25.8.

22.9.-29.9. 15.9.-22.9. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/1 SWCB 1 7 690 8 590 9 590 10 990 11 990 12 690
1/2+1 SWCB 2 6 190 7 190 7 990 9 590 10 490 11 190
1/2+1 SWCB-K 2 6 890 7 890 8 890 10 290 11 190 11 990
1/2+2 BGW 2 6 190 7 190 7 990 9 590 10 490 11 190
1/2+2 SUITe 2 6 490 7 390 8 390 9 790 10 790 11 490
1/2+2 SUITe-K 2 6 890 7 890 8 890 10 290 11 190 11 990
Možné nástupy na pobyt denně denně So So So So

SleVy: dítě do 6 let se 2 dospělými - ZDARMA. Dítě od 6 do 10 let se 2 dospělými v období: do 9.6. a od 15.9. 
- ZDARMA, 9.6 - 15.9. - sleva 50 %. Dítě od 10 do 15 let se 2 dospělými v období: do 9.6. a od 15.9. - sleva 50 %, 
9.6. - 15.9. - sleva 30 % (v pokojích 1/2+1 platí pouze pro děti do 13 let). Osoba od 15 let se 2 dospělými v pokojích 
1/2+2 - sleva 20 %. zVláštní SleVy: v termínu do 9.6. a od 15.9. cena pobytu zahrnuje mimořádnou slevu 15 %.

DopRAvA:  7 990 Kč (OVA), 9 990 Kč (PHA)  2 790 Kč (z Brna 2 590 Kč) trasa B, C 

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x služby ALL InCLUSIVE, pobytovou taxu, zákonné 
pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včet-
ně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den.

*AkCE platí pro termíny pobytů do 9.6. a od 15. 9.

Dítě 
ZDARMA kliMAtiZAcevZDálenost 

oD Moře
All 
inclusive

wi-fi
ZDARMA

Chorvatsko  >  resniK / oMiš

Mobilní domky galeb 

Doporučujeme pro rodiny s dětmi Poloha: kemp Galeb v severní části leto-
viska omiš, cca 200 m od centra. Vyba-

Vení: recepce, restaurace, pekárna, obchod se suvenýry, směnárna, WI-FI ZDARMA 
v celém areálu, sejf, parkoviště. UbytoVání: klimatizované domky typ 1/4+2 (24 m2) 
- dvě 2lůžkové ložnice a denní místnost s rozkládacím gaučem pro dvě osoby, typ 
1/6+2 (40 m2) - tři 2lůžkové ložnice a denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 
osoby, vždy vybavený kuchyňský kout, sprcha a WC, SAT TV, terasa se zahradním 
nábytkem. Ložní prádlo a ručníky jsou součástí vybavení domku. Domek SUnSHI-
nE se nachází v 1. řadě s krásným výhledem na moře, na terase má jacuzzi, sprchu 
a je vybaven moderním nábytkem. Domek 1/6+2 MH RELAX 2nD LInE a 1/6+2 MH 
RELAX PREMIUM se nachází v 2. řadě od moře. StraVoVání: vlastní. Pláž: dlouhá 
písčitá, vhodná pro děti, cca 20-150 m, sprchy na pláži. SPort: venkovní bazén, 
plážový volejbal, vodní sporty dle místní nabídky, půjčovna kol a skútrů, animace 
pro děti a dospělé, dětské hřiště, hřiště pro míčové hry. Poznámka: závěrečný úklid 
za poplatek 30 EUR/domek, úklid domku včetně vířivky cca 35 EUR/domek, poby-
tová taxa cca 1 EUR/os./den a přihlašovací poplatek 1 EUR/osoba/pobyt - platba 
na místě. Pobyt se psem (max.2/domek) - cca 8 EUR/den, platba na místě. Prodej 
na vyžádání.

HR-2421 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 2 990 Kč / os.
DoMEk

PřI
 PočTU
oSoB

7.4.-16.6. 16.6.-14.7. — 14.7.-18.8.

15.9.-6.10. 1.9.-15.9. 18.8.-1.9. —

1/4+2 mH- ReLAX 4 3 490 5 590 5 990 7 190
1/6+2 mH-ReLAX 6 2 990 4 890 5 290 6 890
1/6+2 mH-ReLAX - 2nd LIne 6 3 490 5 790 5 990 8 990
1/6+2 mH ReLAX PRemIUm - Jacuzzi 6 3 790 6 290 6 990 9 790
1/6+2 mH SUnSHIne PRemIUm - Jacuzzi 6 4 490 6 890 7 990 11 190
Možné nástupy na pobyt denně So So So

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko - ZDARMA. osoba na přistýlce - ZDARMA.

DopRAvA:  7 990 Kč (OVA), 9 990 Kč (PHA)  2 890 Kč (z Brna 2 690 Kč) trasa A, B, C, D 

cena zahrnUje: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského 
vybavení, zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: ces-
tovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 
18 let – 40 kč/den. 

150 vZDálenost 
oD Moře kliMAtiZAce venkovní 

bAZén
pobyt Možný 
se pseM

–10 % do 31. 12.

pláž  
pRo Děti

–10 % do 31. 12.*

–5 % do 31. 3.*

100
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Chorvatsko  >  Krilo jesenice / oMišsKá riviéra

hotel Krilo 

Poloha: klidný rodinný hotel nacházející se v centru vesničky krilo jesenice, vzdá-
lené cca 14 km jižně od Splitu. VybaVení: restaurace, sejf na recepci, v blízkosti 
- obchod, pekárna, café bar. UbytoVání: klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou 
a WC, SAT TV, WI-FI ZDARMA, minibarem, telefonem, fénem, některé s možností 
přistýlky a s balkonem. Pokoje označené Su jsou prostornější. Pokoj typu 1/2 STU-
DIo-M se nachází ve vedlejší budově hotelu, má vybavený kuchyňský kout a je bez 
balkonu. StraVoVání: snídaně formou bufetu s možnosti dokoupení večeří. Pláž: 
oblázková, betonová plata, cca 250 m. SPort: sportovní využití dle místní nabídky.

HR-295K / cena za oSobU/t ýden (kč) od 7 890 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTU
oSoB

1.4.-26.5. 26.5.-2.6. 2.6.-30.6. 30.6.-1.9.

29.9.-1.11. — 1.9.-29.9. —

1/2 SWC-eCo 2 7 890 8 490 9 190 10 990
1/3+1 SWCBm 3 8 690 9 290 9 790 11 890
1/2 STUdIo-m 2 9 990 10 790 11 890 12 990
1/2+1 SWCBm-St 2 9 690 10 390 11 390 13 290
1/2+1 SWCBm-Su 2 10 990 11 890 12 390 15 490
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě do 12 let na přistýlce - 5290 Kč/os./týden. 
zVláštní SleVy: při zakoupení pobytu na 8 a více nocí vám bude poskytnuta sleva 5 %.

DopRAvA:  7 990 Kč  2 890 Kč (z Brna 2 690 Kč) trasa A, B, C, D 

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x snídani, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den, večeří – 2990 
kč/os./týden. na vyžádání: dětská postýlka ZDARMA.

250 vZDálenost 
oD Moře kliMAtiZAce

–15 % do 1. 2.

Tip na výlet - rafting na řece Cetina
Rafting je způsob jak se blíže seznámit s krásami křišťálově čisté řeky Cetinji a jejím 
okolím. Staňte se součástí kouzelných vodopádů, velkolepého hlubokého kaňonu, 
malebných jeskyň a zeleného lesa. Po příjezdu k řece a po kratší instruktáži se na-
lodíte a zahájíte sjezd. Po celou dobu budou s vámi zkušení lodivodové, kteří vám 
pomohou při objevování bystřin, proudů, vodopádů, kaňonů a překrásné vegetace 
a budou vám ve všem nápomocni, proto nepotřebujete žádné zkušenosti.

vybrané apartmány omišská riviéra 

Poloha: apartmány se nacházejí v omiši a dalších letoviscích omišské riviéry. na 
vyžádání možnost zajisit pobyt v konkrétním letovisku. VybaVení: v blízkosti re-
staurace, market, parkoviště. UbytoVání: klimatizované apartmány a studia - typ 
1/2 STUDIo - místnost se 2 lůžky, typ 1/2+1 STUDIo - místnost se 2 lůžky a s mož-
ností přistýlky (rozkládací gauč), typ 1/2+2 - jedna 2lůžková ložnice a denní míst-
nost s rozkládacím gaučem, typ 1/4+1 - dvě 2lůžkové ložnice a denní místnost 
s rozkládacím gaučem pro jednu osobu, vždy vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC, 
SAT TV, WI-FI ZDARMA, balkon. StraVoVání: vlastní. Pláž: oblázková, cca 300 m. 
SPort: dle místní nabídky. 

HR-0481 / cena za oSobU/t ýden (kč)      od 3 590 Kč / os.
APARTMán

PřI
 PočTU
oSoB

26.5.-23.6. 23.6.-14.7. 25.8.-1.9. 14.7.-28.7. 28.7.-25.8.

1/2 STUdIo 2 4 290 4 490 4 890 5 390 5 590
1/2+1 STUdIo 2 4 590 5 590 5 990 6 590 6 890
1/2+2 AP 2 5 890 6 890 7 290 8 290 8 590
1/4+1 AP 4 3 590 3 990 4 290 4 690 4 890
Možné nástupy na pobyt So So So So So

SleVy: osoba na přistýlce v 1/2+1 STUDIO, 1/2+2 AP platí 590 Kč/os./týden, v 1/4+1 AP platí 1890 Kč/osoba/
týden. zVláštní SleVy: u pobytů na 7 nocí v období 9.6.-16.6. vám poskytneme mimořádnou slevu 40 %, 16.6.-
23.6. a 25.8.-8.9. - slevu 30 %, 23.6.-7.7. - slevu 15 %. Slevy nelze kombinovat se slevou za včasný nákup.

DopRAvA:   2 890 Kč (z Brna 2 690 Kč) trasa A, B, C, D 

cena zahrnUje: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského 
vybavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu, 
zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 
let – 40 kč/den, klimatizace za poplatek - na místě.

200 kliMAtiZAcevZDálenost 
oD Moře

wi-fi
ZDARMA

wi-fi
ZDARMA

Hotel san antonio – Podstrana na www.ckvt.cz  |

–5 % do 1. 5.

Sčítejte se slevou 5 %
na 8 a více nocí

+
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Poloha: velmi oblíbený hotel pavilonového typu uprostřed borového háje, cca  
1 km jižně od města omiš, v bezprostřední blízkosti krásných oblázkových pláží. 
Pro své ideální podmínky ke koupání i pěšímu dosahu samotného centra omiše 
je vyhledávaným místem pro trávení letní dovolené. VybaVení: klimatizovaná re-
staurace, sejf, terasa, parkoviště, WI-FI na recepci ZDARMA. UbytoVání: klimati-
zované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, balkonem, telefonem, lednicí a fénem, 
s možností přistýlky. StraVoVání: polopenze/plná penze - snídaně formou bufetu, 
oběd a večeře výběr ze 3 menu se salátovým bufetem a neomezenou konzumací 
nápojů v období 16.6.-15.9. (víno, džus a voda) v centrální restauraci. Pláž: ob-
lázková, cca 30 m, vhodná pro děti. SPort: vyžití dle místní nabídky. Poznámka: 
klienti s autobusovou dopravou vystupují a nastupují na magistrále, vzdálené cca 
200 m. nástupní den středa je možný pouze v kombinaci s autobusovou či letec-
kou dopravou. Parkování ZDARMA. Pokoje typu 1/2+1 jsou přednostně obsazovány  
3 osobami. 

hotel Brzet 

wi-fi
ZDARMA

Dítě 
ZDARMA 30 kliMAtiZAcevZDálenost 

oD Moře
pláž  
pRo Děti

Napsali nám ...
Byli jsme moc spokojeni. Ubytování odpovídá popisu v katalogu, jídlo bylo velmi 
dobré, salátový bufet vynikající, nápoje po večeři OK (a nikdo nás neomezoval 
v konzumaci). Personál milý a vstřícný, ochotný pomoci a s povděkem jsme přijali 
i snahy mluvit česky. Pláž byla přímo u nosu - krásná oblázková. Byla to krásná 
dovolená!!! 

Chorvatsko  >  oMiš

HR-048B / cena za oSobU/t ýden (kč) od 5 990 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTU
oSoB

STRAVA
12.5.-9.6. 9.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. — 30.6.-25.8.

22.9.-13.10. 15.9.-22.9. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/2 SWCBm 2 Polopenze 5 990 6 490 7 990 8 990 9 990 11 490
1/2+1 SWCBm 2 Polopenze 5 990 6 490 7 990 8 990 9 990 11 990

1/2 SWCBm 2 Plná penze 7 990 8 490 9 990 10 990 11 990 13 490
1/2+1 SWCBm 2 Plná penze 7 990 8 490 9 990 10 990 11 990 13 990
Možné nástupy na pobyt denně denně So, St So, St So, St So, St

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě do 7 let bez lůžka v pokoji 1/2 swcbM - 
ZDARMA. první dítě do 12 let se 2 dospělými v pokoji 1/2+1 swcbM - ZDARMA. Druhé dítě do 12 let bez lůžka 
v pokoji 1/2+1 SWCBM se 2 dospělými a dítětem - sleva 50 %. Dítě do 12 let s 1 dospělým - sleva 20 %. Osoba od 
12 let se 2 dospělými - sleva 20 %. 

DopRAvA:  7 990 Kč  2 890 Kč (z Brna 2 690 Kč) trasa A, B, C, D 

Pobyty s    dopravou nejen na 7 ale i na 10/11 nocí So–St/St–So z vybraných nástupních míst

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi/plnou penzi, pobytovou taxu, vý-
let lodičkou po řece Cetině (pobyty 16.6.-15.9.), zákonné pojištění dle zákona č. 
159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den.

*AkCE platí pro termíny pobytů 16.6.-15.9., v ostatních termínech platí sleva 10 %.
**Výlet platí pro termíny pobytů 16.6.-15.9.

–15 % do 28. 2.*

–10 %  do 31. 3.

–5 %  do 30. 4.

Výlet lodičkou po řece 
Cetině zahrnut v ceně**

+
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Poloha: vila umístěna ve svahu v osadě nemira, cca 4 km jižně od omiše. VybaVení: 
v blízkosti - restaurace, market, WI-FI v celé vile ZDARMA. UbytoVání: klimatizova-
né apartmány, typ 1/A4 AP - jedna 2lůžková ložnice, denní místnost se 2 lůžky (roz-
kládací gauč), typ 1/A5 AP a typ 1/B5 AP - jedna 3lůžková ložnice, denní místnost 
se 2 lůžky (rozkládací gauč), vždy vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC, TV, terasa. 
Apartmán 1/A5 AP je prostornější, s přímým výhledem na moře. k dispozici je spo-
lečný venkovní krb na terase a parkování ZDARMA cca 100 m od vily. StraVoVání: 
vlastní, s možností stravování á la carte v blízké restauraci, vzdálené cca 100 m. 
Pláž: oblázková, cca 100 m vhodná pro děti, přístup na pláž po schodech. SPort: 
možnost sportovního vyžití dle místní nabídky. Poznámka: možnost pronájmu vily 
pro skupinu max. 24 osob za zvýhodněných podmínek (část vily je obsazována ma-
jitelem). klienti s autobusovou dopravou vystupují a nastupují sami na magistrále, 
vzdálené cca 300 m. S ohledem na přístup na pláž po schodech ubytování není 
vhodné pro osoby se sníženou pohyblivostí.

Chorvatsko  >  neMira

vila ina 

wi-fi
ZDARMA100 kliMAtiZAcevZDálenost 

oD Moře
pláž  
pRo Děti

Náš tip na výlet - Dinopark v Omiši
Ti, kdo nechtějí dovolenou trávit jen na plážích, ale hledají pro děti i trochu vzrušení 
a dobrodružství, mohou navštívit „DinoPark“, tedy Park dinosaurů ve známé stře-
dodalmátské přímořské destinaci Omiš. V parku o rozloze 7 000 m2 jsou k vidění 
hrozivě působící, velmi realističtí, pohybliví dinosauři v životní velikosti. Prehisto-
ričtí obři vydávají i zvuky, při nichž tuhne krev v žilách. Je tu k vidění několik druhů 
dinosaurů, od malých až k obrovitým monstrům. DinoPark poskytuje ještě celou 
řadu zajímavých atrakcí a programů. Návštěvníci si tak mohou vyzkoušet i obrov-
skou houpačku ve tvaru pirátské lodi, dinotobogan, velkou trampolínu, nafukovací 
hrad, dinokino, dětský kolotoč, dětský vláček a řadu dalších atrakcí. Samozřejmě 
jsou tu i možnosti rychlého občerstvení a spousta míst pro odpočinek. A co je velmi 
důležité, DinoPark je vzdálen jen 300 metrů od moře a výborného koupání.

–20 % do 31. 12.*

–10 %  do 28. 2.

–5 %  do 30. 4.

HR-0491 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 2 490 Kč / os.
APARTMán

PřI
 PočTU
oSoB

12.5.-23.6. 23.6.-30.6. — 30.6.-25.8.

8.9.-13.10. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/A4 AP 4 2 990 3 490 3 990 4 490
1/A5 AP 5 2 990 3 490 3 990 4 490
1/B5 AP 5 2 490 2 990 3 490 3 990
Možné nástupy na pobyt So So So So

SleVy: dítě do 4 let bez nároku na lůžko - ZDARMA. Dítě do 12 let na 5. lůžku v apartmánu 1/b5 Ap - v období 
16.6.-30.6. a 25.8.-8.9. ZDARMA, v ostatních termínech sleva 50 %.

DopRAvA:   2 890 Kč (z Brna 2 690 Kč) trasa A, B, C, D 

cena zahrnUje: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vy-
bavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu, zákonné 
pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včet-
ně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den.

*AkCE platí pro termíny pobytů do 30.6. a od 1.9., v ostatních termínech platí sleva 15 %.

vila Zrinka, vila Marija a Penzion star – nemira na www.ckvt.cz  |
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kliMAtiZAce

Chorvatsko  >  neMira

vila stipe vila Perkušić 

Poloha: menší vila umístěna ve svahu v osadě nemira, cca 4 km od omiše. Vyba-
Vení: v blízkosti – restaurace, bar, café bar, market, parkoviště ZDARMA. UbytoVá-
ní: apartmány typ 1/2+1 AP - jedna 2lůžková ložnice s možností přistýlky, jídelna 
s vybaveným kuchyň. koutem, sprcha a WC, WI-FI ZDARMA balkon, typ 1/4 AP - dvě 
2lůžkové ložnice, jídelna s vybaveným kuchyň. koutem, sprcha a WC, WI-FI ZDAR-
MA, velká terasa, WI-FI ZDARMA. Všechny apartmány jsou s přímým pohledem 
na moře. Součástí apartmánů je klimatizace - spuštění za poplatek. StraVoVání: 
vlastní. Pláž: oblázková, cca 150 m, přístup po schodech. SPort: vyžití dle místní 
nabídky. Poznámka: klienti s autobusovou dopravou vystupují a nastupují sami na 
magistrále, vzdálené cca 300 m. S ohledem na přístup na pláž po schodech ubyto-
vání není vhodné pro osoby se sníženou pohyblivostí.

HR-0511 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 3 190 Kč / os.
APARTMán

PřI
 PočTU
oSoB

2.6.-23.6. — — 23.6.-7.7. 7.7.-18.8.

— 25.8.-15.9. 18.8.-25.8. — —

1/2+1 AP 2 3 790 3 990 4 790 4 990 5 290
1/4 AP 4 3 190 3 390 4 190 4 390 4 290
oSoBA nA PřISTýLCe v 1/2+1 AP 1 990 1 990 2 390 2 390 2 390
Možné nástupy na pobyt denně So So So So

DopRAvA:   2 890 Kč (z Brna 2 690 Kč) trasa A, B, C, D 

cena zahrnUje: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vy-
bavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu, zákon-
né pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 kč/den, nad 18 let - 40 kč/den.

Poloha: apartmánový dům, umístěn ve svahu v osadě nemira, cca 3 km jižně od 
omiše. VybaVení: parkoviště, v blízkosti - restaurace, cafe a beach bar, směnárna, 
market. UbytoVání: apartmány typ 1/3 STUDIo - cca 25 m2 - 3lůžková místnost, 
typ 1/4 STUDIo - cca 30 m2 - 4lůžkové studio v přízemí, typ 1/6 AP - cca 60 m2 - 
dvě 3lůžkové ložnice, vybavená kuchyň, WI-FI ZDARMA, SAT TV, 2 koupelny a WC, 
balkon nebo terasa. Typ 1/8+3 AP - cca 100 m2 - apartmán v přízemí, dva 3lůžko-
vé pokoje, jeden 2lůžkový pokoj, denní místnost s lůžkem a rozkládacím gaučem 
pro 2 osoby, 2 koupelny, vybavená kuchyň, myčka, pračka, WI-FI ZDARMA, velká 
terasa s grilem. k dispozici je společný venkovní krb. StraVoVání: vlastní, s mož-
ností dokoupení polopenze (snídaně kontinentální, večeře výběr ze 3 menu). Pláž: 
oblázková, cca 250 m. SPort: sportovní, dětské hřiště a další sportovní vyžití dle 
místní nabídky. Poznámka: prodej pouze na vyžádání. klienti s autobusovou do-
pravou vystupují a nastupují sami na magistrále, vzdálené cca 300 m. Parkování 
ZDARMA. Pobyt se psem cca 5 EUR/den - platba na místě. S ohledem na přístup 
na pláž po schodech ubytování není vhodné pro osoby se sníženou pohyblivostí.  

HR-1342 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 2 190 Kč / os.
APARTMán

PřI
 PočTU
oSoB

7.4.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-14.7. 14.7.-25.8.

8.9.-27.10. 25.8.-8.9. — —

1/3 STUdIo 3 2 590 3 390 3 790 4 190
1/4 STUdIo 4 2 290 2 690 2 890 3 490
1/6 AP 6 2 190 2 790 3 390 3 990
1/8+3 AP 8 2 290 3 190 3 990 4 690
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně
SleVy: Osoba na přistýlce v 1/8+3 AP platí 590 Kč/os./týden.

DopRAvA:   2 890 Kč (z Brna 2 690 Kč) trasa A, B, C, D 

cena zahrnUje: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vybave-
ní, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu, zákonné pojištění 
dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/ den, polopenze dítě do 6 
let - 1490 kč/os./týden (dětská porce), osoba od 6 let – 2890 kč/os./týden. na vyžádání: 
klimatizace – 1290 kč/apartmán/týden.

250 vZDálenost 
oD Moře

150 vZDálenost 
oD Moře

pláž  
pRo Děti

pláž  
pRo Děti

wi-fi
ZDARMA

wi-fi
ZDARMA

vila vidovac – nemira na www.ckvt.cz   

–10 % do 31. 3. –10 % do 31. 12.

–5 % do 31. 3.

pobyt Možný 
se pseM



Další informace na www.ckvt.cz nebo na více než 1 300 prodejních místech  |  119

Chorvatsko  >  neMira 

apartmány nevera  a ante 

wi-fi
ZDARMA300 kliMAtiZAcevZDálenost 

oD Moře
pláž 
pRo Děti

Poloha: apartmány v malé osadě nemira, cca 3 km od omiše. VybaVení: restaurace 
s terasou v přízemí objektu penzionu nevera, WI-FI, parkoviště, v blízkosti - market. 
UbytoVání: jednoduše zařízené klimatizované apartmány umístěné v objektu penzionu 
nevera a apartmánového domu Ante Mamić (objekty umístěny vedle sebe). Apartmány 
nevera se nachází v 1. patře a jsou orientovány z boku objektu a z jižní strany směrem 
k moři - typ 1/2 STUDIo - 2lůžkový pokoj se sprchou a WC, TV, vybavený malý kuchyň.
kout, lednice, balkon, s možností přistýlky (rozkládací gauč), typ 1/4 AP - dvě dvoulůž-
kové ložnice a denní místnost, vždy vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC, TV, balkon. 
Apartmány Ante se nachází v 1.-3. patře a jsou také orientovány na jižní stranu směrem 
k moři - typ 1/2 STUDIo - 2lůžkový pokoj se sprchou a WC, TV, vybavený malý kuchyň.
kout, lednice, balkon, typ 1/4+2 AP - dvě 2lůžkové ložnice a denní místnost s rozkláda-
cím gaučem (vhodným jako přistýlka pro 1-2 os.), vždy vybavený kuchyň. kout, sprcha 
a WC, TV, balkon nebo terasa. Apartmán typu 1/4+2 AP se nachází ve 3. patře, má 
mimořádně prostornou terasu nabízející krásný výhled na moře a letovisko nemira. 
StraVoVání: polopenze - snídaně formou bufetu, večeře - výběr ze 3 menu + polévka, 
salát, dezert. Pláž: oblázková, vzdálená cca 300 m. Přístup na pláž po schodech. SPort: 
možnost sportovního vyžití dle místní nabídky. Poznámka: některé apartmány jsou 
vybaveny starším zařízením - vhodné pro méně náročnou klientelu. Výměna ručníků 
probíhá jednou za týden. Úklid apartmánů v průběhu pobytu si hosté zajišťují sami. 
S ohledem na přístup na pláž po schodech ubytování není vhodné pro osoby se 
sníženou pohyblivostí.

HR-048n, A / cena za oSobU/t ýden (kč) od 5 990 Kč / os.
APARTMán

PřI
 PočTU
oSoB

STRAVA
9.6.-30.6. — 30.6.-25.8.

1.9.-22.9. 25.8.-1.9. —

HR-048n - apaRtmány nEvERa

1/2 STUdIo 2 Polopenze 5 990 6 490 6 990
1/2+1 STUdIo 2 Polopenze 5 990 6 490 6 990
1/4 AP 4 Polopenze 5 990 6 490 6 990
HR-048a - apaRtmány antE

1/2 STUdIo 2 Polopenze 5 990 6 490 6 990
1/4+2 AP 4 Polopenze 5 990 6 990 7 490
Možné nástupy na pobyt So So So
SleVy Pro tyP StUdio: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě od 2 do 6 let na přistýlce - 
ZDARMA. Dítě od 6 do 12 let na přistýlce - sleva 50 %. SleVy Pro tyP aP: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu 
- ZDARMA. Dítě od 2 do 6 let na 4. lůžku nebo přistýlce - ZDARMA. Dítě od 6 do 12 let na na 4. lůžku a přistýlce - sleva 
50 %. V apartmánu může být vždy pouze 1 dítě do 6 let ZDARMA (další děti do 6 let - se slevou 50 %).  

DopRAvA:  7 990 Kč (OVA), 9 990 Kč (PHA)  2 890 Kč (z Brna 2 690 Kč) trasa A, B, C, D 

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den.

*AkCE platí pro termíny pobytů 30.6.-25.8., v ostatních termínech platí sleva 5 %.

–10 % do 31. 12.*

–5 %  do 31. 3.

vila vidovac – nemira na www.ckvt.cz   

Dítě 
ZDARMA

Při zakoupení
autobusové dopravy
a ubytování 
vám poskytneme
níže uvedené slevy
na ubytování i dopravu.

Nelze kombinovat se slevou 
za včasný nákup.

–5 %  do odjezdu

Při zakoupení
autobusové dopravy
a ubytování
vám poskytneme
níže uvedené 
na ubytování i dopravu.

Nelze kombinovat se slevou 
za včasný nákup.

  autobusem

výhodNě
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Chorvatsko  >  loKva rogoZnica

hotel Holiday village sagitta 

Poloha: komplex skládající se z hotelové budovy, apartmánů a bungalovů, cca 7 km 
od historického centra omiše. VybaVení: restaurace, aperitiv bar, směnárna, sejf na 
recepci na vyžádání, WI-FI v celém resortu ZDARMA, taneční terasa, parkoviště. 
V blízkosti - market, taverna. UbytoVání: klimatizované 2lůžkové pokoje (velikost 
20 m2) s možností přistýlky se sprchou a WC, SAT TV, telefonem, balkonem. Po-
koje typu 1/2 SWCM (velikost 18 m2) jsou s francouzským lůžkem, bez balkonu 
a nachází se v přízemí hotelu. klimatizované apartmány typu 1/2+2 AP (velikost 
42 m2) - jedna 2lůžková ložnice, denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, 
vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC, SAT TV, telefon, 2 balkony. klimatizované 
bungalovy - typ 1/2+1 BGW (velikost - 23 m2) - 2lůžkový bungalov s francouzským 
lůžkem s rozkládacím gaučem vhodným jako přistýlka pro 1 osobu, typ 1/2+2 BGW 
(velikost 30 m2) - 2lůžkový bungalov s francouzským lůžkem a oddělenou ložnicí 
s patrovou postelí, vždy vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC, SAT TV, terasa. Stra-
VoVání: služby ALL InCLUSIVE - plná penze formou bufetu, odpolední svačinka 
s kávou nebo čajem, místní alkoholické nápoje od 10:00 do 23:00 a točené nealko-
holické nápoje od 7:00 do 23:00. Pláž: oblázková, přírodní, cca 20-80 m, dlouhá 
cca 600 m, vhodná pro děti, sprchy na pláži. SPort: venkovní bazén se sladkou 
vodou, animace, hřiště pro míčové hry. okolí vhodné pro windsurfing. 

HR-156S / cena za oSobU/t ýden (kč) od 6 890 Kč / os.
Pokoj/
APARTMán

PřI
 PočTU
oSoB

14.4.-19.5. 19.5.-23.6. 23.6.-21.7. 21.7.-18.8.

29.9.-31.10. 8.9.-29.9. 18.8.-8.9. —

1/2 SWCm 2 6 890 10 290 14 290 16 190
1/2+1 BGW 2 6 990 10 290 14 590 16 490
1/2+2 BGW 2 7 390 10 790 15 490 16 690
1/2+1 SWCBm 2 7 590 11 190 15 790 17 190
1/2+2 AP 2 7 790 11 890 16 190 19 790
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez lůžka - ZDARMA. Dítě do 7 let se 2 dospělými - ZDARMA. Dítě od 7 do 12 let se 2 
dospělými - sleva 50 %. Dítě od 2 do 7 let s 1 dospělým - sleva 50 %. Dítě od 7 do 12 let s 1 dospělým - sleva 30 %. 
Osoba od 12 let se 2 dospělými - sleva 20 %.

DopRAvA:  7 990 Kč  2 890 Kč (z Brna 2 690 Kč) trasa A, B, C, D 

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x služby ALL InCLUSIVE, pobytovou taxu, zákonné 
pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včet-
ně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den. na 
vyžádání dětská postýlka (cca 5 EUR/den). 

wi-fi
ZDARMA

Dítě 
ZDARMA 80RoDinné 

pokoje
vZDálenost 
oD Moře kliMAtiZAce

vila Perkušić ankica 

wi-fi
ZDARMA

Dítě 
ZDARMA 100 kliMAtiZAce 

ZA poplAtek
vZDálenost 
oD Moře

pláž  
pRo Děti

–15 % do 31. 1.

–10 % do 15. 4.

–30 % do 31. 12.*

–20 % do 31. 1.**

–20 % do 30. 4.***

Poloha: oblíbená vila umístěná ve svahu, vzdálená cca 8 km od centra omiše. Vy-
baVení: parkoviště, WI-FI ZDARMA, ve vzdálenosti cca 1,5 km od vily k dispozici re-
staurace, market, autobusová zastávka. UbytoVání: klimatizované apartmány: typ 
1/2+1 STUDIo - 2lůžkový pokoj s možností přistýlky, balkon, typ 1/3+1 AP - 2lůžko-
vá ložnice a denní místnost s rozkládacím gaučem, balkonem, jsou orientovány na 
moře, typ 1/4 AP - dvě 2lůžkové ložnice a denní místnost, balkon, vždy vybaveny 
sprchou a WC, SAT TV, kuchyň. koutem (dvouplotýnkový vařič). Používání klimati-
zace je za poplatek, který je při zapnutí účtován ve výši 3 EUR/apartmán/den (plat-
ba na místě). StraVoVání: vlastní, s možností dokoupení snídaní. Pláž: oblázková, 
cca 100 m, vhodná pro děti, nabízející spoustu míst k privátnímu koupání. Mezi 
vilou a pláží se nachází silnice, přístup na pláž po schodech podchodem. Poznám-
ka: parkování ZDARMA. Ubytování není vhodné pro osoby se sníženou pohyblivostí.

HR-04810 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 2 690 Kč / os.
APARTMán

PřI
 PočTU
oSoB

12.5.-23.6. 23.6.-30.6. — 30.6.-25.8.

8.9.-13.10. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/2+1 STUdIo 2 3 490 3 490 3 990 4 990
1/3+1 AP 3 2 990 2 990 3 490 4 290
1/4 AP 4 2 690 2 990 3 490 3 990
Možné nástupy na pobyt denně So So So

SleVy: dítě do 7 let na přistýlce - ZDARMA. Druhé dítě do 7 let bez lůžka ve stuDiu se 2 dospělými a dítětem 
do 7 let - ZDARMA. Dítě od 7 do 12 let na přistýlce - sleva 50 %. Osoba od 12 let na přistýlce - platí 1990 Kč/
os./týden.

DopRAvA:  7 990 Kč (OVA), 9 990 Kč (PHA)  2 890 Kč (z Brna 2 690 Kč) trasa A, B, C, D 

cena zahrnUje: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vy-
bavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu, zákonné 
pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včet-
ně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den, 
parkování v garáži - 200 kč/den, snídaní - 150 kč/osoba/den. 

*AkCE platí pro termíny pobytů do 23.6. a od 8.9., v ostatních termínech platí sleva 15 %.
**AkCE platí pro termíny pobytů do 23.6. a od 8.9., v ostatních termínech platí sleva 10 %. 
*** AkCE platí pro termíny pobytů do 23.6. a od 8.9., v ostatních termínech platí 

sleva 5 %.

Hotel Pleter – Mimice na www.ckvt.cz   
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Chorvatsko  >  Mala luKa / Brela 

apartmány Mala luka 

Poloha: apartmánové středisko situované mezi vesnicemi nemira a Sanići, cca 4 
km od omiše. VybaVení: restaurace, aperitiv bar, sejf na vyžádání, parkoviště ZDAR-
MA. UbytoVání: typ 1/4+2 AP - dvě 2lůžkové ložnice, denní místnost se 2 přistýl-
kami, vždy vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC, TV, balkon. StraVoVání: vlastní, 
s možností dokoupení snídaní, obědů, večeří (kontinentální způsob servírování). 
Pláž: oblázková, cca 50 m, vhodná pro děti. SPort: tenisové kurty ve cca 3 kilo-
metry vzdáleném autokempu Galeb, vodní sporty dle místní nabídky. Poznámka: 
vhodné pro klidnou rodinnou dovolenou s dětmi.

HR-0861 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 2 790 Kč / os.
APARTMán

PřI
 PočTU
oSoB

5.5.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-25.8.

15.9.-29.9. 8.9.-15.9. 25.8.-8.9. —

1/4+2 AP 4 2 790 3 590 3 690 4 990
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko - ZDARMA. Osoba na přistýlce platí 590 Kč/týden. zVláštní SleVy: 
v termínech pobytů do 23.6. a od 8.9. vám bude poskytnuta mimořádná sleva 15 %. Tuto slevu nelze kombinovat 
se slevou za včasný nákup.

DopRAvA:  

cena zahrnUje: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského 
vybavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu, zákon-
né pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/ 
den, snídaní - 1690 kč/os./týden, obědů a večeří – 2890 kč/os./týden, klimatizace 
1690 kč/apartmán/týden.

50 vZDálenost 
oD Moře

pláž  
pRo Děti

Tip na výlet – Pirátský večer v Omiši 
Tradiční, obávané sídlo chorvatských pirátů leží mezi Splitem a Makarskou. S ohle-
dem na svoji polohu v ústí řeky Cetiny byl Omiš vždy výborným místem pro úkryt 
a případnou obranu. Původní středověké Almissium a pozdější benátskou Almishu 
hlídala na vrcholku skal postavená pevnost Starigrad. Další pevnůstka Viseč stře-
žila přístup po řece Cetině. Jak se na úbočí rozrůstalo městečko, bylo postupně i 
obehnáno z obranných důvodů hradbami a na severozápadě byla postavena pev-
nost Mirabela. Ta dnes slouží jako skvělá vyhlídka. Omišané si slávu svých předků 
připomínají každý rok v rámci kulturního léta „Pirátským večerem“. Celý víkend se 
pořádají různé kulturní akce a vrcholem je zinscenovaná bitva omišských pirátů a 
obchodních lodí benátského kupce v ústí řeky Cetiny. Pokud budete v Chorvatsku, 
v Dalmácii na přelomu července a srpna, navštivte Omiš a vstřebejte atmosféru 
historického města.

hotel Bluesun Maestral 
hotel BLUESUn maestral

wi-fi
ZDARMA

Dítě 
ZDARMA 50 kliMAtiZAcevZDálenost 

oD Moře

Doporučujeme pro páry Poloha: hotel obklopený borovým há-
jem, cca 300 m od centra města, na sa-

mém břehu moře, u krásných oblázkových pláží. VybaVení: restaurace, plážová re-
staurace, aperitiv bar, směnárna, TV místnost, WI-FI na recepci ZDARMA, terasa, 
výtah. UbytoVání: klimatizované 2lůžkové pokoje s vanou a WC, balkonem, SAT TV, 
WI-FI, telefonem, sejfem, fénem, minibarem, pokoje SU jsou s možností přistýlky.
StraVoVání: snídaně, polopenze - snídaně a večeře formou bufetu. Pláž: z jemných 
oblázků, stíněná borovicemi, cca 50 m, přístup na pláž po schodech, sprchy na 
pláži. SPort: venkovní bazén se sladkou vodou, minigolf, hřiště pro míčové hry, dět-
ské hřiště, tenisové kurty, stolní tenis, animace, vodní sporty, půjčovna kol.

HR-052m / cena za oSobU/t ýden (kč)                                            od 7 290 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTU
oSoB

STRAVA
12.5.-26.5. 26.5.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8.

22.9.-6.10. 15.9.-22.9. 1.9.-15.9. 18.8.-1.9. —

1/2 SWCB-ST 2 Snídaně 7 290 12 990 15 990 17 190 18 390
1/2+1 SWCB-SU 2 Snídaně 7 790 13 390 16 490 17 690 18 890
1/2+1 SWCBm- SU 2 Snídaně 7 990 13 890 17 190 18 390 19 590

1/2 SWCB-ST 2 Polopenze 9 690 15 290 18 390 19 590 20 790
1/2+1 SWCB-SU 2 Polopenze 9 990 15 790 18 890 19 990 21 190
1/2+1 SWCBm- SU 2 Polopenze 10 390 16 290 19 590 20 790 21 890
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě od 3 do 7 let bez lůžka se stravou se 2 do-
spělými v pokoji st - ZDARMA. Dítě od 3 do 14 let se 2 dospělými - sleva 50 %. Děti do 14 let s 1 dospělým - sleva 
30 %. Osoba od 14 let se 2 dospělými - sleva 30 %. zVláštní SleVy: při zakoupení pobytu v termínech 26.5.-2.6. 
a 29.9.-6.10. vám poskytneme mimořádnou slevu 15 % - nelze kombinovat s jinými slevami.

DopRAvA:   7 990 Kč  2 890 Kč (z Brna 2 690 Kč) trasa A, B, C, D 
Pobyty s    dopravou nejen na 7 ale i na 10/11 nocí So–St/St–So z vybraných nástupních míst

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x snídani/polopenzi, pobytovou taxu, zákonné po-
jištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně 
pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 kč/den, nad 18 let - 40 kč/den. na 
vyžádání: dětská postýlka (10 EUR/den) - platba na místě.

–10 % do 31. 1.

Sčítejte se slevou 5 % 
na 8 a více nocí 

+

Hotel Pleter – Mimice na www.ckvt.cz   

–10 % do 28. 2.

–5 % do 31. 3.
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Doporučujeme pro rodiny s dětmi Poloha: moderní hotel obklopený boro-
vým hájem, cca 300 m od centra města, 

na samém břehu moře, u krásných oblázkových pláží. VybaVení: restaurace, plážová 
restaurace, aperitiv bar, směnárna, TV místnost, terasa, WI-FI na recepci a pokojích 
ZDARMA, výtah. UbytoVání: klimatizované 1-2lůžkové pokoje se sprchou a WC, bal-
konem, SAT TV, telefonem, sejfem, fénem, minibarem. Pokoje označené SU jsou 
s možností přistýlky. Typ 1/2+3 FAMILY PLUS - klimatizovaný 2lůžkový pokoj s roz-
kládacím gaučem a pokoj s francouzským lůžkem (140 cm). StraVoVání: snídaně/
polopenze formou bufetu. Pláž: z jemných oblázků, stíněná borovicemi, cca 50 m, 
přístup na pláž po schodech, sprchy na pláži ZDARMA. SPort: fitness, sauna, masá-
že, solárium, animace. V blízkosti tenisové kurty. Poznámka: hosté mohou využívat 
bazén v hotelu Bluesun Maestral.

hotel Bluesun Marina 

Napsali nám …
V hotelu Marina jsem byla maximálně spokojená a samozřejmě k tomu přispěla i 
krása Brely, krásné pláže a průzračné moře. V podstatě bych se mohla vyjadřovat 
jenom v superlativech o ubytování, ochotě personálu stravování, takže s čistým 
svědomím mohu místo pobytu i hotel Marina všem doporučit. Všem příštím klien-
tům, protože bych mezi ně ráda zase počítala i sebe.

J. R., Uh. Hradiště

Chorvatsko  >  Brela

wi-fi
ZDARMA

Dítě 
ZDARMA 50RoDinné 

pokoje kliMAtiZAcevZDálenost 
oD Moře

–10 %  do 31. 1.

Sčítejte se slevou 5 % 
na 8 a více nocí

+

HR-052R / cena za oSobU/t ýden (kč) od 5 390 Kč / os.
Pokoj

PřI
PočTU
oSoB

STRAVA
21.4.-12.5. 12.5.-26.5. 26.5.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8.

6.10.-28.10. 22.9.-6.10. 15.9.-22.9. 1.9.-15.9. 18.8.-1.9. —

1/2 SWCB-ST 2 Snídaně 5 390 7 290 12 490 15 290 16 290 17 190
1/2 SWCBm-ST 2 Snídaně 5 890 7 990 13 190 16 290 17 490 18 390
1/2+1 SWCB-SU 2 Snídaně 6 590 8 990 15 290 18 890 19 790 20 990
1/2+1 SWCBm-SU 2 Snídaně 7 290 9 690 16 290 20 290 21 490 22 390
1/1 SWCBm 1 Snídaně 7 990 9 990 16 490 19 990 21 190 21 890
1/2+3 FAmILY PLUS 2 Snídaně 10 790 13 890 23 990 29 290 30 990 32 290
1/2 SWCB-ST 2 Polopenze 7 790 9 690 14 890 17 690 18 590 19 590
1/2 SWCBm-ST 2 Polopenze 8 290 10 390 15 590 18 590 19 790 20 790
1/2+1 SWCB-SU 2 Polopenze 8 990 11 290 17 690 21 190 22 190 23 390
1/2+1 SWCBm-SU 2 Polopenze 9 690 11 990 18 590 22 590 23 790 24 790
1/1 SWCBm 1 Polopenze 10 390 12 490 18 890 22 390 23 590 24 290
1/2+3 FAmILY PLUS 2 Polopenze 13 190 16 290 26 390 31 590 33 490 34 690
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně
SleVy: dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě od 3 do 14 let na přistýlce se 2 dospělými 
- ZDARMA. Osoba od 14 let na přistýlce - sleva 70 %. Dítě od 3 do 7 let bez lůžka se stravou se 2 dospělými 
v pokoji st - ZDARMA. zVláštní SleVy: při zakoupení pobytu v termínech 26.5.-2.6., 23.6.-30.6. a 22.9.-6.10. 
vám poskytneme mimořádnou slevu 15 % - nelze kombinovat s jinými slevami.

DopRAvA:   7 990 Kč  2 890 Kč (z Brna 2 690 Kč) trasa A, B, C, D 
Pobyty s    dopravou nejen na 7 ale i na 10/11 nocí So–St/St–So z vybraných nástupních míst

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x snídani/polopenzi, pobytovou taxu, zákonné 
pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 kč/den, nad 18 let - 40 kč/
den. na vyžádání: dětská postýlka (10 EUR/den) - platba na místě.
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Chorvatsko  >  Brela

hotel sentido Bluesun Berulia  

wi-fi
ZDARMA

Dítě 
ZDARMA 80 kliMAtiZAcevZDálenost 

oD Moře

Doporučujeme pro náročné Poloha: moderní hotel renovovaný v roce 
2017, v bezprostřední blízkosti krásné ob-

lázkové pláže, cca 500 m od centra Brely. Hotel se skládá z hlavní budovy a blízké depan-
dance. VybaVení: restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar, kavárna, směnárna, WI-
-FI ZDARMA, TV místnost, terasa, výtah. UbytoVání: klimatizované 2lůžkové pokoje se 
sprchou a WC, SAT TV, sejfem, minibarem, fénem, balkonem, pokoje SU s možností 
přistýlky. Pokoje typu Co se nachází v blízké depandanci. StraVoVání: snídaně formou 
bufetu, polopenze - snídaně a večeře formu bufetu. na ceny pobytů s plnou penzí se 
informujte v CkVT. Pláž: jemná oblázková, cca 80 m, přístup na pláž po schodech, 
sprchy na pláži ZDARMA. SPort: venkovní bazén se sladkou vodou (lehátka a sluneč-
níky u bazénu ZDARMA v omezeném množství), fitness, Wellness & Spa Berulia - 
hydromasážní vířivka, finská sauna, parní lázeň, aromaterapie, masáže, v blízkosti - 
stolní tenis, billiard, minigolf, vodní sporty, animace. 

HR-052B / cena za oSobU/t ýden (kč) od 8 290 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTU
oSoB

STRAVA
28.4.-12.5. 12.5.-26.5. 26.5.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8.

6.10.-28.10. 29.9.-6.10. 22.9.-29.9. 8.9.-22.9. 18.8.-8.9. —

1/2 SWCB-ST 2 Snídaně 8 290 12 290 19 790 24 290 25 690 26 690
1/2 SWCBm-Co 2 Snídaně 8 290 12 290 19 790 24 290 25 690 26 690
1/2 SWCBm-ST 2 Snídaně 8 690 13 190 20 990 25 190 26 990 27 990
1/2+1 SWCB-SU 2 Snídaně 10 590 15 290 24 290 29 490 31 590 32 990
1/2+1 SWCBm- SU 2 Snídaně 10 790 16 490 25 490 30 990 32 990 34 390

1/2 SWCB-ST 2 Polopenze 10 590 14 590 22 190 26 690 27 990 28 990
1/2 SWCBm-Co 2 Polopenze 10 590 14 590 22 190 26 690 27 990 28 990
1/2 SWCBm-ST 2 Polopenze 10 990 15 590 23 390 27 590 29 490 30 390
1/2+1 SWCB-SU 2 Polopenze 12 990 17 690 26 690 31 790 33 990 35 390
1/2+1 SWCBm- SU 2 Polopenze 13 190 18 890 27 790 33 490 35 390 36 790
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. SleVy Pro Pokoj 1/2: dítě od 3 do 7 let bez 
lůžka s polopenzí - ZDARMA. Dítě do 14 let na základním lůžku s 1 dospělým - sleva 20 %. SleVy Pro Pokoj 
1/2+1: dítě od 3 do 14 let se 2 dospělými - ZDARMA. Osoba od 14 let na přistýlce - sleva 20 %. zVláštní 
SleVy: při zakoupení pobytu v termínech 26.5.-2.6., 23.6.-30.6. a 22.9.-6.10. vám poskytneme mimořádnou slevu 
15 % - nelze kombinovat s jinými slevami.

DopRAvA:    7 990 Kč  

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x snídani/polopenzi, pobytovou taxu, zákonné po-
jištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně 
pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 kč/den, nad 18 let - 40 kč/den. na 
vyžádání: dětská postýlka (10 EUR/den) - platba na místě.

hotel Bluesun soline 

wi-fi
ZDARMA

Dítě 
ZDARMA 30RoDinné 

pokoje kliMAtiZAcevZDálenost 
oD Moře

Doporučujeme pro náročné Poloha: luxusní hotel u pobřežní prome-
nády, obklopen borovým hájem, cca 200 

m od centra Brely. VybaVení: klimatizovaná restaurace, aperitiv bar, snack bar, inter-
netová místnost, kavárna, směnárna, sejf, TV místnost, WI-FI ZDARMA, kongresový 
sál, terasa. UbytoVání: klimatizované 2lůžkové pokoje s vanou a WC, balkonem, SAT 
TV, telefonem, fénem, sejfem, minibarem, některé s možností až 2 přistýlek (rozkláda-
cí gauč), pokoj označený PREM - s přímým pohledem na moře. StraVoVání: snídaně 
- formou bufetu, polopenze - snídaně a večeře formou bufetu. Pláž: z jemných obláz-
ků, cca 30 m, sprchy na pláži. SPort: venkovní a vnitřní bazén se sladkou vodou, 
venkovní dětský bazén, animace, wellness centrum - fitness, sauna, masáže, whirl-
pool, solárium, v blízkosti - tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, billiard, vodní sporty, 
golfový simulátor. Poznámka: typy pokojů 1/2+2 - prodej na vyžádání.

HR-052S / cena za oSobU/t ýden (kč) od 6 990 Kč / os.
Pokoj

PřI
PočTU
oSoB

STRAVA
31.3.-12.5. 12.5.-26.5. 26.5.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8.

6.10.-28.10. 29.9.-6.10. 22.9.-29.9. 8.9.-22.9. 18.8.-8.9. —

1/2 SWCB-ST 2 Snídaně 6 990 9 990 16 290 20 290 21 890 24 290
1/2 SWCBm-ST 2 Snídaně 7 490 10 790 17 190 21 190 22 890 25 190
1/2+1 SWCB-SU 2 Snídaně 8 690 12 490 20 490 24 790 26 990 30 190
1/2+1 SWCBm- SU 2 Snídaně 9 390 13 390 21 490 25 890 28 290 31 590
1/2+2 SWCBm-SU 2 Snídaně 9 390 13 390 21 490 25 890 28 290 31 590
1/2+1 SWCBm-PRem 2 Snídaně 9 990 14 590 23 390 27 790 30 190 33 490
1/2 SWCB-ST 2 Polopenze 9 390 12 490 18 590 22 590 24 290 26 690
1/2 SWCBm-ST 2 Polopenze 9 890 13 190 19 590 23 590 25 190 27 590
1/2+1 SWCB-SU 2 Polopenze 10 990 14 890 22 890 26 990 29 490 32 590
1/2+1 SWCBm- SU 2 Polopenze 11 790 15 790 23 790 28 290 30 690 33 990
1/2+2 SWCBm-SU 2 Polopenze 11 790 15 790 23 790 28 290 30 690 33 990
1/2+1 SWCBm-PRem 2 Polopenze 12 490 16 990 25 690 29 490 32 590 35 890
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. SleVy Pro Pokoj 1/2: dítě od 3 do 7 let bez lůžka 
se stravou se 2 dospělými - ZDARMA. Dítě od 3 do 12 let s 1 dospělým - sleva 20 %. SleVy Pro Pokoj 1/2+1: dítě 
od 3 do 12 let se 2 dospělými - ZDARMA. Osoba od 12 let se 2 dospělými - sleva 20 %. SleVy Pro Pokoj 1/2+2: 
první dítě od 3 do 12 let se 2 dospělými - ZDARMA. Druhé dítě od 3 do 12 let se 2 dospělými - sleva 50 %. Osoba od 12 
let se 2 dospělými - sleva 20 %. zVláštní SleVy: při zakoupení pobytu v termínech 22.9.-6.10. vám poskytneme 
mimořádnou slevu 15 % - nelze kombinovat s jinými slevami.

DopRAvA:    7 990 Kč   2 890 Kč (z Brna 2 690 Kč) trasa A, B, C, D 

Pobyty s    dopravou nejen na 7, ale i na 10/11 nocí So-St/St-So

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x snídani/polopenzi, pobytovou taxu, zákonné po-
jištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně 
pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 kč/den, nad 18 let - 40 kč/den.

–10 % do 31. 1.–10 % do 31. 1.

venkovní 
bAZén
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Chorvatsko  >  Brela / BašKa voDa

apartmány astra a Pinija 

Poloha: dva sousedící apartmánové domy obklopené zelení v klidné zátoce, v části 
jakiruša, cca 2 km od centra Brely (spojeno promenádou). VybaVení: recepce, WI-
-FI na recepci ZDARMA, cca 50 m od vily vyhlášená restaurace Burin, parkoviště, 
obchody v Brele. UbytoVání: klimatizované vkusně zařízené apartmány typ 1/2 
STUDIo (29 m2) - místnost se 2 lůžky, lodžie, typ 1/2+1 STUDIo-B (38 m2) - míst-
nost se 2 lůžky s přistýlkou a balkonem, typ 1/2+1 STUDIo (38 m2) - místnost 
se 2 lůžky s přistýlkou, s francouzským oknem, typ 1/2+2 AP (50 m2) - 2lůžková 
ložnice a denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, balkonem, typ 1/4+2 
AP (70 m2) - dvě 2lůžkové ložnice a denní místnost rozkládacím gaučem pro 2 
osoby, balkonem, typ 1/4+3 AP (70 m2) - dvě 2lůžkové ložnice a denní místnost se 
3 přistýlkami, balkon, vždy vybavený kuchyňský kout, sprcha a WC, SAT TV, WI-FI 
ZDARMA, orientace na mořskou stranu. StraVoVání: vlastní, s možností dokoupe-
ní snídaní formou bufetu nebo polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběr 
z menu. Pláž: oblázková, cca 150 m vhodná pro děti. SPort: vodní sporty dle míst-
ní nabídky. Poznámka: parkování ZDARMA. Pobytová taxa cca 1 EUR/os./den - platí 
se na místě. Prodej na vyžádání. 

HR-2611 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 3 790 Kč / os.
APARTMán

PřI
 PočTU
oSoB

12.5.-26.5. 26.5.-30.6. — 30.6.-1.9.

— — 1.9.-29.9. —

1/2 STUdIo 2 5 790 6 790 6 990 9 190
1/2+1 STUdIo 3 4 290 4 990 5 090 6 890
1/2+1 STUdIo-B 3 4 690 5 690 5 790 7 290
1/2+2 AP 4 4 190 5 090 5 290 6 690
1/4+2 AP 6 3 990 4 290 4 290 5 490
1/4+3 AP 7 3 790 3 990 4 090 4 990
Možné nástupy na pobyt denně denně So, Ne So, Ne

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko - ZDARMA. zVláštní SleVy: v termínech pobytů 1.5.-1.6. a 1.10.-
22.10. vám bude poskytnuta při pobytu na 7 nocí mimořádná sleva 15 %.

DopRAvA:  

cena zahrnUje: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského 
vybavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den, snídaní - dítě 
do 4 let ZDARMA, dítě 4-9 let - 990 kč/os./týden, osoba od 9 let - 2190 kč/os./
týden, polopenze - dítě do 4 let ZDARMA, dítě 4-9 let - 2390 kč/os./týden, osoba 
od 9 let - 4790 kč/os./týden.

wi-fi
ZDARMA150 kliMAtiZAcevZDálenost 

oD Moře

vybrané apartmány a pokoje Baška voda

Poloha: soukromé pokoje (HR-055P) a apartmány (HR-0551) v obytné části městečka. 
VybaVení: v blízkosti - restaurace, kavárny, bary, markety, směnárna. UbytoVání: Po-
kojE - 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, s možností přistýlky, 1/2+2 SWC - dva 2lůž-
kové pokoje se samostatným vchodem vedle sebe s jednou společnou sprchou a WC. 
APARTMánY - typ 1/2 STUDIo a 1/2+1 STUDIo - jedna místnost se 2-3 lůžky, typ 1/
A2+1 AP a typ 1/A2+2 AP - jedna 2lůžková ložnice, denní místnost s 1-2 lůžky, typ 1/
A4 AP, typ 1/A4+1 AP - dvě 2lůžkové ložnice, denní místnost, vždy vybavený kuchyň. 
kout, sprcha a WC, balkon nebo terasa. Lůžko v denní místnosti je zpravidla ve formě 
rozkládacího gauče. StraVoVání: pokoje: polopenze - snídaně formou bufetu a večeře 
výběr z menu + 2 dcl piva nebo vína nebo džusu, v restauraci Šebin. Apartmány : vlast-
ní, s možností dokoupení snídaní formou bufetu a večeří výběr z menu, v restauraci 
Šebin. Pláž: oblázková, cca 100-600 m, sprchy na pláži. SPort: sportovní vyžití dle 
místní nabídky.

HR-055P, HR-0551 / cena za oSobU/t ýden (kč)                             od 2 190 Kč / os.
Pokoj/APARTMán

PřI
 PočTU
oSoB

12.5.-2.6. 2.6.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-14.7. 14.7.-18.8.

15.9.-6.10. 1.9.-15.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. —

HR-055p - pokojE S poLopEnzí

1/2+1 SWC 2 3 790 4 590 4 990 5 590 5 990
1/2+2 SWC 4 3 390 3 990 4 790 5 190 5 590
HR-0551 - apaRtmány BEz StRavy

1/2 STUdIo 2 2 490 2 990 3 490 3 790 4 290
1/2+1 STUdIo 3 2 190 2 590 2 990 3 390 3 690
1/A2+1 AP 3 2 590 2 990 3 390 3 790 3 990
1/A2+2 AP 4 2 290 2 690 2 990 3 290 3 590
1/A4 AP 4 2 490 2 990 3 390 3 790 3 990
1/A4+1 AP 5 2 390 2 690 2 990 3 390 3 490
Možné nástupy na pobyt So So So So So
SleVy Pro Pokoje: dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. SleVy Pro Pokoj: 1/2+1: dítě 
od 3 do 12 let se 2 dospělými - sleva 25 %. Dítě od 3 do 12 let s 1 dospělým - sleva 20 %. Osoba od 12 let se 2 
dospělými - sleva 10 %. SleVy Pro Pokoj 1/2+2: dítě od 3 do 12 let se 2 dospělými - sleva 25 %. Osoba od 12 let 
se 2 dospělými - sleva 10 %. SleVy Pro aPartmány a StUdia: dítě do 3 let bez nároku na lůžko - ZDARMA.

DopRAvA:   2 890 Kč (z Brna 2 690 Kč) trasa A, B, C, D 

cena zahrnUje: PokojE: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu. APARTMánY: 7x 
ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vybavení, výměnu ložní-
ho prádla 1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle zákona č. 
159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu, 
osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den, apartmány: snídaní – 1290 kč/os./
týden, večeří – 1990 kč/os./týden.

300 vZDálenost 
oD Moře

pláž  
pRo Děti

nápoje k večeři 
ZDARMA

apartmány Petra – Brela na www.ckvt.cz   
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Chorvatsko  >  BašKa voDa

Luxusní vila Marić 

200 kliMAtiZAcevZDálenost 
oD Moře

pláž  
pRo Děti

Baška Voda
Baška Voda leží 10 km severozápadně od Makarské a 5 km jihovýchodně od Brely. 
Je to významné a rušné letovisko na Makarské riviéře. V okolí se pěstuje vinná 
réva, olivovníky, fíkovníky, višně maraska. Předností Bašky Vody je bohatá vege-
tace včetně borových lesů, které dosahují až k dlouhým oblázkovým plážím. Baška 
Voda má krásné dlouhé pláže z drobných oblázků a hrubého písku, typické pro 
Makarskou riviéru. Táhnou se několik kilometrů oběma směry. Díky pozvolnému 
vstupu do vody jsou vhodné i pro rodiny s malými dětmi. Hlavní pláž, zvaná Niko-
lina (dříve Južna plaža) byla vyznamenána tzv. Modrou vlajkou.

Poloha: moderní, komfortní vila se nachází ve svahu na rozmezí Bašky Vody a Bre-
ly. VybaVení: v blízkosti - market, restaurace, kavárny. UbytoVání: prostorné kli-
matizované apartmány: typ 1/2 STUDIo - 2lůžková ložnice, typ 1/4+1 AP - jedna 
2lůžková ložnice, denní místnost se 2 lůžky (rozkládací gauč), s možností přistýlky, 
vždy vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC, SAT TV, balkon nebo terasa. Z většiny 
apartmánů nádherný výlet na letovisko Baška Voda. Místo pro parkování je k dis-
pozici přímo u vily ZDARMA. na vyžádání možno za poplatek (cca 10 EUR/den) 
zajistit parkování v garáži. StraVoVání: vlastní. Pláž: oblázková, cca 200 m, vhodná 
pro děti. Přístup na pláž po strmých schodech. SPort: vyžití dle místní nabídky. 
Poznámka: na jeden apartmán je vyhrazeno jedno parkovací místo u vily. Hosté 
mohou využívat program neptun klubu v Rodinných bungalovech Baška Voda, 
vzdálených cca 1,5 km.

HR-1401 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 2 990 Kč / os.
APARTMán

PřI
 PočTU
oSoB

9.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. — 30.6.-25.8.

15.9.-22.9. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/4+1 AP 4 2 990 2 990 3 490 4 490 5 290
1/2 STUdIo 2 4 490 4 490 4 990 5 990 6 790
oSoBA nA PřISTýLCe v 1/4+1 AP 2 490 2 990 2 990 2 990 2 990
Možné nástupy na pobyt So So So So So

SleVy: dítě do 3 let bez nároku na lůžko - ZDARMA.

DopRAvA:  7 990 Kč (OVA), 9 990 Kč (PHA)  2 890 Kč (z Brna 2 690 Kč) trasa A, B, C, D 

cena zahrnUje: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vy-
bavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu, zákonné 
pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včet-
ně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den.

* AkCE platí pro termíny pobytů 16.6.-23.6., v termínech do 16.6. a od 23.6. sleva 15 %.
** AkCE platí pro termíny pobytů 16.6.-23.6., v termínech do 16.6. a od 23.6. sleva 10 %.
*** AkCE platí pro termíny pobytů 16.6.-23.6., v termínech do 16.6. a od 23.6. sleva 5 %.

–40 % do 31. 12.*

–20 %  do 28. 2.**

–10 %  do 30. 4.***

apartmány Petra – Brela na www.ckvt.cz   apartmány Milenko – Baška voda na www.ckvt.cz  |
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• Ranní rozcvička 
• Aquaaerobic
• Zumba a tanec
• Sportovní soutěže
• Z pohádky do pohádky
• neptunův rodinný čtyřboj
• Malování na kameny
• Volba boha neptuna

JSME TÝM!

vychutnejte si svou dovolenou naplno! 
Zkušení animátoři zajišťují nabitý animační program 
a spoustu aktivit pro celou rodinu.

neptun klub Baška voda 
Zábava pro děti, relax pro rodiče
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Chorvatsko  >  BašKa voDa

rodinné bungalovy Baška voda 

wi-fi
ZDARMA

Dítě 
ZDARMA 50RoDinné 

pokoje
vZDálenost 
oD Moře

All 
inclusive liGHt

All inclusive light v ceně!

Doporučujeme pro rodiny s dětmi Poloha: patrové bungalovy umístěné 
v příjemné zeleni s ideální polohou, cca 

500 m od centra Bašky Vody, v turistickém komplexu Uranija. VybaVení: klimatizo-
vaná restaurace, směnárna, sejf, snack bar, prostor pro semináře, v období od 16.6. 
do 8.9. animační program nEPTUn kLUBU, terasa (3x týdně živá hudba), WI-FI na 
recepci ZDARMA. UbytoVání: 2 a 3lůžkové pokoje se sprchou a WC, TV, balkonem 
nebo terasou, pokoje označené kL mají navíc klimatizaci a ledničku. V každém bun-
galovu jsou umístěny celkem čtyři pokoje stejného typu, každý se zcela samostat-
ným vstupem. StraVoVání: formou ALL InCLUSIVE Light - plná penze formou bu-
fetu, neomezená konzumace místních točených nápojů (pivo, víno, voda, džus) 
v době podávání oběda a večeře, welcome drink při příjezdu. Pláž: oblázková, cca 
50-100 m, vhodná pro děti. SPort: v blízkosti - tenisové kurty, hřiště pro míčové 
hry, minigolf, vodní sporty. Poznámka: služba ALL InCLUSIVE Light dále zahrnuje 
možnost využívání minigolfu a tenisového kurtu u hotelu Horizont (v čase 12:00 - 
14:00) - nutno předem rezervovat na recepci. Parkování za poplatek - cca 30 HRk/
den. Pokoje 1/3 SWCB jsou přednostně obsazovány 3 osobami. nástupní den stře-
da je možný pouze v kombinace s autobusovou či leteckou dopravou, případně na 
vyžádání v Ck.

HR-054U / cena za oSobU/t ýden (kč) od 6 990 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTU
oSoB

2.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. — 30.6.-25.8.

15.9.-22.9. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/2 SWCB 2 6 990 7 990 8 990 9 990 10 490
1/3 SWCB 2 6 990 7 990 8 990 10 490 11 490
1/2 SWCB-K 2 7 490 8 490 9 490 10 990 11 990
1/3 SWCB-K 2 7 490 8 490 9 490 11 490 12 990
Možné nástupy na pobyt So, St So, St So, St So, St So, St

SleVy Pro Pokoj 1/3: dítě do 12 let na 3. lůžku - ZDARMA. Dítě do 7 let bez lůžka - ZDARMA. Dítě 12-18 let na 
3. lůžku - sleva 50 %. Osoba od 18 let na 3. lůžku - sleva 10 %. Dítě do 12 let na 2. lůžku - sleva 20 %. Dítě 12-18 let 
na 2. lůžku - sleva 10 %. SleVy Pro Pokoj 1/2: dítě do 7 let bez lůžka - ZDARMA. Dítě do 12 let na 2. lůžku - sleva 
20 %. Dítě od 12 do 18 let na 2. lůžku - sleva 10 %.

DopRAvA:  7 990 Kč  2 890 Kč (z Brna 2 690 Kč) trasa A, B, C, D 
Pobyty s    dopravou nejen na 7 ale i na 10/11 nocí So–St/St–So z vybraných nástupních míst

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x ALL InCLUSIVE LIGHT, pobytovou taxu, zákonné 
pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včet-
ně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den.

–15 % do 31. 12.

–10 %  do 28. 2.

–5 %  do 30. 4.

pláž 
pRo Děti

Tip na výlet - dva ostrovy
Lodní výlet na dva ostrovy bychom také mohli pojmenovat jako rybí piknik a kou-
pání na nejkrásnější pláži v Chorvatsku Zlatni rat. Navštívíte městečko Jelsa na 
ostrově Hvar. Poté poplujete na ostrov Brač do městečka Bol, kde je proslulá pláž 
Zlatni rat, která se pokládá za nejkrásnější a pro koupání za nejvhodnější pláž na 
Jadranu. Vytváří částečně zalesněný trojúhelník vybíhající do moře. Zde je dosta-
tek času k prohlídce města, slunění i koupání. Během výletu se podává grilovaná 
ryba, aperitiv, nealko nápoje.

Při zakoupení letecké 
dopravy a ubytování 
vám poskytneme
níže uvedené slevy
na ubytování i dopravu.

Nelze kombinovat se slevou 
za včasný nákup.

–10 %  do 28. 2.

–5 %  do odletu

Při zakoupení letecké 
dopravy a ubytování
vám poskytneme
níže uvedené 
na ubytování i dopravu.

Nelze kombinovat se slevou 
za včasný nákup.

–10 %

letecky

výhodNě
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Chorvatsko  >  Baška  voda

hotel Horizont 

Dítě 
ZDARMA 50 vZDálenost 

oD Moře kliMAtiZAce wi-fi
ZDARMA

venkovní 
bAZén

vnitřní 
bAZén wellnesspláž  

pRo Děti

Napsali nám …
V hotelu Horizont jsme strávili 14 denní dovolenou a byli jsme nadmíru spokojeni. 
Hotel je pár metrů od pláže, v případě nepřízně počasí je možno využívat vnitřní 
vyhřívaný bazén. Venkovní bazén má vířivku. Bydleli jsme ve druhém patře na seve-
rozápad, z balkonu jsme viděli jak na moře, tak na kouzelné hory. Západy slunce - ne-
zapomenutelné! Dávali jsme přednost koupání v moři - teplé a průzračné, velká část 
pláže byla až do 11.hodiny ve stínu borovic. Velmi ráda jsem využívala aquaerobik 
v nedalekém Neptun klubu, animátoři byli skvělí, vtipní, nabíjeli mě pozitivní energií. 
Hotelové ubytování bylo velmi příjemné, čisto … Z. V., Nový Malín

Doporučujeme pro náročné Poloha: na kraji městečka Baška Voda, 
cca 300 m od centra. VybaVení: restau-

race, plážová restaurace, lounge bar Borik (1.6.-30.9.), restaurace a wine bar Ma-
trioska (15.5.-15.10), aperitiv bar, kongresový sál, kosmetický salón, kavárna s te-
rasou, směnárna, terasa, WI-FI ZDARMA. UbytoVání: klimatizované 2lůžkové 
pokoje s vanou nebo sprchou a WC, balkonem, SAT TV, telefonem, fénem, sejfem, 
minibarem, některé s možností přistýlky. Pokoje označené SU jsou prostornější, 
s možností přistýlky (rozkládací křeslo) vhodné pro dítě do 13 let. Pokoje typu 
1/2+1 jS-ST mají 2lůžkovou ložnici a denní místnost s rozkládacím gaučem a typ 
1/2+2 jS-ST - 2lůžková ložnice a denní místnost se 2 rozkládacími gauči. StraVo-
Vání: snídaně a večeře formou bufetu. Pláž: oblázková, cca 50 m, sprchy, lehátka 
a slunečníky na pláži za poplatek. SPort: venkovní a vnitřní bazén se sladkou vo-
dou, wellness centrum, sauna (finská, bio, ruská, turecká, slaná), ZDARMA vstup 
do světa saun 31.3.–9.6. a 15.9.–27.10., whirlpool, masáže, solárium, fitness 
ZDARMA, v blízkosti – tenisové kurty, půjčovna kol, vodní sporty. Poznámka: par-
kování za poplatek cca 5 EUR/den. V období 16.6.-8.9. je pro Vás připraven ani-
mační program nEPTUn kLUBU, v cca 300 m vzdálených rodinných bungalovech 
Baška Voda. 

HR-054H / cena za oSobU/t ýden (kč) od 8 890 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTU
oSoB

31.3.-28.4. 28.4.-19.5. 19.5.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-25.8.

13.10.-27.10. 29.9.-13.10. 15.9.-29.9. 1.9.-15.9. 25.8.-1.9. —

1/2 SWCB-ST 2 8 890 10 290 11 990 13 790 15 990 18 690
1/2 SWCBm-ST 2 9 390 10 790 12 790 14 590 16 890 19 390
1/2+1 SWCB-SU 2 9 390 10 790 12 590 14 290 16 590 19 190
1/2+1 SWCBm- SU 2 9 990 11 290 13 590 15 390 17 690 20 190
1/2+1 JS-ST 2 9 990 11 290 13 990 15 890 18 190 20 690
1/2+1+1 JS-SU 4 10 590 11 990 14 890 17 190 19 390 21 990
Možné nástupy na pobyt denně denně denně So So So
SleVy: dítě do 2 let bez lůžka se stravou - ZDARMA. SleVy Pro Pokoje 1/2 a 1/2+1 SWcb-SU a SWcbm-SU: 
dítě do 8 let s 1 dospělým v období: do 19.5. a od 29.9. - sleva 50 %, 19.5.-9.6. a 15.9.-29.9. - sleva 40 %, 9.6.-15.9. 
- 30 %. Dítě od 8 do 13 let s 1 dospělým v období: do 19.5. a od 29.9. - sleva 40 %, 19.5.-9.6. a 15.9.-29.9. - sleva 
30 %, 9.6.-15.9. - 20 %. SleVy Pro Pokoje 1/2+1: dítě do 8 let se 2 dospělými - ZDARMA. Dítě od 8 do 13 let se 2 
dospělými v období: do 19.5. a od 29.9. - sleva 70 %, 19.5.-9.6. a 15.9.-29.9. - sleva 60 %, 9.6.-15.9. - 50 %. Osoba od 
13 let na přistýlce - sleva 20 %. SleVy Pro Pokoj 1/2+1+1: 1.dítě do 8 let na 3. lůžku - ZDARMA. 1. dítě od 8 do 
13 let na 3. lůžku a 2. dítě na přistýlce v období: do 19.5. a od 29.9. - sleva 70 %, 19.5.-9.6. a 15.9.-29.9. - sleva 60 %, 
9.6.-15.9. - 50 %. 2. dítě do 8 let na přistýlce - v období: do 19.5. a od 29.9. - sleva 80 %, 19.5.-9.6. a 15.9.-29.9. - sleva 
70 %, 9.6.-15.9. - 60 %. Osoba od 13 let na 3. lůžku - sleva 20 %.

DopRAvA:  7 990 Kč (OVA), 9 990 Kč (PHA)  2 890 Kč (z Brna 2 690 Kč) trasa A, B, C, D 

Pobyty s    dopravou nejen na 7 ale i na 10/11 nocí So–St/St–So z vybraných nástupních míst 

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, zákonné pojištění 
dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojiš-
tění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den.

*  AkCE platí při zakoupení pobytů na 14 nocí v termínech pobytů 9. 6.-23.6. a 1.9.-
15.9. (nástupní den pouze sobota) a při zakoupení pobytů na 7 nocí v termínech 
do 9.6. a od 15.9. 

**AkCE platí při zakoupení pobytu na 7 a více nocí v termínech pobytů 9. 6.-15. 9. 

–30 % do 31. 1.*

–15 % do 31. 1.**

–25 % do 31. 3.*

–10 % do 31. 3.**



Další informace na www.ckvt.cz nebo na více než 1 300 prodejních místech  |  129

wellness

Chorvatsko  >  Baška voda

apartmány urania Grand hotel slavia 

Poloha: apartmány nacházející se v zeleni s ideální polohou, cca 500 m od cent-
ra Baška Vody, v turistickém komplexu Urania. VybaVení: restaurace, aperitiv bar, 
směnárna, snack bar, prostor pro semináře, v rámci nEPTUn kLUBU v období od 
16. 6. do 8.9. bohatý animační program, terasa (3x týdně živá hudba), WI-FI na re-
cepci ZDARMA. UbytoVání: klimatizované apartmány typ 1/4+1 AP - velikost cca 40 
m2 - dvě 2lůžkové ložnice (jedna s manželkou postelí a druhá s oddělenými lůžky), 
denní místnost s možností přistýlky (rozkládací gauč), s vybaveným kuchyňským 
koutem, sprchou, WC, SAT TV, fénem, balkonem nebo terasou. StraVoVání: vlastní, 
s možností dokoupení snídaní formou bufetu, polopenze - snídaně a večeře formou 
bufetu. Pláž: oblázková, cca 100 m, vhodná pro děti, sprchy na pláži. SPort: v blíz-
kosti - tenisové kurty, stolní tenis, hřiště pro míčové hry, minigolf, vodní sporty. 
Poznámka: parkování za poplatek cca 5 EUR/den.

HR-0541 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 2 890 Kč / os.
APARTMán

PřI
 PočTU
oSoB

12.5.-26.5. 26.5.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-25.8.

22.9.-29.9. 8.9.-22.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/4+1 AP 4 2 890 3 790 4 790 6 190 8 190
Možné nástupy na pobyt denně So So So So

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko - ZDARMA. osoba na přistýlce - ZDARMA.

DopRAvA:  7 990 Kč (OVA), 9 990 Kč (PHA)  2 890 Kč (z Brna 2 690 Kč) trasa A, B, C, D 

cena zahrnUje: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňské-
ho vybavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu, 
zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let 
– 40 kč/den, snídaní u rodinných bungalovů Baška Voda: dítě do 4 let - ZDARMA, 
dítě od 4 do 12 let - 790 kč/týden, osoba od 12 let - 1490 kč/týden, snídaní u ho-
telu Horizont: dítě do 4 let - ZDARMA, dítě od 4 do 12 let - 1290 kč/týden, osoba 
od 12 let - 2390 kč/týden, polopenze u rodinných bungalovů Baška Voda: dítě 
do 4 let - ZDARMA, dítě od 4 do 12 let - 1690 kč/týden, osoba od 12 let - 3390 
kč/týden, polopenze u hotelu Horizont: dítě do 4 let - ZDARMA, dítě od 4 do 12 
let - 2690 kč/týden, osoba od 12 let - 5290 kč/týden.

Poloha: příjemný nově zrekonstruovaný hotel ve vintage stylu se nachází v centru 
Bašky Vody. VybaVení: recepce, restaurace, aperitiv bar, italská restaurace „Del Posto“ 
s terasou, směnárna, WI-FI ZDARMA. UbytoVání: klimatizované 2lůžkové pokoje se spr-
chou a WC, SAT TV, minibarem, telefonem, fénem, sejfem, některé s možností přistýlky. 
Typ 1/2+2 SWC-Co - 2lůžková ložnice s možností 2 přistýlek (rozkládací gauč). Pokoje 
označené PREM jsou orientovány na mořskou stranu. StraVoVání: snídaně formou bu-
fetu, polopenze - snídaně a večeře formou bufetu. Pláž: oblázková, cca 20 m, vstup přes 
místní komunikaci, sprchy na pláži, lehátka a slunečníky na pláži za poplatek. SPort: 
Fontana Spa - vnitřní bazén se sladkou vodou, vířivka, fitness (ZDARMA), kosmetický 
a kadeřnický salón, masáže, sauna, v blízkosti - stolní tenis, tenisové kurty, sportovní 
hřiště, půjčovna kol, vodní sporty dle místní nabídky. Poznámka: parkování za poplatek 
cca 5 EUR/den. Vstup do saunového světa v období do 9. 6. a od 15. 9. - ZDARMA. 

HR-054J / cena za oSobU/t ýden (kč) od 7 890 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTU
oSoB

31.3.-28.4. 28.4.-19.5. 19.5.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-25.8.

13.10.-27.10. 29.9.-13.10. 15.9.-29.9. 1.9.-15.9. 25.8.-1.9. —

Snídaně

1/2 SWC-ST 2 7 890 8 490 9 790 14 890 17 390 20 690
1/2 SWCm-PRem 2 8 690 9 390 10 990 16 590 19 190 22 490
1/2+2 SWC-Co 2 8 690 9 390 10 590 15 890 18 390 21 690
poLopEnzE

1/2 SWC-ST 2 8 890 9 590 10 790 15 990 19 990 23 290
1/2 SWCm-PRem 2 9 690 10 390 11 990 17 890 21 690 24 990
1/2+2 SWC-Co 2 9 690 10 390 11 590 17 190 20 990 24 290
Možné nástupy na pobyt denně denně denně So So So
SleVy: dítě do 2 let bez lůžka se stravou - ZDARMA. SleVy Pro Pokoje 1/2 SWc-St a 1/2 SWcm-Prem: 
dítě od 2 do 8 let s 1 dospělým v období do 19.5. a od 29.9. - sleva 50 %, 19.5.-9.6. a 15.9.-29.9. - sleva 30 %, 
9.6.-15.9. - sleva 20 %. Dítě od 8 do 12 let s 1 dospělým - v období do 19.5. a od 29.9. - sleva 40 %, 19.5.-9.6. a 15.9.-
29.9. - sleva 20 %, 9.6.-15.9. - sleva 10 %. SleVy Pro Poko 1/2+2 SWc-co: dítě na první přistýlce od 2 do 7 
let se 2 dospělými: v období do 19.5. a od 29.9. - ZDARMA, 19.5.-9.6. a 15.9.-29.9. - sleva 70 %, 9.6.-15.9. - sleva 
60 %. Dítě na druhé přistýlce od 2 do 7 let se 2 dospělými: v období do 19.5. a od 29.9. - sleva 80 %, 19.5.- 9.6. 
a 15.9.-29.9. - sleva 70 %, 9.6.-15.9. - sleva 60 %. Dítě od 8 do 12 let na přistýlce se 2 dospělými: v období do 
19.5. a od 29.9. - sleva 70 %, 19.5.-9.6. a 15.9.-29.9. - sleva 50 %, 9.6.-15.9. - sleva 40 %. Osoba na přistýlce od 13 
let - sleva 20 %. zVláštní SleVy: v termínech do 9.6. a od 15.9. cena pobytu zahrnuje mimořádnou slevu 15 %.

DopRAvA:  7 990 Kč (OVA), 9 990 Kč (PHA)  2 890 Kč (z Brna 2 690 Kč) trasa A, B, C, D 

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x snídani/polopenzi, pobytovou taxu, zákonné 
pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 kč/den, nad 18 let - 40 kč/
den. na vyžádání: dětská postýlka (4 EUR/ den) - platba na místě.
*  AkCE platí při zakoupení pobytů v termínech 9.6.-23.6. a 1.9.-15.9.

100 kliMAtiZAcevZDálenost 
oD Moře

wi-fi
ZDARMA 20 kliMAtiZAcevZDálenost 

oD Moře
vnitřní 
bAZén

wi-fi
ZDARMA

pláž  
pRo Děti

–5 % do 31. 3. –15 % do 31. 1.*

–10 % do 31. 3.*
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hotel a depandance alem 

Dítě 
ZDARMA 100RoDinné 

pokoje
vZDálenost 
oD Moře

pláž 
pRo Děti

Chorvatsko  >  BašKo Polje

Hotel ALEM
Hotelová restaurace

Poloha: v piniovém lese pod horským masivem Biokovo. VybaVení: restaurace, 
kavárna, market, sejf, TV místnost, sál pro semináře, směnárna, parkoviště. Uby-
toVání: jednoduše zařízené 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, balkonem, s mož-
ností přistýlky/třetího lůžka. StraVoVání: polopenze - snídaně a večeře formou 
bufetu v hotelové restauraci, k večeřím ZDARMA 1x nápoj. ALL InCLUSIVE Light 
- plná penze formou bufetu v hotelové restauraci, snack v 16:00 (káva, čaj, su-
šenky), neomezená konzumace místních točených nápojů (pivo, víno, voda, džus) 
od 10:00 do 21:00. Pláž: rozlehlá oblázková, cca 70 m, vhodná pro děti, nabízející 
vynikající podmínky pro koupání, sprchy na pláži. SPort: hřiště pro petanque, 
půjčovna jízdních kol, několik hřišť pro míčové hry. Poznámka: pokoje jsou vyba-
veny starším nábytkem - vhodné pro méně náročnou klientelu. Ideální výchozí 
místo pro výlety do okolí a projížďky na kole podél moře. v rámci nEPTUn kLUBU 
v období 16.6.-8.9. - animační program pro děti i dospělé, který probíhá v cca 1 
km vzdálených Rodinných bungalovech Baška Voda. Pobyt se psem pouze v de-
pandanci Alem - cca 8 EUR/den.
cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi, zákonné pojištění dle zákona č. 
159/1999 Sb. cena nezahrnUje: pobytovou taxu - cca 1,2 EUR/den za dospělou 
osobu, 0,6 EUR/den za dítě 12-18 let, přihlašovací poplatek - cca 3 EUR/pobyt 
za každou osobu. Uvedené poplatky se platí na místě. možnoSt dokoUPení: ces-
tovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, 
nad 18 let – 40 kč/den, služby ALL InCLUSIVE Light - dítě do 12 let 1 700 kč/
týden, osoba od 12 let - 2 500 kč/týden.
* AkCE platí pro termíny pobytů 30.6.-18.8., v ostatních termínech sleva 10 %

HR-089d, A / cena za oSobU/t ýden (kč) od 5 490 Kč / os.
Pokoj

PřI
PočTU
oSoB

16.6.-23.6. 23.6.-30.6. — 30.6.-18.8.

8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 18.8.-1.9. —

HR-089d - dEpandancE aLEm

1/2+1 SWCBm 2 5 490 5 990 6 990 7 490
HR-089a - HotEL aLEm

1/2 SWCB 2 5 490 5 990 6 990 7 490
1/2+1 SWCB 2 5 490 5 990 6 990 7 490
1/2+1 SWCBm 2 5 690 6 190 7 190 7 690
Možné nástupy na pobyt So So So So

SleVy: dítě do 12 let na 3. lůžku/přistýlce - ZDARMA. Osoba od 12 let na 3. lůžku/přistýlce - sleva 20 %. Druhé 
dítě do 12 let bez lůžka s polopenzí - sleva 50 %.

DopRAvA:  7 990 Kč (OVA), 9 990 Kč (PHA)  2 890 Kč (z Brna 2 690 Kč) trasa A, B, C, D 

–15 % do 31. 12.*

–7 % do 28. 2.

–5 % do 30. 4.

Depandance

Tip na výlet – Biokovo
Výlet do přírodního parku BIOKOVO trvá přibližně 4,5 hodiny. Celým výletem vás 
bude provázet česky mluvící průvodce a klimatizovaný autobus vás vyveze až na 
nejvyšší vrchol pohoří Biokova, Sveti Jure – 1 762 m n.m. Zde máte jedinečnou 
šanci vidět pestrou a zajímavou vegetaci. Jalovec, medový dub, habr obecný - 
rostou na úpatí; buk, javor, lípa, jedle a dalmatská černá borovice - ve vyšších 
polohách celého masivu. Roste zde chráněný endemický druh – biokovský zvo-
neček. Z živočišných druhů zde žije kuna, lasice, sova ušatá, orel skalní, kamzík, 
mufl on a další.

Při zakoupení
autobusové dopravy
a ubytování 
vám poskytneme
níže uvedené slevy
na ubytování i dopravu.

Nelze kombinovat se slevou 
za včasný nákup.

–5 %  do odjezdu

Při zakoupení
autobusové dopravy
a ubytování
vám poskytneme
níže uvedené 
na ubytování i dopravu.

Nelze kombinovat se slevou 
za včasný nákup.

  autobusem

výhodNě

pobyt Možný 
se pseM
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Chorvatsko  >  BašKo Polje

Dítě 
ZDARMA 400 kliMAtiZAcevZDálenost 

oD Moře
pláž  
pRo Děti

Luxusní klimatizované domky

–25 % do 31. 12.*

–10 %  do 28. 2.

–5 %  do 30. 4.

Sčítejte se slevou 3 % 
při zakoupení pobytu na 14 nocí

+

Doporučujeme pro rodiny s dětmi Poloha: domky jsou umístěny ve sva-
hu, v kempu Baško Polje, uprostřed 

piniového lesa, cca 20 minut pohodlné chůze od Bašky Vody. VybaVení: restaura-
ce, směnárenské služby, market, sejf v recepci kempu. UbytoVání: domky 1/4+2 
pro max. 6 osob, velikostí 24 m2 (rozměr bez terasy) jsou vybaveny 2lůžkovou 
a 3lůžkovou ložnicí (3. lůžko je patrové), denní místností vybavenou kuchyň. kou-
tem, lednicí, jídelnou s gaučem vhodným jako přistýlka pro 1 osobu, sprchou 
a WC, SAT TV, DVD, rádiem. Terasa je vybavena zahradním nábytkem. Domky 
1/4+1 LUX pro max. 5 osob a 1 dítě do 6 let bez lůžka, (rozloha bez terasy 32 m2) 
mají dvě 2lůžkové ložnice, klimatizovanou denní místnost s rozkládacím gaučem 
(přistýlka pro 1 osobu), vybavený kuchyňský kout s lednicí, LCD SAT TV, DVD, 2 
koupelny s WC, terasou vybavenou zahradním nábytkem. StraVoVání: vlastní. 
Pláž: přírodní, oblázková, cca 400 m, vhodná pro děti. SPort: badminton, stolní 
tenis, hřiště pro míčové hry. Poznámka: v rámci nEPTUn kLUBU v období 16.6.-
8.9. - animační program pro děti i dospělé, který probíhá v cca 1 km vzdálených 
Rodinných bungalovech Baška Voda. Ložní prádlo, ručníky, utěrky a čisticí pro-
středky nejsou součástí vybavení. Závěrečný úklid jsou hosté povinni provádět 
sami. Ložní prádlo lze pronajmout na místě za cca 20 EUR/týden/domek. Povin-
ná vratná kauce 100 EUR/domek - platí se na místě. nástupní den středa je 
možný pouze v kombinace s autobusovou či leteckou dopravou, případně na vy-
žádání v Ck.

HR-0938 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 2 490 Kč / os.
DoMEk

PřI
 PočTU
oSoB

12.5.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. — 30.6.-25.8.

15.9.-29.9. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/4+2 4 2 490 2 990 3 990 4 490 5 490
1/4+1 LUX 4 2 690 3 290 4 290 4 990 5 990
Možné nástupy na pobyt denně So, St So, St So, St So, St

SleVy: dítě do 12 let na 2. přistýlce - ZDARMA. Dítě do 12 let na 1. přistýlce - v období do 30.6. a od 25.8. 
ZDARMA, v ostatních termínech sleva 75 %. Osoba od 12 let na přistýlce - sleva 50 %.

DopRAvA:   7 990 Kč  2 890 Kč (z Brna 2 690 Kč) trasa A, B, C, D 
Pobyty s    dopravou nejen na 7 ale i na 10/11 nocí So–St/St–So z vybraných nástupních míst

cena zahrnUje: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vy-
bavení, zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. cena nezahrnUje: pobytovou 
taxu - cca 1,2 EUR/den za dospělou osobu, cca 0,6 EUR/den za dítě 12-18 let, při-
hlašovací poplatek - cca 3 EUR/pobyt za každou osobu. Uvedené poplatky se platí 
na místě. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu, 
osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den, polopenze - 590 kč/os./den.

* AkCE platí pro termíny pobytů do 16.6. a od 8.9., v ostatních termínech sleva 15 %.

Typ LUX
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• Ranní rozcvička 
• Aquaaerobic
• Zumba a tanec
• Sportovní soutěže
• Z pohádky do pohádky
• neptunův rodinný čtyřboj
• Malování na kameny
• Volba boha neptuna

UŽÍVÁME SINA MAXIMUM!

NA MAXIMUM!

vychutnejte si svou dovolenou naplno! 
Zkušení animátoři zajišťují nabitý animační program 
a spoustu aktivit pro celou rodinu.

neptun klub Promajna 
Zábava pro děti, relax pro rodiče
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Chorvatsko  >  PROMAJNA

Dítě 
zDarma 150 vzDálenost 

oD moře

Pavilony Dukić A 

wi-fi
zDarma

pláž  
pro Děti

nápoje k večeři 
zDarma

Doporučujeme pro rodiny s dětmi Poloha: pavilony DUKIĆ se nachází v letovis-
ku Promajna cca 2 km jižně od letoviska Baš-

ka Voda, cca 1 km od Baško Polje a cca 7 km severně od města Makarska. Poloha pavilonů 
přímo vybízí k příjemným procházkám podél moře do výše zmíněných turistických letovisek. 
VybaVení: Promajna je ideálním místem ke strávení příjemné dovolené, nabízející několik re-
staurací, plážových barů, obchůdků, market, WI-FI na terase restaurace ZDARMA. UbytoVání: 
menší 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, lednicí, TV a balkonem. Pokoje nemají kuchyňský 
kout a ani klimatizaci. StraVoVání: vlastní nebo formou polopenze nebo plné penze. Polopen-
ze: snídaně formou bufetu, večeře výběrem ze 3 menu, nápoj k večeři - 2 dl piva nebo vína 
nebo džusu nebo minerální vody. U plné penze navíc oběd výběrem ze 3 menu, nápoj k obě-
du. Stravování probíhá v centrální restauraci. Pláž: oblázková, vhodná pro děti, cca 150 m. 
Na pláži jsou k dispozici sprchy, kabinky, WC, lehátka - za poplatek. SPort: možnost zapůjče-
ní skútrů i kol, parasailing, zapůjčení šlapadel apod. V blízkosti veřejné multifunkční hřiště. 
Poznámka: úklid pokojů v průběhu pobytu si klienti provádějí sami. Animační program NEP-
TUN KLUBU bude probíhat od 16.6. do 8.9. a v termínu 2.6. - 16.6. a 8.9. - 22.9. – program 
pro seniory. Klienti se po příjezdu hlásí delegátce, která je zde přítomná. Pavilony Dukić ne-
mají recepci.

HR-101A / cena za oSobU/t ýden (kč) od 2 290 Kč / os.
PoKoj

PřI
 PočTU
oSoB

STRAVA
26.5.-2.6. 2.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. — 30.6.-25.8.

— 15.9.-29.9. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/2 SWCB 2 Bez stravy 2 290 2 490 2 990 3 990 4 990 5 990
1/2 SWCB 1 Bez stravy 4 290 4 490 4 990 5 990 6 990 7 990
1/2 SWCB 2 Polopenze 4 990 5 490 5 990 6 990 7 990 8 990
1/2 SWCB 1 Polopenze 6 990 7 490 7 990 8 990 9 990 10 990
1/2 SWCB 2 Plná penze 6 990 7 490 7 990 8 990 9 990 10 990
1/2 SWCB 1 Plná penze 8 990 9 490 9 990 10 990 11 990 12 990
Možné nástupy na pobyt denně denně So, St So, St So, St So, St

SleVy: dítě do 12 let bez lůžka se 2 dosp. - zDarma, dítě do 12 let s 1 dospělým - sleva 10 %.

Doprava:   7 990 Kč  2 890 Kč (z Brna 2 690 Kč) trasa A, B, C, D 
Pobyty s    dopravou nejen na 7, ale i na 10/11 nocí So-St/St-So

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi/plnou penzi/bez stravy, pobytovou taxu, 
zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojiš-
tění včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 
Kč/den.

–15 % do 31. 12.*

–10 %  do 28. 2.

–5 %  do 30. 4.

Při zakoupení
autobusové dopravy
a ubytování 
vám poskytneme
níže uvedené slevy
na ubytování i dopravu.

Nelze kombinovat se slevou 
za včasný nákup.

–10 %  do 28. 2.

–5 %  do odjezdu

Při zakoupení
autobusové dopravy
a ubytování
vám poskytneme
níže uvedené 
na ubytování i dopravu.

Nelze kombinovat se slevou 
za včasný nákup.

  autobusem

výhodNě
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Chorvatsko  >  ProMajna

Dítě 
ZDARMA 150RoDinné 

pokoje
vZDálenost 
oD Moře

Pavilony Dukić B 

kliMAtiZAce 
ZA poplAtek

wi-fi
ZDARMA

pláž 
pRo Děti

nápoje k večeři 
ZDARMA

Doporučujeme pro rodiny s dětmi Poloha: pavilony DUkIĆ se nachází v 
letovisku Promajna cca 2 km jižně od 

letoviska Baška Voda, cca 1 km od Baško Polje a cca 7 km severně od města 
Makarska. Poloha pavilonů přímo vybízí k příjemným procházkám podél moře do 
výše zmíněných turistických letovisek. VybaVení: Promajna je ideálním místem ke 
strávení příjemné dovolené, nabízející několik restaurací, plážových barů, ob-
chůdků, market, WI-FI na terase restaurace ZDARMA. UbytoVání: prostornější 
2lůžkové pokoje se sprchou a WC, lednicí, TV a balkonem, s možností přistýlky 
(rozkládací lehátko vhodné pro děti do 12 let). Pokoje jsou orientovány na pohoří 
Biokovo a nemají kuchyň. kout. Apartmány pavilonu B - typ 1/2+2 AP - jedna 
2lůžková ložnice, denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, typ 1/5+2 
AP - jedna 2lůžková ložnice, jedna 3lůžková ložnice, denní místnost s možností až 
2 přistýlek (rozkládací gauč), vždy vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC, TV, bal-
kon nebo terasa. 1/5+2 AP- A - apartmán je orientovaný na moře a je prostorněj-
ší, 1/5+2 AP -B - apartmán je orientovaný na pohoří Biokovo. Možnost dokoupení 
mobilní klimatizace v pavilonu Dukić B (není k dispozici pro všechny ubytovací 
jednotky) za doplatek 10 EUR/den. StraVoVání: vlastní nebo formou polopenze 
nebo plné penze. Polopenze: snídaně formou bufetu, večeře výběrem ze 3 menu, 
nápoj k večeři - 2 dl piva nebo vína nebo džusu nebo minerální vody. U plná 
penze navíc oběd výběrem ze 3 menu, nápoj k obědu. Stravování probíhá v cen-
trální restauraci. Pláž: oblázková, vhodná pro děti, cca 150 m. na pláži jsou k 
dispozici sprchy, kabinky, WC, lehátka - za poplatek. SPort: možnost zapůjčení 
skútrů i kol, parasailing, zapůjčení šlapadel apod. V blízkosti veřejné multifunkční 
hřiště. Poznámka: úklid pokojů v průběhu pobytu si klienti provádějí sami. Ani-
mační program nEPTUn kLUBU bude probíhat od 16.6. do 8.9. a v termínu 2.6. 
- 16.6. a 8.9. - 22.9. – program pro seniory. klienti se po příjezdu hlásí delegátce, 
která je zde přítomná. Pavilony Dukić nemají recepci. 

HR-101B / cena za oSobU/t ýden (kč)                                             od 2 290 Kč / os.
Pokoj
APARTMán

PřI
 PočTU
oSoB

STRAVA
26.5.-2.6. 2.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. 25.8.-1.9. 30.6.-25.8.

— 15.9.-29.9. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. — —

1/2+1 SWCB 2 Bez stravy 2 290 2 690 3 490 4 490 5 490 5 990
1/2+1 SWCB 1 Bez stravy 4 290 4 690 5 490 6 490 7 490 7 990
1/2+1 SWCB 2 Polopenze 4 990 5 690 6 490 7 490 8 490 9 490
1/2+1 SWCB 1 Polopenze 6 990 7 690 8 490 9 490 10 490 11 490
1/2+1 SWCB 2 Plná penze 6 990 7 690 8 490 9 490 10 490 11 490
1/2+1 SWCB 1 Plná penze 8 990 9 690 10 490 11 490 12 490 13 490
1/2+2 AP 4 Bez stravy 2 790 2 990 2 990 3 990 4 490 5 290
1/5+2 AP-B (směr pohoří) 5 Bez stravy 2 790 2 990 2 990 3 990 4 490 5 790
1/5+2 AP-A (směr moře) 5 Bez stravy 2 990 3 190 3 190 4 190 4 690 5 990
RodInná CenA 2+2 Polopenze 20 990 21 990 22 990 23 990 26 990 27 990
Možné nástupy na pobyt denně denně So, St So, St So, St So, St
SleVy Pro Pokoj 1/2+1: dítě do 3 let bez lůžka a stravy - ZDARMA. Dítě do 12 let na přistýlce v období: 
do 23.6. a od 1.9. - ZDARMA, 23.6.-1.9. - sleva 70 %. Osoba od 12 let na přistýlce - sleva 30 %. Dítě do 12 let s 1 
dospělým - sleva 10 %. SleVy Pro aPartmány: dítě do 3 let bez lůžka - ZDARMA. rodinná cena 2+2: platí 
pro 3 osoby a dítě do 12 let v apartmánu 1/2+2 AP v pavilonu Dukić B na bázi polopenze. Na rodinnou cenu nelze 
uplatnit slevu za včasný nákup ani slevu věrného zákazníka. 

DopRAvA:   7 990 Kč  2 890 Kč (z Brna 2 690 Kč) trasa A, B, C, D 
Pobyty s    dopravou nejen na 7, ale i na 10/11 nocí So-St/St-So
cena zahrnUje: PokojE - 7x ubytování, 7x polopenzi/plnou penzi/bez stravy, pobytovou 
taxu, zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. APARTMánY - 7x ubytování, 7x po-
lopenzi/bez stravy, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vybavení, výměnu 
ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle zákona č. 
159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu, 
osoby do 18 let - 30 kč/den, nad 18 let - 40 kč/den, polopenze - 3300 kč/os./týden, plné 
penze - 5300 kč/os./týden. V případě dokoupení polopenze/plné penze pro všechny osoby 
v apartmánu 1/5+2 AP, má dítě do 12 let na 6. a 7. lůžku polopenzi/plnou penzi - ZDARMA. 

–15 % do 31. 12.*

–10 %  do 28. 2.

–5 %  do 30. 4.

Při zakoupení letecké 
dopravy a ubytování 
vám poskytneme
níže uvedené slevy
na ubytování i dopravu.

Nelze kombinovat se slevou 
za včasný nákup.

–10 %  do 28. 2.

–5 %  do odletu

Při zakoupení letecké 
dopravy a ubytování
vám poskytneme
níže uvedené 
na ubytování i dopravu.

Nelze kombinovat se slevou 
za včasný nákup.

–10 %

letecky

výhodNě
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pláž  
pRo Děti

Chorvatsko  >  ProMajna

Pavilon Dukić c 

wi-fi
ZDARMA

Dítě 
ZDARMA 100RoDinné 

pokoje kliMAtiZAcevZDálenost 
oD Moře

Poloha: oblíbený apartmánový pavilon se nachází v letovisku Promajna cca 2 km 
jižně od letoviska Baška Voda. VybaVení: několik restaurací, plážových barů, ob-
chůdků, market, WI-FI na terase restaurace ZDARMA. UbytoVání: klimatizované 
apartmány, typ - 1/2 STUDIo-A s balkonem, 1/2 STUDIo-B bez balkonu - 2lůžkový 
pokoj s vybaveným kuchyň. koutem, sprcha a WC, TV, typ 1/2+2 AP - 2lůžkový po-
koj, denní místnost s rozkládacím gaučem (vhodným především pro 2 děti) a vyba-
veným kuchyň. koutem, sprcha, WC, TV, balkon nebo terasa. Apartmány v přízemí 
jsou prostornější s otevřenou terasou. Apartmán BALkon EXTRA – má největší 
balkon s přímým výhledem na moře. StraVoVání: vlastní, s možností dokoupení 
polopenze nebo plné penze. Polopenze: snídaně formou bufetu, večeře výběrem ze 
3 menu, nápoj k večeři - 2 dl piva nebo vína nebo džusu nebo minerální vody. Stra-
vování probíhá v cca 50 m vzdálené centrální restauraci. Pláž: oblázková, vhodná 
pro děti, cca 100 m. na pláži jsou k dispozici sprchy, kabinky, WC, lehátka - za 
poplatek. SPort: možnost zapůjčení skútrů i kol, parasailing, zapůjčení šlapadel 
apod. V blízkosti veřejné multifunkční hřiště. Poznámka: úklid pokojů v průběhu 
pobytu si klienti provádějí sami. Animační program nEPTUn kLUBU bude probíhat 
od 16.6. do 8.9. a v termínu 2.6.-16.6. a 8.9.-22.9. – program pro seniory. nástupní 
den středa je možný pouze v kombinaci s autobusovou či leteckou dopravou. kli-
enti se po příjezdu na pobytové místo hlásí u delegátky CkVT v pavilonu Dukić A, 
pavilony Dukić nemají recepci.

HR-101C / cena za oSobU/t ýden (kč) od 2 790 Kč / os.
APARTMán

PřI
 PočTU
oSoB

26.5.-2.6. 2.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. — 30.6.-25.8.

— 15.9.-29.9. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/2 STUdIo-B 2 3 190 3 490 3 690 4 690 5 190 6 190
1/2 STUdIo-A 2 3 190 3 490 3 990 4 990 5 990 6 990
1/2+2 AP - TeRASA 4 2 790 3 090 3 290 4 290 4 790 5 790
1/2+2 AP - BALKon 4 2 990 3 290 3 490 4 490 4 990 5 990
1/2+2 AP - BALKon eXTRA 4 3 490 3 790 3 990 4 990 5 490 6 490
RodInná CenA 2+2 21 990 21 990 21 990 25 990 27 990 29 990
Možné nástupy na pobyt denně denně So, St So, St So, St So, St
SleVy: dítě do 3 let bez lůžka - ZDARMA. rodinná cena 2+2: platí pro 3 osoby a dítě do 12 let v apartmánu 
„1/2+2 AP - balkon“ v pavilonu C na bázi polopenze. Na rodinnou cenu nelze uplatnit slevu za včasný nákup ani 
slevu věrného zákazníka.

DopRAvA:   7 990 Kč  2 890 Kč (z Brna 2 690 Kč) trasa A, B, C, D 
Pobyty s    dopravou nejen na 7 ale i na 10/11 nocí So–St/St–So z vybraných nástupních míst

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi/bez stravy, spotřebu vody a energie, 
používání kuchyňského vybavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, 
pobytovou taxu, zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: 
cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 
18 let – 40 kč/den, polopenze – 3300 kč/os./týden, plné penze – 5300 kč/os./týden.

*AkCE platí pro termíny pobytů 30.6.-25.8., v ostatních termínech sleva 10 %.

Hotel conte – Promajna na www.ckvt.cz  |

–15 % do 31. 12.*

–10 %  do 28. 2.

–5 %  do 30. 4.
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hotel Dalmacija 

Dítě 
ZDARMA 30 kliMAtiZAcevZDálenost 

oD Moře
wi-fi
ZDARMA

Poloha: na pobřežní promenádě, cca 700 m od historického centra Makarske.  
VybaVení: hotelová restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar, kavárna, směnárna, 
kongresový sál, sejf, TV místnost, výtah, terasa, parkoviště, WI-FI v celém objektu 
ZDARMA, hlídané podzemní parkoviště přímo pod hotelem Dalmacija (za poplatek 
cca 7 EUR/den). UbytoVání: klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, bal-
konem, SAT TV, telefonem, fénem, minibarem, některé s možností přistýlky. Stra-
VoVání: snídaně formou bufetu, polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, plná 
penze - snídaně, oběd a večeře formou bufetu. Pláž: oblázková, cca 30 m, sprchy 
na pláži. SPort: venkovní bazén se slanou vodou, venkovní dětský bazén, lehátka 
a slunečníky u bazénu ZDARMA (v omezeném množství), fitness ZDARMA, turecké 
lázně a masáže za poplatek, aerobic, animace, vodní sporty, půjčovna skútrů, kol, 
v blízkosti tenisové kurty, hřiště pro míčové hry. Poznámka: pokoje 1/2+1 SWCBM 
jsou prostornější a stačí je obsadit 2 osobami.

HR-060d / cena za oSobU/t ýden (kč) od 5 790 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTU
oSoB

STRAVA
— 28.4.-26.5. 26.5.-16.6. 16.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-11.8.

6.10.-10.11. 22.9.-6.10. 15.9.-22.9. 18.8.-15.9. 11.8.-18.8. —

1/2 SWCBm 2 Snídaně 5 790 6 790 9 790 12 590 15 390 15 990
1/2+1 SWCBm 2 Snídaně 6 290 8 190 10 690 13 690 16 990 17 890

1/2 SWCBm 2 Polopenze 7 190 8 190 11 190 13 990 16 790 17 490
1/2+1 SWCBm 2 Polopenze 7 690 9 590 11 990 14 990 18 390 19 290

1/2 SWCBm 2 Plná penze 9 290 10 290 13 290 15 990 18 890 19 590
1/2+1 SWCBm 2 Plná penze 9 790 11 690 14 190 17 190 20 490 21 390
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě do 8 let na přistýlce - ZDARMA. u rezervací 
se slevou za včasný nákup - dítě do 12 let na přistýlce ZDARMA. sleva platná od 1.3. - dítě od 8 do 12 let do 7.7. 
a od 18.8.- ZDARMA, 8.7.-18.8. - sleva 50 %. Dítě od 3 do 12 let na základním lůžku - sleva 30 %. Osoba od 12 let 
na přistýlce - sleva 30 %. zVláštní SleVy: platné od 1.3. - při zakoupení pobytu na 7 nocí s nástupy do 26.5., 
16.6., 7.7., 8.9. a od 29.9. vám poskytneme mimořádnou slevu 15 %.

DopRAvA:   7 990 Kč  2 890 Kč (z Brna 2 690 Kč) trasa A, B, C, D 
Pobyty s    dopravou nejen na 7 ale i na 10/11 nocí So–St/St–So z vybraných nástupních míst

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x snídani/polopenzi/plnou penzi, pobytovou taxu, zá-
konné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den.

Chorvatsko  >  MaKarsKa

hotel Meteor 

wi-fi
ZDARMA

Dítě 
ZDARMA 30 kliMAtiZAcevZDálenost 

oD Moře
pláž  
pRo Děti

Doporučujeme pro náročné Poloha: architektonicky moderně řeše-
ný hotel na pobřežní promenádě, cca 

400 m od centra města Makarska. VybaVení: restaurace, snack bar, směnárna, WI-FI 
v objektu ZDARMA, kongresový sál, kadeřnický a kosmetický salón, TV místnost, 
taneční terasa, zimní zahrada. UbytoVání: klimatizované 2lůžkové pokoje se spr-
chou a WC, balkonem, SAT TV, telefonem, sejfem, minibarem, fénem, některé s mož-
ností přistýlky (na vyžádání). Při obsazení pokoje 1/2+1 dvěmi osobami negarantu-
jeme umístění přistýlky na pokoj a negarantujeme větší rozměr pokoje. Pokoje 
s orientací na mořskou stranu mají boční pohled na moře. StraVoVání: snídaně 
formou bufetu, polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, plná penze - snídaně, 
obědy a večeře formou bufetu. Pláž: oblázková, cca 30 m. SPort: venkovní bazén 
s mořskou vodou a vnitřní bazén se sladkou vodou, wellness centrum, sauna, whirl-
pool, masáže, solárium, fitness ZDARMA, stolní tenis, billiard, animace, aerobic, 
vodní sporty, tobogán. Poznámka: lehátka a slunečníky u bazénu ZDARMA (v ome-
zeném množství). Parkování u hotelu ZDARMA. 

HR-060m / cena za oSobU/t ýden (kč) od 6 490 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTU
oSoB

STRAVA
17.3.-28.4. 28.4.-26.5. 26.5.-16.6. 16.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-11.8.

6.10.-11.11. 22.9.-6.10. 15.9.-22.9. 18.8.-15.9. 11.8.-18.8. —

1/2 SWCB 2 Snídaně 6 490 8 990 11 690 14 890 16 990 17 890
1/2+1 SWCBm 2 Snídaně 7 190 9 790 12 590 15 590 17 890 18 590

1/2 SWCB 2 Polopenze 7 890 10 490 12 990 16 290 18 390 19 290
1/2+1 SWCBm 2 Polopenze 8 590 11 190 13 990 16 990 19 290 19 990

1/2 SWCB 2 Plná penze 9 990 12 590 14 990 18 390 20 490 21 390
1/2+1 SWCBm 2 Plná penze 10 690 13 290 15 990 18 990 21 390 21 990
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě do 8 let na přistýlce - ZDARMA. u rezervací 
se slevou za včasný nákup - dítě do 12 let na přistýlce ZDARMA. sleva platná od 1.3. - dítě od 8 do 12 let do 7.7.  
a od 18.8.- ZDARMA, 7.7.-18.8. - sleva 50 %. Dítě od 3 do 12 let na základním lůžku - sleva 30 %. Osoba od 12 let 
na přistýlce - sleva 30 %. zVláštní SleVy: platné od 1.3. - při zakoupení pobytu na 7 nocí s nástupy do 19.5., 
16.6., 7.7. a od 29.9. vám poskytneme mimořádnou slevu 15 %.

DopRAvA:   7 990 Kč  2 890 Kč (z Brna 2 690 Kč) trasa A, B, C, D 
Pobyty s    dopravou nejen na 7, ale i na 10/11 nocí So-St/St-So

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x snídani/polopenzi/plnou penzi, pobytovou taxu, zá-
konné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den.

–12 % do 31. 1.

–10 % do 28. 2.

–12 % do 31. 1.

–10 % do 28. 2.
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Chorvatsko  >  MaKarsKa

hotel Biokovka
hotel RivijERa

hotel daLmacija
hotel mEtEoR

hotel Biokovo
hotel paLma

hotel rivijera 

Dítě 
ZDARMA 200RoDinné 

pokoje
vZDálenost 
oD Moře

nápoje k večeři 
ZDARMA

wi-fi
ZDARMA

Poloha: hotel je tvořen devíti pavilony, které jsou umístěny v zeleni v mírném sva-
hu, v blízkosti moře, v okrajové části Makarské, cca 800 m od centra u nejkrásněj-
ších pláží. VybaVení: klimatizovaná restaurace, směnárna, sejf, bar, TV místnost, 
kadeřnictví, internetový koutek, taneční terasa, parkoviště. UbytoVání: 2lůžkové 
pokoje se sprchou a WC, telefonem, ventilátorem, lednicí, SAT TV, WI-FI ZDARMA. 
Pokoj 1/2+2 - dva 2lůžkové pokoje, které nejsou odděleny dveřmi. Pokoje s ozna-
čením n jsou vybaveny novějším nábytkem. Pokoj typu 1/2+1 SWCM - třílůžkový 
pokoj bez balkónu. Z pokojů není výhled na moře z důvodu středomořské vegetace. 
StraVoVání: snídaně formou bufetu, večeře - hlavní chod výběrem ze 4 menu, před-
krmy, polévky, saláty, dezerty - formou bufetu. k večeři jsou ZDARMA tyto nápoje: 
2 dcl vína nebo piva nebo džusu nebo minerální vody. Pláž: oblázková, cca 50-200 
m, vhodná pro děti. SPort: betonové tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, hřiště 
pro míčové hry, dětské hřiště, animace pro děti ve věku 4-14 let, sportovní animace, 
vodní sporty. Poznámka: nástupní den středa je možný pouze v kombinace s auto-
busovou či leteckou dopravou, případně na vyžádání v Ck. Pokoje s označením n se 
nachází v Pavilonu Barbora a Dora.

HR-060R / cena za oSobU/t ýden (kč) od 4 990 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTU
oSoB

2.6.-9.6. 9.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. — 30.6.-25.8.

— 15.9.-29.9. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/2+1 SWCm 2 4 990 5 990 6 990 8 490 8 990 9 990
1/2 SWCBm 2 5 490 6 490 7 490 8 490 8 990 9 990
1/2 SWCBm-n 2 5 790 6 790 7 790 8 990 9 490 10 490
1/2+2 SWCBm 2 5 990 6 990 7 990 9 490 10 490 11 490
1/1 SWCBm-n 1 6 990 7 990 8 990 9 990 10 990 11 990
Možné nástupy na pobyt So, St So, St So, St So, St So, St So, St

SleVy Pro Pokoj 1/2: dítě do 3 let bez lůžka s polopenzí - ZDARMA. Dítě do 12 let na 2. lůžku - sleva 30 %. 
SleVy Pro Pokoj 1/2+1: dítě do 12 let na 3. lůžku - ZDARMA. Osoba od 12 let na 3. lůžku - sleva 30 %. Dítě 
do 12 let na 2. lůžku - sleva 30 %. Při obsazení pokoje 1/2+1 dvěmi dospělými a dvěmi dětmi do 12 let se platí 3x 
plná cena. SleVy Pro Pokoj 1/2+2: dítě do 12 let na 4. lůžku - ZDARMA. Osoba od 12 let na 4. lůžku - sleva 
30 %. zVláštní SleVy: sleva 15 % pro novomanžele - obdržíte při doložení potvrzení o sňatku, které v době 
ukončení pobytu nebude starší než 6 měsíců.

DopRAvA:   7 990 Kč  2 890 Kč (z Brna 2 690 Kč) trasa A, B, C, D 
Pobyty s    dopravou nejen na 7 ale i na 10/11 nocí So–St/St–So z vybraných nástupních míst

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle zákona 
č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu, 
osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den.

*AkCE platí pro termíny pobytů 30.6.-25.8., v ostatních termínech sleva 10 %.

pláž 
pRo Děti

–15 % do 31. 12.*

–10 %  do 28. 2.

–5 %  do 30. 4.

Při zakoupení
autobusové dopravy
a ubytování 
vám poskytneme
níže uvedené slevy
na ubytování i dopravu.

Nelze kombinovat se slevou 
za včasný nákup.

–10 %  do 28. 2.

–5 %  do odjezdu

Při zakoupení
autobusové dopravy
a ubytování
vám poskytneme
níže uvedené 
na ubytování i dopravu.

Nelze kombinovat se slevou 
za včasný nákup.

  autobusem

výhodNě
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Chorvatsko  >  MaKarsKa

hotel Biokovo 

kliMAtiZAceDítě 
ZDARMA 150 vZDálenost 

oD Moře
wi-fi
ZDARMA

Poloha: městský hotel v centru Makarske. VybaVení: restaurace, aperitiv bar, 
kavárna, směnárna, kongresový sál, internetový koutek, pizzerie, sejf, terasa, par-
koviště. UbytoVání: klimatizované 1-2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, 
telefonem, minibarem, fénem, s možností přistýlky, WI-FI ZDARMA. StraVoVání: 
polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, plná penze - snídaně a večeře formou 
bufetu, oběd výběr ze 3 menu. Pláž: oblázková, cca 150 m. SPort: sauna, masáže, 
solárium, půjčovna kol, možnost sportovního vyžití dle místní nabídky.

HR-061B / cena za oSobU/t ýden (kč) od 7 790 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTU
oSoB

STRAVA
24.3.-28.4. 28.4.-19.5. 19.5.-2.6. 2.6.-23.6. 23.6.-11.8.

15.9.-13.10. 1.9.-15.9. 18.8.-1.9. 11.8.-18.8. —

1/2+1 SWC 2 Polopenze 7 790 8 990 10 490 12 890 16 590
1/2+1 SWCm 2 Polopenze 8 390 9 890 11 490 14 490 18 190
1/1 SWC 1 Polopenze 10 990 12 590 15 290 18 190 22 790

1/2+1 SWC 2 Plná penze 10 590 11 790 13 190 15 690 19 390
1/2+1 SWCm 2 Plná penze 11 190 12 590 14 190 17 290 20 990
1/1 SWC 1 Plná penze 13 890 15 390 17 990 20 990 25 590
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě do 12 let na přistýlce s polopenzí v období: 
do 2.6. a od 18.8. - platí 3990 Kč/týden, 2.6.-18.8. - platí 4290 Kč/týden, s plnou penzí v období: do 2.6. a od 
18.8. - platí 6690 Kč/týden, 2.6.-18.8. - platí 7190 Kč/týden, osoba od 12 let s polopenzí v období: do 2.6. a od 
18.8. - platí 6490 Kč/týden, 2.6.-18.8. - platí 6890 Kč/týden, s plnou penzí v období: do 2.6. a od 18.8. - platí 9290 
Kč/týden, 2.6.-18.8. - platí 9890 Kč/týden. zVláštní SleVy: v termínu do 2.6. a od 18.8. cena pobytu zahrnuje 
mimořádnou slevu 15 %, kterou nelze kombinovat se slevou za včasný nákup.

DopRAvA:   7 990 Kč  

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi/plnou penzi, pobytovou taxu, zákonné 
pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včet-
ně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den. na 
vyžádání - dětská postýlka 5 EUR/den - platí se na místě.

hotel Park 

Poloha: luxusní moderně zařízený hotel přímo u pláže, na živé pobřežní promená-
dě. VybaVení: restaurace, terasa, plážový bar, aperitiv bar, kongresové sály, smě-
nárna, sejf na recepci, prodejna suvenýrů, kadeřnický a kosmetický salón, výtah, 
parkoviště a garáže. UbytoVání: moderně zařízené klimatizované 2lůžkové pokoje 
se sprchou nebo vanou, WC, SAT TV, telefonem, fénem, sejfem, minibarem, WI-
-FI ZDARMA, některé s balkonem nebo terasou a některé s možností přistýlky 
(rozkládací gauč). Aparmán typu 1/2+1 AP - 2lůžková ložnice a denní místnost 
s rozkládacím gaučem, se sprchou nebo vanou, WC, SAT TV, telefonem, fénem, 
sejfem, minibarem, WI-FI ZDARMA, některé s balkonem nebo terasou. Apartmán je 
orientovaný na mořskou stranu. StraVoVání: snídaně formou bufetu, polopenze - 
snídaně a večeře formou bufetu (ceny na www.ckvt.cz). Pláž: oblázková, cca 10 m, 
vhodná pro děti. SPort: vnitřní a venkovní bazén se sladkou vodou, sauna, masáže, 
fitness, půjčovna kol a silničních skútrů, vodní sporty dle místní nabídky. Poznám-
ka: lehátka a slunečníky u venkovního bazénu ZDARMA (v omezeném množství). 
Parkoviště a garáže u hotelu za poplatek - pouze na vyžádání, platí se na místě cca 
50 HRk/den.

HR-062P / cena za oSobU/t ýden (kč) od 8 990 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTU
oSoB

24.3.-5.5. 5.5.-19.5. 19.5.-2.6. 2.6.-30.6. 30.6.-25.8.

20.10.-11.11. 6.10.-20.10. 22.9.-6.10. 25.8.-22.9. —

1/2 SWC 2 8 990 10 990 13 890 18 290 22 190
1/2+1 SWCB 2 9 790 11 690 14 590 18 990 22 890
1/2+1 SWCBm-SUP 2 12 390 14 590 18 590 23 190 26 990
1/2+1 AP 2 16 990 19 290 22 890 28 290 33 390
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 3 let na přistýlce - ZDARMA. Dítě od 3 do 12 let na přistýlce - sleva 50 %. Osoba od 12 let na 
přistýlce v období: do 2.6. a od 22.9. - sleva 30 %, v období od 2.6. do 22.9. - sleva 10 %. zVláštní SleVy: 
osobám starším 60 let poskytneme mimořádnou slevu 10 %. V termínech 5.5.-12.5. a 22.9.-1.11. vám poskytneme 
mimořádnou slevu 15 %. Uvedené slevy nelze uplatnit současně a nelze je kombinovat se slevou za včasný nákup.

DopRAvA:   7 990 Kč  2 890 Kč (z Brna 2 690 Kč) trasa A, B, C, D 
Pobyty s    dopravou nejen na 7 ale i na 10/11 nocí So–St/St–So z vybraných nástupních míst

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x snídani, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den. na vyžádání: 
dětská postýlka do 18.5. a od 6.10. - ZDARMA, v ostatních termínech 15 EUR/den.

kliMAtiZAceDítě 
ZDARMA 10 vZDálenost 

oD Moře
wi-fi
ZDARMA

–10 % do 31. 3. –5 % do 31. 3.
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Zábava na Makarské
V rámci festivalu Makarské léto (Makarsko ljeto) se konají také zábavní akce, pře-
devším: Rybářská noc (několikrát za sezónu) - lidová slavnost se soutěžemi, hud-
bou, ochutnávkami rybích specialit a dalším programem, Letní karneval (v první 
polovině srpna), Lidová slavnost k poctě sv. Antonína (Sveti Ante) - 13. června.
Festival Makarské léto (Makarsko ljeto) zahrnuje divadelní koncerty vážné, folklor-
ní, rockové, populární hudby, divadelní představení, které se konají především na 
otevřených prostranstvích města (Kačićovo náměstí - Kačićev trg).

Chorvatsko  >  MaKarsKa

hotel Biokovka

Dítě 
ZDARMA 50 vZDálenost 

oD Moře
wi-fi
ZDARMA

beZbARiéRový 
přístupkliMAtiZAce

vnitřní 
bAZén wellnesspláž  

pRo Děti

–15 % do 31. 12.

–10 %  do 31. 3.

–5 %  do 30. 4.

Poloha: oblíbený lázeňský hotel s rehabilitačním centrem, v nejkrásnější části Ma-
karske, cca 800 m od staré části města. VybaVení: restaurace, kavárna s terasou, 
plážová restaurace, aperitiv bar, směnárna, kadeřnický salón a salón na pedikúru, 
sejf na recepci za poplatek, TV místnost, společenská místnost. Společenské pro-
story jsou klimatizované, WI-FI ZDARMA, výtah. UbytoVání: klimatizované 1-2lůž-
kové pokoje se sprchou a WC, balkonem, SAT TV, telefonem, některé s možností 
přistýlky, lednička na vyžádání za poplatek (cca 4 EUR/den). Pokoje 1/2 SWCBM-
-n (bez možností přistýlky) jsou vhodné pro vozíčkáře a jsou v omezeném počtu, 
pouze na vyžádání. StraVoVání: polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, obědy 
- výběr z menu. Možnost zajištění speciální stravy na vyžádání (diabetes, celiakie, 
alergie). Pláž: oblázková cca 50 m, plážový servis a sprchy za poplatek. SPort: 2 
vnitřní bazény s vyhřívanou mořskou vodou, moderní fitness centrum, masáže, sau-
na. V blízkosti se nachází tenisové centrum. Poznámka: hotel je z části využíván jako 
zdravotnické a rehabilitační zařízení, je vhodný pro lázeňské a sportovní pobyty. 
Hotelové parkoviště je ZDARMA (vratná kauce na elektronickou kartu cca 20 EUR). 
Hosté Vítkovice Tours mají 10 % slevu na léčebné procedury.

HR-058K / cena za oSobU/t ýden (kč) od 5 390 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTU
oSoB

STRAVA
21.4.-26.5. — 26.5.-16.6. 16.6.-7.7. 7.7.-25.8.

29.9.-13.10. 15.9.-29.9. — 25.8.-15.9. —

1/2 SWCB-n 2 Polopenze 5 390 6 690 8 690 11 390 13 390
1/2 SWCBm-n 2 Polopenze 5 890 6 790 9 390 12 290 14 990
1/2+1 SWCBm-n 2 Polopenze 5 890 6 790 9 390 12 290 14 990
1/1 SWCB-n 1 Polopenze 6 990 8 490 13 290 14 490 16 990
1/1 SWCBm-n 1 Polopenze 7 490 8 990 11 790 15 590 18 790

1/2 SWCB-n 2 Plná penze 6 990 8 490 10 390 12 990 14 990
1/2 SWCBm-n 2 Plná penze 7 590 8 390 11 290 13 890 16 590
1/2+1 SWCBm-n 2 Plná penze 7 590 8 490 11 290 13 890 16 590
1/1 SWCB-n 1 Plná penze 8 690 10 290 14 990 16 290 18 790
1/1 SWCBm-n 1 Plná penze 8 990 10 790 13 590 17 390 20 390
Možné nástupy na pobyt denně denně So, St So, St So, St

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě do 7 let na přistýlce - ZDARMA. Druhé dítě 
od 2 do 7 let bez lůžka se stravou se 2 dospělými a dítětem - sleva 50 %. Dítě od 7 do 14 let na přistýlce - sleva 
50 %. Dítě do 7 let s 1 dospělým - sleva 30 %. Dítě od 7 do 14 let s 1 dospělým - sleva 20 %. Osoba od 14 let na 
přistýlce - sleva 20 %. zVláštní SleVy: v termínech do 9.6. a od 22.9. vám u pobytů na 7 nocí poskytneme 
mimořádnou slevu 15 %. Tuto slevu nelze kombinovat se slevou za včasný nákup.

DopRAvA:   7 990 Kč  2 890 Kč (z Brna 2 690 Kč) trasa A, B, C, D 
Pobyty s    dopravou nejen na 7 ale i na 10/11 nocí So–St/St–So z vybraných nástupních míst

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den.

Hotel osejava, Hotel Maritimo, apartmány Kristian – Makarska na www.ckvt.cz  |
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Chorvatsko  >  Drašnice / tučePi

vila Danica 

Poloha: třípodlažní apartmánový dům v malé vesničce Drašnice, cca 4 km jižně od 
Podgory. VybaVení: parkoviště, v blízkosti - restaurace, obchod. UbytoVání: klimati-
zované apartmány - typ 1/2 STUDIo - místnost se 2 lůžky, typ 1/2+1 AP - 2lůžková 
ložnice a denní místnost s rozkládacím gaučem, typ 1/2+2 AP - 2lůžková ložnice 
a denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, vždy vybavený kuchyňský 
kout, sprcha a WC, WI-FI ZDARMA, balkon nebo terasa. některé apartmány jsou 
v přízemí a některé v patře, apartmány v patře mají navíc SAT TV. Typ 1/2 STUDIo 
- PříZEMí EXTRA VILA je v samostatném domě. StraVoVání: vlastní. Pláž: obláz-
ková, cca 50 m, vhodná pro děti. SPort: dle místní nabídky. Poznámka: parkování 
ZDARMA. Vhodné pro klidnější dovolenou. Prodej na vyžádání. 

HR-2301 / cena za oSobU/t ýden (kč)                                             od 3 490 Kč / os.
APARTMán

PřI
 PočTU
oSoB

2.6.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-7.7. — — 7.7.-14.7. — 14.7.-11.8.

— — — 1.9.-29.9. 18.8.-1.9. — 11.8.-18.8. —

1/2 STUdIo-Přízemí 2 3 690 4 190 4 590 4 690 4 990 5 190 5 390 5 690
1/2 STUdIo-Přízemí eXTRA vILA 2 3 990 4 490 4 790 4 890 5 390 5 390 5 590 5 890
1/2 STUdIo-PATRo 2 3 990 4 590 4 890 4 990 5 190 5 490 5 690 5 990
1/2+1 AP-Přízemí 3 3 490 3 890 3 990 3 890 4 690 4 690 4 890 4 990
1/2+1 AP-PATRo 3 3 590 3 990 4 290 3 990 4 790 4 790 4 990 5 190
1/2+2 AP-2.PATRo 4 3 590 3 990 4 290 3 990 4 490 4 990 5 190 5 690
1/2+2 AP-3.PATRo 4 3 690 3 990 4 390 4 190 4 590 5 190 5 290 5 790
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně So So So So

SleVy: dítě do 3 let bez nároku na lůžko - ZDARMA.

DopRAvA:   

cena zahrnUje: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vy-
bavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu, zákonné 
pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včet-
ně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den.

kliMAtiZAcevZDálenost 
oD Moře

wi-fi
ZDARMA

pláž  
pRo Děti50

Bluesun Holiday village afrodita 

Dítě 
ZDARMA 50RoDinné 

pokoje
vZDálenost 
oD Moře kliMAtiZAce wi-fi

ZDARMA

Doporučujeme pro náročné Poloha: moderní komplex luxusních vil, 
které jsou umístěné v okolí centrální bu-

dovy a bazénu, v těsné blízkosti krásné oblázkové pláže oceněné Modrou vlajkou, cca 
300 m od centra města. VybaVení: restaurace, aperitiv bar, bar u bazénu, směnárna, 
sejf, parkoviště, možnost využití zařízení hotelu Alga. UbytoVání: klimatizované 2lůžko-
vé pokoje se sprchou a WC, SAT TV, WI-FI ZDARMA, minibarem, telefonem, sejfem, fé-
nem, balkonem. Pokoje typu SU - s možností přistýlky. Pokoj 1/2+3 se skládá ze dvou 
místností, které nejsou odděleny dveřmi (2 lůžka na galerii). StraVoVání: polopenze - 
snídaně a večeře formou bufetu, s možností zakoupení pobytů se snídaní nebo s plnou 
penzí (v hotelu kaštelet). Pláž: oblázková, cca 50-100 m, sprchy na pláži. SPort: venkov-
ní bazén včetně dětského bazénu, sauna, masáže, fitness, tenisové kurty, hřiště pro 
míčové hry, dětské hřiště, animace, vodní sporty. Poznámka: parkování ZDARMA. Při 
zakoupení pobytu s polopenzí do 31.12.2017 - 1x oběd ZDARMA. na vyžádaní dětská 
postýlka 10 EUR/den.

HR-064F / cena za oSobU/t ýden (kč)                                             od 5 990 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTU
oSoB

STRAVA
28.4.-12.5. 12.5.-26.5. 26.5.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8.

6.10.-21.10. 29.9.-6.10. 22.9.-29.9. 8.9.-22.9. 18.8.-8.9. —

1/2 SWCB-ST 2 Snídaně 5 990 8 490 15 590 17 890 20 290 22 590
1/2 SWCBm-ST 2 Snídaně 6 590 9 190 17 190 19 290 22 190 24 490
1/2+1 SWCBm- SU 2 Snídaně 7 290 10 790 18 990 21 490 24 990 27 390
1/2+3 SWCB 2 Snídaně 8 490 11 990 22 590 29 690 34 390 36 790

1/2 SWCB-ST 2 Polopenze 8 490 10 790 17 890 20 290 22 590 24 990
1/2 SWCBm-ST 2 Polopenze 8 990 11 590 19 590 21 690 24 490 26 890
1/2+1 SWCBm- SU 2 Polopenze 9 690 13 190 21 490 23 790 27 390 29 690
1/2+3 SWCB 2 Polopenze 10 790 14 390 24 990 31 990 36 790 39 190
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně

SleVy Pro Pokoj 1/2: dítě do 7 let bez lůžka se stravou se 2 dospělými - ZDARMA. Dítě do 14 let s 1 dospělým 
- sleva 20 %. SleVy Pro oStatní Pokoje: dítě do 14 let na přistýlce - ZDARMA. Osoba od 14 let na přistýlce 
- sleva 20 %. zVláštní SleVy: při zakoupení pobytu v termínu 26.5.-2.6. vám poskytneme mimořádnou slevu 
15 % - nelze kombinovat s ostatními slevami. Osobám starším 60 let poskytneme v termínu 19.5.-2.6. mimořádnou 
slevu 5 % - lze kombinovat pouze se slevou za včasný nákup.

DopRAvA:   7 990 Kč  2 890 Kč (z Brna 2 690 Kč) trasa A, B, C, D 
Pobyty s    dopravou nejen na 7, ale i na 10/11 nocí So-St/St-So

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x snídani/polopenzi, pobytovou taxu, zákonné po-
jištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně 
pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den. 

–10 % do 31. 1.

–5 % do 31. 3.

Sčítejte se slevou 5 % 
na 14 a více nocí 

+

–10 % do 31. 1.
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Chorvatsko  >  tučePi

hotel Bluesun neptun  a depandance Maslinik 

wi-fi
ZDARMA

Dítě 
ZDARMA 30RoDinné 

pokoje kliMAtiZAcevZDálenost 
oD Moře

All 
inclusive

Doporučujeme pro rodiny s dětmi Poloha: v zeleni přímo u pláže, cca 700 
m od centra Tučepi. VybaVení: restaura-

ce, snack bar, aperitiv bar, směnárna, sejf, WI-FI na recepci ZDARMA, TV místnost, 
výtah, parkoviště, taneční terasa. UbytoVání: hotel (HR-064U) - moderní rekonstru-
ované, klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, balkonem, SAT TV, WI-FI, 
telefonem, fénem, některé s možností přistýlky. Pokoje 1/2+2 SUITE - dvě 2lůžkové 
ložnice orientované na mořskou stranu. Depandance (HR-064n) - moderní rekon-
struované, klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, balkonem, SAT TV, WI-
-FI, telefonem, fénem, některé s možností přistýlky, pokoje 1/2+3 SWCB - dvě 2lůž-
kové ložnice s možností přistýlky. StraVoVání: služby ALL InCLUSIVE - plná penze 
formou bufetu, pozdní snídaně, odpolední občerstvení, čaj o páté, noční občerstve-
ní, konzumace místních nealkoholických a alkoholických nápojů (od 10:00 do 24:00 
v restauraci a pool baru). Pláž: oblázková, cca 30 m, sprchy na pláži. SPort: venkov-
ní bazén, dětský bazén, tenisové kurty, fitness, stolní tenis, hřiště pro míčové hry, 
dětské hřiště, vodní sporty. Poznámka: služby ALL InCLUSIVE dále zahrnují: mož-
nost využití tenisových kurtů - po dohodě s recepcí, stolní tenis, půjčování jízdních 
kol, animace pro děti i dospělé, dětský klub, junior klub, aerobic a vodní gymnastika, 
plážový volejbal, 5x týdně taneční večery s hudbou, sejf na recepci, možnost využití 
vnitřního bazénu v hotelu Alga. Parkování ZDARMA.

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x služby ALL InCLUSIVE, pobytovou taxu, zákonné 
pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včet-
ně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den. na 
vyžádání: dětská postýlka (10 EUR/den).

HR-064U, n/ cena za oSobU/t ýden (kč) od 9 890 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTU
oSoB

28.4.-12.5. 12.5.-26.5. 26.5.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8.

29.9.-20.10. 22.9.-29.9. 15.9.-22.9. 1.9.-15.9. 18.8.-1.9. —

H-064U – HotEL nEptUn

1/2 SWCB-ST 2 10 390 11 590 18 190 20 990 23 990 26 890
1/2 SWCBm-ST 2 11 290 12 690 19 290 22 590 25 690 28 790
1/2+1 SWCBm- SU 2 12 290 14 590 22 590 26 690 30 390 33 690
1/2+2 SUITe 2 17 490 19 590 30 890 36 790 44 590 48 590
HR-064n – dEpandancE maSLinik

1/2 SWCB-ST 2 9 890 11 590 16 290 18 390 21 490 23 590
1/2+1 SWCB-SU 2 11 590 14 190 21 690 24 990 28 790 31 390
1/2+3 SWCB 2 14 590 15 790 28 490 34 990 39 190 42 490
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně

SleVy Pro Pokoj 1/2: dítě do 7 let bez lůžka s 2 dosp. s All inclusive - ZDARMA. Dítě do 14 let s 1 
dospělým - sleva 30 %. SleVy Pro Pokoj 1/2+1: dítě do 14 let na přistýlce - ZDARMA. Osoba od 14 let na 
přistýlce - sleva 70 %. SleVy Pro Pokoj 1/2+2: 1. i 2. dítě do 14 let na přistýlce - ZDARMA. Osoba od 14 let 
na přistýlce - sleva 70 %. SleVy Pro Pokoj 1/2+3: 1., 2. i 3. dítě do 14 let na přistýlce - ZDARMA. zVláštní 
SleVy: při zakoupení pobytu v termínu 12.5.-19.5. a 29.9.-6.10. vám poskytneme mimořádnou slevu 15 % - 
nelze kombinovat se slevou za včasný nákup.

DopRAvA:   7 990 Kč  2 890 Kč (z Brna 2 690 Kč) trasa A, B, C, D 
Pobyty s    dopravou nejen na 7 ale i na 10/11 nocí So–St/St–So z vybraných nástupních míst

–10 % do 31. 1.

Sčítejte se slevou 5 % 
na pobyty 8 a více nocí

+

venkovní 
bAZén

Hotel laurentum, vila Marija, vila andrea – tučepi na www.ckvt.cz  |
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Chorvatsko  >  tučePi

hotely Bluesun alga  a Bluesun Kaštelet 

Dítě 
ZDARMA 50RoDinné 

pokoje
vZDálenost 
oD Moře

Doporučujeme pro rodiny s dětmi Poloha: moderně zařízený hotel Blue-
sun Alga a hotel Bluesun kaštelet tvořící 

jeden ubytovací komplex, nacházející se na promenádě, v bezprostřední blízkosti 
krásné oblázkové pláže, cca 400 m od centra Tučepi. VybaVení: restaurace, plážová 
restaurace, aperitiv bar, kavárna a cukrárna, pizzerie, směnárna, sejf, výtah, WI-FI, 
kongresový sál, kadeřnický a kosmetický salón, internetová místnost, terasa. Ubyto-
Vání: prostorné klimatizované 1-2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, WI-FI 
ZDARMA, telefonem, minibarem, sejfem, fénem, balkónem. Pokoj 1/2+2 - prostor-
nější 2lůžkový pokoj s možností 2 přistýlek. Pokoj ECo - bez balkónu. StraVoVání: 
snídaně a večeře formou bufetu nebo plné penze (výběr z menu), v restauraci hote-
lu kaštelet. Pláž: oblázková, cca 50 m, sprchy na pláži. SPort: vnitřní bazén, venkov-
ní bazény včetně dětského bazénu, wellness centrum - fitness, solárium, sauna, 
masáže, whirlpool. Dále tenisové kurty, stolní tenis, hřiště pro míčové hry, dětské 
hřiště, aerobic, animace, vodní sporty. Poznámka: parkování ZDARMA. 

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi/plnou penzi, pobytovou taxu, zákonné pojiš-
tění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojiš-
tění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den. na vyžádání: 
dětská postýlka (10 EUR/den, v období do 2.6. a od 29.9. ZDARMA)

HR-064A, K / cena za oSobU/t ýden (kč) od 7 490 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTU
oSoB

STRAVA
24.3.-12.5. 12.5.-26.5. 26.5.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8.

6.10.-28.10. 22.9.-6.10. 15.9.-22.9. 1.9.-15.9. 18.8.-1.9. —

HR-064a – HotEL aLGa

1/2 SWC-eCo 2 Polopenze 8 290 9 890 14 190 16 990 18 590 19 790
1/2 SWCB-ST 2 Polopenze 8 490 10 790 14 990 18 190 20 290 21 490
1/2 SWCBm-ST 2 Polopenze 8 990 11 590 15 790 19 590 21 190 22 890
1/2+2 SWCB-SU 2 Polopenze 9 190 11 790 18 190 22 890 25 890 28 490
1/2+2 SWCBm-SU 2 Polopenze 9 690 12 290 18 590 23 790 26 390 30 690
1/1 SWCBm 1 Polopenze 10 390 12 690 19 590 24 490 26 390 28 290
1/2 SWC-eCo 2 Plná penze 10 990 12 690 16 990 19 790 21 490 22 590
1/2 SWCB-ST 2 Plná penze 11 290 13 690 17 890 20 990 22 990 24 290
1/2 SWCBm-ST 2 Plná penze 11 790 14 390 18 590 22 390 23 990 25 690
1/2+2 SWCB-SU 2 Plná penze 11 990 14 590 20 990 25 690 28 790 30 690
1/2+2 SWCBm-SU 2 Plná penze 12 490 14 990 21 490 26 690 29 290 31 390
1/1 SWCBm 1 Plná penze 13 190 15 590 22 390 27 390 29 290 30 990
HR-064k – HotEL kaštELEt

1/2 SWC-ST 2 Polopenze 7 490 9 190 11 990 14 990 16 990 17 890
1/2 SWC-ST 2 Plná penze 10 390 11 990 14 890 17 890 19 790 20 790
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně

SleVy Pro Pokoj 1/2: dítě do 7 let bez lůžka se stravou s 2 dospělými - ZDARMA. Dítě do 14 let s 1 dospělým 
- sleva 30 %. SleVy Pro Pokoj 1/2+2: dítě do 14 let na přistýlce - ZDARMA. Osoba od 14 let na přistýlce - sleva 
70 %. zVláštní SleVy: při zakoupení pobytu v termínu 26.5.-2.6., 23.6.-30.6. a 29.9.-6.10. vám poskytneme 
mimořádnou slevu 15 % - nelze kombinovat se slevou za včasný nákup.

DopRAvA:   7 990 Kč  2 890 Kč (z Brna 2 690 Kč) trasa A, B, C, D 
Pobyty s    dopravou nejen na 7 ale i na 10/11 nocí So–St/St–So z vybraných nástupních míst

Hotel BLUESUN KAŠTELET

Hotel BLUESUN ALGA

kliMAtiZAce wi-fi
ZDARMA

venkovní 
bAZén

vnitřní 
bAZén wellnesspláž  

pRo Děti

–10 % do 31. 1.

Sčítejte se slevou 5 % 
na 8 a více nocí u hotelu Alga

1x oběd zdarma při zakoupení 
pobytu do 31.12.2017

+

+
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pláž  
pRo Děti

pláž  
pRo Děti

Chorvatsko  >  tučePi

Poloha: oblíbená luxusní vila přímo na pláži nedaleko centra Tučepi ve východní 
části letoviska. VybaVení: kavárna, terasa, parkoviště ZDARMA, WI-FI na recepci 
a v kavárně před vilou Lucija ZDARMA. UbytoVání: typ 1/2 STUDIo - 2lůžková 
ložnice, typ 1/4+1 AP - dvě 2lůžkové ložnice, obývací místnost, vždy vybavený ku-
chyňský kout, sprcha a WC, klimatizace, SAT TV, sejf. označení k - umístění v patře, 
s balkonem, označení P - umístění v přízemí, s terasou. StraVoVání: vlastní. Pláž: 
oblázková, cca 30 m. SPort: dle místní nabídky. Poznámka: prodej na vyžádání.

HR-1631 / cena za oSobU/t ýden (kč)                                             od 3 890 Kč / os.
APARTMán

PřI
 PočTU
oSoB

— 26.5.-9.6. — 9.6.-30.6. 30.6.-7.7. — 7.7.-18.8.

15.9.-29.9. — 1.9.-15.9. — — 18.8.-1.9. —

1/2 STUdIo-P 2 4 990 5 990 6 390 7 290 8 390 8 790 10 890
1/2 STUdIo-K 2 5 690 6 690 6 990 8 490 9 590 9 990 11 990
1/4+1 AP-P 4 3 890 4 390 4 590 5 590 6 990 7 390 7 990
1/4+1 AP-K 4 4 190 4 890 5 190 5 990 7 690 7 990 8 590
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 12 let na přistýlce - ZDARMA.

DopRAvA:  2 890 Kč (z Brna 2 690 Kč) trasa A, B, C, D 

cena zahrnUje: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vy-
bavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu, zákonné 
pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včet-
ně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den.

*AkCE platí pro termíny pobytů do 7.7. a od 11.8.

vila lucija vila nikola 

Dítě 
ZDARMA 30 vZDálenost 

oD Moře

Poloha: vila nikola 1 se nachází v jižní části oblíbeného letoviska Tučepi s jednou 
z nejdelších oblázkových pláží na jadranu. VybaVení: v blízkosti restaurace, ob-
chody, kavárny, parkoviště ZDARMA. UbytoVání: klimatizovaná 2lůžková STUDIA 
- jedna místnost se 2 lůžky, některá s možností přistýlky vhodnou pro osobu do 
16 let, se sprchou a WC, vždy vybavený kuchyň. kout (mikrovlnná trouba), SAT TV, 
WIFI ZDARMA, balkon nebo terasa. StraVoVání: vlastní Pláž: oblázková, cca 100 
m, vhodná pro děti, sprchy na pláži. Přístup na pláž je přes cestu. SPort: v blízkosti 
tenisové kurty, půjčovna jízdních kol.

HR-2231 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 2 490 Kč / os.
APARTMán

PřI
 PočTU
oSoB

26.5.-16.6. — 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-18.8.

15.9.-29.9. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. —

1/2 STUdIo 2 2 490 2 690 3 190 3 890 4 290 4 890
1/2+1 STUdIo 2 2 490 2 690 3 190 3 890 4 290 4 890
Osoba na přistýlce 890 990 990 1 290 1 490 1 590
Možné nástupy na pobyt So So So So So So

DopRAvA:  7 990 Kč (OVA), 9 990 Kč (PHA)  2 890 Kč (z Brna 2 690 Kč) trasa A, B, C, D 

cena zahrnUje: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vy-
bavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu, zákonné 
pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včet-
ně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den.

100 vZDálenost 
oD Moře kliMAtiZAce kliMAtiZAce

Tučepi
Obec a oblíbené letovisko na Makarské riviéře, 3 km jihovýchodně od Makarské  
(1700 obyv.). Rozkládá se mezi magistrálou a pobřežím. Letovisko vyniká mimo-
řádně bohatou vegetací. Je známá svou dlouhou pláží v široké zátoce (drobné 
oblázky a písek), táhnoucí se až k sousední Podgoře. Pláž je lemována borovým 
porostem. Velmi blahodárně zde při pobytu působí těsná blízkost Biokova a jeho 
horského podnebí. Malebná je i poloha letoviska - pod mohutnou hradbou pohoří 
Biokovo.

wi-fi
ZDARMA

wi-fi
ZDARMA

–5 % do 31. 3.*
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Chorvatsko  >  PoDgora

Medora auri Family Beach resort /

Doporučujeme pro náročné Poloha: nově rekonstruovaný hotel **** 
(HR-066M) a pavilony *** (HR-066E) se 

nacházejí v malebném městečku Podgora, vzdálený cca 300 m od centra města. Vyba-
Vení: restaurace, lobby bar, bar u bazénu, WI-FI ZDARMA, konferenční sál, směnárna, 
obchod se suvenýry, parkoviště. UbytoVání: HoTEL - klimatizované 2lůžkové pokoje, 
se sprchou a WC, SAT TV, minibarem, telefonem, fénem, sejfem, balkonem a s mož-
ností přistýlky. Pokoje označené BEST PRICE jsou pokoje za zvýhodněnou cenu. PAVI-
LonY - klimatizované pokoje typu 1/2+2 - dvě 2lůžkové ložnice, propojené dveřmi, se 
sprchou a WC, SAT TV, minibarem, telefonem, fénem, sejfem. Tyto pokoje mají dva 
balkony. StraVoVání: snídaně formou bufetu, s možností dokoupení večeří formou 
bufetu. Pláž: oblázková - cca 10 m, vhodná pro děti. Lehátka a slunečníky na pláži za 
poplatek. SPort: venkovní vyhřívaný bazén, dětský bazén, wellness - whirlpool, sauna, 
masáže, fitness, animace pro děti i dospělé, dětské herny, taneční večery s hudbou, 
vodní sporty dle místní nabídky. Poznámka: parkování za hotelem, poplatek cca 7 
EUR/den - platí se na místě (rezervace předem není možná).

HR-066m, HR-066e / cena za oSobU/t ýden (kč)                             od 8 290 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTU
oSoB

31.3.-28.4. 28.4.-19.5. 19.5.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-25.8.

6.10.-3.11. 29.9.-6.10. 22.9.-29.9. 8.9.-22.9. 25.8.-8.9. —

HR-066m - HotEL

1/2 SWCB BeST PRICe 2 8 290 11 190 12 890 17 290 19 990 22 690
1/2+1 SWCBm 2 8 990 12 390 13 990 18 890 22 390 24 690
HR-066E - paviLony

1/2+2 SWCB-SU 2 11 390 15 790 17 890 23 690 28 290 31 490
1/2+2 SWCBm-SU 2 12 690 17 290 19 590 25 990 30 990 34 490
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně
SleVy: dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. SleVy Pro hotel: SleVy Pro Pokoj 1/2+1: 
dítě od 3 do 14 let se 2 dospělými v období: do 9.6.a od 22.9. - ZDARMA, 9.6.-23.6. a 8.9.-22.9. - sleva 80 %, 
23.6.-8.9. - sleva 75 %. Dítě od 3 do 14 let s 1 dospělým v období: do 9.6. a od 22.9. - sleva 50 %, 9.6.-22.9. - sleva 
30 %. Osoba od 14 let na přistýlce - sleva 30 %. SleVy Pro PaVilony: dítě do 14 let se 2 dospělými - ZDARMA, 
dítě od 14 do 16 let v období do 9.6. a od 22.9. - sleva 70 %, 9.6.-22.9. - sleva 50 %. Osoba od 14 let na přistýlce 
- sleva 20 %.

DopRAvA:   7 990 Kč  2 890 Kč (z Brna 2 690 Kč) trasa A, B, C, D 
Pobyty s    dopravou nejen na 7, ale i na 10/11 nocí So-St/St-So

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x snídani, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle zákona 
č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu, osoby do 18 let - 30 kč/den, nad 18 let - 40 kč/den, večeří v období: do 28.4. a od 
6.10. - 1990 kč/os./týden, 28.4.-9.6. a 23.9.-6.10. - 2390 kč/os./týden, 9.6.-22.9. - 2890 
kč/os./týden. na vyžádání: dětská postýlka - cca 6 EUR/den - platí se na místě.

Dítě 
ZDARMA 10 vZDálenost 

oD Moře

hotel Podgorka

Poloha: v centru městečka na živé pobřežní promenádě. VybaVení: restaurace, ka-
várna s terasou, směnárna, WI-FI na recepci ZDARMA, sejf za poplatek, TV místnost. 
UbytoVání: jednoduše zařízené 1-2lůžkové pokoje se starším nábytkem, sprchou 
a WC, balkonem nebo lodžií, SAT TV, telefonem, některé s možností přistýlky. Pokoje 
typu EConoMY nemají TV a nacházejí se v pavilonu LoVoR, který je situován ve 
svahu nad hlavní hotelovou budovou, přístup po schodech. StraVoVání: polopenze 
- snídaně a večeře formou bufetu, s možností dokoupení obědů (výběr z menu). 
Pláž: oblázková, cca 10 m, vhodná pro děti. SPort: v blízkosti - tenisové kurty, vodní 
sporty. Poznámka: omezený počet parkovacích míst přímo u hotelu Podgorka nebo 
cca 500 m od hotelu. Poplatek za parkování cca 6 EUR/den - platí se na místě.

HR-066P / cena za oSobU/t ýden (kč)                                            od 3 990 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTU
oSoB

STRAVA
— 2.6.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-25.8.

22.9.-29.9. 8.9.-22.9. 25.8.-8.9. —

1/2 SWCB eConomY 2 Snídaně 3 990 5 390 6 190 6 990
1/2+1 SWC eConomY 2 Snídaně 3 990 5 390 6 190 6 990
1/2+1 SWCB 2 Snídaně 4 790 6 390 7 390 8 990
1/2+1 SWCBm 2 Snídaně 5 790 7 390 8 490 9 690
1/1 SWCB 1 Snídaně 6 690 9 190 10 990 13 590

1/2 SWCB eConomY 2 Polopenze 4 990 6 690 7 990 8 990
1/2+1 SWC eConomY 2 Polopenze 4 990 6 690 7 990 8 990
1/2+1 SWCB 2 Polopenze 5 790 7 690 9 190 10 790
1/2+1 SWCBm 2 Polopenze 6 690 8 690 10 290 11 790
1/1 SWCB 1 Polopenze 7 690 10 490 12 790 15 290
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně

SleVy: dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě do 12 let na přistýlce v období od 22.9. - 
ZDARMA, 2.6.-23.6. a 8.9.-22.9. - sleva 70 %, 23.6.-8.9. - sleva 50 %. Dítě do 12 let na základním lůžku s 1 dospělým 
v období od 22.9. - sleva 50 %, 2.6.-22.9. - sleva 30 %. Osoba od 12 let na přistýlce v období od 22.9. - sleva 30 %, 
2.6.-23.6. - sleva 20 %. zVláštní SleVy: při zakoupení pobytu na 14 nocí v termínu 2.6.-22.6. a od 22.9. vám 
bude poskytnuta sleva 15 % - nelze sčítat s jinými slevami, při zakoupení pobytu s polopenzí v termínu 22.9.- 29.9. 
na 7 nocí vám bude poskytnuta sleva 10 % - nelze kombinovat s jinými slevami.

DopRAvA:   7 990 Kč  2 890 Kč (z Brna 2 690 Kč) trasa A, B, C, D 
Pobyty s    dopravou nejen na 7 ale i na 10/11 nocí So–St/St–So z vybraných nástupních míst

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x snídani/polopenzi, pobytovou taxu, zákonné po-
jištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně 
pojištění storna zájezdů, osoby do 18 let - 30 kč/den, nad 18 let - 40 kč/den, obědů 
- na ceny se informujte v CkVT. na vyžádání: dětská postýlka (cca 6 EUR/den) - 
platba na místě.

Dítě 
ZDARMA 10 vZDálenost 

oD Moře
wi-fi
ZDARMA

–15 % do 31. 12.

–10 % do 28. 2.

pláž  
pRo Děti

pláž  
pRo Děti kliMAtiZAce wi-fi

ZDARMA

–10 % do 28. 2.
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Chorvatsko  >  PoDgora

vybrané apartmány a pokoje Podgora 

300 vZDálenost 
oD Moře

pláž  
pRo Děti

Poloha: soukromé apartmány *** a pokoje *** přímo v městečku Podgora, známém krásnou 
pobřežní promenádou. VybaVení: v blízkosti - restaurace, kavárny, markety, směnárny, par-
koviště. UbytoVání: klimatizované apartmány - typ 1/2 AP - jedna 2lůžková ložnice, typ 1/3 
AP - jedna 3lůžková ložnice, typ 1/2+2 AP - jedna 2lůžková ložnice a 2 lůžka v denní místnosti 
(rozkládací gauč), typ 1/4 AP - dvě 2lůžkové ložnice, typ 1/5 AP - jedna 2lůžková a jedna 
3lůžková ložnice, vždy denní místnost, vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC, balkon nebo 
terasa. Pokoje - 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, s možností přistýlky. StraVoVání: apartmá-
ny - vlastní, s možností dokoupení polopenze - snídaně kontinentální, večeře výběr ze 3 menu 
v blízké restauraci. Pokoje - snídaně nebo polopenze - snídaně kontinentální, večeře výběr 
ze 3 menu v blízké restauraci. Pláž: oblázková, cca 300 m vhodná pro děti. SPort: tenisové 
kurty, možnost sportovního vyžití dle místní nabídky. Poznámka: apartmán **** / ***** - ceny 
na www.ckvt.cz. Parkování za poplatek.  

HR-0671 / cena za oSobU/t ýden (kč)                                             od 3 490 Kč / os.
APARTMán

PřI
 PočTU
oSoB

31.3.-26.5. 26.5.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-14.7. 14.7.-25.8.

29.9.-30.10. 15.9.-29.9. 1.9.-15.9. 25.8.-1.9. —

1/2 AP 2 4 690 5 790 6 390 6 990 7 590
1/3 AP 3 3 990 4 490 4 890 5 590 6 390
1/2+2 AP 4 3 490 3 790 4 390 4 990 5 490
1/4 AP 4 3 790 4 390 4 990 5 490 6 390
1/5 AP 5 3 590 3 790 4 290 4 990 5 690
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně
SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko - ZDARMA. zVláštní SleVy: při zakoupení pobytu v termínu do 30.6. 
a od 25.8. min. na 7 nocí vám bude poskytnuta sleva 15 %. Tuto slevu nelze kombinovat se slevou za včasný nákup.

HR-067P / cena za oSobU/t ýden (kč)                                             od 5 190 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTU
oSoB

STRAVA
— 26.5.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-14.7. 14.7.-25.8.

29.9.-27.10. 15.9.-29.9. 1.9.-15.9. 25.8.-1.9. —

1/2+1 SWC 2 Snídaně 5 190 5 490 5 990 6 790 7 290
1/2+1 SWC 2 Polopenze 7 290 7 590 7 990 8 590 9 590
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně
SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. Osoba na přistýlce - sleva 20 %. zVláštní SleVy: 
při zakoupení pobytu v termínu do 30.6. a od 25.8. min. na 7 nocí vám bude poskytnuta sleva 15 %. Tuto slevu 
nelze kombinovat se slevou za včasný nákup.

DopRAvA:   7 990 Kč  2 890 Kč (z Brna 2 690 Kč) trasa A, B, C, D 
Pobyty s    dopravou nejen na 7, ale i na 10/11 nocí So-St/St-So

cena zahrnUje: PokojE - 7x ubytování, 7x snídani/polopenzi. APARTMánY - 7x ubytová-
ní, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vybavení, výměnu ložního prádla 1x 
týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. 
možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let 
– 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den. 

hotel aurora 

Poloha: přímo u pobřežní promenády v centru městečka Podgora. VybaVení: re-
staurace, směnárna, WI-FI na recepci, výtah, aperitiv bar, snack bar, terasa, sejf 
na recepci, TV místnost, parkoviště. UbytoVání: klimatizované 1-2lůžkové pokoje, 
některé s možností přistýlky, se sprchou a WC, SAT TV, telefonem, balkonem. Stra-
VoVání: snídaně formou bufetu, polopenze - snídaně a večeře formou bufetu. Pláž: 
oblázková, cca 20 m, sprchy na pláži. SPort: venkovní a vnitřní bazén se sladkou 
vodou, vnitřní bazén v provozu pouze do 1.7. a od 1.9., sauna, tenisové kurty, vodní 
sporty, půjčovna kol. Poznámka: lehátka a slunečníky u bazénu za poplatek, parko-
vání za poplatek cca 10 EUR/den - platí se na místě (omezený počet míst, rezervace 
předem není možná). 

HR-225A / cena za oSobU/t ýden (kč) od 6 890 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTU
oSoB

24.3.-5.5. 5.5.-2.6. 2.6.-30.6. 30.6.-1.9.

— 15.9.-10.11. 1.9.-15.9. —

UBytování SE Snídaní

1/1 SWC 1 7 990 9 590 10 790 13 590

1/2 SWCB 2 6 890 7 690 9 590 10 790

1/2+1 SWCBm 2 8 590 9 590 11 190 12 190
UBytování S poLopEnzí

1/1 SWC 1 9 490 10 990 12 190 15 290
1/2 SWCB 2 8 290 8 990 10 990 12 390
1/2+1 SWCBm 2 9 990 10 990 12 690 13 890
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně

SleVy: dítě do 6 let se 2 dospělými - ZDARMA. Dítě do 6 let se 2 dosp. a dítětem do 6 let bez lůžka - každé dítě 
sleva 50 %. Dítě od 6 do 12 let na přistýlce - sleva 50 %. Dítě od 12 do 16 let na přistýlce - sleva 30 %. Osoba od 16 
let na přistýlce - sleva 10 %. zVláštní SleVy: při zakoupení pobytu v termínu 24.3.-5.5., 26.5.-2.6. a 15.9.-14.10. 
min. na 7 nocí vám bude poskytnuta sleva 15 %. Při zakoupení pobytu na min. 14 nocí v termínu pobytu 5.5.-26.5. 
vám bude poskytnuta sleva 15 %. Tuto slevu nelze kombinovat se slevou za včasný nákup.

DopRAvA:   7 990 Kč  2 890 Kč (z Brna 2 690 Kč) trasa A, B, C, D 
Pobyty s    dopravou nejen na 7, ale i na 10/11 nocí So-St/St-So

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x snídani/polopenzi, pobytovou taxu, zákonné po-
jištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně 
pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den.

venkovní 
bAZénkliMAtiZAce kliMAtiZAceDítě 

ZDARMA
Dítě 
ZDARMA20 vZDálenost 

oD Moře
wi-fi
ZDARMA

–10 % do 31. 3. –10 % do 31. 12.

–5 % do 31. 3.
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Chorvatsko  >  PoDgora / Živogošće

apartmány Dražena  

10 vZDálenost 
oD Moře

wi-fi
ZDARMA

pláž  
pRo Děti

Poloha: třípodlažní privátní vila Dražena (dříve Radonić I.) v čaklje, vzdálená cca 
20 min pěšky od Podgory. VybaVení: v blízkosti restaurace, obchod, kavárny, smě-
nárna, parkoviště u vily. UbytoVání: apartmán typu 1/4 AP v 1. a 2. patře - cca 
35 m2 - dvě 2lůžkové ložnice (jedna s klimatizací), vždy malý vybavený kuchyňský 
kout, sprcha a WC, klimatizace, WI-FI ZDARMA, typ 1/4 AP-B apartmán v 2. patře 
s balkonem. StraVoVání: vlastní. Pláž: oblázková, cca 10 m. SPort: vodní sporty 
dle místní nabídky. Poznámka: klimatizace v apartmánech za poplatek. Parkování u 
vily Dražena v termínu do 16.6. a od 29.8. ZDARMA, 16.6.-29.8. za poplatek cca 30 
EUR/týden. Prodej na vyžádání.

HR-2101 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 2 290 Kč / os.
APARTMán

PřI
 PočTU
oSoB

2.6.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-18.8.

15.9.-30.9. 1.9.-15.9. 18.8.-1.9. —

1/4 AP 4 2 290 2 990 3 590 3 990
1/4 AP-B 4 2 490 3 390 3 890 4 290
Možné nástupy na pobyt So So So So

DopRAvA:  

cena zahrnUje: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vy-
bavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu, zákonné 
pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včet-
ně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den, 
klimatizace cca 30 EUR/týden v termínu 30.6. - 1.9. - platba na místě.

Doporučujeme pro páry Poloha: moderní hotel se nachází v ma-
lebné vesničce Živogošće, cca 18 km již-

ně od Makarske. VybaVení: restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar, pool bar, 
kavárna, terasa, směnárna, sejf na recepci za poplatek, WI-FI, výtah, parkoviště. Uby-
toVání: moderní klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, balkonem, SAT TV, 
zařízením pro přípravu kávy a čaje, minibarem, telefonem, fénem, sejfem. Pokoje 
označené STD-M jsou orientovány na mořskou stranu, 1/2 SWIM UP jS - 2lůžková 
ložnice, obývací pokoj s terasou a vlastním vstupem do bazénu. StraVoVání: polo-
penze - snídaně a večeře formou bufetu. Služby ALL InCLUSIVE - snídaně, obědy a 
večeře formou bufetu. Místní nealkoholické a alkoholické nápoje (víno, pivo, minerál-
ní voda, káva, čaj). občerstvení ve vybraných barech ve stanovený čas. Pláž: 2 km 
dlouhá, oblázková, stíněná borovicemi, cca 50-200 m, přístup na pláž po schodech.
SPort: venkovní bazén se slanou vodou (lehátka u bazénu za poplatek), vířivka, sau-
na, masáže, aerobic, fitness, billiard, sportovní hřiště, tenisové kurty, vodní sporty, 
půjčovna kol. Poznámka: hotel pouze pro dospělé (minimální věk 16 let). 

HR-094A / cena za oSobU/t ýden (kč)                      od 9 790 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTU
oSoB

— 5.5.-12.5. 12.5.-19.5. 19.5.-9.6. 9.6.-16.6. 16.6.-15.9.

29.9.-13.10. — — 15.9.-29.9. — —

UBytování S poLopEnzí

1/2 STd 2 9 790 10 290 11 990 13 290 13 990 18 190
1/2 STd-m 2 11 490 11 990 14 190 15 690 16 590 21 590
1/2 SWCB SWIm UP JS 2 14 890 15 690 18 690 20 890 21 990 28 290
UBytování S aLL incLUSivE

1/2 STd 2 12 190 12 590 14 890 16 590 17 290 21 590
1/2 STd-m 2 13 890 14 390 16 990 18 990 19 890 24 990
1/2 SWCB SWIm UP JS 2 17 290 17 990 21 590 24 290 25 290 31 690
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně

DopRAvA:   7 990 Kč  2 890 Kč (z Brna 2 690 Kč) trasa A, B, C, D 

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x služby polopenzi/ALL InCLUSIVE, pobytovou taxu, 
zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního po-
jištění včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 
kč/den.

hotel sensimar adriatic Beach 

kliMAtiZAce50 vZDálenost 
oD Moře

venkovní 
bAZén

All 
inclusive

Hotel sensimar Makarska – igrane na www.ckvt.cz   

kliMAtiZAce 
ZA poplAtek
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Poloha: prostorný kemp DoLE ** v klidném borovicovém háji, vzdáleném cca 5 
km jižně od letoviska Živogošće a cca 20 km od Makarské. VybaVení: v areálu 
kempu - recepce, restaurace, market, WI-FI za poplatek, parkoviště. UbytoVání: 
klimatizované domky pro 4-6 osob - velikost 32 m2 - tři 2lůžkové ložnice (jedna 
s francouzkou postelí, jedna s oddělenými lůžky a jedna s patrovou postelí pro 2 
děti do 12 let), denní místnost s vybaveným kuchyňským koutem (plynový vařič, 
lednice s mrazákem), sprcha a WC, SAT TV, prostorná terasa vybavena zahradním 
nábytkem. Domky PREMIUM MARE jsou v první řadě u moře. StraVoVání: vlastní. 
Pláž: oblázková s pozvolným vstupem do moře, cca 10-100 m. SPort: hřiště pro 
míčové hry, tenisové kurty, stolní tenis, vodní sporty dle místní nabídky. Poznámka: 
povinný doplatek za závěrečný úklid 25 EUR/domek/pobyt, povinná vratná kauce 
100 EUR/domek - slouží na případnou úhradu poškozeného vybavení, registrační 
poplatek 1 EUR/os./pobyt, pobytová taxa cca 1,10 EUR/os./den - platba na místě. 
Pobyt se psem cca 7 EUR/den - platí se na místě. Parkování jednoho auta ZDARMA, 
parkování dalšího auta za poplatek cca 4 EUR/den. 

HR-0941 / cena za oSobU/t ýden (kč)                                             od 1 990 Kč / os.
DoMEk

PřI
 PočTU
oSoB

28.4.-19.5. 19.5.-16.6. — 16.6.-30.6. — 30.6.-14.7. 14.7.-25.8.

15.9.-6.10. — 1.9.-15.9. — 25.8.-1.9. — —

1/4+2 mH PRemIUm mARe 4 2 490 3 390 3 990 4 590 5 290 5 890 7 390
1/4+2 mH PRemIUm 4 1 990 2 690 3 390 3 990 4 590 5 290 6 490
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 12 let na přistýlce - ZDARMA. Osoba od 12 let na přistýlce - 2 990 Kč/os./týden. zVláštní 
SleVy: v termínu do 30.6. a od 1.9. vám poskytneme mimořádnou slevu 15 % a slevu 20 %.

DopRAvA:   7 990 Kč  2 890 Kč (z Brna 2 690 Kč) trasa A, B, C, D 

cena zahrnUje: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského 
vybavení, zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: ces-
tovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 kč/den, nad 
18 let - 40 kč/den.

klimatizované domky Živogošće 

Chorvatsko  >  Živogošće / Zaostrog

kliMAtiZAce10 vZDálenost 
oD Moře

vila nike 

Poloha: vila nacházející se v blízkosti pláže, cca 900 m od centra Zaostrogu. Územně 
však vila spadá pod letovisko Podaća. VybaVení: parkoviště, v blízkosti - restaurace, 
market, směnárna. Možnost připojení k WI-FI v celém objektu. UbytoVání: klimatizo-
vané 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, fénem a s možností až dvou přistý-
lek. StraVoVání: snídaně - formou bufetu, polopenze - snídaně formou bufetu, večeře 
výběrem ze 4 menu. Pláž: oblázková, cca 10 m. SPort: vyžití dle místní nabídky. Po-
známka: parkování za poplatek v období 1.7.-31.8. - cca 3 EUR/den -  platí se na místě.

HR-249n / cena za oSobU/t ýden (kč) od 6 490 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTU
oSoB

26.5.-9.6. 9.6.-16.6. — 16.6.-14.7. — 14.7.-21.7. 21.7.-25.8.

8.9.-22.9. — 1.9.-8.9. — 25.8.-1.9. — —

Snídaně

1/2+1 SWCBm 2 6 490 7 290 8 390 8 990 9 590 10 290 10 790
1/2+2 SWCBm 2 6 490 7 290 8 390 8 990 9 590 10 290 10 790
poLopEnzE

1/2+1 SWCBm 2 6 990 7 790 8 990 9 890 10 390 11 190 11 790
1/2+2 SWCBm 2 6 990 7 790 8 990 9 890 10 390 11 190 11 790
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně denně
SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě od 2 do 8 let na přistýlce - sleva 50 %. Dítě od 
8 do 13 let na přistýlce - sleva 30 %. Osoba od 14 let na přistýlce - sleva 10 %.

DopRAvA:  

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x snídani/polopenzi, pobytovou taxu, zákonné po-
jištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně 
pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 kč/den, nad 18 let - 40 kč/den.

kliMAtiZAce10 vZDálenost 
oD Moře

Dítě 
ZDARMA

Dítě 
ZDARMA

RoDinné 
pokoje

wi-fi ZA
poplAtek

Hotel sensimar Makarska – igrane na www.ckvt.cz   

pláž  
pRo Děti

pláž  
pRo Děti
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• Ranní rozcvička 
• Aquaaerobic
• Zumba a tanec
• Sportovní soutěže
• Z pohádky do pohádky
• neptunův rodinný čtyřboj
• Malování na kameny
• Volba boha neptuna

SOUTĚŽÍME A HRAJEME SI
vychutnejte si svou dovolenou naplno! Zkušení 
animátoři zajišťují nabitý animační program 
a spoustu aktivit pro celou rodinu.

neptun klub Drvenik 
Zábava pro děti, relax pro rodiče
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Chorvatsko  >  dRvEnik

hotel antonija 

HR-212A / cena za oSobU/t ýden (kč)  od 5 790 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTU
oSoB

26.5.-9.6. 9.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. — 30.6.-25.8.

22.9.-29.9. 15.9.-22.9. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/2 SWC-B 2 5 790 5 790 6 790 7 790 9 790 10 790
1/2 SWC-A 2 5 990 5 990 6 990 7 990 9 990 10 990
1/3+1 SUITe 2 6 790 7 290 8 290 9 290 11 290 12 490
1/3+1 FAmILY 3 6 790 7 290 8 290 9 290 11 290 12 990
1/2+1 SWCBm 2 6 790 7 790 8 790 9 790 11 790 13 490
1/2+1 SWCBm-SW 2 6 990 7 990 8 990 9 990 11 990 13 990
Možné nástupy na pobyt So So So So So So

SleVy: dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě do 7 let na přistýlce - ZDARMA. Dítě od 7 
do 12 let na přistýlce se 2 dospělými - sleva 50 %. Osoba od 12 let na přistýlce - sleva 30 %. Na pokoji může být 
vždy pouze 1 dítě ZDARMA - v případě ubytování dítěte do 7 let na přistýlce a dítěte do 3 let bez nároku na lůžko 
a stravu, má jedno dítě slevu 50 % a druhé je ZDARMA. zVláštní SleVy: při zakoupení pobytu na 14 nocí vám 
poskytneme slevu 3 %, kterou lze sčítat se slevou za včasný nákup.

DopRAvA:  7 990 Kč (OVA), 9 990 Kč (PHA)  2 890 Kč (z Brna 2 690 Kč) trasa A, B, C, D 

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi, zákonné pojištění dle zákona č. 
159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu, osoby do 18 let - 30 kč/den, nad 18 let - 40 kč/den 

*AkCE platí pro termíny pobytů do 16.6. a od 8.9., v ostatních termínech sleva 10 %

Hotel oceněný za prvotřídní služby v roce 2014 
a nejprodávanější 4  hotel v roce 2015 – 2017

Doporučujeme pro náročné Poloha: moderní rodinný hotel v klid-
nější části zátoky Gornja Vala letoviska 

Drvenik, v bezprostřední blízkosti moře. V místě je vybudovaná cyklostezka Drvenik 
- Gradac v délce 27 km. VybaVení: centrální restaurace, WI-FI ZDARMA, bar, terasa, 
výtah (v hotelu nezajíždí do posledního, podkrovního patra), parkoviště, v blízkosti 
market. UbytoVání: klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, mini-
barem, fénem a sejfem, některé s možností přistýlky. Typ 1/2 SWC-B menší pod-
krovní pokoj s francouzským lůžkem, bez balkonu, typ 1/2 SWC-A pokoje bez balko-
nu, typ 1/2+1 SWCBM - boční pohled na moře, 1/2+1 SWCBM-SW - přímý pohled na 
moře. Typ 1/3+1 FAMILY - 4lůžkový pokoj s balkonem a orientací na mořskou stranu, 
typ 1/3+1 SUITE - podkrovní 2lůžkový pokoj bez balkonu a pokoj s rozkládacím 
gaučem vhodným pro 2 děti do 12 let. StraVoVání: snídaně formou bufetu a večeře 
výběr ze 3 menu, salátový bufet. Pláž: oblázková, cca 50 m. SPort: venkovní bazén 
(7x3 m x 1,2 m), whirlpool u bazénu, wellness zóna (vstup od 18 let) - sauna, masá-
že, whirlpool, půjčovna jízdních kol, vodní sporty. Poznámka: bohatý animační pro-
gram nEPTUn kLUBU bude probíhat od 16.6. do 8.9., 2.6. - 16.6. a 8.9. - 22.9. - pro-
gram pro seniory, 1 x týdně živá hudba u bazénu. Pobytová taxa – cca 1 EUR/
dospělá os./den – platí se na místě. Parkoviště za poplatek - 35 HRk/auto/den. kli-
enti CkVT mají 10 % slevu na vstup do vodního parku.

Dítě 
ZDARMA 50RoDinné 

pokoje
vZDálenost 
oD Moře

wi-fi
ZDARMAkliMAtiZAce

–15 % do 31. 12.*

–10 %  do 28. 2.

–5 %  do 30. 4.

Sčítejte se slevou 3 % 
při zakoupení pobytu na 14 nocí

+

venkovní 
bAZén

Napsali nám …
Hotel Antonija - luxusně a velice vkusně zařízeno, útulné, moderní a krásné !!! 
:-) Vřele doporučuji!! - jak ubytování, lokalitu, nádherné koupání, čisté průzračné 
moře s oblázkovou pláží (ideální tedy i pro děti), polopenze byla výborná, sprchy 
na plážích, menší promenádička se suvenýry, obchody a restaurace (v kterých 
vaří výborně) a také skvělá palačinkárna :-) Možnost výletů a zábavy je v okolí 
dost. Zkrátka doporučuji :-) Děkujeme, moc se nám na dovolené líbilo :-D

V. B., Zlín

pláž 
pRo Děti

Při zakoupení letecké 
dopravy a ubytování 
vám poskytneme
níže uvedené slevy
na ubytování i dopravu.

Nelze kombinovat se slevou 
za včasný nákup.

–10 %  do 28. 2.

–5 %  do odletu

při zakoupení pobytu na 14 nocí

Při zakoupení letecké 
dopravy a ubytování
vám poskytneme
níže uvedené 
na ubytování i dopravu.

Nelze kombinovat se slevou 
za včasný nákup.

–10 %

letecky

výhodNě
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Chorvatsko  >  DrveniK

Depandance oliva  

HR-212o / cena za oSobU/t ýden (kč)                                            od 7 990 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTU
oSoB

23.6.-30.6. — 30.6.-25.8.

1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/2 SWCm-SW 2 7 990 9 990 10 990
1/2 SWCBm 2 9 290 11 290 12 990
1/3 SWCBm 3 9 290 11 290 12 990
1/2+1 SWCBm-SW 2 9 790 11 790 13 490
Možné nástupy na pobyt So So So
SleVy: dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě do 7 let na přistýlce - ZDARMA. Dítě od 7 
do 12 let na přistýlce se 2 dospělými - sleva 50 %. Osoba od 12 let na přistýlce - sleva 30 %. Dítě do 12 let na 
3. lůžku v pokoji 1/3 SWCBM - sleva 50 %. Na pokoji může být vždy pouze 1 dítě ZDARMA - v případě ubytování 
dítěte do 7 let na přistýlce a dítěte do 3 let bez nároku na lůžko a stravu, má jedno dítě slevu 50 % a druhé je 
ZDARMA. zVláštní SleVy: při zakoupení pobytu na 14 nocí vám poskytneme slevu 3 %, kterou lze sčítat se 
slevou za včasný nákup.

DopRAvA:  7 990 Kč (OVA), 9 990 Kč (PHA)  2 890 Kč (z Brna 2 690 Kč) trasa A, B, C, D 

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi, zákonné pojištění dle zákona č. 
159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu, osoby do 18 let - 30 kč/den, nad 18 let - 40 kč/den. 

Doporučujeme pro náročné Poloha: nově postavená depandance 
(v roce 2017) v klidnější části zátoky 

Gornja Vala letoviska Drvenik, v bezprostřední blízkosti moře. V místě je vybudovaná 
cyklostezka Drvenik - Gradac v délce 27 km. VybaVení: centrální restaurace, WI-FI 
ZDARMA, bar, terasa, výtah, parkoviště, v blízkosti market. UbytoVání: klimatizova-
né 2-3lůžkové pokoje se zcela novým vybavením, se sprchou a WC, s balkonem, SAT 
TV, minibarem, fénem a sejfem, s možností přistýlky. Pokoje s označením SW mají 
přímý pohled na moře, ostatní pokoje mají boční pohled na moře. Pokoj 1/2 SWCM-
-SW (v nejvyšším patře) má francouzský balkon s přímým výhledem na moře. Poko-
je v depandanci jsou prostornější než pokoje v hotelu. StraVoVání: polopenze - sní-
daně formou bufetu a večeře výběr ze 3 menu, salátový bufet. Pláž: oblázková, cca 
50 m. SPort: venkovní bazén (7x3 m x 1,2 m), whirlpool u bazénu, wellness zóna 
(vstup od 18 let) - sauna, masáže, whirlpool, půjčovna jízdních kol, vodní sporty. 
Poznámka: bohatý animační program nEPTUn kLUBU bude probíhat od 16.6. do 
8.9., 2.6. - 16.6. a 8.9. - 22.9. - program pro seniory, 1 x týdně živá hudba u bazénu. 
Pobytová taxa – cca 1 EUR/os./den – platí se na místě. Parkoviště za poplatek - 35 
HRk/auto/den. klienti CkVT mají 10 % slevu na vstup do vodního parku. 

*AkCE platí pro termíny pobytů do 16.6. a od 8.9., v ostatních termínech sleva 10 %

Dítě 
ZDARMA 50 vZDálenost 

oD Moře
wi-fi
ZDARMAkliMAtiZAce venkovní 

bAZén
pláž 
pRo Děti

–15 % do 31. 12.*

–10 %  do 28. 2.

–5 %  do 30. 4.

Při zakoupení letecké 
dopravy a ubytování 
vám poskytneme
níže uvedené slevy
na ubytování i dopravu.

Nelze kombinovat se slevou 
za včasný nákup.

–10 %  do 28. 2.

–5 %  do odletu

Při zakoupení letecké 
dopravy a ubytování
vám poskytneme
níže uvedené 
na ubytování i dopravu.

Nelze kombinovat se slevou 
za včasný nákup.

–10 %

letecky

výhodNě
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Chorvatsko  >  drVeniK

aparthotel triton 

doporučujeme pro náročné Poloha: nově zrekonstruovaná, moder-
ně zařízená vila tvořící depandanci ho-

telu Antonija, v klidnější části zátoky Gornja Vala letoviska Drvenik. V místě je vybu-
dovaná cyklostezka Drvenik - Gradac v délce 27 km. VybaVení: restaurace, WI-FI 
ZDARMA, bar, terasa, parkoviště, v blízkosti market. UbytoVání: moderní, komfort-
ně vybavené klimatizované apartmány - 1/2 BM-STUDIO - dvoulůžkový pokoj, 1/3 
BM-STUDIO a 1/3+1 B-STUDIO - 3lůžkový pokoj, u některých apartmánů s možnos-
tí přistýlky, typ 1/2+2 BM-AP a 1/2+2+1 BM-AP - jedna 2lůžková ložnice a prostorná 
denní místnost se 2 lůžky, u některých apartmánů s možností přistýlky, typ 1/4 
B-AP - dvě 2lůžkové ložnice, typ 1/5 BM - dvě 2lůžkové ložnice a denní místnost 
s pevným lůžkem, vždy vybavený kuchyňský kout, sprcha a WC, SAT TV, WI-FI 
ZDARMA, balkon. StraVoVání: vlastní nebo polopenze v hotelu Antonija - snídaně 
formou bufetu a večeře výběr ze 3 menu, salátový bufet. Pláž: oblázková, cca 50 
m. SPort: venkovní bazén (7x3 m x 1,2 m), whirlpool u bazénu, hotelová wellness 
zóna (vstup od 18 let) - sauna, masáže, whirlpool, půjčovna jízdních kol, vodní 
sporty. Poznámka: bohatý animační program NEPTUN KLUBU bude probíhat od 
16.6. do 8.9., 2.6. - 16.6. a 8.9. - 22.9. - program pro seniory, 1 x týdně živá hudba 
u bazénu. Pobytová taxa – cca 1 EUR/dospělá os./den – platí se na místě. Parkovi-
ště za poplatek - 35 HRK/auto/den. Klienti CKVT mají 10 % slevu na vstup do vod-
ního parku.  

dítě 
zdarma 50rodinné 

pokoje
vzdálenost 
od moře

wi-fi
zdarmaklimatizace

HR-212V, HR-212P / cena za oSobU/t ýden (kč) od 3 290 Kč / os.
APARTMáN

PřI
 POčTU
OSOB

26.5.-9.6. 9.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. — 30.6.-25.8.

22.9.-29.9. 15.9.-22.9. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

HR-212v - apaRtHotel tRiton  - vlastní stRava

1/4 b-AP 4 3 290 3 490 4 490 4 990 5 990 6 990
1/2+2 bM-AP 4 3 490 3 690 4 690 5 290 6 490 7 490
1/2+2+1 bM-AP 4 3 490 3 690 4 690 5 290 6 490 7 490
1/5 bM-AP 4 3 490 3 690 4 690 5 290 6 490 7 490
1/3 bM-STUDIO 3 3 490 3 690 4 690 5 290 6 490 7 990
HR-212p - apaRtHotel tRiton - polopenze

1/4 b-AP 4 5 290 5 490 6 490 6 990 7 990 8 990
1/2+2 bM-AP 4 5 490 5 690 6 690 7 290 8 490 9 490
1/2+2+1 bM-AP 4 5 490 5 690 6 690 7 290 8 490 9 490
1/5 bM-AP 4 5 490 5 690 6 690 7 290 8 490 9 490
1/3 bM-STUDIO 3 5 490 5 690 6 690 7 790 8 990 10 490
1/3+1 b-STUDIO 2 5 490 5 690 6 690 7 790 8 990 10 490
1/2 bM-STUDIO 2 6 490 7 690 8 690 9 790 10 990 12 490
Možné nástupy na pobyt denně So So So So So
SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - zdarma. dítě do 7 let na přistýlce - zdarma. Osoba od 7 
let na přistýlce platí - u pobytu bez stravy 2000 Kč/týden, u pobytu s polopenzí 4000 Kč/týden. 

doprava:    7 990 Kč (OVA), 9 990 Kč (PHA)  2 890 Kč (z Brna 2 690 Kč) trasa A, B, C, D 

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi/bez stravy, zákonné pojištění dle zá-
kona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den.

*AKCE platí pro termíny pobytů do 16.6. a od 8.9., v ostatních termínech sleva 10 %

Sčítejte se slevou 3 % 
při zakoupení pobytu na 14 nocí

pláž 
pro děti

–15 % do 31. 12.*

–10 %  do 28. 2.

–5 %  do 30. 4.

+

při zakoupení
autobusové dopravy
a ubytování 
vám poskytneme
níže uvedené slevy
na ubytování i dopravu.

Nelze kombinovat se slevou 
za včasný nákup.

–10 %  do 28. 2.

–5 %  do odjezdu

při zakoupení pobytu na 14 nocí

při zakoupení
autobusové dopravy
a ubytování
vám poskytneme
níže uvedené 
na ubytování i dopravu.

Nelze kombinovat se slevou 
za včasný nákup.

  autobusem

výhodNě
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Poloha: malý rodinný hotel situovaný přímo na pláži v klidném malebném měs-
tečku Brist, cca 2 km od Gradacu. VybaVení: restaurace, terasa, parkoviště, WI-FI 
v restauraci a na recepci ZDARMA. UbytoVání: klimatizované 2-3lůžkové pokoje se 
sprchou a WC, SAT TV, WI-FI ZDARMA, telefonem, některé s možností přistýlky 
(rozkládací lehátko vhodné pro dítě do 12 let), některé s balkonem nebo terasou. 
Pokoj typu 1/3 SWCM se nachází v 1. patře a nemá balkón. Ze všech pokojů přímý 
výhled na moře. StraVoVání: snídaně formou bufetu, večeře výběr ze 3 menu, po-
lévka nebo předkrm, salát, dezert, možnost dokoupení plné penze - snídaně formou 
bufetu, obědy a večeře formou výběru ze 3 menu. Pláž: oblázková s pozvolným 
vstupem do moře, vhodná pro děti, cca 10 m, sprchy na pláži. SPort: v Gradacu 
- vodní sporty dle místní nabídky, půjčovna kol, tenisové kurty. Poznámka: na vy-
žádání v CKVT možnost zapůjčení ledničky - 3 EUR/den, parkování za poplatek cca 
3 EUR/den. Pobytová taxa - cca 1 EUR/os./den - platí se na místě. Možnost využití 
bohatého animačního programu v rámci NEPTUN KLUBU, který bude probíhat od 
16.6. do 8.9. v prostorách hotelu Laguna v Gradaci, vzdáleném cca 20 minut chůze 
podél moře.

Chorvatsko  >  BriSt

dítě 
zdarma 10rodinné 

pokoje
vzdálenost 
od moře

wi-fi
zdarmaklimatizace

hotel riva 

HR-221R / cena za oSobU/t ýden (kč) od 4 990 Kč / os.
POKOj

PřI
 POčTU
OSOB

26.5.-2.6. 2.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. — 30.6.-25.8.

22.9.-29.9. 15.9.-22.9. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/3 SWcM 2 4 990 5 490 6 490 7 490 8 990 9 990
1/3+1 SWcbM 3 5 490 5 990 6 990 7 990 9 490 11 490
1/3 SWcbM 2 5 490 5 990 6 990 7 990 9 490 11 490
1/2+1 SWcbM 2 5 990 6 490 7 490 8 490 9 990 11 490
Možné nástupy na pobyt denně So So So So So

SleVy: dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu - zdarma. dítě do 12 let na přistýlce - zdarma. Dítě 12-18 let 
na přistýlce - sleva 50 %. Osoba od 18 let na přistýlce - sleva 20 %. Dítě do 16 let na 3. lůžku v pokoji 1/3 a 1/3+1 
- sleva 50 %. Pokoje typu 1/3 SWCM a 1/3 SWCBM stačí obsadit 2 osobami bez poplatku za neobsazené lůžko.

doprava:    7 990 Kč (OVA), 9 990 Kč (PHA)  2 890 Kč (z Brna 2 690 Kč) trasa A, B, C, D 

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi, zákonné pojištění dle zákona č. 
159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetne pojištění storna zá-
jezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den, obědů - 2390 Kč/os./
týden. Cena nezahrnuje pobytovou taxu - hradí se na místě.

*AKCE platí pro termíny pobytů do 16.6. a od 8.9., v ostatních termínech sleva 10 %
Tip na výlet – Medjugorje
Výlet Vás zavede do jednoho z nejnavštěvovanějších poutních míst na světě, které 
od roku 1981 navštívilo více než 2 milióny poutníků a turistů. Tato nevelká vesnice 
se stala světoznámou na základě svědectví šesti dětí o zjevení Panny Marie na 
blízkém kopci. Budete mít příležitost navštívit místo zjevení a zúčastnit se mše 
v místním kostele. Volný čas můžete strávit v některé z mnoha restaurací nebo 
nákupem suvenýrů, případně individuální procházkou tímto zajímavým místem, 
kde se potkávají lidé ze všech částí světa. Výlet je organizovaný autobusovou 
dopravou.

–15 % do 31. 12.*

–10 %  do 28. 2.

–5 %  do 30. 4.

při zakoupení letecké 
dopravy a ubytování 
vám poskytneme
níže uvedené slevy
na ubytování i dopravu.

Nelze kombinovat se slevou 
za včasný nákup.

–10 %  do 28. 2.

–5 %  do odletu

při zakoupení letecké 
dopravy a ubytování
vám poskytneme
níže uvedené 
na ubytování i dopravu.

Nelze kombinovat se slevou 
za včasný nákup.

–10 %

letecky

výhodNě
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CHORVATSKO  >  BRIST

POLOHA: moderní vila, situovaná v centru městečka Brist nad hotelem Riva, cca 2 
km severně od Gradacu. VYBAVENÍ: WI-FI na recepci, v blízkosti - restaurace, market. 
UBYTOVÁNÍ: klimatizované apartmány - typ 1/2+1 STUDIO - pokoje se 2 lůžky a s mož-
ností přistýlky, typ 1/3+1 STUDIO-M - se nachází v nejvyšším patře vily, studio s man-
želskou postelí a denní místností s rozkládacím gaučem vhodným jako přistýlka až 
pro dvě osoby, vždy vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC, SAT TV, WI-FI ZDARMA, 
balkon. Studia označená M jsou s výhledem na moře. STRAVOVÁNÍ: polopenze - sní-
daně formou bufetu, večeře výběr ze 3 menu. PLÁŽ: oblázková, cca 150 m. Přístup 
na pláž po schodech. SPORT: nejbližší sportovní vyžití v městečku Gradac. POZNÁMKA: 
parkování u vily. Klimatizace za poplatek 5 EUR/STUDIO/den. Pobytová taxa 1 EUR/
os./den - platba na místě. Možnost využití bohatého animačního programu v rámci 
NEPTUN KLUBU, který bude probíhat od 16.6. do 8.9. v prostorách hotelu Laguna 
v Gradaci, vzdáleném cca 20 minut chůze podél moře. 

Vila Marko 

DÍTĚ 
ZDARMA 150 VZDÁLENOST 

OD MOŘE
PLÁŽ 
PRO DĚTI

RODINNÉ 
POKOJE

WI-FI
ZDARMA

–30 % do 31. 12.*

–20 %  do 28. 2.**

–10 %  do 30. 4.***

HR-065M / CENA ZA OSOBU/T ÝDEN (Kč) od 5 990 Kč / os.
STUDIO

PŘI
 POČTU
OSOB

2.6.-23.6. 23.6.-30.6. — 30.6.-25.8.

8.9.-29.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/2+1 STUDIO 2 5 990 6 990 7 990 9 490
1/2+1 STUDIO-M 2 6 490 7 490 8 490 9 790
1/3+1 STUDIO-M 3 5 990 6 990 7 990 9 490
Možné nástupy na pobyt denně So So So
SLEVY:  dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě do 7 let na přistýlce - ZDARMA. Dítě 7-12 let 
na přistýlce - sleva 50 %. Osoba od 12 let na přistýlce - sleva 30 %.

DOPRAVA:    7 990 Kč (OVA), 9 990 Kč (PHA)  2 890 Kč (z Brna 2 690 Kč) trasa A, B, C, D 

CENA ZAHRNUJE: 7x ubytování, 7x polopenzi, zákonné pojištění dle zákona č. 
159/1999 Sb. MOŽNOST DOKOUPENÍ: cestovního pojištění včetne pojištění storna 
zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den, obědů: 2590 Kč/os./
týden. 

*AKCE platí pro termíny pobytů do 23.6., v ostatních termínech sleva 15 %.
**AKCE platí pro termíny pobytů do 23.6., v ostatních termínech sleva 10 %.
***AKCE platí pro termíny pobytů do 23.6., v ostatních termínech sleva 5 %.

Tip na výlet - Sveti Jure 
Druhá nejvyšší hora v Chorvatsku - ať už jste se rozhodli pro jakýkoli způsob 
„výstupu“, využijete jistě několika vyhlídkových ploch k odpočinku a k fotogra-
fování. Jako na dlani uvidíte nádherné barvy moře, jako na šňůrce navlečené 
perly pobřežních chorvatských vesniček a středodalmátské ostrovy (Hvar, Brač). 
Na vrcholu hory je umístěn od 60 let minulého století televizní vysílač. Vedle pak 
najdete repliku původní kapličky z 12. století. Ta bohužel byla zbořena při instalaci 
vysílače. Kaplička není přístupná, pouze v den sv. Jiří. Větší historickou hodnotu 
mají obyčejné kamenné domky, které budete míjet při své cestě. Jedná se mnohdy 
o stovky let staré domy s typickou dalmatskou architekturou. Jestli budete mít 
štěstí a bude dobrá viditelnost, pohled, který se vám otevře, vám vynahradí tu 
trochu námahy. Vidět můžete na mořské straně ostrovy Hvar, Brač, Vis, Korčula, 
Lastovo, poloostrov Pelješac.

Při zakoupení
autobusové dopravy
a ubytování 
vám poskytneme
níže uvedené slevy
na ubytování i dopravu.

Nelze kombinovat se slevou 
za včasný nákup.

–10 %  do 30. 4.

–5 %  do odjezdu

Při zakoupení
autobusové dopravy
a ubytování
vám poskytneme
níže uvedené 
na ubytování i dopravu.

Nelze kombinovat se slevou 
za včasný nákup.

  autobusem

výhodNě
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slevový kupón
-30 %

z pultových cen

Heslo: CKVT 

Rezervujte si svůj pokoj včas! 
Mírové náměstí 519/3d, ostrava - vítkovice, tel.: +420 596 664 001 
www.hotelveronika.cz

Chorvatsko  >  BriSt

vila lidus 

Poloha: vila se nachází v klidném turistickém letovisku Brist, nad hotelem Riva, 
vzdáleném cca 2 km severně od Gradacu. VybaVení: WI-FI ve vile ZDARMA, parko-
viště, v blízkosti restaurace, market. UbytoVání: klimatizované 2-3 lůžkové pokoje 
se sprchou a WC, SAT TV, WI-FI ZDARMA, balkonem, některé s možností přistýlky. 
Pokoje mají přímou nebo boční orientací na mořskou stranu. Z většiny pokojů je 
výhled na moře. StraVoVání: polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběr ze 
3 menu s možností dokoupení obědů (výběr ze 3 menu). Snídaně, obědy a večeře 
jsou podávány v restauraci hotelu Riva. Pláž: oblázková, cca 150 m. SPort: nejbliž-
ší sportovní vyžití v městečku Gradac. Poznámka: parkování ZDARMA. Možnost 
využití bohatého animačního programu v rámci NEPTUN KLUBU, který bude probí-
hat od 16.6. do 8.9. v prostorách hotelu Laguna v Gradaci, vzdáleném cca 20 minut 
chůze podél moře. Pobytová taxa cca 1 EUR/os./den - platí se na místě. 

HR-289l/ cena za oSobU/t ýden (kč) od 5 490 Kč / os.
POKOj

PřI
 POčTU
OSOB

16.6.-23.6. 23.6.-30.6. — 30.6.-25.8.

8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/2 SWcbM 2 5 490 6 490 7 490 8 990
1/2+1 SWcbM 2 5 490 6 490 7 490 8 990
1/3+1 SWcbM 3 4 990 5 990 6 990 8 490
Možné nástupy na pobyt So So So So

SleVy: dítě na přistýlce do 7 let - zdarma, dítě na přistýlce od 7 do 18 let - sleva 50 %, osoba na přistýlce od 
18 let - sleva 20%.

doprava:    7 990 Kč (OVA), 9 990 Kč (PHA)  2 890 Kč (z Brna 2 690 Kč) trasa A, B, C, D 

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi, zákonné pojištění dle zákona č. 
159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení:  cestovního pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den, plné penze 2390 
Kč/os/týden.

*AKCE platí pro termíny pobytů do 23.6., v ostatních termínech sleva 15 %.
**AKCE platí pro termíny pobytů do 23.6., v ostatních termínech sleva 10 %.
***AKCE platí pro termíny pobytů do 23.6., v ostatních termínech sleva 5 %.

dítě 
zdarma 150 vzdálenost 

od moře
pláž 
pro děti

rodinné 
pokoje

wi-fi
zdarma

Apartmány Martina, Vila Šime Miošić – Brist na www.ckvt.cz   

klimatizace

–30 % do 31. 12.*

–20 % do 28. 2.**

–10 % do 30. 4.***

při zakoupení
autobusové dopravy
a ubytování 
vám poskytneme
níže uvedené slevy
na ubytování i dopravu.

Nelze kombinovat se slevou 
za včasný nákup.

–10 %  do 30. 4.

–5 %  do odjezdu

při zakoupení
autobusové dopravy
a ubytování
vám poskytneme
níže uvedené 
na ubytování i dopravu.

Nelze kombinovat se slevou 
za včasný nákup.

  autobusem

výhodNě

Tip na výlet - Vodopády Kravice 
Vodopády Kravice leží na ponorné řece Trebižatu, pravém přítoku Neretvy. Jsou 
27 m vysoké a 120 m široké. Jejich malebnost doplňuje okolní bohatá vegetace. 
Velmi dobrá možnost koupání pod vodopády. Nejpěknější je tato scenérie při vy-
sokém vodním stavu. Nejlepším východiskem je obec Ljubuški. Dobrý přístup je 
mimo jiné také od chorvatsko-bosenských hranic (hraniční přechod V.Prolog) na 
trase Makarská - Vrgorac - Ljubuški (z Makarské do Ljubuški - 50 km). Z Ljubuški 
se musí po silnici pokračovat ještě 5,5 km směrem na Čapljinu, za obcí Gornji 
Studenci odbočit k jihu k vodopádům (ještě cca 2 km). Ljubuški je též jedním z vý-
chozích míst do světoznámého mariánského poutního místa Medjugorje (8 km). 
Z Ljubuški se též organizují plavby na kajacích nebo kanoích po Trebižatu. Plavba 
končívá u vesnice Struga. Organizátor zajišťuje vše potřebné, včetně patřičného 
vybavení, odborného instruktora, malého pikniku v blízkosti řeky a dle potřeby 
také případný transfer z/na Makarskou riviéru
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slevový kupón
-30 %

z pultových cen

Heslo: CKVT 

Rezervujte si svůj pokoj včas! 
Mírové náměstí 519/3d, ostrava - vítkovice, tel.: +420 596 664 001 
www.hotelveronika.cz

Apartmány Martina, Vila Šime Miošić – Brist na www.ckvt.cz   



• Ranní rozcvička 
• Aquaaerobic
• Zumba a tanec
• Sportovní soutěže
• Z pohádky do pohádky
• Neptunův rodinný čtyřboj
• Malování na kameny
• Volba boha Neptuna

vychutnejte si svou dovolenou naplno!
Zkušení animátoři zajišťují nabitý animační 
program a spoustu aktivit pro celou rodinu.

neptun klub Gradac 
Zábava pro děti, relax pro rodiče
neptun klub Gradac
Zábava pro děti, relax pro rodiče

JE TO T
U 

SUPER!
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Chorvatsko  >  GRadac

hotel a depandance labineca 

1/2+2 SWCBM premier

wi-fi
zdarma

dítě 
zdarma 100all 

inclusive
rodinné 
pokoje klimatizacevzdálenost 

od moře

doporučujeme pro rodiny s dětmi Poloha: oblíbený komplex v bezpro-
střední blízkosti pláže, cca 1 km od cen-

tra města. VybaVení: v hlavní budově klimatizovaná restaurace, plážová restaurace, 
aperitiv bar, směnárna, sejf, TV místnost, kongresový sál, terasa, WI-FI. UbytoVání: 
HOTEL (HR-151L) - klimatizované 2lůžkové pokoje s vanou a WC, SAT TV, WI-FI, te-
lefonem, minibarem, fénem, balkonem, některé s možností přistýlky. Pokoj typu 
1/2+2 SWCBM – 2lůžkový pokoj a denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 oso-
by, 2 balkony. DEPANDANCE (HR-151A) - pokoj 1/2+2 SWCB a SWCBM - prostorněj-
ší 2lůžkový pokoj s rozkládacím gaučem vhodným zejména pro 2 děti do 12 let. 
Pokoj 1/2+1 PREMIER - prostorný dvoulůžkový pokoj vybaven novějším zařízením, 
s možností přistýlky. Pokoj 1/2+2 PREMIER - dvě 2lůžkové ložnice, denní místnost 
s balkonem, vybaven novějším zařízením. Součástí všech typů pokojů je sprcha, WC, 
balkon, SAT TV, WI-FI, telefon, klimatizace. StraVoVání: služby ALL INCLUSIVE – 
plná penze formou bufetu, odpolední občerstvení od 16:00 do 17:00, večerní občer-
stvení od 22:00 do 22:30, konzumace místních nealkoholických a alkoholických ná-
pojů od 10:00 do 23:00 na terase. Pláž: oblázková, cca 30-100 m, vhodná pro děti. 
SPort: venkovní bazén se sladkou vodou, multifunkční hřiště na písku, billiard, bow-
ling za poplatek, půjčovna kol za poplatek, stolní tenis, vodní sporty. Poznámka: 
program ALL INCLUSIVE dále zahrnuje: využívání bazénů (lehátka a slunečníky 
u bazénu ZDARMA v omezeném množství), 4x týdně živá hudba, 1x týdně dalmat-
ská večeře, tenisové kurty (u hotelu Laguna) po dohodě s recepcí – 1x týdně ZDAR-
MA/pokoj, šipky, hřiště pro basketbal, plážový volejbal, minigolf. Bohatý animační 
klubový program v rámci NEPTUN KLUBU v prostorách blízkého hotelu Laguna 
bude probíhat v období od 16.6. do 8.9., ve dnech 2.6. - 16.6. a 8.9. - 22.9. - program 
pro seniory. Pokoje 1/2+1 SWCBM jsou přednostně obsazovány 3 osobami. Parko-
vání na hlídaném parkovišti za poplatek cca 5 EUR/den, počet parkovacích míst 
u hotelu je omezen (rezervace není možná). Lehátka a slunečníky na pláži za popla-
tek. Lednička v depandanci za poplatek 5 EUR/den (na vyžádání). Nástupní den 
středa je možný pouze v kombinací s autobusovou či leteckou dopravou.

HR-151l, A / cena za oSobU/t ýden (kč) od 7 990 Kč / os.
POKOj

PřI
 POčTU
OSOB

— 12.5.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. — 30.6.-25.8.

22.9.-13.10. 8.9.-22.9. — 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

HR-151l – Hotel labineca

1/2 SWcbM 2 7 990 9 990 11 990 12 990 13 990 15 990
1/2+1 SWcbM 2 7 990 9 990 11 990 12 990 14 490 16 490
1/2+2 SWcbM 2 11 990 12 990 16 990 18 990 19 990 21 990
HR-151a – depandance labineca

1/2+2 SWcb 2 8 990 9 990 13 990 15 990 16 990 18 990
1/2+2 SWcbM 2 9 490 10 490 14 490 16 490 17 490 19 990
1/2+1 PReMIeR 2 11 990 12 990 16 990 18 990 19 990 21 990
1/2+2 PReMIeR 2 11 990 12 990 16 990 18 990 19 990 21 990
Možné nástupy na pobyt denně So, St So, St So, St So, St So, St

SleVy: dítě do 3 let bez lůžka - zdarma. dítě do 12 let na přistýlce - zdarma. Osoba 12-15 let na přistýlce - 
sleva 30 %. Osoba od 15 let na přistýlce - sleva 10 %. Dítě 3-12 let bez lůžka jako 2. dítě v pokoji 1/2+1 a 3. dítě 
v pokoji 1/2+2 - sleva 50 %. Dítě do 12 let na základním lůžku - sleva 30 %. 

doprava:    7 990 Kč  2 890 Kč (z Brna 2 690 Kč) trasa A, B, C, D 
Pobyty s    dopravou nejen na 7 ale i na 10/11 nocí So–St/St–So z vybraných nástupních míst

cena zahrnUje: 7x ubytování, služby ALL INCLUSIVE, pobytovou taxu, zákonné po-
jištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně 
pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den. Ceny 
ubytování se snídaní nebo s polopenzí na www.ckvt.cz.

*AKCE platí pro termíny pobytů 9.6.-15.9.

venkovní 
bazén

pláž 
pro děti

–20 % do 31. 12.*

–15 % do 31. 1.*

–10 % do 15. 3.*

–5 % do 30. 4.*
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při zakoupení letecké 
dopravy a ubytování 
vám poskytneme
níže uvedené slevy
na ubytování i dopravu.

Nelze kombinovat se slevou 
za včasný nákup.

–10 %  do 15. 3.

–5 %  do odletu

při zakoupení letecké 
dopravy a ubytování
vám poskytneme
níže uvedené 
na ubytování i dopravu.

Nelze kombinovat se slevou 
za včasný nákup.

–10 %

letecky

výhodNě
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hotel a depandance laguna A, B 

pokoj v hotelu laguna

depandance laguna a

hotel laguna

wi-fi
zdarma

dítě 
zdarma 50rodinné 

pokoje klimatizacevzdálenost 
od moře

doporučujeme pro rodiny s dětmi Poloha: nachází se přímo u krásné ob-
lázkové pláže, cca 700 m od centra měs-

ta. VybaVení: v hlavní budově - restaurace, aperitiv bar, WI-FI na recepci ZDARMA, 
sejf (za poplatek), TV místnost, terasa, parkoviště. UbytoVání: hotel (HR-068G) - 
2lůžkové pokoje s vanou a WC, balkonem, TV, některé s možností přistýlky. Pokoje 
označené K mají klimatizaci. Depandance A (HR-068D) - 2lůžkové pokoje se spr-
chou a WC, balkonem, TV, některé s možností přistýlky. Depandance B (HR-068B) 
- 2lůžkové a 3lůžkové pokoje se sprchou a WC. Pokoje 3lůžkové jsou s možností 
přistýlky a bez balkonu. StraVoVání: polopenze - snídaně a večeře formou bufetu. 
Služby ALL INCLUSIVE Light - plná penze formou bufetu, 1x místní točený nápoj 
(pivo, víno, voda, džus) v době podávání oběda a večeře, 1x týdně rybářská večeře, 
2x týdně živá hudba. Pláž: oblázková, 1,5 km dlouhá, cca 50 m, vhodná pro děti. 
SPort: tenisové kurty, vodní sporty dle místní nabídky. Bohatý animační klubový 
program v rámci NEPTUN KLUBU od 16.6. do 8.9., ve dnech 2.6. - 16.6. a 8.9. - 22.9. 
- program pro seniory. Poznámka: pokoje 1/2+1 jsou přednostně obsazovány 3 
osobami, pokoje 1/3+1 jsou přednostně obsazovány 4 osobami. Nástupní den stře-
da je možný pouze v kombinaci s autobusovou či leteckou dopravou, případně na 
vyžádání v CK. Na vyžádání: dětská postýlka pro dítě do 3 let (cca 3 EUR/den) 
a minibar (cca 5 EUR/den) - platba na místě.

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi/ALL INCLUSIVE Light, pobytovou taxu, zákon-
né pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně 
pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den. 

*AKCE platí pro termíny pobytů do 16.6. a od 8.9., v ostatních termínech sleva 7 %.

HR-068D, G, b / cena za oSobU/t ýden (kč) od 5 490 Kč / os.
POKOj

PřI
 POčTU
OSOB

STRAVA
9.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. — 30.6.-25.8.

— 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

HR-068b – depandance laGUna b

1/2 SWcbM 2 Polopenze 5 990 6 490 6 990 7 990 8 490
1/3+1 SWcM 3 Polopenze 5 490 5 990 6 490 7 990 8 990
1/2 SWcbM 2 All inclusive Light 8 490 8 990 9 990 10 990 11 490
1/3+1 SWcM 3 All inclusive Light 7 990 8 490 9 490 10 990 11 990
HR-068d – depandance laGUna a

1/2 SWcbM 2 Polopenze 6 490 6 990 7 490 8 490 8 990
1/2+1 SWcbM 2 Polopenze 6 490 6 990 7 490 8 490 9 490
1/2 SWcbM 2 All inclusive Light 8 990 9 490 10 490 11 490 11 990
1/2+1 SWcbM 2 All inclusive Light 8 990 9 490 10 490 11 490 12 490
HR-068G – Hotel laGUna 

1/2 SWcbM 2 Polopenze 6 990 7 490 8 490 9 490 9 990
1/2+1 SWcbM 2 Polopenze 6 990 7 490 8 490 9 490 10 490
1/2 SWcbM-k 2 Polopenze 7 490 7 990 8 990 9 990 10 990
1/2+1 SWcbM-k 2 Polopenze 7 490 7 990 8 990 9 990 11 490
1/2 SWcbM 2 All Inclusive Light 9 490 9 990 11 490 12 490 12 990
1/2+1 SWcbM 2 All Inclusive Light 9 490 9 990 11 490 12 490 13 490
1/2 SWcbM-k 2 All Inclusive Light 9 990 10 490 11 990 12 990 13 990
1/2+1 SWcbM-k 2 All Inclusive Light 9 990 10 490 11 990 12 990 14 490
Možné nástupy na pobyt So, St So, St So, St So, St So, St

SleVy: dítě do 12 let na přistýlce - zdarma. dítě do 7 let bez lůžka se stravou v pokoji 1/2 i 1/3+1 - zdarma. 
Dítě do 12 let na základním lůžku - sleva 20 %. Osoba od 12 let na přistýlce - sleva 10 %.

doprava:    7 990 Kč   2 890 Kč (z Brna 2 690 Kč) trasa A, B, C, D 
Pobyty s    dopravou nejen na 7 ale i na 10/11 nocí So–St/St–So z vybraných nástupních míst

pláž 
pro děti

all 
inclusive light

–15 % do 31. 12.*

–7 % do 28. 2.

–5 % do 30. 4.

při zakoupení
autobusové dopravy
a ubytování 
vám poskytneme
níže uvedené slevy
na ubytování i dopravu.

Nelze kombinovat se slevou 
za včasný nákup.

–5 %  do odjezdu

při zakoupení
autobusové dopravy
a ubytování
vám poskytneme
níže uvedené 
na ubytování i dopravu.

Nelze kombinovat se slevou 
za včasný nákup.

  autobusem

výhodNě
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apartmány roić 

Poloha: apartmánový dům cca 300 m od centra Gradacu, umístěn naproti hotelu 
Laguna. VybaVení: v blízkosti - restaurace, obchod, směnárna, kavárna, parkoviš-
tě. UbytoVání: klimatizované apartmány - typ 1/2 STUDIO - jedna místnost se 2 
lůžky s balkónem s bočním výhledem na moře, umístěn ve 2. patře, typ 1/2+1 AP-
-TERASA - 2lůžková ložnice a denní místnost s rozkládacím gaučem, umístěn v 1. 
patře, vstup do apartmánu je přes vlastní terasu, typ 1/2+1 AP-BALKON - 2lůžková 
ložnice a denní místnost s rozkládacím gaučem a balkónem s  přímým výhledem na 
moře, umístěn ve 2. patře, typ 1/6+2 AP - dvě 3lůžkové ložnice a denní místnost 
s rozkládacím gaučem pro jednoho dospělého nebo 2 děti do 12 let (velikost AP 
cca 90 m2), umístěn v 1. patře, s balkóny s částečným výhledem na moře. Ve všech 
apartmánech vždy vybavený kuchyňský kout, sprcha a WC, SAT TV, WI-FI ZDARMA. 
Apartmán 1/6+2 AP má navíc 2 x balkon, 2 x WC a lépe vybavenou, prostornou 
kuchyni. Apartmán 1/6+2 AP se také prodává ve variantě pro 4 osoby jako apartmán 
1/4 AP (jde o totožný apartmán). StraVoVání: vlastní. Pláž: oblázková s pozvolným 
vstupem do moře cca 150 m. SPort: v blízkosti - tenisové kurty hotelu Laguna. Po-
známka: parkování u vily ZDARMA. V apartmánech typu 1/2+1 je možno rozkládací 
gauč obsadit 1 dospělou osobou nebo 2 dětmi do 12 let. V období 16.6.-8.9. - mož-
nost se účastnit programu NEPTUN KLUBU v hotelu Laguna. 

150 vzdálenost 
od moře

pláž  
pro děti

dítě 
zdarma klimatizace wi-fi

zdarma

–30 % do 31. 12.*

–20 % do 31. 1.**

HR-2461 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 2 690 Kč / os.
POKOj / APARTMáN

PřI
 POčTU
OSOB

26.5.-23.6. 23.6.-30.6. — 30.6.-25.8.

8.9.-29.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/2 STUDIO 2 3 490 3 990 4 990 5 490
1/2+1 AP-TeRASA 3 2 990 3 490 4 490 4 990
1/2+1 AP-bAlkón 3 3 490 3 990 4 990 5 490
1/4 AP 4 3 490 3 990 4 990 5 490
1/6+2 AP 6 2 690 3 190 4 190 4 990
Možné nástupy na pobyt So So So So

SleVy Pro 1/2+1 aP: dítě do 12 let bez lůžka - zdarma (při obsazení apartmánu 2 dospělými a 2 dětmi do 
12 let). SleVy Pro 1/6+2 aP: první i druhá osoba na přistýlce - zdarma.

doprava:    7 990 Kč (OVA), 9 990 Kč (PHA)  2 890 Kč (z Brna 2 690 Kč) trasa A, B, C, D 

cena zahrnUje:  7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vy-
bavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu, zákonné 
pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včet-
ně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den.

*AKCE platí pro termíny pobytů do 23.6. a od 8.9., v termínu 23.6.-8.9. sleva 15 %.
**AKCE platí pro termíny pobytů do 23.6. a od 8.9., v termínu 23.6.-8.9. sleva 10 %.
***AKCE platí pro termíny pobytů do 23.6. a od 8.9., v termínu 23.6.-8.9. sleva 5 %.

–30 % do 31. 12.*

–20 % do 28. 2.**

–15 % do 30. 4.***
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apartmány Herceg 

Poloha: apartmánový dům, v samém centru letoviska Gradac, přímo na pobřežní 
promenádě, u nejkrásnějších oblázkových pláží. VybaVení: v blízkosti - restaurace,  
obchody, kavárny, pošta, pizzerie. UbytoVání: zcela nově zařízené, moderní a velmi 
komfortní klimatizované apartmány nacházející se v 1. patře apartmánového objek-
tu, přímo na pobřežní promenádě - typ 1/2+1 AP - 2lůžková ložnice s rozkládacím 
křeslem využívaným jako přistýlka (matrace), oddělená místnost s kuchyňským 
koutem. Tento apartmán je orientován na město, nemá vlastní balkón, ale má k dis-
pozici ze severní strany posezení na prostorné terase nacházející se u společného 
vstupu do objektu. Typ 1/3+1 AP - 3lůžková ložnice, denní místnost s kuchyňským 
koutem a pohovkou využívanou jako 4. lůžko, prostorný balkón s nádherným vý-
hledem  na moře. Typ 1/6+1 AP - doporučujeme pro větší rodiny. jde o pronájem 
celého 1. partra objektu zahrnující pronájem apartmánu 1/2+1 AP i 1/3+1 AP za 
zvýhodněnou cenu. Ve všech apartmánech vždy sprcha a WC, SAT TV, WI-FI (ZDAR-
MA) klimatizace. StraVoVání: vlastní. Pláž: oblázková, cca 10 m, vhodná pro děti. 
SPort: sportovní vyžití dle místní nabídky. Poznámka: jelikož se apartmány nachází 
v nejžádanější lokalitě, přímo na pobřežní promenádě, kde není možno parkovat, je 
parkovací místo zajištěno cca 500 m od objektu, na parkovišti střeženém závorou, 
v blízkosti HOTELU NEPTUN. Převoz zavazadel v den nástupu a výstupu z parkoviště 
do/z apartmánu zajištěn recepcí HOTELU NEPTUN, kde se současně hosté hlásí při 
nástupu i ukončení pobytu.

HR-2901 / cena za oSobU/t ýden (kč)                                             od 3 790 Kč / os.
APARTMáN

PřI
 POčTU
OSOB

2.6.-23.6. 23.6.-30.6. — 30.6.-25.8.

8.9.-29.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/2+1 AP 2 3 990 4 990 5 990 6 990
1/3+1 AP 4 3 990 4 990 5 990 6 990
1/6+1 AP 6 3 790 4 690 5 490 6 490
Možné nástupy na pobyt So So So So

SleVy: dítě do 12 let na přistýlce v apartmánu 1/2+1 ap a 1/6+1 ap - do 30.6. a od 25.8. - zdarma, 30.6.-
25.8. - hradí 990 Kč/týden.

doprava:    7 990 Kč (OVA), 9 990 Kč (PHA)  2 890 Kč (z Brna 2 690 Kč) trasa A, B, C, D 

cena zahrnUje: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vy-
bavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu, zákonné 
pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně 
pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den.

*AKCE platí pro termíny pobytů 16.6.-30.6., v ostatních termínech sleva 10 %.

vzdálenost 
od moře

pláž  
pro děti

dítě 
zdarma

– 15 % do 31. 12.*

–7 % do 28. 2.

–5 % do 30. 4.

klimatizace wi-fi
zdarma

hotel Saudade 

doporučujeme pro náročné Poloha: moderní hotel v klidné části Gra-
dacu, v bezprostřední blízkosti krásné 

oblázkové pláže, cca 1 km od centra města. VybaVení: klimatizovaná restaurace, a la 
carte restaurace, aperitiv bar, terasa, sejf na recepci, parkoviště ZDARMA, WI-FI ZDAR-
MA. UbytoVání: klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, balkonem, SAT TV, 
telefonem, fénem, minibarem, sejfem, s možností přistýlky (rozkládací křeslo). Pokoje 
typu STANDARD 26 m2 se nachází po stranách hotelu, pokoje typu PREMIUM 32 m2 
jsou s přímým pohledem na moře. Pokoj typu 1/2+1 PANORAMA - 42 m2 - dvoulůžková 
ložnice a denní místnost s rozkládacím gaučem a přímým pohledem na moře v nejvyš-
ším patře hotelu. StraVoVání: polopenze - snídaně formou bufetu a večeře výběr ze 3 
menu. Pláž: oblázková, cca 10 m, s pozvolným vstupem do moře, vhodná pro děti. 
Lehátka a slunečníky na hotelové pláži ZDARMA (v omezeném množství). SPort: 
v rámci hotelového wellness - fitness ZDARMA, masáže za poplatek. Sportovní vyžití 
dle místní nabídky.

HR-178S / cena za oSobU/t ýden (kč) od 15 990 Kč / os.
POKOj

PřI
 POčTU
OSOB

5.5.-26.5. 26.5.-2.6. 2.6.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-1.9.

— — 29.9.-27.10. 15.9.-29.9. 1.9.-15.9. —

1/2+1 STAnDARD 2 15 990 16 190 17 590 20 990 22 390 23 890
1/2+1 PReMIUM 2 16 690 16 990 18 590 22 590 24 190 25 390
1/2+1 PAnORAMA 2 18 190 18 490 20 490 24 590 26 490 28 190
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně

SleVy: osoba na přistýlce - sleva 20 %. zVláštní SleVy: při zakoupení pobytu na 7 nocí v termínu 1.5.-31.5. 
vám poskytneme mimořádnou slevu 15 %. Při zakoupení pobytu na 14 nocí v termínu 1.5.-31.5. vám poskytneme 
mimořádnou slevu 20 %. Slevy nelze kombinovat se slevou za včasný nákup.

doprava:    7 990 Kč   2 890 Kč (z Brna 2 690 Kč) trasa A, B, C, D 

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den.

*AKCE platí pro termíny pobytů do 31.5.

klimatizace10 vzdálenost 
od moře

wi-fi
zdarma

pláž  
pro děti10

–15 % do 31. 12.*
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Penzion posejdon 

dítě 
zdarma 10 vzdálenost 

od moře
wi-fi
zdarmaklimatizace pláž 

pro děti

Poloha: penzion se nachází na samém břehu krásné oblázkové pláže, v blízkosti 
centra Gradacu. VybaVení: restaurace, kavárna, bar, v blízkosti směnárna, market, 
parkoviště. UbytoVání: menší klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, led-
nicí, SAT TV, WI-FI ZDARMA, balkonem, s možností přistýlky. Při využití přistýlky 
je prostor v pokoji omezen. Na pokojích nejsou k dispozici osušky. StraVoVání: 
polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu se salátovým bufetem, 
plná penze - snídaně formou bufetu, oběd a večeře výběr z menu se salátovým 
bufetem. Pláž: oblázková, vhodná pro děti, penzion leží přímo u pláže. SPort: vyžití 
dle místní nabídky, vodní sporty. Poznámka: hosté penzionu Posejdon mohou vyu-
žívat vnitřní bazén nacházející se v hotelu Neptun, vzdáleném cca 50 m. Nástupní 
den středa je možný pouze v kombinaci s autobusovou či leteckou dopravou. Cena 
nezahrnuje pobytovou taxu (cca 1,2 EUR/os./den) a poplatek za parkování (cca 3 
EUR/auto/den) - hradí se na místě. 

HR-128P / cena za oSobU/t ýden (kč) od 5 490 Kč / os.
POKOj

PřI
 POčTU
OSOB

26.5.-2.6. 2.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. — 30.6.-25.8.

22.9.-29.9. 15.9.-22.9. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

polopenze

1/2 SWcb 2 5 490 5 990 6 490 7 490 8 990 9 990
1/2+1 SWcb 2 5 490 5 990 6 490 7 490 8 990 9 990
1/2 SWcbM 2 5 490 6 290 6 790 7 790 9 490 10 490
1/2+1 SWcbM 2 5 490 6 290 6 790 7 790 9 490 10 490
plná penze

1/2 SWcb 2 7 190 7 690 8 190 9 190 10 690 11 690
1/2+1 SWcb 2 7 190 7 690 8 190 9 190 10 690 11 690
1/2 SWcbM 2 7 190 7 990 8 490 9 490 11 190 12 190
1/2+1 SWcbM 2 7 190 7 990 8 490 9 490 11 190 12 190
Možné nástupy na pobyt denně So, St So, St So, St So, St So, St

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - zdarma. dítě od 2 do 12 let na přistýlce - zdarma. Dítě od 
2 do 12 let na základním lůžku - sleva 30 %. Osoba od 12 let na přistýlce - sleva 30 %.

doprava:    7 990 Kč   2 890 Kč (z Brna 2 690 Kč) trasa A, B, C, D 
Pobyty s    dopravou nejen na 7 ale i na 10/11 nocí So–St/St–So z vybraných nástupních míst

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi/plnou penzi, zákonné pojištění dle zá-
kona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den.

*AKCE platí pro termíny pobytů do 16.6. a od 8.9., v ostatních termínech sleva 10 %

–20 % do 31. 12.*

–10 % do 28. 2.

–5 % do 30. 4.

při zakoupení
autobusové dopravy
a ubytování 
vám poskytneme
níže uvedené slevy
na ubytování i dopravu.

Nelze kombinovat se slevou 
za včasný nákup.

–10 %  do 28. 2.

–5 %  do odjezdu

při zakoupení
autobusové dopravy
a ubytování
vám poskytneme
níže uvedené 
na ubytování i dopravu.

Nelze kombinovat se slevou 
za včasný nákup.

  autobusem

výhodNě

Gradac
Menší obec a oblíbené turistické letovisko Gradac představuje nejjižnější bod Ma-
karské riviéry. Rozkládá se na úpatí horského pásma Rilić 40 km jihovýchodně 
od Makarské a 13 km severozápadně od přístavu Ploče, při magistrále. Poklidné 
městečko zaručuje pohodovou dovolenou strávenou na pláži a procházkami po 
okolních kopcích. Žije zde trvale cca 1200 obyvatel, kteří se, kromě cestovního ru-
chu, věnují rybolovu a pěstují vinnou révu a olivy. Kousek odsud můžete navštívit 
unikátní Baćinská jezera s brakickou vodou a bujnou vegetací. Gradac patří mezi 
ideální lokality k lebedění a slunění na pláži a ke koupání v čistém moři. Široké 
oblázkové pláže se táhnou podél celého městečka, vstup do vody je na všech mís-
tech pozvolný. Gradacké pláže částečně stíní borové a piniové háje. Nejznámější 
pláží je Gornja vala na jižním okraji Gradca, která se řadí mezi nejpěknější pláže 
na Jadranu (jižně od přístaviště).
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hotel neptun 

pokoj 1/3 sWcbM

dítě 
zdarma 100

rodinné 
pokoje

vzdálenost 
od moře

wi-fi
zdarmaklimatizace pláž 

pro děti

Poloha: novější hotel ležící v blízkosti krásné oblázkové pláže, cca 50 m nad pen-
zionem Posejdon, nedaleko centra Gradacu. VybaVení: restaurace, aperitiv bar 
(7:00-22:00), WI-FI ZDARMA, v blízkosti směnárna, market, parkoviště. UbytoVání: 
klimatizované 2-3lůžkové pokoje s vanou a WC, lednicí, SAT TV, WI-FI ZDARMA, bal-
konem nebo lodžií, některé s možností přistýlky. Třílůžkové pokoje jsou prostorné, 
s možností přistýlky, plně vyhovující pro ubytování 4-členné rodiny. Na pokojích 
nejsou k dispozici osušky. StraVoVání: polopenze - snídaně formou bufetu, večeře 
výběr z menu se salátovým bufetem. Pláž: oblázková, cca 100 m, vhodná pro děti. 
SPort: malý vnitřní bazén s whirlpoolem (otevřen denně 9:00-18:00), vodní sporty 
dle místní nabídky. Poznámka: pokoje 1/2+1 jsou přednostně obsazovány 3 oso-
bami. Nástupní den středa je možný pouze v kombinaci s autobusovou či leteckou 
dopravou. Cena nezahrnuje pobytovou taxu (cca 1,2 EUR/os./den) a poplatek za 
parkování (cca 3 EUR/auto/den) - hradí se na místě. 

HR-128n/ cena za oSobU/t ýden (kč) od 5 990 Kč / os.
POKOj

PřI
 POčTU
OSOB

26.5.-2.6. 2.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. — 30.6.-25.8.

22.9.-29.9. 15.9.-22.9. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

polopenze

1/2 SWcb 2 5 990 6 490 6 990 7 990 9 490 10 990
1/2+1 SWcb 2 5 990 6 490 6 990 7 990 9 490 10 990
1/2 SWcbM 2 5 990 6 790 7 290 8 290 9 990 11 490
1/3+1 SWcbM 3 5 990 5 990 6 990 8 290 10 990 12 990
plná penze

1/2 SWcb 2 7 690 8 190 8 690 9 690 11 190 12 690
1/2+1 SWcb 2 7 690 8 190 8 690 9 690 11 190 12 690
1/2 SWcbM 2 7 690 8 490 8 990 9 990 11 690 13 190
1/3+1 SWcbM 3 7 690 7 690 8 690 9 990 12 690 14 690
Možné nástupy na pobyt denně So, St So, St So, St So, St So, St

SleVy Pro Pokoj 1/2+1 a 1/3+1: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - zdarma. dítě od 2 do 12 let na 
přistýlce - zdarma. Druhé dítě od 2 do 12 let bez lůžka se 2 dospělými a dítětem v pokoji 1/2+1 - sleva 50 %. Dítě 
od 2 do 12 let na 3. základním lůžku v pokoji 1/3+1 - sleva 50 %. Dítě od 12 do 18 let na přistýlce - sleva 30 %. Oso-
ba od 18 let na přistýlce - sleva 10 %. Dítě od 2 do 12 let na 2. základním lůžku - sleva 30 %. SleVy Pro Pokoj 
1/2: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - zdarma. Dítě od 2 do 12 let na 2. základním lůžku - sleva 30 %. 

doprava:    7 990 Kč   2 890 Kč (z Brna 2 690 Kč) trasa A, B, C, D 
Pobyty s    dopravou nejen na 7 ale i na 10/11 nocí So–St/St–So z vybraných nástupních míst

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi/plnou penzi, zákonné pojištění dle zá-
kona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den.

*AKCE platí pro termíny pobytů do 16.6. a od 8.9., v ostatních termínech sleva 10 %

–20 % do 31. 12.*

–10 % do 28. 2.

–5 % do 30. 4.

při zakoupení letecké 
dopravy a ubytování 
vám poskytneme
níže uvedené slevy
na ubytování i dopravu.

Nelze kombinovat se slevou 
za včasný nákup.

–10 %  do 28. 2.

–5 %  do odletu

při zakoupení letecké 
dopravy a ubytování
vám poskytneme
níže uvedené 
na ubytování i dopravu.

Nelze kombinovat se slevou 
za včasný nákup.

–10 %

letecky

výhodNě

Tip na výlet - Bačinská jezera 
Bačinská jezera, je jedno z míst v Chorvatsku, které Vás skutečně nadchne. V blíz-
kosti městečka Ploče, cca 8 km od Gradacu naleznete soustavu 7 jezer, která jsou 
vzájemně spojena kanály. Vzdor blízkosti moře a propustnosti krasového terénu 
jsou jezera sladkovodní. Hladina jezer leží nad hladinou moře, zatímco dno pod 
hladinou. Výlet je spojen s projížďkou místní typickou loďkou po jezerech a kou-
páním v průzračně čisté vodě, která má asi o 3 stupně vyšší teplotu než moře. 
Barva jezer překvapí snad každého, který tímto místem pouze projíždí. Zhruba po 
1,5 hodinové projížďce po jezerech, zakotvíte a tuto romantickou plavbu zakončíte 
koupáním v posledním jezeře. Na zpáteční cestě z tohoto polodenního výletu do-
poručujeme zastavit nad vyhlídkou jezer, kde si vše můžete vyfotografovat.
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vila Mirnna vila Biokovo 

Poloha: moderní, čtyřpodlažní vila, cca 100 m od centra městečka Gradac. Vyba-
Vení: v blízkosti obchody, kavárny, restaurace, směnárny. UbytoVání: klimatizované 
apartmány - typ 1/2+1 STUDIO - místnost se 2 lůžky a 1 přistýlkou, typ 1/2+2 STU-
DIO - místnost se 2 lůžky a s možností dalších 2 přistýlek, typ 1/A2+2 AP - 2lůžková 
ložnice, typ 1/A4+2 AP - dvě 2lůžkové ložnice, vždy denní místnost s rozkládacím 
gaučem vhodným jako přistýlka pro 1 nebo 2 osoby, vybavený kuchyň. kout, sprcha 
a WC, balkon, SAT TV, WI-FI, balkon, orientace na mořskou stranu. StraVoVání: 
vlastní. Pláž: oblázková, cca 100 m, sprchy na pláži. SPort: dle místní nabídky. 
Poznámka: parkování ZDARMA. 

HR-0974 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 3 590 Kč / os.
APARTMáN

PřI
 POčTU
OSOB

19.5.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-25.8.

1.9.-29.9. — 25.8.-1.9. —

1/2+1 STUDIO 3 4 690 4 890 5 490 5 790
1/2+2 STUDIO 2 5 690 5 990 6 990 7 390
1/A2+2 AP 4 4 490 4 790 5 490 5 590
1/A4+2 AP 6 3 590 3 990 4 790 4 990
Možné nástupy na pobyt So So So So

SleVy: osoba na první přistýlce platí v termínu do 30.6. a od 1.9. - 2790 Kč/týden, v termínu, v termínu 30.6.-
14.7. a 25.8.-1.9. - 2290 Kč/týden, v termínu 14.7.-25.8. - 2590 Kč/týden.Osoba na druhé přistýlce platí v termínu 
do 23.6. a od 1.9. - 790 Kč/týden, v termínu 23.6.-30.6. - 1990 Kč/týden, v termínu 30.6.-1.9. - 1690 Kč/týden.

doprava:    7 990 Kč (OVA), 9 990 Kč (PHA)  2 890 Kč (z Brna 2 690 Kč) trasa A, B, C, D 

cena zahrnUje: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vy-
bavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu, zákonné 
pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včet-
ně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den.

Poloha: apartmánový dům přímo v centru letoviska Gradac. VybaVení: parkoviště, 
v blízkosti - restaurace, obchůdky, bar, market, směnárna. UbytoVání: prostorné 
klimatizované apartmány - typ 1/A2+2 - 2lůžková ložnice a denní místnost se 2 lůžky 
(rozkládací gauč), typ 1/A4+4 - dvě 2lůžkové ložnice a denní místnost se 4 lůžky (dva 
rozkládací gauče), vždy vybavený kuchyňský kout, sprcha a WC, SAT TV, WI-FI ZDAR-
MA, balkon nebo terasa. Apartmán č. 1 a 2 se nachází v přízemí, číslo 3 a 4 v 1. patře, 
číslo 5 v 2. patře, číslo 6 a 7 ve 3. patře. Apartmány 1, 3, 5 a 7 mají troubu, apartmán 
č. 7 má navíc pračku. StraVoVání: vlastní. Pláž: dlouhá oblázková pláž s pozvolným 
vstupem do moře, cca 50 m. SPort: vodní sporty dle místní nabídky. Poznámka: 
parkování ZDARMA. Pobyt se psem cca 12 EUR/den - platí se na místě.

HR-09711 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 5 590 Kč / os.
APARTMáN

PřI
 POčTU
OSOB

19.5.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-18.8.

8.9.-29.9. 1.9.-8.9. 18.8.-1.9. —

1/A2+2 AP č.1 2 5 990 7 990 9 490 11 690
1/A2+2 AP č.2 2 5 990 7 390 8 990 10 990
1/A2+2 AP č.3 2 6 690 8 790 10 790 12 990
1/A2+2 AP č.4 2 5 990 7 990 9 490 11 690
1/A2+2 AP č.6 2 5 990 7 990 9 490 11 690
1/A2+2 AP č.7 2 6 690 8 790 10 790 12 990
1/A4+4 AP č.5 4 5 590 6 290 7 790 10 290
Možné nástupy na pobyt So So So So

SleVy: osoba na přistýlce - zdarma.

doprava:    7 990 Kč (OVA), 9 990 Kč (PHA)  2 890 Kč (z Brna 2 690 Kč) trasa A, B, C, D 

cena zahrnUje: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vy-
bavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu, zákonné 
pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včet-
ně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den.

klimatizace100 vzdálenost 
od moře

pláž  
pro děti klimatizace50 vzdálenost 

od moře
wi-fi
zdarma

pláž  
pro děti

–13 % do 1. 5. –13 % do 1. 5.
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vila Mirela 

Poloha: soukromá vila skládající se ze stylově vybavených apartmánů, leží cca 100 m 
od centra Gradace. VybaVení: v blízkosti - restaurace, market, parkoviště. UbytoVání: 
apartmány typ 1/2 STUDIO - umístěné v přízemí, typ 1/2+2 STUDIO umístěné ve 2. po-
schodí s možností až 2 přistýlek, typ 1/4+2 AP - umístěné v 1. poschodí - dvě 2lůžkové 
ložnice, denní místnost s možností až 2 přistýlek, 1/4+2 AP - umístěné v 2. poschodí 
- 2lůžková ložnice, 2 lůžka na galerii, denní místnost s možností až 2 přistýlek, vždy vy-
bavený kuchyň. kout, sprcha a WC, SAT TV, balkon nebo terasa, klimatizace a WI-FI za 
poplatek na místě. StraVoVání: vlastní. Pláž: oblázková, cca 70 m. SPort: vodní sporty 
dle místní nabídky. Poznámka: pobyt se psem cca 8 EUR/den - platí se na místě.

HR-0973 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 3 990 Kč / os.
APARTMáN

PřI
 POčTU
OSOB

19.5.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-11.8.

1.9.-29.9. — 11.8.-1.9. —

1/2 STUDIO 2 3 990 5 590 6 290 6 590
1/2+2 STUDIO 2 5 990 8 390 8 990 9 890
1/4+2 AP-1. PATRO 4 4 890 5 890 6 290 6 990
1/4+2 AP 2.PATRO 4 4 490 5 590 5 890 6 590
OSObA nA PřISTýlce 1 990 1 990 1 990 1 990
Možné nástupy na pobyt So So So So

doprava:    7 990 Kč (OVA), 9 990 Kč (PHA)  2 890 Kč (z Brna 2 690 Kč) trasa A, B, C, D 

cena zahrnUje: 7 x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského 
vybavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu, zákon-
né pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den.

wi-fi za
poplatek

Chorvatsko  >  GrAdAc / KleK

70 vzdálenost 
od moře

pobyt možný 
se psem

Vila Kocak – Blaće na www.ckvt.cz   

Poloha: moderní vila je umístěna na pobřeží moře v městečku Klek. VybaVení: v blíz-
kosti - restaurace, market, parkoviště. UbytoVání: ve vile se nachází 4 klimatizované 
apartmány - typ 1/4+1 AP velikost cca 40 m2 - dvě 2lůžkové ložnice, jedna s patrovou 
postelí, denní místnost s rozkládacím gaučem, sprcha a WC, balkon nebo terasa, 
orientace na mořskou stranu, SAT TV, WI-FI za poplatek  (cca 2 EUR/den), vybavená 
kuchyň s jídelnou. StraVoVání: vlastní. Pláž: oblázková a betonová plata, cca 10 m, 
sprchy na pláži. SPort: vyžití dle místní nabídky. Poznámka: prodej pouze na vyžá-
dání. Lehátka a slunečníky na pláži u vily ZDARMA (v omezeném množství). Hosté 
platí závěrečný úklid - 30 EUR/apartmán/pobyt. Parkování ZDARMA. Delegát CKVT 
do Kleku nedojíždí, je k dispozici na telefonu. Pobyt se psem cca 8 EUR/den - platí 
se na místě.

HR-1031 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 2 390 Kč / os.
APARTMáN

PřI
 POčTU
OSOB

24.3.-5.5. 5.5.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-18.8.

8.9.-29.9. 25.8.-8.9. 18.8.-25.8. — — —

1/4+1 AP 4 2 390 2 590 3 190 3 990 4 690 5 290
Možné nástupy na pobyt denně denně denně So So So

SleVy: osoba na přistýlce - platí 590 Kč/týden.

doprava:    3 290 Kč (z Brna 3 090 Kč) trasa B, C  

cena zahrnUje: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského 
vybavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den.

klimatizace10 vzdálenost 
od moře

pláž  
pro děti

pobyt možný 
se psem

Tip na výlet - Delta řeky Neretvy 
Delta řeky Neretvy má plochu 192 km2 a ústí do Jadranu. Jedná se o bažina-
té území, které je protkané desítkami říčních ramen, kanálů a jezírek. Část delty 
byla odvodněna, odsolena a zúrodněna. Tímto krajem budete projíždět cestou do 
Orebiće nebo do Dubrovníku. Doprava po kanálech je především na lodi, nebo 
na menších loďkách zvaných trupe či trupice. V deltě Neretvy můžete vidět mno-
ho vodních ptáků (pelikány, orly či labutě), kteří jsou chráněni. Specialitou delty  
Neretvy je úhoř.

vila Katica 

–13 % do 1. 5. –5 % do 1. 5.
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Chorvatsko  >  klek / supetar

apartmány Bonaca 

Poloha: apartmánové středisko v Kleku uprostřed středomořské vegetace, v krás-
ném oblázkovém zálivu, jižně od Gradacu. VybaVení: restaurace, plážová restaura-
ce, letní terasa s grilem a výčepem (možnost vlastního grilování - ZDARMA), smě-
nárna, sejf, internet na recepci. UbytoVání: klimatizované apartmány, typ 1/4 AP 
- dvě 2lůžkové ložnice a mini kuchyně, apartmán se nachází v přízemí. Typ 1/2+2+1 
AP - jedna 2lůžková ložnice, denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby 
vhodným i pro dospělé s možností přistýlky, vždy vybavený kuchyňský kout, sprcha 
a WC, SAT TV, balkon nebo terasa. Po předchozí domluvě možnost zajištění uby-
tování v apartmánu typu 1/2+2+1 ve vile Bonaca, ve které se nachází 2 apartmány 
v přízemí a dva na patře. Ve všech apartmánech možnost připojení WI-FI ZDARMA. 
StraVoVání: vlastní, na recepci možno dokoupit snídaně, obědy nebo večeře (sní-
daně formou bufetu, oběd a večeře výběr ze 4 menu). Pláž: oblázková, cca 200-250 
m. SPort: betonové tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, hřiště pro míčové hry 
ZDARMA, dětské hřiště u letní terasy, vodní sporty dle místní nabídky. Poznámka: 
parkování v bezprostřední blízkosti apartmánů za poplatek - cca 3 EUR/den, hradí 
se na místě. Nárok na ubytování vzniká po 16 hodině. Delegát CKVT na Klek nedo-
jíždí, je k dispozici na telefonu. Pobyt se psem cca 5 EUR/den - platí se na místě.

HR-0901 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 2 390 kč / os.
APARTMáN

PřI
 PočTU
oSoB

— 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. — 30.6.-14.7. 14.7.-21.7. 21.7.-18.8.

1.9.-8.9. 25.8.-1.9. — 18.8.-25.8. — — —

1/2+2+1 AP 4 2 390 2 790 2 990 3 690 4 190 4 590 4 890
1/4 AP 4 2 590 2 990 3 290 3 990 4 490 4 890 5 190
Možné nástupy na pobyt So So So So So So So

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko - ZDARMA. Dítě do 12 let na přistýlce - ZDARMA, osoba od 12 let na 
přistýlce platí v termínu do 30.6. - 1690 Kč/os., v termínu od 30.6. - 2990 Kč/os.

DopRAvA:  3 290 Kč (z Brna 3 090 Kč) trasa B, C  

cena zahrnUje: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vy-
bavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu, zákonné 
pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včet-
ně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/ den. 
*AKCE platí pro termíny pobytů do 16.6. a od 1.9.
**AKCE platí pro termíny pobytů 16.6.-1.9.

kliMAtiZAce200 vZDálenost 
oD Moře

pláž  
pRo Děti

pobyt Možný 
se pseM

Napsali nám …
Ubytování bylo moc pěkné, čisté, ručníky měnili každý druhý den, jednou byl od 
personálu večer na stole meloun, za 3 dny zase, a den před odjezdem malý dá-
reček, jen to místo je opravdu pro ty, kteří chtějí klidnou dovolenou, asi jen 3 
restaurace, obchody, jedna menší pláž, pro nás perfektní!           A. P., Bohumín

–15 % do 1. 5.*

–10 % do 1. 3.**

–5 % do 1. 5.**

Poloha: turistické středisko Velaris se skládá z hotelu Amor **** a pavilonu Vrilo*** 
a Vlačica ***, v borovém lese, cca 1 km od centra města. VybaVení: restaurace, 
plážová restaurace, aperitiv bar, snack bar, terasa, internetový koutek, konferenční 
sál, WI-FI na recepci ZDARMA. Hotel Amor má vlastní recepci. UbytoVání: klimati-
zované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, telefonem, fénem, některé s mož-
ností až dvou přistýlek pro děti do 12 let (rozkládací pohovka). Typ 1/2+2 SUITE 
- 2lůžková ložnice, denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 děti do 12 let, pokoj 
SUITE je na patro, se sprchou a WC, SAT TV, telefonem, fénem. Pokoje označené 
SU a SUITE jsou v hotelu Amor a mají navíc WI-FI ZDARMA, minibar a sejf. Pokoje 
označené ST se nachází v pavilonech Vrilo *** a Vlačica ***. StraVoVání: polopenze 
- snídaně a večeře formou bufetu. Pláž: písčito-oblázková, cca 50-200 m, sprchy 
na pláži, lehátka a slunečníky za poplatek. SPort: tenisové kurty, stolní tenis, vodní 
sporty, hřiště pro míčové hry, dětské hřiště, wellness - fitness, masáže, sauna, ví-
řivka, venkovní bazén se sladkou vodou a dětský bazén u hotelu Amor. Poznámka:  
parkování za poplatek 3 EUR/den - platí se na místě. 

HR-075S / cena za oSobU/t ýden (kč) od 7 490 kč / os.
PoKoj

PřI
 PočTU
oSoB

17.3.-26.5. 26.5.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-25.8.

15.9.-27.10. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/2 SWC-St 2 7 490 7 990 11 290 14 590 16 190
1/2+2 SWCBM-St 2 7 690 8 790 11 990 15 390 16 990
1/2+1 SWCB-Su 2 8 990 10 590 13 690 16 990 18 690
1/2+1 SWCM-Su 2 8 990 10 590 13 690 16 990 18 690
1/2+2 SWCBM-Su 2 9 790 11 590 14 790 17 990 19 790
1/2+2 SuItE 2 12 390 14 690 18 690 22 790 24 190
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. první dítě do 12 let se 2 dospělými - ZDARMA. 
Druhé dítě do 12 let se 2 dospělými - sleva 50 %. Dítě do 12 let s 1 dospělým v období: do 23.6. a od 1.9. - sleva 
50 %, 23.6.-1.9. - sleva 30 %. Dítě do 12 let s 1 dospělým a 1 dítětem - sleva 50 %. zVláštní SleVy: při zakoupení 
pobytu na 7 nocí v termínech pobytu do 9.6. a od 15.9. vám poskytneme mimořádnou slevu 15 %, tuto slevu nelze 
kombinovat se slevou za včasný nákup.

DopRAvA:   8 990 Kč (PHA)  4 290 Kč (z Brna 4 090 Kč) trasa B, C 

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 Kč/den, nad 18 let - 40 Kč/den. Na vyžádání: 
dětská postýlka cca 5 EUR/den - platí se na místě. 

hotel Velaris resort /

hotel AMoR****

pokoj v hotelu AMoR

kliMAtiZAceDítě 
ZDARMA 50 venkovní 

bAZén
vZDálenost 
oD Moře

pláž  
pRo Děti

apartmány Dubra – komarna na www.ckvt.cz  |Vila kocak – Blaće na www.ckvt.cz   

–10 % do 31. 3.
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Poloha: moderní hotel Pastura (HR-075P) a apartmány Mendula (HR-0752) nedaleko 
centra městečka Postira. VybaVení: v hotelu: restaurace, aperitiv bar, koktejl bar, café 
bar, konferenční místnost, WI-FI ZDARMA, hlídané parkoviště. UbytoVání: HOTEL - kli-
matizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, balkonem, SAT TV, telefonem, miniba-
rem, sejfem, fénem, s možností dvou přistýlek. Pokoje 1/2+1 j.SUITE - 2lůžková ložnice, 
denní místnost s možností až 2 přistýlek (rozkládací gauč, vhodný pro 2 děti do 15 let, 
nebo 1 dospělou os.). APARTMáNy - klimatizované apartmány typ 1/2+2 AP - velikost 
cca 50 m2, 2lůžková ložnice, denní místnost s rozkládacím gaučem a jídelnou, terasa 
s orientací na mořskou stranu, typ 1/4+2 AP - velikost cca 80 m2 - dvě 2lůžkové ložnice, 
denní místnost s rozkládacím gaučem a jídelnou, terasa s orientací na mořskou stranu, 
vždy vybavený kuchyňský kout, sprcha a WC, SAT TV, minibar, telefon, fén. StraVoVání: 
hotel - polopenze - snídaně a večeře formou bufetu. Apartmány - vlastní. Pláž: obláz-
ková, cca 100 m, sprchy na pláži, lehátka a slunečníky za poplatek. SPort: u hotelu 
Pastura - venkovní bazén se sladkou vodou, lehátka u bazénu v omezeném množství, 
sauna, whirlpool, masáže, fitness, stolní tenis, vodní sporty dle místní nabídky.

HR-075P / cena za oSobU/t ýden (kč) od 7 190 Kč / os.
POKOj

PřI
 POčTU
OSOB

31.3.-26.5. 26.5.-2.6. 2.6.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-8.9.

6.10.-27.10. 29.9.-6.10. 22.9.-29.9. 8.9.-22.9. —

1/2+2 SWcb 2 7 190 9 290 13 290 16 590 19 390
1/2+2 SWcbM 2 7 690 9 790 13 790 16 990 19 890
1/2+2 SUITe 2 10 290 12 390 16 590 19 890 22 690
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně
SleVy: dítě do 7 let se 2 dospělými v období do 23.6. a od 22.9. - zdarma, 23.6.- 7.7. a 8.9.-22.9. - sleva 50 %, 
7.7. - 8.9. - sleva 40 %. dítě od 7 do 15 let se 2 dospělými v období do 23.6. a od 22.9. - zdarma, 23.6.- 7.7. a 
8.9.-22.9. - sleva 40 %, 7.7. - 8.9. - sleva 30 %. dítě do 15 let s 1 dospělým v období do 23.6. a od 8.9. - zdarma, 
23.6.- 7.7. a 8.9.-22.9. - sleva 60 %, 7.7. - 8.9. - sleva 50 %. Osoba od 15 let na 1. přistýlce se 2 dospělými - sleva 20 %.

HR-0752 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 2 690 Kč / os.
APARTMáN

PřI
 POčTU
OSOB

31.3.-26.5. 26.5.-2.6. 2.6.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-8.9.

6.10.-27.10. 29.9.-6.10. 22.9.-29.9. 8.9.-22.9. —

1/2+2 AP-MenDUlA 4 2 990 3 790 4 790 6 190 8 990
1/4+2 AP-MenDUlA 6 2 690 3 190 4 290 5 790 7 690
Možné nástupy na pobyt denně St, So St, So St, So St, So

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko - zdarma.

doprava:   8 990 Kč (PHA)  4 290 Kč (z Brna 4 090 Kč) trasa B, C 

cena zahrnUje: HOTEL - 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu. APARTMáNy 
- 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vybavení, výměnu lož-
ního prádla 1x týdně závěrečný úklid, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle zákona č. 
159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění storna zájez-
du, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den.

hotel pastura  a ap. Mendula 

dítě 
zdarma klimatizace wi-fi

zdarma
venkovní 
bazén

Chorvatsko  >  poStirA  /  Bol

Grand hotel Bluesun elaphusa 

dítě 
zdarma

rodinné 
pokoje 100 vzdálenost 

od moře klimatizacepláž  
pro děti

doporučujeme pro náročné Poloha: moderní hotel obklopen boro-
vým hájem a cypřiši, cca 700 m od centra 

městečka Bol. VybaVení: centrální restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar, smě-
nárna, TV místnost, WI-FI v celém hotelu ZDARMA, internetová kavárna, kongresový 
sál, terasa, kadeřnictví, výtah, parkoviště. UbytoVání: klimatizované 2lůžkové pokoje 
se sprchou a WC, SAT TV, telefonem, sejfem, minibarem, fénem. Pokoje SU - jsou 
prostornější a s možností přistýlky. Pokoj 1/2+2 SWC-SU - 2lůžkový pokoj s rozkláda-
cím gaučem (130x200 cm), vhodným pro dítě do 14 let nebo 2 děti do 10 let. StraVo-
Vání: polopenze - snídaně a večeře formou bufetu. Pláž: z jemných oblázků, cca 100 
m, vhodná pro děti, sprchy na pláži, lehátka a slunečníky na pláži za poplatek. SPort: 
venkovní a vnitřní bazén s mořskou vodou, dětský bazén, wellness - sauna, masáže, 
whirlpool, solárium, aerobic, fitness, hřiště pro míčové hry, dětské hřiště, animace pro 
děti a dospělé, tenisové kurty, stolní tenis, půjčovna jízdních kol a skútrů, vodní spor-
ty. Poznámka: ve vzdálenosti cca 400 m od hotelu je známá oblázková pláž Zlatni rat. 
U večeře je vyžadován společensky vhodný oděv (muži - dlouhé kalhoty). Při zakoupe-
ní pobytu do 31.12.2017 mají klienti ZDARMA vstup do wellness oázy hotelu (vnitřní 
bazén, sauna, relax. zóna). Parkování ZDARMA.

HR-076e / cena za oSobU/t ýden (kč)                                               od 9 690 Kč / os.
POKOj

PřI
 POčTU
OSOB

28.4.-12.5. 29.4.-12.5. 30.4.-12.5. 23.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8.

6.10.-28.10. 22.9.-6.10. 15.9.-22.9. 8.9.-15.9. 18.8.-8.9. —

1/2 SWc-ST 2 9 690 11 790 18 890 20 990 22 590 24 290
1/2 SWcbM-ST 2 10 590 13 190 21 490 22 390 23 790 25 690
1/2+1 SWcbM- SU 2 13 190 14 890 23 790 26 690 28 490 30 890
1/2+2 SWc-SU 2 10 390 13 190 21 690 23 790 25 690 27 790
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně

SleVy Pro Pokoj 1/2 a 1/2+1: dítě do 7 let bez lůžka s polopenzí se 2 dospělými - zdarma. dítě do 12 let na 
přistýlce se 2 dospělými - zdarma. Dítě do 12 let s 1 dospělým v pokoji 1/2 - sleva 20 %. Osoba od 12 let na přistýl-
ce - sleva 20 %. SleVy Pro Pokoj 1/2+2: dítě do 12 let se 2 dospělými - zdarma. při obsazení pokoje 1/2+2 2 
dosp. a 2 dětmi do 10 let - 1. dítě zdarma, 2. dítě - sleva 50 %. Osoba od 12 let na přistýlce - sleva 20 %. zVláštní 
SleVy: při zakoupení pobytu na min. 7 nocí v termínech 26.5.-2.6, 29.9.-6.10. vám poskytneme mimořádnou slevu 
15 % - nelze kombinovat se slevou za včasný nákup. 

doprava:   8 990 Kč (PHA)  4 290 Kč (z Brna 4 090 Kč) trasa B, C 

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 Kč/den, nad 18 let - 40 Kč/den.

–10 % do 31. 1.–10 % do 31. 1.
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Chorvatsko  >  Bol

resort Bluesun Bonaca 

hotel BLUESUN BORAK

hotel BLUESUN ELAPHUSA

resort BLUESUN BONACA

wi-fi
zdarma

dítě 
zdarma

all 
inclusive

rodinné 
pokoje klimatizace200 venkovní 

bazén
vzdálenost 
od moře

pláž 
pro děti

doporučujeme pro rodiny s dětmi Poloha: resort pavilonového typu v zeleni, 
v mírném svahu, cca 900 m od městečka 

Bol. VybaVení: klimatizovaná restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar, internetová kavár-
na, směnárna, sejf, TV místnost, WI-FI ZDARMA, prodejna suvenýrů. UbytoVání: klimatizova-
né 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, balkonem, SAT TV, telefonem, sejfem. Pokoje SU - jsou 
prostornější a s možností přistýlky. Pokoj 1/2+2 SWCBM - jedna 2lůžková ložnice a denní 
místnost s rozkládacím gaučem vhodným pro dvě děti do 14 let. StraVoVání: služby ALL 
INCLUSIVE - plná penze formou bufetu, pozdní snídaně - kontinentální, odpolední občerst-
vení, pozdní snack, cooking show. Konzumace místních alkoholických (pivo, víno) a nealko-
holických nápojů v době podávaní jídla. Od 10:00 do 24:00 káva, čaj, nealkoholické a místní 
alkoholické nápoje. Pláž: oblázková, cca 200 m. Známá oblázková pláž Zlatni rat, cca 600 m 
od hotelu, vhodná pro děti, sprchy na pláži. SPort: venkovní bazén se sladkou vodou, dětský 
bazén, tenisové kurty, stolní tenis, hřiště pro míčové hry, fi tness, dětské hřiště, animace pro 
děti a dospělé, vodní sporty dle místní nabídky. Poznámka: služby ALL INCLUSIVE dále zahr-
nují: tenisové kurty (1 hodina na pokoj/den), půjčení kol (max. 6 hodin/týden/os.) po před-
chozí dohodě s recepcí, stolní tenis, víceúčelové hřiště, plážový volejbal, kuželky, fi tness, le-
hátka a slunečníky u bazénu ZDARMA (v omezeném množství), animační program. U večeře 
je vyžadován společensky vhodný oděv (muži - dlouhé kalhoty). Při zakoupení pobytu do 
31.12.2017 mají klienti ZDARMA vstup do wellness hotelu Elaphusa (vnitřní bazén, sauna, 
relax. zóna). Parkování ZDARMA.

HR-076b / cena za oSobU/t ýden (kč)                                              od 8 290 Kč / os.
POKOj

PřI
 POčTU
OSOB

31.3.-12.5. 12.5.-26.5. 26.5.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8.

6.10.-13.10. 22.9.-6.10. 15.9.-22.9. 8.9.-15.9. 18.8.-8.9. —

1/2 SWcbM-ST 2 8 290 9 690 15 990 18 890 19 790 21 490
1/2+1 SWcbM- SU 2 8 290 9 890 17 490 20 290 22 390 23 790
1/2+2 SWcbM 2 10 590 12 290 23 590 30 690 32 290 34 390
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně

SleVy Pro Všechny Pokoje: 1., 2. dítě do 14 let na přistýlce - zdarma. Osoba od 14 let na přistýlce - sleva 
20 %. SleVy Pro Pokoje 1/2: dítě do 7 let bez lůžka s all inclusive se 2 dospělými - zdarma. Dítě do 14 let 
s 1 dospělým - sleva 20 %. zVláštní SleVy: při zakoupení pobytu na min. 7 nocí v termínech 26.5.-2.6., 29.9.-
6.10. vám poskytneme mimořádnou slevu 15 % - nelze kombinovat se slevou za včasný nákup. 

doprava:   8 990 Kč (PHA)  4 290 Kč (z Brna 4 090 Kč) trasa B, C 

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x služby ALL INCLUSIVE, pobytovou taxu, zákon-
né pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 Kč/den, nad 18 let - 40 Kč/den.

–10 % do 31. 1.

Sčítejte se slevou 5% 
na 8 a více nocí v termínech 
pobytů do 30.6. a od 25.8.

+

Hotel Bretanida – Bol na www.ckvt.cz  |
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Chorvatsko  >  Bol

hotel a dep. Bluesun Borak 

Poloha: komfortní hotel skládající se z hlavní budovy a 6 pavilonů, v bezprostřední 
blízkosti pláže, cca 10 min. chůze od centra městečka Bol. VybaVení: klimatizovaná 
restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar, směnárna, TV místnost, internetový 
koutek, WI-FI v celém hotelu ZDARMA, taneční terasa. UbytoVání: klimatizované 
2lůžkové pokoje se sprchou a WC, balkonem, SAT TV, telefonem, sejfem, miniba-
rem, fénem. Pokoje 1/2+2 SWCBM se nachází v depandanci Bluesun Borak - jedna 
2lůžková ložnice a denní místnost s rozkládacím gaučem (vhodným pro 1 dospělou 
osobu nebo 2 děti do 14 let). StraVoVání: snídaně - formou bufetu, polopenze 
- snídaně a večeře formou bufetu, plná penze - snídaně, oběd a večeře formou 
bufetu. Pláž: oblázková, cca 50 m, vhodná pro děti. SPort: venkovní bazén se slad-
kou vodou, dětský bazén, wellness centrum v hotelu Elaphusa (100 m), masáže, 
fitness, animace, tenisové kurty, dětské hřiště, hřiště pro míčové hry, stolní tenis, 
windsurfing, vodní sporty dle místní nabídky. Poznámka: u večeře je vyžadován 
společensky vhodný oděv (muži - dlouhé kalhoty). Parkoviště ZDARMA.

HR-076R / cena za oSobU/t ýden (kč) od 8 690 Kč / os.
POKOj

PřI
 POčTU
OSOB

12.5.-2.6. 2.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-28.7. 28.7.-18.8.

15.9.-29.9. 1.9.-15.9. 18.8.-1.9. — —

snídaně

1/2 SWcbM-ST 2 8 690 14 990 16 390 17 590 18 190
1/2+2 SWcbM 2 9 190 19 990 22 990 24 690 25 690
polopenze

1/2 SWcbM-ST 2 10 990 17 290 18 790 19 890 20 490
1/2+2 SWcbM 2 11 590 22 390 25 390 26 990 27 990
plná penze

1/2 SWcbM-ST 2 12 990 18 790 19 990 20 990 21 490
1/2+2 SWcbM 2 13 390 23 790 26 690 27 790 28 490
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně

SleVy Pro Pokoj 1/2: dítě do 14 let s 1 dospělým - sleva 20 %. SleVy Pro Pokoj 1/2+2: 1. i 2. dítě do 14 
let se 2 dospělými - zdarma. Osoba od 14 let na přistýlce - sleva 20 %. zVláštní SleVy: při zakoupení pobytu 
v termínech 12.5.-19.5. a 6.10.-13.10. vám poskytneme mimořádnou slevu 15 % - nelze kombinovat se slevou za 
včasný nákup. Při pobytu na 8 a více nocí v termínech 6.5.-14.10. vám poskytneme mimořádnou slevu 5 % - lze 
kombinovat pouze se slevou za včasný nákup.

doprava:   8 990 Kč (PHA)  4 290 Kč (z Brna 4 090 Kč) trasa B, C 

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x snídani/polopenzi/plnou penzi, pobytovou taxu, 
zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního po-
jištění včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 Kč/den, nad 18 let - 40 
Kč/den.

klimatizacedítě 
zdarma 50 wi-fi

zdarma
venkovní 
bazén

vzdálenost 
od moře

vybrané apartmány Bol  

Bol - pláž Zlatni rat

klimatizace300 vzdálenost 
od moře

pláž  
pro děti

pobyt možný 
se psem

Poloha: soukromé apartmány v městečku Bol a v jeho nejbližším okolí. VybaVe-
ní: v blízkosti restaurace, kavárny, markety. UbytoVání: klimatizované apartmány 
v soukromí *** - typ 1/A2 AP-COM - jedna 2lůžková ložnice s kuchyňským koutem 
nebo studio, typ 1/A3 AP-COM - jedna 2lůžková ložnice, denní místnost s přistýlkou 
nebo 3lůžková ložnice a denní místnost, typ 1/A4 AP-COM - dvě 2lůžkové ložnice 
a denní místnost, typ 1/A5 AP-COM - dvě 2lůžkové ložnice, denní místnost s při-
stýlkou nebo 2lůžková a 3lůžková ložnice, typ 1/A6 AP-COM - tři 2lůžkové ložnice 
a denní místnost, vždy vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC, SAT TV, WI-FI ZDAR-
MA, balkon nebo terasa. StraVoVání: vlastní, s možností dokoupení snídaní nebo 
polopenze (snídaně formou bufetu, večeře kontinentální). Pláž: z jemných oblázků, 
cca do 300 m, oblíbená pláž Zlatni rat cca 2 km, vhodná pro děti. SPort: sportovní 
vyžití dle místní nabídky, vodní sporty. Poznámka: typ 1/A6 AP-COM - prodej na 
vyžádání.

HR-0774 / cena za oSobU/t ýden (kč)                                              od 3 390 Kč / os.
APARTMáN

PřI
 POčTU
OSOB

7.4.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-21.7. — 21.7.-25.8.

1.9.-31.10. — — — 25.8.-1.9. —

1/A2 AP-cOMfORT 2 4 990 5 890 5 990 7 490 7 890 9 190
1/A3 AP-cOMfORT 3 4 190 4 790 4 890 6 190 6 490 7 590
1/A4 AP-cOMfORT 4 3 790 4 290 4 390 5 590 5 890 7 190
1/A5 AP-cOMfORT 5 3 590 3 990 3 990 5 290 5 490 6 590
1/A6 AP-cOMfORT 6 3 390 3 790 3 890 5 390 5 690 6 590
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně So, Ne

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko - zdarma. Dítě od 2 do 7 let bez lůžka - platí 990 Kč/os./týden.

doprava:   4 290 Kč (z Brna 4 090 Kč) trasa B, C 

cena zahrnUje: 7x ubytování, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 
Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 
18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den, snídaní – 2890 Kč/os./týden, polopenze – 
7190 Kč/os./týden, dětská postýlka 2390 Kč/os./týden - na vyžádání.

*AKCE platí pro termíny pobytů do 23.6. a od 25.8.
**AKCE platí pro termíny pobytů 23.6.-25.8.

–15 % do 31. 1.*

–10 % do 31. 1.** 

–10 % do 1. 4. *         

– 5 % do 1. 4.**

wi-fi
zdarma

–10 % do 31. 1.

Sčítejte se slevou 5 % 
na 8 a více nocí 

+
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vybrané apartmány Bol  

klimatizacevenkovní 
bazén

Chorvatsko  >  VrBoSKA

senses resort Vrboska 

dítě 
zdarma 50 vzdálenost 

od moře
wi-fi
zdarma

pláž 
pro děti wellness

Vrboska
Leží v závěru poměrně hluboké úzké zátoky, 9 km východně od Starého Gradu. 
Obyvatelstvo se zabývá pěstováním olivovníků a vinné révy, rybolovem a v po-
slední době stále výrazněji cestovním ruchem. Břehy zátoky i blízké okolí nabízí 
koupání na oblázkových plážích a skalnatém pobřeží s kamennými plotnami. Nej-
krásnější je oblázková pláž Soline v blízkosti hotelu Adriatic, kam lze dojít pobřežní 
promenádou podél severního pobřeží zátoky. Pobřeží kolem Vrbosky obklopuje 
vysoký borový les, který poskytuje příjemný stín. Na nedalekém ostrůvku Zečevo 
jsou naturistické pláže.

doporučujeme pro rodiny s dětmi Poloha: nově zrekonstruované hotelo-
vé pavilony (dříve pavilony Adriatic) ob-

klopené středomořskou vegetací a borovicemi. Nachází se u nejkrásnějších pláží 
ostrova Hvar, východně od městečka Vrboska, stále žádanější lokality pro trávení 
letní dovolené. S Vrboskou je Senses Resort spojen chodníkem vedoucím podél 
moře, v délce cca 2 km. VybaVení: restaurace, terasa, café bar, plážový bar, konfe-
renční místnost, TV místnost, WI-FI v celém resortu ZDARMA, centrální recepce, 
bezplatné parkoviště. UbytoVání: moderní klimatizované 2lůžkové pokoje se spr-
chou a WC, SAT TV, WI-FI, minibarem, balkonem, s možností přistýlky. StraVoVání: 
polopenze - snídaně a večeře formou bufetu. Pláž: oblázková, přírodní cca 50-100 
m. Velmi vyhledávaná pláž Soline z hrubého písku je vzdálena cca 2 minuty pěšky. 
SPort: venkovní bazén se sladkou vodou, terasa s lehátky a slunečníky (v omeze-
ném množství), wellness  SPA - fi nská sauna, whirlpool, masáže, fi tness, hřiště pro 
míčové hry, plážový volejbal, minigolf, stolní tenis, dětské hřiště, tenisové kurty, 
půjčovna kol. Poznámka: možnost zapůjčení osušek u bazénu (za poplatek). 

HR-194V / cena za oSobU/t ýden (kč) od 7 990 Kč / os.
POKOj

PřI
 POčTU
OSOB

12.5.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-18.8.

15.9.-29.9. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 18.8.-1.9. —

1/2+1 SWcb-ST 2 7 990 9 990 10 990 12 990 13 990
1/2+1 SWcbM-ST 2 9 490 10 490 11 490 13 490 14 490
Možné nástupy na pobyt So So So So So

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - zdarma. dítě 2-12 let na přistýlce - zdarma. Osoba od 12 
let na přistýlce - sleva 10 %. Dítě do 18 let s 1 dospělými - sleva 50 %. 

doprava:   8 990 Kč (PHA)  4 290 Kč (z Brna 4 090 Kč) trasa B, C 

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoba do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den.

*AKCE platí pro termíny pobytů 14.7.-18.8., v ostatních termínech sleva 10 %.

–15 % do 31. 12.*

–10 % do 28. 2.

–5 % do 30. 4.

při zakoupení
autobusové dopravy
a ubytování 
vám poskytneme
níže uvedené slevy
na ubytování i dopravu.

Nelze kombinovat se slevou 
za včasný nákup.

–10 %  do 28. 2.

–5 %  do odjezdu

při zakoupení
autobusové dopravy
a ubytování
vám poskytneme
níže uvedené 
na ubytování i dopravu.

Nelze kombinovat se slevou 
za včasný nákup.

  autobusem

výhodNě



170  |  vítkoviCe tours – Česká jeDniČka na jaDranu

Chorvatsko  >  JelSA

hotel a apartmány Adriatiq Fontana resort /

dítě 
zdarma 100 vzdálenost 

od moře
pobyt možný 
se psem

Apartmán Comfort**

Apartmán Deluxe****

klimatizace venkovní 
bazén

Poloha: hotel pavilonového typu a apartmány **/**** ve dvoupodlažních pavilonech, cca 300 
m od městečka jelsa. VybaVení: restaurace, aperitiv bar, směnárna, sejf, terasa, WI-FI ZDAR-
MA, parkoviště. UbytoVání: HOTEL (HR-155F) - typ 1/2+1 SWCM-COMFORT - zrekonstruo-
vané 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, telefonem, fénem, s orientací na mořskou 
stranu a francouzským oknem (pokoje s terasou na vyžádání), typ 1/2 SWCBM-CLASSIC 
- 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, telefonem, s orientací na mořskou stranu, s bal-
konem nebo terasou. APARTMáNy (HR-1551) - typ 1/2+1 AP COMFORT - studio - 1 místnost 
se 3 lůžky, typ 1/2+2+1 AP - jedna 2lůžková ložnice, denní místnost s rozkládacím gaučem 
pro 2 osoby, s možností přistýlky, typ 1/4+2+1 AP - dvě 2lůžkové ložnice, denní místnost 
s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, s možností přistýlky, vždy vybavený kuchyň. kout, sprcha 
a WC, SAT TV, telefon. Apartmány COMFORT jsou kategorie 2* a mají ventilátor. Apartmány 
typu DELUXE jsou kategorie 4*, s klimatizací, DVD, fénem, mikrovlnnou troubou, kávovarem. 
Typ 1/2+2+1 AP - DELUXE navíc vybavený pračkou a myčkou. StraVoVání: HOTEL - snídaně 
a večeře formou bufetu, s možností dokoupení ALL INCLUSIVE Light (nápoje během obědu 
a večeře, voda, minerální voda, džus, červené a bílé víno, točené pivo), APARTMáNy - vlastní 
s možností dokoupení snídaní, obědů a večeří. Pláž: malá oblázková, přírodní, betonová 
plata, cca 150 m, sprchy na pláži. SPort: venkovní bazén s mořskou vodou, fitness, tenisové 
kurty, animace v 7.-8. měsíci, stolní tenis, lehátka a slunečníky u bazénu ZDARMA (v ome-
zeném množství). Poznámka: v hlavní budově se nachází pouze restaurace, bar a fitness. 
Program ALL INCLUSIVE Light dále zahrnuje: fitness, ZDARMA WI-FI (poukaz na recepci), 
živá hudba 1-3x týdně, dalmátská večeře (1x týdně), parkování.

cena zahrnUje: HOTEL: 7x ubytování, 7x polopenzi. APARTMáNy: 7x ubytování, spotřebu 
vody a energie, používání kuchyňského vybavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěreč-
ný úklid, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoU-
Pení: cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let 30 Kč/den, nad 
18 let 40 Kč/den. Na ceny doplatků za stravu se informujte v CKVT. Na vyžádání: pes (cca 8 
EUR/den), dětská postýlka (3 EUR/den) - platí se na místě.

HR-155f / cena za oSobU/t ýden (kč) od 7 890 Kč / os.
POKOj

PřI
 POčTU
OSOB

9.6.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-18.8.

8.9.-23.9. 18.8.-8.9. —

1/2+1 SWc-ST 2 7 890 8 890 10 790
1/2 SWcbM-clASSIc 2 7 990 8 990 10 990
1/2+1 SWcM-cOMfORT 2 8 390 9 290 11 190
1/2+1 SWcM-cOMfORT TeRASA 2 8 890 9 790 11 690
Možné nástupy na pobyt denně denně denně
SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu – zdarma. dítě do 12 let se 2 dosp. na přistýlce - zdarma. 
Druhé dítě do 6 let bez lůžka s polopenzí v 1/2+1 – sleva 50 %. 2 děti do 12 let s 1 dospělým na pokoji - každé dítě sleva 
20 %. Dítě do 12 let na základním lůžku – sleva 20 %. Osoba od 12 let na přistýlce – sleva 10 %. zVláštní SleVy: 
v termínech 9.6.-23.6. a 8.9.-22.9. u pobytu na 7 nocí vám poskytneme mimořádnou slevu 15 %, tuto slevu nelze 
kombinovat se slevou za včasný nákup.

HR-1551 / cena za oSobU/t ýden (kč)                                              od 2 990 Kč / os.
APARTMáN

PřI
 POčTU
OSOB

5.5.-26.5. 26.5.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-18.8.

22.9.-29.9. 8.9.-22.9. 18.8.-8.9. —

1/2(+1) AP-cOMfORT ** 2 5 990 5 990 7 590 8 990
1/2+2(+1) AP-cOMfORT ** 4 3 790 3 790 4 690 5 390
1/4+2(+1) AP-cOMfORT ** 6 2 990 2 990 3 990 4 690
1/2 AP-DelUXe **** 2 7 890 9 690 11 690 13 590
1/2+2(+1) AP-DelUXe **** 4 4 990 5 690 6 690 8 690
1/4+2(+1) AP-DelUXe **** 6 4 290 4 990 5 790 6 990
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně
SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko - zdarma. Osoba na přistýlce - platí 4790 Kč/os./týden. zVláštní 
SleVy: v termínech 28.4.-23.6. a 8.9.-14.10. vám u pobytu na 7 nocí poskytneme mimořádnou slevu 15 %, tuto slevu 
nelze kombinovat se slevou za včasný nákup.

doprava:   8 990 Kč (PHA)  4 290 Kč (z Brna 4 090 Kč) trasa B, C 

–15 % do 31. 12.

–10 % do 28. 2.

Sčítejte se slevou 3 % 
na 10 a více nocí v termínech 

pobytů 9.6.-21.7. - platí pro hotel 

+

wi-fi
zdarma
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Chorvatsko  >  JelSA / StAri GrAd

hotel Hvar 

wi-fi
zdarma

dítě 
zdarma

all 
inclusive 100 vzdálenost 

od moře
pobyt možný 
se psem

Poloha: v mírném svahu v zeleni, cca 500 m od městečka jelsa. VybaVení: klima-
tizovaná restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar, kosmetický salon, směnárna, 
sejf na recepci za poplatek, WI-FI na recepci ZDARMA, výtah, TV místnost, taneční 
terasa, parkoviště. UbytoVání: 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, telefo-
nem, fénem, WI-FI ZDARMA, stropním ventilátorem, 2lůžkové pokoje jsou s mož-
ností přistýlky. StraVoVání: polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, služby 
ALL INCLUSIVE - snídaně, oběd a večeře formou bufetu, odpolední občerstvení 
- zákusek a káva (16:00-17:00), konzumace místních nealkoholických a alkoholic-
kých nápojů 10:00-23:00 na baru u bazénu, 1x dalmátská večeře. Pláž: oblázková, 
přírodní kamenitá, písčitá, cca 100-150 m, sprchy na pláži, lehátka a slunečníky na 
pláži za poplatek. SPort: venkovní bazén s mořskou vodou, vnitřní bazén s moř-
skou vodou (mimo provoz 16.6.-16.9.), masáže, fitness ZDARMA, tenisové kurty, 
stolní tenis, minigolf za poplatek, 16.6.-16.9. animace pro děti, půjčovna kol, 1-3x 
týdně večerní program. Poznámka: slunečníky a lehátka u bazénu ZDARMA (v ome-
zeném množství). Pobyt se psem za poplatek cca 10 EUR/den - platí se na místě.

HR-073H / cena za oSobU/t ýden (kč)                                              od 6 390 Kč / os.
POKOj

PřI
 POčTU
OSOB

21.4.-5.5. 5.5.-26.5. 26.5.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-18.8.

29.9.-13.10. 22.9.-29.9. 8.9.-22.9. 18.8.-8.9. —

Ubytování s polopenzí

1/2 SWc 2 6 390 7 190 7 990 10 990 13 890
1/2+1 SWcb 2 6 690 7 390 8 390 11 190 13 990
1/2+1 SWcbM 2 7 190 7 890 8 890 11 690 14 590
Ubytování s all inclUsive

1/2 SWc 2 8 590 9 290 10 290 13 190 15 990
1/2+1 SWcb 2 8 790 9 490 10 490 13 390 16 290
1/2+1 SWcbM 2 9 290 9 990 10 990 13 890 16 690
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 12 let na přistýlce - zdarma. Dítě do 12 let (druhé dítě na pokoji 2+1) bez lůžka - sleva 50 %. 
Dítě do 12 let s 1 dospělým - sleva 20 %. Osoba od 12 let se 2 dospělými - sleva 10 %. zVláštní SleVy: při 
zakoupení pobytu na 7 nocí v období do 9.6. a od 15.9. vám poskytneme slevu 15 % - tuto slevu nelze kombinovat se 
slevou za včasný nákup.

doprava:   8 990 Kč (PHA)  4 290 Kč (z Brna 4 090 Kč) trasa B, C 

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi/služby ALL INCLUSIVE, pobytovou taxu, 
zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 Kč/den, nad 18 let - 40 Kč/den. Na 
vyžádání: klimatizace (250 Kč/pokoj/den).

–15 % do 31. 12.

–10 % do 28. 2.

–5 % do 31. 3.

hotel Arkada 

dítě 
zdarma 50 vzdálenost 

od moře
wi-fi
zdarma

Poloha: příjemný hotel, cca 800 m od městečka Stari Grad. VybaVení: restaurace, 
aperitiv bar, směnárna, výtah, sejf, WI-FI (u bazénu a lobby baru ZDARMA), ta-
neční terasa. UbytoVání: 1-2lůžkové pokoje se sprchou a WC, balkonem, SAT TV, 
telefonem, s možností přistýlky. StraVoVání: polopenze - snídaně a večeře formou 
bufetu. Pláž: oblázková, přírodní kamenitá a betonová plata, cca 50-100 m, sprchy 
na pláži, lehátka a slunečníky za poplatek. SPort: vnitřní bazén s mořskou vodou 
(mimo provoz v 7. a 8. měsíci), venkovní bazén s mořskou vodou, lehátka a sluneč-
níky u bazénu ZDARMA (v omezeném množství), fitness, v blízkosti - tenisové kurty, 
stolní tenis, minigolf, hřiště pro míčové hry. Poznámka: možnost převozu loďkou do 
městečka Stari Grad za poplatek. Parkoviště ZDARMA.

HR-072A / cena za oSobU/t ýden (kč)                                             od 5 990 Kč / os.
POKOj PřI POčTU

OSOB
— 26.5.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-25.8.

8.9.-23.9. — 25.8.-8.9. —

1/2+1 SWcb 2 5 990 7 890 8 390 10 590
1/2 SWcbM 2 6 690 8 590 8 990 11 390
1/1 SWcbM 1 8 390 10 790 11 490 14 290
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu – zdarma. Dítě do 12 let s 1 dospělým v období: do 8.7. a od 
19.8. – sleva 50 %, 8.7.-19.8. – sleva 30 %. SleVy Pro Pokoj 1/2+1: dítě do 12 let na přistýlce se 2 dospělými do 
8.7. a od 19.8. zdarma, 8.7. - 19.8. – sleva 50 %, 2. dítě do 7 let bez lůžka se stravou – zdarma. druhé dítě od 
7 do 12 let bez lůžka se stravou v období do 8.7. a od 19.8. – zdarma, 8.7.-19.8. – sleva 50 %. Osoba od 12 let na 
přistýlce – sleva 30 %. SleVy Pro Pokoje 1/2: dítě do 7 let bez lůžka se stravou – zdarma. zVláštní SleVy: 
v termínech 9.6.-16.6., 7.7.-14.7. a 15.9.-22.9. vám u pobytu na min. 7 nocí poskytneme mimořádnou slevu 20 %, 
nelze kombinovat se slevou za včasný nákup.

doprava:   8 990 Kč (PHA)  4 290 Kč (z Brna 4 090 Kč) trasa B, C 

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoba do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den.

vnitřní 
bazén

–15 % do 31. 12.

–10 % do 31. 3.

Sčítejte se slevou 3 % 
na 10 a více nocí

+

venkovní 
bazén
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Chorvatsko  >  StAri GrAd

apartmány trim 

Poloha: apartmánové středisko ve stylu dalmátské vesničky, cca 800 m od cen-
tra městečka Stari Grad. VybaVení: v hotelu Arkada - WI-FI na recepci ZDARMA, 
sejf na recepci, parkoviště, směnárna. UbytoVání: apartmány typ 1/2+2 AP - jedna 
2lůžková ložnice, denní místnost se 2 lůžky, vybavený kuchyň. kout s jídelnou, SAT 
TV, sprcha a WC, terasa. StraVoVání: vlastní, s možností dokoupení polopenze, 
v hotelu Arkada. Pláž: částečně oblázková, přírodní, betonová plata, cca 250 m. 
SPort: v hotelu Arkada - venkovní a vnitřní bazén s mořskou vodou, fitness, mi-
nigolf, tenisové kurty, hřiště pro míčové hry, dětské hřiště, půjčovna jízdních kol.
Poznámka: parkování ZDARMA. Pobyt se psem cca 5 EUR/den - platí se na místě.

HR-0722 / cena za oSobU/t ýden (kč)                                           od 2 990 Kč / os.
APARTMáN

PřI
 POčTU
OSOB

26.5.-9.6. 9.6.-7.7. 7.7.-25.8.

8.9.-23.9. 25.8.-8.9. —

1/2+2 AP 4 2 990 4 490 5 790
Možné nástupy na pobyt denně denně denně

SleVy: dítě do 12 let bez lůžka se 4 osobami - zdarma. zVláštní SleVy: v termínu do 16.6., 7.7. - 14.7., od 
8.9. vám při pobytu na 7 nocí poskytneme mimořádnou slevu 20 % - tuto slevu nelze kombinovat se slevou za včasný 
nákup.

doprava:   8 990 Kč (PHA)  4 290 Kč (z Brna 4 090 Kč) trasa B, C 

cena zahrnUje: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vy-
bavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu, zákonné 
pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně 
pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den, po-
lopenze – dítě do 12 let – 2890 Kč/os./týden, osoba od 12 let – 4390 Kč/os./týden.

250 vzdálenost 
od moře

pláž  
pro děti

Náš tip na výlet – Jelsa   
Zemědělské a rybářské městečko (1 798 obyv.), přístav na severním pobřeží ost-
rova Hvaru v závěru poměrně hluboké zátoky. Jelsa je oblíbené a živé letovisko.  
V okolí pěstování ovoce, vinné révy, olivovníků. Pěkný městský park. Jelsa má lod-
ní spojení se Splitem a s Bračem, a to rychlou lodní linkou: Split - Bol (Brač) - Jelsa 
(Hvar). V blízkosti hotelu Hvar je pěkné koupání v zátoce Mina (malá písečná pláž, 
upravené plošiny na slunění, skalnaté pobřeží). V zátokách směrem na východ od 
Jelsy jsou další pěkné pláže (skalnaté, písečné i oblázkové).

wi-fi
zdarma

hotel a depandance lavanda 

dítě 
zdarma 50rodinné 

pokoje
vzdálenost 
od moře

wi-fi
zdarma

all 
inclusive light

Poloha: hotel a depandance se nachází cca 800 m od centra Stari Gradu, v blízkos-
ti hotelu Arkada. VybaVení: restaurace, aperitiv bar, sejf, terasa, směnárna, WI-FI 
(u bazénu a lobby baru ZDARMA), výtah v hotelu, parkoviště. UbytoVání: 1-2lůžko-
vé pokoje se sprchou a WC, balkonem, SAT TV, telefonem, některé s přistýlkou. Po-
koj 1/2+2 - dvě 2lůžkové ložnice se společnou sprchou a WC. Pokoje označené HOT 
- jsou pokoje v hlavní hotelové budově, DEP - pokoje v depandanci. Pokoje v hotelu 
jsou navíc klimatizované. jednolůžkové pokoje nejsou klimatizované. StraVoVání: 
služby ALL INCLUSIVE Light - snídaně, oběd a večeře formou bufetu, k obědu a ve-
čeři jsou točené místní alkoholické a nealkoholické nápoje. Pro děti v odpoledních 
hodinách zmrzlina. Pláž: přírodní, kamenitá, betonová plata, oblázková, cca 50 m, 
sprchy na pláži, lehátka a slunečníky na pláži za poplatek. SPort: venkovní bazén 
se sladkou vodou, dětský venkovní bazén, minigolf, tenis, stolní tenis, hřiště pro 
míčové hry, fitness, dětské hřiště, půjčovna skútrů. Poznámka: lehátka a slunečníky 
u bazénu v omezeném množství ZDARMA. 

HR-072l / cena za oSobU/t ýden (kč)                                              od 6 490 Kč / os.
POKOj

PřI
 POčTU
OSOB

21.4.-26.5. 26.5.-9.6. 9.6.-7.7. 7.7.-25.8.

22.9.-6.10. 8.9.-22.9. 25.8.-8.9. —

1/2+1 SWcbM-DeP 2 6 490 7 890 10 990 13 490
1/2+1 SWcbM-HOT 2 6 990 8 890 11 990 14 990
1/1 SWcb-HOT 1 7 190 8 890 12 190 14 990
1/2+2 SWcbM-DeP 4 9 890 11 490 15 790 18 990
1/2+2 SWcbM-HOT 4 10 990 12 890 17 990 21 990
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně

SleVy Pro Všechny Pokoje: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - zdarma. SleVy Pro Pokoj 
1/2+1-deP: dítě do 7 let se 2 dospělými v období do: 7.7. a od 18.8. - zdarma, 7.7.-18.8. - sleva 50 %. Druhé dítě 
do 7 let bez lůžka s All inclusive light v období: do 7.7. a od 18.8. - ZDARMA, 7.7.-18.8. - sleva 50 %. Dítě do 12 let s 1 
dospělým v období: do 7.7. a od 18.8. - sleva 50 %, 7.7.-18.8. - sleva 30 %.  Osoba od 12 let na přistýlce - sleva 30 %. 
SleVy Pro Pokoj 1/2+1-hot: dítě do 12 let se 2 dospělými v období: do 7 7. a od 18.8. - zdarma, 7.7.-18.8. - 
sleva 50 %. Druhé dítě do 7 let bez lůžka s all inclusive light v období: do 7.7. a od 18.8. - ZDARMA, 7.7.-18.8. - sleva 
50 %. Dítě do 12 let s 1 dospělým v období: do 7.7. a od 18.8. - sleva 50 %, 7.7.-18.8. - sleva 30 %. Dítě do 12 let s 1 
dospělým a 1 dítětem v období: do 7.7. a od 18.8. - sleva 50 %, 7.7.-18.8. - sleva 30 %. SleVy Pro Pokoje 1/2+2: 
dítě do 12 let se 2 dospělými - zdarma. zVláštní SleVy: v termínech 7.7-14.7. a 8.9.-15.9. vám u pobytu na 7 
nocí poskytneme mimořádnou slevu 15 %, nelze kombinovat se slevou za včasný nákup.

doprava:   8 990 Kč (PHA)  4 290 Kč (z Brna 4 090 Kč) trasa B, C 

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x služby ALL INCLUSIVE Light, pobytovou taxu, zá-
konné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 Kč/den, nad 18 let - 40 Kč/den.

–15 % do 31. 12.

–10 % do 31. 3.

–15 % do 31. 12.

–10 % do 31. 3.

dítě 
zdarma

pobyt možný 
se psem
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Stari Grad   
Město a oblíbené letovisko v severozápadní části ostrova Hvaru (1 906 obyv.) 
ležící na konci rozlehlého a hlubokého Starigradského zálivu (Starigradski zaljev). 
Jeho okolí má dostatek vegetace (převážně borové lesy). Stari Grad je proslulý 
pěstováním levandule, která tu roste na svazích okolních kopců. Město se v po-
sledních desetiletích rozrostlo do přilehlého vnitrozemí. Hlavním odvětvím je vedle 
cestovního ruchu vinařství. Východně od města se rozkládá úrodné Starigradské 
polje a táhne se až k Jelse a Vrbosce. Pěstuje se tu převážně vinná réva, ale i ovo-

apartmány Helios 

Chorvatsko  >  StAri GrAd / HVAr

hotel Sirena 

Poloha: hotel pavilónového typu nacházející se v klidné části ostrova Hvar, cca 
2 km od centra města Hvar. VybaVení: v hlavní budově - recepce, restaurace, 
internetový koutek, TV místnost, sejf na recepci za poplatek, plážový bar, WI-
-FI na recepci ZDARMA, terasa, parkoviště. UbytoVání: 2lůžkové pokoje se spr-
chou a WC, SAT TV, balkonem a s možností přistýlky. Pokoje označené AC mají 
navíc klimatizaci. StraVoVání: polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, 
služby ALL INCLUSIVE - snídaně, oběd a večeře formou bufetu, kávu, místní to-
čené alkoholické (točené pivo, víno a místní alkoholické nápoje) a nealkoholické 
nápoje od 10:00 do 22:00 hod. Pláž: přírodní, betonová plata, cca 50 - 200 m.  
SPort: stolní tenis, animace pro děti a dospělé, mini fitness, půjčovna kol, potápěč-
ské centrum, vodní sporty dle místní nabídky. Poznámka: přihlašovací poplatek 1 
EUR/os./pobyt - platí se na místě. Pobyt se psem cca 8 EUR/den - platí se na místě. 

HR-257S / cena za oSobU/t ýden (kč) od 6 890 Kč / os.
POKOj

PřI
 POčTU
OSOB

STRAVA
30.4.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-25.8.

15.9.-29.9. 8.9.-15.9. 25.8.-8.9. —

1/2+1 SWcbM 2 Polopenze 6 890 9 390 10 190 10 490
1/2+1 SWcbM-Ac 2 All Inclusive 9 590 11 190 12 790 12 990
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně
SleVy: dítě do 12 let se 2 dospělými - zdarma. 2. dítě do 7 let bez lůžka se stravou - sleva 50 %. Dítě do 12 let 
s 1 dospělým - sleva 30 %. Osoba od 12 let na přistýlce - sleva 20 %.

doprava:  4 290 Kč (z Brna 4 090 Kč) trasa B, C 

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi/7x ALL INCLUSIVE, pobytovou taxu, 
zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zájezdů, osoby do 18 let - 30 Kč/den, nad 18 
let - 40 Kč/den. Na vyžádání: dětská postýlka (cca 5 EUR/den).

50 vzdálenost 
od moře

wi-fi
zdarma

all 
inclusive

dítě 
zdarma

Poloha: nachází se cca 800 m od městečka Stari Grad. VybaVení: na recepci smě-
nárna, sejf, restaurace, aperitiv bar (v hotelu Arkada). UbytoVání: jednoduché 3lůž-
kové STUDIA vybavené kuchyňským koutem, sprchou a WC, terasa. StraVoVání: 
vlastní, s možností dokoupení polopenze formou bufetu v hotelu Arkada. Pláž: 
oblázková, přírodní kamenitá a betonová plata, cca 50-100 m, vhodná pro děti, 
sprchy na pláži, lehátka a slunečníky na pláži za poplatek. SPort: tenisové kurty, 
stolní tenis, minigolf, hřiště pro míčové hry, půjčovna jízdních kol, vodní sporty. Po-
známka: možnost převozu loďkou do městečka Stari Grad za poplatek, parkování 
ZDARMA. Klienti mohou využívat všechna zařízení hotelu Arkada včetně vnitřního 
bazénu v hotelu, který je mimo provoz v 7. a 8. měsíci.

HR-0721 / cena za oSobU/t ýden (kč)                                           od 2 590 Kč / os.
APARTMáN

PřI
 POčTU
OSOB

26.5.-9.6. 9.6.-7.7. 7.7.-25.8.

8.9.-22.9. 25.8.-8.9. —

1/2+1 STUDIO 3 2 590 3 290 3 890
Možné nástupy na pobyt denně denně denně
SleVy: dítě do 6 let bez nároku na lůžko - zdarma. zVláštní SleVy: v termínu do 16.6., 7.7.-14.7. a od 8.9. 
vám poskytneme mimořádnou slevu 20 % - nelze kombinovat se slevou za včasný nákup.

doprava:   4 290 Kč (z Brna 4 090 Kč) trasa B, C 

cena zahrnUje: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského 
vybavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu, zá-
konné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojiš-
tění včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 
Kč/den, polopenze: dítě do 12 let – 3190 Kč/os./týden, osoba od 12 let – 4790 
Kč/os./týden.

50 vzdálenost 
od moře

dítě 
zdarma

pláž  
pro děti

–15 % do 31. 12.

–10 % do 31. 3.

ce a zelenina. Dochoval se tu tzv. řecký ager, což je parcelace zemědělské půdy 
přistěhovalcům po kolonizaci ostrova Řeky před 2500 lety. Přidělené pozemky 
o stejné výměře byly od sebe oděleny suchými zídkami a cestami. Pro svou zacho-
valost je to mimořádná historická památka v celém Středomoří. V roce 2008 bylo 
Starigradské polje zapsáno do listiny světového kulturního dědictví organizace 
UNESCO. Stari Grad má trajektové spojení se Splitem, Vela Lukou na Korčule, 
s Dubrovníkem, s Ubli na Lastovu a Rijekou. Trajektové linky jej spojují i s Itálií.
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Chorvatsko  >  ViS / trpAnJ

apartmány Jadranka a Volarević 

Poloha: samostatné apartmánové domy v krásném městečku Trpanj. VybaVení: 
v blízkosti restaurace, market, směnárna, využití zahradního krbu - ZDARMA 
a automatické pračky (za poplatek). UbytoVání: VOLAREVIć (HR-2001) - typ 
1/2+2 AP - 2lůžková ložnice a denní místnost s rozkládacím gaučem vhodným 
pro dvě osoby, typ 1/3+2 AP - 3lůžková ložnice a denní místnost s rozkládacím 
gaučem vhodným pro dvě osoby, vždy vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC, 
WI-FI ZDARMA, balkon nebo terasa. Apartmány označeny K jsou navíc klimati-
zované a v patře. jADRANKA (HR-2011) - 2-3lůžkové pokoje s možností přistýlky 
(rozkládací křeslo), sprchou a WC, SAT TV, WI-FI ZDARMA, balkonem, apartmán 
typ 1/3+2 AP - dvě 2lůžkové ložnice s možností přistýlky, vybavený kuchyň. 
kout, sprcha a WC, SAT TV, WI-FI ZDARMA, balkon. Možnost využití klimatizace 
za poplatek. StraVoVání: vlastní, s možností dokoupení snídaní a večeří (konti-
nentální). Pláž: oblázková, cca 100 m. SPort: vyžití dle místní nabídky. 

HR-2001, 2011 / cena za oSobU/t ýden (kč)                                 od 2 490 Kč / os.
APARTMáN

PřI
 POčTU
OSOB

26.5.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-18.8.

8.9.-22.9. 18.8.-8.9. —

HR-2001 vila volaReviĆ

1/2+2 AP 4 2 590 2 890 3 490
1/2+2 AP-k 4 2 890 3 190 3 790
1/3+2 AP 5 2 490 2 590 2 990
1/3+2 AP-k 5 2 690 2 890 3 390
HR-2011 vila JadRanka

1/2+1 SWcb 3 2 890 2 990 3 790
1/3 SWcb 3 2 890 2 990 3 790
1/3+1 SWcb 4 2 890 2 990 3 790
1/3+2 AP 5 2 890 2 990 3 790
Možné nástupy na pobyt denně So So

SleVy: dítě do 3 let bez nároku na lůžko - zdarma.

doprava:   8 990 Kč (PHA)  3 390 Kč (z Brna 3 190 Kč) trasa B, C 

cena zahrnUje: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vy-
bavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu, zákon-
né pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/
den, snídaní: dítě do 12 let - 890 Kč/os./týden, osoba od 12 let - 1690 Kč/os./týden, 
večeří:  dítě do 12 let - 1490 Kč/os./týden, osoba od 12 let - 2890 Kč/os./týden, 
klimatizace (pouze ve vile jadranka) - 1290 Kč/apartmán/týden.

dítě 
zdarma 100rodinné 

pokoje
vzdálenost 
od moře

wi-fi
zdarma

Bungalovy Milna – vis na www.ckvt.cz   

hotel issa 

pláž na ostrově vis

dítě 
zdarma 30 vzdálenost 

od moře
wi-fi
zdarmaklimatizace

Poloha: přímo na pobřeží zalesněného výběžku jednoho z menších dalmátských 
ostrovů, cca 800 m od centra města Vis. VybaVení: restaurace, aperitiv bar, TV 
místnost, směnárna, výtah, parkoviště, WI-FI na recepci i lobby baru ZDARMA,-
sejf, terasa. UbytoVání: 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, telefonem,fé-
nem, s možností přistýlky. Pokoj typu 1/2+1 SWCBM-AC je navíc klimatizován. 
StraVoVání: polopenze: snídaně a večeře formou bufetu, plná penze: snídaně, 
obědy a večeře formou bufetu (obědy v hotelu TAMARIS cca 800 m). Pláž: obláz-
kovo-kamenitá, betonová plata, cca 30 m, sprchy a lehátka na pláži za poplatek. 
SPort: tenisové kurty, plážový volejbal, minigolf, dětské a sportovní hřiště, mož-
nost zapůjčení jízdních kol. Poznámka: delegát CKVT na ostrov Vis nedojíždí, je 
k dispozici na telefonu.

HR-079I / cena za oSobU/t ýden (kč) od 5 390 Kč / os.
POKOj

PřI
 POčTU
OSOB

STRAVA
21.4.-12.5. 12.5.-2.6. 2.6.-16.6. 16.6.-7.7. 7.7.-18.8.

— 22.9.-13.10. 8.9.-22.9. 18.8.-8.9. —

1/2+1 SWcb 2 Polopenze 5 390 7 290 9 690 10 990 12 490
1/2+1 SWcbM 2 Polopenze 5 890 7 790 10 390 11 790 13 290
1/2+1 SWcbM-Ac 2 Polopenze 5 890 8 390 10 990 12 990 14 590

1/2+1 SWcb 2 Plná penze 7 790 9 890 12 290 13 590 15 190
1/2+1 SWcbM 2 Plná penze 8 290 10 390 12 990 14 390 15 890
1/2+1 SWcbM-Ac 2 Plná penze 8 290 10 990 13 590 15 690 17 290
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - zdarma. dítě od 2 do 12 let se 2 dospělými v období do 7.7. 
a od 18.8. - zdarma, 7.7. - 18.8 - sleva 50 %. dítě do 12 let bez lůžka se 2 dospělými a dítětem na přistýlce - první 
dítě sleva 30 %, druhé dítě zdarma. Dítě od 2 do 12 let s 1 dospělým - sleva 30 %. 2 děti do 12 let s 1 dospělým 
na pokoji - každé dítě sleva 30 %. Osoba od 12 let se 2 dospělými - sleva 30 %. zVláštní SleVy: při zakoupení 
pobytů na 14 nocí vám poskytneme mimořádnou slevu 15 % - nelze kombinovat se slevou za včasný nákup.

doprava:   

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi/plnou penzi, pobytovou taxu, zákonné 
pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včet-
ně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den. Na 
vyžádání: dětská postýlka (5 EUR/den).

–20 % do 31. 12.

–15 % do 15. 2.

–10 % do 31. 3.

volarević

volarević

–10 % do 31. 3.
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hotel Faraon 

dítě 
zdarma 30all 

inclusive
rodinné 
pokoje

vzdálenost 
od moře

wi-fi
zdarma

doporučujeme pro rodiny s dětmi Poloha: hotel umístěn ve svahu u krás-
né oblázkové pláže, na poloostrově 

Pelješac v městečku Trpanj. VybaVení: klimatizovaná restaurace, bar u bazénu, TV 
místnost, kongresový sál, sejf (za poplatek), WI-FI ZDARMA, hotel nemá výtah. 
UbytoVání: klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, telefonem, 
fénem, balkonem, s možností přistýlky (vhodná pro díte do 12 let). Pokoje PREMIER 
jsou prostornější, vybaveny novějším zařízením a umístěny v budově nejblíže 
k moři. Pokoje COMFORT-BM jsou orientovány na mořskou stranu, z většiny pokojů 
výhled na moře. Pokoje COMFORT-B jsou umístěny z boční strany hotelu. Pokoj 
1/2+2 FAMILy-BM - dvě 2lůžkové ložnice s balkónem, jedna s orientací na park a 
druhá na mořskou stranu. Přístup k pokojům je po schodech. StraVoVání: polo-
penze - snídaně a večeře formou bufetu. Služba ALL INCLUSIVE - plná penze for-
mou bufetu, odpolední občerstvení (káva, čaj, sušenky) od 16:00 do 17:00, místní 
nealkoholické a alkoholické nápoje od 10:00 do 23:00. Pláž: oblázková, cca 30 m, 
pozvolný vstup do vody, vhodná pro děti, sprchy na pláži za poplatek. SPort: ven-
kovní bazén a dětský bazén se sladkou vodou, stolní tenis, aerobic, půjčovna jízd-
ních kol a kajaku. Poznámka: služby ALL INCLUSIVE dále zahrnují: zapůjčení lehátek 
a slunečníků u bazénu (v omezeném množství), animace pro děti i dospělé, 2x 
týdně živá hudba. Parkoviště za poplatek cca 5 EUR/den - platí se na místě. Lednič-
ka (na vyžádání) - cca 5 EUR/den.

HR-136f / cena za oSobU/t ýden (kč) od 8 490 Kč / os.
POKOj

PřI
 POčTU
OSOB

STRAVA
19.5.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. — 30.6.-25.8.

22.9.-29.9. 8.9.-22.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/2+1 cOMfORT-b 2 Polopenze 7 490 8 490 9 990 10 490 12 990
1/2 cOMfORT-bM 2 Polopenze 7 990 8 990 10 490 10 990 13 490
1/2+1 cOMfORT-bM 2 Polopenze 7 990 8 990 10 490 10 990 13 990
1/2+1 PReMIeR-bM 2 Polopenze 8 990 10 990 12 490 12 990 15 990
1/2+2 fAMIlY-bM 2 Polopenze 9 990 11 990 16 490 16 990 20 990

1/2+1 cOMfORT-b 2 All Inclusive 8 490 9 490 11 490 12 490 14 990
1/2 cOMfORT-bM 2 All Inclusive 8 990 9 990 11 990 12 990 15 490
1/2+1 cOMfORT-bM 2 All Inclusive 8 990 9 990 11 990 12 990 15 990
1/2+1 PReMIeR-bM 2 All Inclusive 9 990 11 990 13 990 14 990 17 990
1/2+2 fAMIlY-bM 2 All Inclusive 10 990 12 990 17 990 18 990 22 990
Možné nástupy na pobyt denně So So So So

SleVy: dítě do 3 let bez lůžka - zdarma. dítě do 12 let na přistýlce - zdarma. Osoba 12-15 let na přistýlce - sle-
va 30 %. Osoba od 15 let na přistýlce - sleva 10 %. Dítě 3-12 let bez lůžka jako 2. dítě v pokoji 1/2+1 a 3. dítě v pokoji 
1/2+2 - sleva 50 %. Dítě do 12 let na základním lůžku v obobí do 23.6. a od 8.9 - sleva 50 %, 23.6.-8.9. - sleva 30 %. 

doprava:   8 990 Kč (PHA)  3 390 Kč (z Brna 3 190 Kč) trasa B, C 

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi/All Inclusive, pobytovou taxu, zákonné 
pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včet-
ně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den. 
Ceny ubytování se snídaní nebo s polopenzí na www.ckvt.cz

*AKCE platí pro termíny pobytů 9.6.-15.9.

–20 % do 31. 12.*

–15 % do 15. 2.*

–10 % do 15. 3.*

venkovní 
bazén

Bungalovy Milna – vis na www.ckvt.cz   

klimatizace

při zakoupení letecké 
dopravy a ubytování 
vám poskytneme
níže uvedené slevy
na ubytování i dopravu.

Nelze kombinovat se slevou 
za včasný nákup.

–10 %  do 15. 3.

–5 %  do odletu

při zakoupení letecké 
dopravy a ubytování
vám poskytneme
níže uvedené 
na ubytování i dopravu.

Nelze kombinovat se slevou 
za včasný nákup.

–10 %

letecky

výhodNě
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holiday resort Adriatic 

Poloha: rodinný resort Adriatic je tvořen pavilony s pokoji, bungalovy a apartmány, 
nachází se v panenské přírodě, v jižní části poloostrova Pelješac, cca 4 km od Ore-
biće. VybaVení: centrální restaurace, terasa, sejf na recepci, kotviště pro malé čluny, 
parkoviště. UbytoVání: klimatizované pokoje 1/2 SWCB - 2lůžkový pokoj a 1/4 FA-
MILy - pokoj se 2 lůžky a rozkládacím gaučem nebo 2 oddělenými postelemi, se spr-
chou a WC, SAT TV, fénem, ledničkou, balkonem. Klimatizované apartmány - typ 1/2 
STUDIO, 1/3 STUDIO - místnost se 2-3 lůžky, typ 1/2+2 AP - dvě 2lůžkové ložnice 
a denní místnost, vždy vybavený kuchyňský kout, sprcha a WC, SAT TV, fén, balkon. 
STUDIA B mají místo sprchy vanu a modernější vybavení. Stylové klimatizované 
bungalovy v budově 10 m od moře - typ 1/2+2 BGW 2lůžková ložnice, denní míst-
nost s rozkládacím gaučem, typ 1/2+3 BGW - dvě 2lůžkové ložnice, denní místnost 
s přistýlkou, vždy vybavený kuchyňský kout, sprcha a WC, SAT TV, fén, balkon nebo 
terasa. StraVoVání: snídaně formou bufetu. Pláž: oblázková a přírodní kamenitá, 
cca 10-50 m. Přístup na pláž po schodech. SPort: venkovní bazén se sladkou vodou, 
potápěčské centrum. Poznámka: pobytová taxa cca 1 EUR/os./den - platí se na 
místě. Resort je vhodný pro klidnou dovolenou.  

HR-263A / cena za oSobU/t ýden (kč) od 4 290 Kč / os.
POKOj

PřI
 POčTU
OSOB

28.4.-9.6. 9.6.-16.6. 16.6.-7.7. 7.7.-14.7. —

22.9.-27.10. — 1.9.-22.9. — 14.7.-1.9.

1/2 SWcb 2 7 790 8 590 8 690 9 490 9 690
1/4 fAMIlY 4 5 290 6 290 6 390 7 990 8 190
1/2 STUDIO-b 2 8 390 8 690 8 790 10 490 10 690
1/2 STUDIO-D 2 5 990 6 790 6 890 7 990 8 290
1/3 STUDIO-b 3 6 290 6 790 6 890 8 290 8 490
1/3 STUDIO-D 3 4 690 5 190 5 290 5 990 6 290
1/2+2 AP-A 4 4 490 4 790 4 890 6 190 6 390
1/2+2 bGW 4 4 990 6 190 6 390 8 290 8 590
1/2+3 bGW 5 4 290 5 190 5 390 6 790 6 990
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA.

doprava:   8 990 Kč (PHA)  3 390 Kč (z Brna 3 190 Kč) trasa B, C 

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x snídani, zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. 
možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 
18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den. Na vyžádání: dětská postýlka 5 EUR/den.

50 vzdálenost 
od moře klimatizace

hotel Aminess Grand Azur 

Poloha: hotel v borovém háji, cca 1 km od centra Orebiće. VybaVení: restaurace, 
plážová restaurace, aperitiv bar, směnárna, sejf, terasa, WI-FI na recepci ZDARMA, 
výtah, parkoviště. UbytoVání: klimatizované 1-2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT 
TV, WI-FI ZDARMA, minibarem, telefonem, sejfem, fénem, některé s možností při-
stýlky. Pokoje s označením SU mají francouzské okno. Pokoje j. SUITE - prostorný 
2lůžkový pokoj s rozkládacím gaučem vhodným pro 2 děti. StraVoVání: služby ALL 
INCLUSIVE Light - plná penze formou bufetu, konzumace místních nealkoholických 
a alkoholických nápojů v době podávání stravy (pivo, víno, voda, džus). Pláž: obláz-
ková, kamenitá, cca 20 m, vhodná pro děti, sprchy na pláži. SPort: venkovní bazén se 
sladkou vodou, dětský bazén, tenisové kurty, stolní tenis, hřiště pro plážový volejbal, 
dětské hřiště, hřiště pro míčové hry, vodní sporty. Poznámka: služby ALL INCLUSIVE 
Light dále zahrnují: sportovní animace, animace pro děti, slunečníky a lehátka u ba-
zénu (v omezeném množství), stolní tenis, hřiště pro míčové hry, parkování. Pokoj 
1/2 SWCB a pokoje 1/2+2 j.SUITE - prodej na vyžádání. 

HR-002P / cena za oSobU/t ýden (kč)                                        od 10 490 Kč / os.
POKOj

PřI
 POčTU
OSOB

5.5.-19.5. 19.5.-9.6. 9.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-14.7. 14.7.-25.8.

— 8.9.-22.9. — 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/2 beST PRIce 2 10 490 11 890 12 690 12 690 14 290 16 190
1/2 SWc 2 11 690 12 990 13 990 13 990 15 790 17 890
1/2 SWcb 2 12 390 13 990 15 290 15 290 16 990 18 990
1/2+1 SWc-SU 2 12 890 15 790 16 990 16 990 18 590 20 790
1/2+1 SWcM-SU 2 12 990 15 990 17 190 16 690 18 590 20 490
1/2+1 SWcbM 3 13 990 16 190 17 390 17 390 19 590 21 290
1/2+2 J.SUITe 2 13 990 15 990 17 690 17 690 19 790 21 690
1/2+2 J.SUITe-bM 2 15 290 17 390 18 390 18 390 20 790 22 690
1/1 SWc 1 13 790 16 990 17 890 17 890 19 490 21 290
1/1 SWcbM 1 15 290 18 590 19 790 19 790 21 690 23 590
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně
SleVy Pro Pokoje 1/2, 1/2+1 SWc, 1/2+1 SWcm a 1/2+2: dítě do 7 let s 1 dospělým - sleva 50 %. Dítě od 7 
do 14 let s 1 dospělým - sleva 30 %. SleVy Pro Pokoje 1/2+1 SWc, 1/2+1 SWcm a 1/2+2: dítě do 7 let se 2 
dospělými - zdarma. dítě od 7 do 14 let se 2 dospělými v období: do 16.6. a od 22.9. - zdarma, 16.6.- 22.9.- sleva 
50 %. SleVy Pro Pokoje 1/2+1 SWcm a 1/2+2: osoba od 14 let se 2 dospělými - sleva 20 %. SleVa Pro Pokoj 
1/2+1 SWcbm: dítě do 14 let se 2 dospělými - sleva 30 %. zVláštní SleVy: při zakoupení pobytů v období do 16.6. 
a od 22.9. vám bude poskytnuta mimořádná sleva 15 %. Osobám starším 65 let poskytneme v termínech do 16.6. a od 
8.9. mimořádnou slevu 10 %. Zvláštní slevy nelze kombinovat se slevou za včasný nákup ani navzájem mezi sebou.

doprava:   8 990 Kč (PHA)  3 390 Kč (z Brna 3 190 Kč) trasa B, C 

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x služby ALL INCLUSIVE Light, pobytovou taxu, zá-
konné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 Kč/den, nad 18 let - 40 Kč/den. 

dítě 
zdarma 20 vzdálenost 

od moře klimatizace wi-fi
zdarma

pláž  
pro děti

–10 % do 28. 2.

venkovní 
bazén
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Hotel

Vily

Depandance

hotel, vily a depandance Bellevue 

Pokoj v hoteluVily

dítě 
zdarma 30rodinné 

pokoje
vzdálenost 
od moře klimatizace wi-fi

zdarma
venkovní 
bazén

pláž 
pro děti

Poloha: nově zrekonstruovaný hotelový komplex v klidném prostředí, cca 600 m západ-
ně od Orebiće. VybaVení: klimatizovaná restaurace s terasou v hlavní budově (pro hotel 
a vily), zvlášť restaurace s terasou pro depandance (restaurace Rondela), „piano“ bar 
s terasou, sejf, WI-FI v celém resortu ZDARMA, parkoviště. UbytoVání: HOTEL (HR-069L) 
- moderní klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou nebo vanou, WC, fénem, SAT LCD 
TV, telefonem, minibarem, sejfem, některé s balkonem, s možností přistýlky (na vyžádá-
ní). DEPANDANCE (HR-069B) - moderní klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou nebo 
vanou, WC, fénem, SAT TV, telefonem, balkonem, některé s možností přistýlky. VILy 
(HR-069I) - moderní klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, telefonem, 
kávovarem, mikrovlnnou troubou, fénem, sejfem, balkonem nebo terasou, s možností 
až 2 přistýlek (rozkládací gauč). Pokoj 1/4+1 SWCBM-SU - dvě 2lůžkové ložnice a denní 
místnost s rozkládacím gaučem. StraVoVání: služby ALL INCLUSIVE Light - plná penze 
formou bufetu. K obědu a večeři - čepované místní nápoje: pivo, víno, nealkoholické 
nápoje. Pobyty s polopenzí naleznete na www.ckvt.cz. Pláž: oblázková, kamenitá, cca 
30 m, vhodná pro děti, sprchy na pláži. SPort: venkovní bazén se sladkou vodou, dětský 
bazén, tenisové kurty, stolní tenis, animace, hřiště pro míčové hry, vodní sporty dle míst-
ní nabídky. Poznámka: lehátka a slunečníky u bazénu ZDARMA (v omezeném množství) 
a na pláži za poplatek. Možnost zapůjčení dětské postýlky (na vyžádání) - ZDARMA.

HR-069b / cena za oSobU/t ýden (kč) od 8 490 Kč / os.
POKOj

PřI
 POčTU
OSOB

12.5.-9.6. 9.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. — 30.6.-7.7. 7.7.-18.8.

15.9.-13.10. — 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. —

HR-069b - depandance bellevUe ***

1/2 SWcbM-ST 2 8 490 8 990 9 990 12 490 13 490 14 490 15 990
1/2+1 SWcbM-SU 2 8 990 9 490 10 490 12 990 13 990 14 990 16 490
Možné nástupy na pobyt denně So So So So So So

SleVy: dítě do 7 let se 2 dospělými - zdarma. Dítě 7-14 let se 2 dospělými - sleva 50 %. Dítě do 7 let s 1 dospě-
lým - sleva 50 %. Dítě 7-14 let s 1 dospělým - sleva 25 %. Osoba od 14 let na přistýlce - sleva 20 %.

HR-069l, H-069I / cena za oSobU/t ýden (kč) od 8 590 Kč / os.
VILy

PřI
 POčTU
OSOB

7.4.-5.5. 5.5.-19.5. 19.5.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-18.8.

29.9.-27.10. 15.9.-29.9. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 18.8.-1.9. —

HR-069l - Hotel bellevUe ****

1/2+1 SWc 2 9 790 10 990 14 290 16 790 19 390 21 890
1/2+1 SWcbM-SU 2 10 990 12 190 15 490 17 990 20 990 24 190
1/2+2 SUITe-bM 2 12 190 14 590 17 990 20 590 23 690 26 690
HR-069i - vily bellevUe ****

1/2+1 SWcbM 2 8 590 10 290 12 990 14 990 16 990 19 390
1/2+2 SWcbM-fAMIlY 2 9 590 11 490 13 990 16 290 18 790 21 890
1/4+1 SWcbM-SU 4 9 990 11 890 14 490 16 790 19 390 22 390
Možné nástupy na pobyt So So So So So So

SleVy Pro Pokoj 1/2+1 : dítě do 7 let se 2 dospělými - zdarma. Dítě od 7 do 14 let se 2 dospělými - sleva 
50 %. SleVy Pro Pokoj 1/2+2 a 1/4+1: 1. 2. i 3. dítě do 14 let se 2 dospělými - sleva 50 %. Na další slevy se 
informujte na www.ckvt.cz. zVláštní SleVy: v termínech do 9.6. a od 22.9. vám poskytneme mimořádnou slevu 
15 %, tuto slevu nelze kombinovat se slevou za včasný nákup. V termínech 23.6.-15.9. vám poskytneme slevu 10 % 
při zakoupení pobytu na 10 a více nocí, tuto slevu nelze kombinovat se slevou za včasný nákup. 

doprava:   8 990 Kč (PHA)  3 390 Kč (z Brna 3 190 Kč) trasa B, C 

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x služby ALL INCLUSIVE Light, pobytovou taxu, zá-
konné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 Kč/den, nad 18 let - 40 Kč/den.

–15 % do 28. 2.

–10 % do 31. 3.

–5 % do 30. 4.

Depandance

při zakoupení letecké 
dopravy a ubytování 
vám poskytneme
níže uvedené slevy
na ubytování i dopravu 
do depandance Bellevue.

Nelze kombinovat se slevou 
za včasný nákup.

–10 %  do 31. 3.

–5 %  do odletu

Depandance

při zakoupení letecké 
dopravy a ubytování
vám poskytneme
níže uvedené 
na ubytování i dopravu 
do depandance Bellevue.

Nelze kombinovat se slevou 
za včasný nákup.

letecky

výhodNě

all 
inclusive light
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Chorvatsko  >  oreBiĆ 

hotel orsan  

klimatizace50 vzdálenost 
od moře

venkovní 
bazén

wi-fi
zdarma

Poloha: hotel se nachází v překrásné a klidné zátoce, cca 1 km od centra města Orebić. 
VybaVení: restaurace, aperitiv bar, terasa, sejf na recepci, bezplatné parkoviště, výtah, 
WI-FI ZDARMA. UbytoVání: klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT LCD 
TV, telefonem, balkonem, s možností přistýlky. Z většiny pokojů typu SWCBM je krásný 
výhled na moře a hradby starého města Korčula. StraVoVání: polopenze - snídaně a 
večeře formou bufetu. Služba ALL INCLUSIVE Light - snídaně, oběd, večeře formou 
bufetu, k obědu a večeři místní točené nápoje - víno, pivo, výběr z nealkoholických 
nápojů. Pláž: oblázková, cca 50 m, sprchy na pláži. SPort: venkovní bazén s mořskou 
vodou, vodní sporty dle místní nabídky, dětské hřiště, nedaleko tenisové kurty, plážový 
volejbal. Poznámka: lehátka a slunečníky u bazénu ZDARMA (v omezeném množství) 
a na pláži za poplatek. Pokoje 1/2+1 jsou přednostně obsazovány 3 osobami. Lednička 
- na vyžádání (cca 40 HRK/den) - platba na místě.

HR-069O / cena za oSobU/t ýden (kč) od 7 990 Kč / os.
POKOj

PřI
 POčTU
OSOB

12.5.-9.6. 9.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. — 30.6.-7.7. 7.7.-18.8.

15.9.-13.10. — 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. —

polopenze

1/2 SWcb 2 6 990 6 990 7 990 10 490 11 490 11 990 12 990
1/2+1 SWcb 2 6 990 6 990 7 990 10 490 11 490 12 490 13 490
1/2 SWcbM 2 7 490 7 990 8 990 11 490 12 490 13 490 14 490
1/2+1 SWcbM 2 7 990 7 990 8 990 11 490 12 490 13 990 14 990
all inclUsive liGHt

1/2 SWcb 2 7 990 7 990 8 990 11 490 12 490 12 990 13 990
1/2+1 SWcb 2 7 990 7 990 8 990 11 490 12 490 13 490 14 490
1/2 SWcbM 2 8 490 8 990 9 990 12 490 13 490 14 490 15 490
1/2+1 SWcbM 2 8 490 8 990 9 990 12 490 13 490 14 990 15 990
Možné nástupy na pobyt denně So So So So So So

SleVy: dítě do 7 let se 2 dospělými - zdarma. Dítě 7-14 let se 2 dospělými - sleva 50 %. Dítě do 7 let s 1 dospě-
lým - sleva 50 %. Dítě 7-14 let s 1 dospělým - sleva 25 %. Osoba od 14 let na přistýlce - sleva 20 %.

doprava:   8 990 Kč (PHA)  3 390 Kč (z Brna 3 190 Kč) trasa B, C 

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi/ALL INCLUSIVE Light, pobytovou taxu, 
zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 
let – 40 Kč/den. 

Hotel Komodor – Perna na www.ckvt.cz   

pláž 
pro děti

–15 % do 28. 2.

–10 % do 31. 3.

–5 % do 30. 4.

při zakoupení
autobusové dopravy
a ubytování 
vám poskytneme
níže uvedené slevy
na ubytování i dopravu.

Nelze kombinovat se slevou 
za včasný nákup.

–10 %  do 31. 3.

–5 %  do odjezdu

při zakoupení
autobusové dopravy
a ubytování
vám poskytneme
níže uvedené 
na ubytování i dopravu.

Nelze kombinovat se slevou 
za včasný nákup.

  autobusem

výhodNě

all 
inclusive light
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Chorvatsko  >  pernA / oStroV KorčulA

Mobilní domky perna 

10 vzdálenost 
od moře

Poloha: v turistickém komplexu Perna, cca 4 km od centra Orebiće. VybaVení: 
v blízkosti - kavárna, pizzerie, market, směnárna, WI-FI v celém objektu, obchod se 
suvenýry, parkování ZDARMA. UbytoVání: klimatizované domky typ ANyA (24 m2) 
- dva 2lůžkové pokoje, denní místnost s možností 2 přistýlek (rozkládací gauč), 1x 
koupelna, typ BIANCA (32 m2) - dva 2lůžkové pokoje, denní místnost s možností 
2 přistýlek (rozkládací gauč) a 2x koupelna, typ PREMIUM ANyA (24 m2) - dva 
2lůžkové pokoje, denní místnost s možností 2 přistýlek (rozkládací gauč), 1x kou-
pelna, mikrovlnná trouba, DVD, kávovar, v blízkosti moře, typ PREMIUM BIANCA 
(32 m2) - má navíc 2x koupelnu. Vždy vybavený kuchyňský kout, sprcha a WC, 
SAT TV, terasa se zahradním nábytkem. StraVoVání: vlastní. Pláž: oblázková, cca 
10-250 m. SPort: v areálu - stolní tenis, kuželky, dětské hřiště, windsurfing, bas-
ketbal, plážový volejbal, vodní sporty, pronájem kol. Poznámka: poplatky hrazené 
na místě: pobytová taxa - cca 1 EUR/os./den, přihlašovací poplatek cca 4 EUR/os./
pobyt, závěrečný úklid 30 EUR/domek/pobyt a povinná vratná kauce - 100 EUR/
domek (slouží pro případnou úhradu poškozeného vybavení). Prodej na vyžádání.

HR-2592 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 2 390 Kč / os.
DOMEK

PřI
 POčTU
OSOB

12.5.-9.6. 9.6.-23.6. — 23.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8.

15.9.-29.9. — 1.9.-15.9. 18.8.-1.9. — —

1/4+2 MH AnYA 4 2 390 3 190 3 790 4 690 5 590 6 490
1/4+2 MH bIAncA 4 2 590 3 490 4 190 5 290 6 290 7 390
1/4+2 MH PReMIUM AnYA 4 2 590 3 490 4 190 5 190 5 990 7 390
1/4+2 MH PReMIUM bIAncA 4 2 890 3 890 4 590 5 690 6 790 8 490
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně

SleVy: osoba na přistýlce - platí 590 Kč/osoba/týden. zVláštní SleVy: v termínech pobytů do 16.6. a od 8.9. vám 
při zakoupení pobytu na 7 nocí bude poskytnuta sleva 30 %, na 14 nocí - sleva 20 %, v termínech pobytů na 7 nebo 14 
nocí - 16.6.-30.6. a 25.8.-8.9. sleva 15 %. Tyto slevy nelze kombinovat se slevou za včasný nákup.

doprava:   

cena zahrnUje: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vy-
bavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 
Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu, oso-
by do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den. Na vyžádání: pobyt se psem - cca 
4,5 EUR/den, dětská postýlka - cca 5 EUR/den.

klimatizace

Poloha: hotel v bezprostřední blízkosti moře s krásným pohledem na starou část 
města Korčuly, vdáleném cca 800 m. VybaVení: klimatizovaná restaurace, aperitiv 
bar, směnárna, WI-FI na recepci ZDARMA, výtah, kongresový sál, úschovna kol, 
terasa, parkování za poplatek. UbytoVání: rekonstruované 2lůžkové klimatizované 
pokoje  se sprchou a WC, SAT TV, telefonem, minibarem, WI-FI ZDARMA, sejfem, 
fénem, s možností přistýlky. Pokoje SU jsou prostornější a mají navíc balkon. Pokoj 
typu 1/2+2 j.SUITE je na patro - 2 lůžková ložnice a denní místnost s rozkládacím 
gaučem. Pokoje BEST PRICE - za zvýhodněnou cenu. StraVoVání: polopenze - sní-
daně a večeře formou bufetu. Pláž: oblázková a kamenitá, betonová plata, cca 50-
100 m, vhodná pro děti, sprchy na pláži. SPort: venkovní bazén s mořskou vodou, 
tenisové kurty, půjčovna jízdních kol, vodní sporty, animace pro děti. Poznámka: 
Parkoviště za poplatek 8 EUR/den - platí se na místě. Pobyt se psem - cca 10 EUR/
den - platba na místě. Sleva za včasný nákup se nevztahuje na pokoj 1/2 Best Price. 

HR-078l / cena za oSobU/t ýden (kč)                                        od 10 290 Kč / os. 
POKOj

PřI
 POčTU
OSOB

5.5.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-25.8.

22.9.-29.9. 8.9.-22.9. 25.8.-8.9. —

1/2 beST PRIce 2 10 290 12 390 15 490 17 590
1/2+1 SWc-ST 2 11 190 13 590 17 290 19 590
1/2+1 SWcM-ST 2 12 390 14 790 18 590 20 890
1/2+1 SWcb-SU 2 12 390 14 790 18 590 20 890
1/2+1 SWcbM-SU 2 13 590 15 990 20 990 23 690
1/2+2 J.SUITe 2 13 890 16 190 21 590 24 490
1/2+2 J.SUITe-bM 2 14 590 17 390 23 190 26 690
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně
SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - zdarma. SleVy Pro Pokoje 1/2 a 1/2+1: dítě do 7 let se 2 
dospělými - zdarma. dítě od 7 do 14 let se 2 dospělými v období: do 23.6. - zdarma, 23.6.-29.9. - sleva 50 %. Děti 
do 7 let s 1 dospělým - sleva 50 %. Děti od 7 do 14 let s 1 dospělým - sleva 30 %. Osoba od 14 let na přistýlce - sleva 
30 %. SleVa Pro Pokoj 1/2+2: dítě do 14 let se 2 dospělými - sleva 50 %. Osoba od 14 let na přistýlce - sleva 30 %. 
zVláštní SleVy:  v termínech do 23.6. vám bude poskytnuta sleva 15 % při zakoupení pobytu na 7 nocí - nelze 
kombinovat se slevou za včasný nákup. Osobám starším 65 let poskytneme v termínu 23.6.-8.9. mimořádnou 
slevu 10 % - nelze kombinovat se slevou za včasný nákup.

doprava:   9 990 Kč (PHA)  3 590 Kč (z Brna 3 390 Kč) trasa B, C 

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den. Na vyžádání: 
dětská postýlka - ZDARMA.

hotel liburna 

50 venkovní 
bazén

vzdálenost 
od moře

pláž  
pro děti

pláž  
pro děti klimatizacewi-fi

zdarma
pobyt možný 
se psem

wi-fi
zdarma

Hotel Komodor – Perna na www.ckvt.cz   Vila Ana – Žrnovo, Aminess lume Hotel – Brna na www.ckvt.cz  |

–15 % do 1. 2.

–10 % do 1. 4.

–15 % do 28. 2.

–10 % do 30. 4.
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Chorvatsko  >  oStroV KorčulA

hotel park /

Poloha: hotel se nachází v zátoce na pobřeží a je vzdálen cca 500 m od starého 
města Korčula. VybaVení: restaurace, kavárna, směnárna, sejf na recepci za popla-
tek, WI-FI na recepci a lobby baru, TV místnost, úschovna kol, terasa. UbytoVání: 
typ 1/2 SWC** - 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, telefonem. Typ 1/2+1 
SWCBM*** - s možností přistýlky, mají navíc balkon. StraVoVání: snídaně - formou 
bufetu, polopenze - snídaně a večeře formou bufetu. Pláž: kamenitá, oblázková, 
cca 100 m. SPort: v blízkosti - tenisové kurty, minigolf, stolní tenis, půjčovna jízd-
ních kol, vodní sporty dle místní nabídky. Poznámka: parkoviště za poplatek - cca 8 
EUR/den. Pobyt se psem do 15 kg - cca 10 EUR/den - platí se na místě. 

HR-078P / cena za oSobU/t ýden (kč) od 4 990 Kč / os.
POKOj

PřI
 POčTU
OSOB

STRAVA
5.5.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-25.8.

22.9.-29.9. 8.9.-22.9. 25.8.-8.9. —

1/2 SWc 2 Snídaně 4 990 5 990 7 890 9 190
1/2+1 SWcbM 2 Snídaně 5 690 7 390 8 890 10 390

1/2 SWc 2 Polopenze 6 190 7 190 9 190 10 390
1/2+1 SWcbM 2 Polopenze 6 890 8 590 10 190 11 690

Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně

SleVy: dítě do 7 let se 2 dospělými - zdarma. dítě od 7 do 14 let se 2 dospělými v období: do 23.6. a od 8.9. 
- zdarma , od 23.6.-8.9. - sleva 50 %. Osoba od 14 let se 2 dospělými - 30 %. Děti do 7 let s 1 dospělým - sleva 
50 %. Děti od 7 do 14 let s 1 dospělým - sleva 30 %. zVláštní SleVa: v termínech do 23.6. a od 8.9. vám bude 
poskytnuta sleva 15 % při zakoupení pobytu na 7 nocí - nelze kombinovat se slevou za včasný nákup. Osobám star-
ším 65 let poskytneme v termínu 23.6.-8.9. mimořádnou slevu 10 % - nelze kombinovat se slevou za včasný nákup.

doprava:   9 990 Kč (PHA)  3 590 Kč (z Brna 3 390 Kč) trasa B, C 

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x snídani/polopenzi, pobytovou taxu, zákonné po-
jištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně 
pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 Kč/den, nad 18 let - 40 Kč/den. Na 
vyžádání: dětská postýlka - ZDARMA.

100 vzdálenost 
od moře

wi-fi
zdarma

Zábava a slavnosti na Korčule  
Možnost tance a zábavy je v diskoklubech a na terasách hotelů. Velkou lidovou 
slavností je svátek sv. Petra a Pavla 29. června - veselice s pálením ohňů a s bo-
hatým programem. Ve druhé pol. července se koná „Marko Polo Festival“ - festival 
písně a vína. Mariánský svátek Velika Gospa - 15.8. Zábavní slavnost na paměť 
bitvy mezi Janovany se koná vždy začátkem září.

apartmány port 9 

Poloha: apartmány (dříve Korkyra Gardens) umístěny v zeleni, cca 2 km od histo-
rického centra města Korčula. VybaVení: centrální restaurace, snack bar, aperitiv 
bar, směnárna, sejf, TV místnost, terasa. UbytoVání: nově rekonstruované klimati-
zované apartmány - typ 1/A2+2 AP - jedna 2lůžková ložnice, typ 1/C3+2 AP - jedna 
2lůžková ložnice s přistýlkou (rozkládací gauč), typ 1/B4+2 AP - dvě 2lůžkové ložni-
ce, vždy denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, vybavený kuchyň. kout, 
sprcha a WC, SAT TV, telefon, WI-FI ZDARMA, fén, balkon nebo terasa. StraVoVání: 
vlastní, s možností dokoupení polopenze nebo ALL INCLUSIVE Light. Polopenze - 
snídaně a večeře formou bufetu, ALL INCLUSIVE Light - plná penze formou bufetu, 
místní točené nealkoholické a alkoholické nápoje (pivo, víno, voda, džus) v době 
podávání obědu a večeře. Pláž: přírodní kamenitá, oblázková, betonová plata, cca 
80-100 m, sprchy na pláži. SPort: 3 venkovní bazény s mořskou vodou i sladkou 
vodou, dětský bazén, stolní tenis, tenisové kurty, hřiště pro míčové hry, minigolf, 
dětské hřiště, animace pro děti, vodní sporty dle místní nabídky. Poznámka:  lehát-
ka a slunečníky u bazénů za poplatek. Ze zátoky Bon Repos je velmi dobré lodní 
spojení do centra Korčuly a na přírodní a FKK pláže ostrůvku Badija. Závěrečný 
úklid za poplatek cca 30 EUR/apartmán - platí se na místě. Pobyt se psem do 15 
kg - cca 10 EUR/den - platí se na místě. 

HR-0781 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 2 990 Kč / os.
APARTMáN

PřI
 POčTU
OSOB

24.3.-5.5. 5.5.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-25.8.

29.9.-27.10. 22.9.-29.9. 8.9.-22.9. 25.8.-8.9. —

1/A2+2 AP 4 3 490 4 390 5 690 6 990 7 790
1/c3+2 AP 5 2 990 4 190 5 190 6 390 6 990
1/b4+2 AP 6 3 290 4 190 4 990 6 890 7 890
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko - zdarma. zVláštní SleVy: v termínech do 23.6. a od 29.9. vám 
bude poskytnuta sleva 15 % při zakoupení pobytu na 7 nocí - nelze kombinovat se slevou za včasný nákup.

doprava:   9 990 Kč (PHA)  3 590 Kč (z Brna 3 390 Kč) trasa B, C 

cena zahrnUje: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského 
vybavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den, polopenze - 
4890 Kč/os./týden, ALL INCLUSIVE LIGHT - 8990 Kč/os./týden. Na vyžádání: dětská 
postýlka - ZDARMA.

100 vzdálenost 
od moře

venkovní 
bazén

wi-fi
zdarma klimatizacepobyt možný 

se psem

Mobilní domky port 9, Hotel Marco polo – korčula na www.ckvt.cz   

pobyt možný 
se psem

–15 % do 28. 2.

–10 % do 30. 4.

–15 % do 28. 2.

–10 % do 30. 4.
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Chorvatsko  >  oStroV KorčulA

hotel port 9 

dítě 
zdarma 100rodinné 

pokoje
vzdálenost 
od moře

wi-fi
zdarma

pobyt možný 
se psem

doporučujeme pro rodiny s dětmi Poloha: nově zrekonstruovaný hotel (bý-
valý Bon Repos) pavilónového typu v klid-

né zátoce v zeleni, cca 2 km od historického centra města Korčula. VybaVení: terasa, 
centrální restaurace, aperitiv bar, lobby bar, směnárna, WI-FI ZDARMA, parkoviště 
ZDARMA. UbytoVání: renovované klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou nebo va-
nou a WC, SAT TV, telefonem, fénem, sejfem, minibarem, balkonem, některé s možnos-
tí přistýlky (rozkládací křeslo). Pokoj typu 1/2+2 FAMILy - 2lůžková ložnice a denní 
místnost s možností 2 přistýlek (rozkládací gauč), typ 2+2 jUNIOR SUITE - 2lůžková 
ložnice a denní místnost s rozkládacím gaučem. StraVoVání: polopenze - snídaně a ve-
čeře formou bufetu, ALL INCLUSIVE Light - plná penze formou bufetu, místní točené 
nealkoholické a alkoholické nápoje (pivo, víno, voda, džus) v době podávání obědu 
a večeře. Pláž: oblázková, kamenitá, betonová plata, cca 100 m, sprchy na pláži. 
SPort: venkovní bazén se sladkou vodou, dětské hřiště, animace, tenisové kurty, stolní 
tenis, minigolf, půjčovna kol. Poznámka: lehátka a slunečníky na pláži za poplatek. 
Pobyt se psem do 15 kg za poplatek cca 10 EUR/den - platí se na místě. 

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi/ALL INCLUISVE Light, pobytovou taxu, 
zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního po-
jištění včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 
Kč/den. Na vyžádání: dětská postýlka - ZDARMA.

HR-078R / cena za oSobU/t ýden (kč)                                             od 7 990 Kč / os.
POKOj

PřI
 POčTU
OSOB

STRAVA
24.3.-5.5. 5.5.-9.6. 9.6.-23.6. 23.6.-7.7. 7.7.-25.8.

29.9.-27.10. 22.9.-29.9. 8.9.-22.9. 25.8.-8.9. —

1/2 SWcb-ST 2 Polopenze 7 990 9 790 12 690 15 990 16 990
1/2+1 SWcb-SU 2 Polopenze 8 790 10 490 13 390 17 290 18 590
1/2+1 SWcb-SU-lUX 2 Polopenze 12 190 14 290 18 590 22 690 25 190
1/2+2 fAMIlY 3 Polopenze 10 290 11 890 14 990 18 990 20 590
1/2+2 JUnIOR SUITe 2 Polopenze 10 290 11 890 14 990 18 990 20 590

1/2 SWcb-ST 2 ALL INCLUSIVE Light 11 890 13 590 16 490 19 990 20 990
1/2+1 SWcb-SU 2 ALL INCLUSIVE Light 12 690 14 290 17 190 21 390 22 690
1/2+1 SWcb-SU-lUX 2 ALL INCLUSIVE Light 15 990 18 190 22 490 26 690 29 290
1/2+2 fAMIlY 3 ALL INCLUSIVE Light 13 990 15 790 18 890 23 190 24 690
1/2+2 JUnIOR SUITe 2 ALL INCLUSIVE Light 13 990 15 790 18 890 23 190 24 690
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - zdarma. SleVy Pro Pokoje 1/2+1: dítě do 7 let se 2 
dospělými - zdarma. dítě od 7 do 14 let se 2 dospělými v období: do 23.6. a od 29.9. - zdarma, 23.6.-29.9. - 
sleva 50 %. Děti do 7 let s 1 dospělým - sleva 50 %. Děti od 7 do 14 let s 1 dospělým - sleva 30 %. Osoba od 14 let na 
přistýlce - sleva 30 %. SleVy Pro Pokoje 1/2+2 FamIly a 1/2+2 jS: dítě do 14 let se 2 dospělými - sleva 50 %. 
Osoba od 14 let na přistýlce - sleva 30 %. zVláštní SleVy: v termínech do 23.6. a od 29.9. vám bude poskytnuta 
sleva 15 % při zakoupení pobytu na 7 nocí - nelze kombinovat se slevou za včasný nákup. Osobám starším 65 let 
poskytneme v termínu 23.6.-7.9. mimořádnou slevu 10 % - nelze kombinovat se slevou za včasný nákup.

doprava:   9 990 Kč (PHA)  3 590 Kč (z Brna 3 390 Kč) trasa B, C 

–15 % do 28. 2.

–10 % do 30. 4.

venkovní 
bazén

Mobilní domky port 9, Hotel Marco polo – korčula na www.ckvt.cz   Hotel Adria – vela Luka na www.ckvt.cz  |

all 
inclusive light
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Chorvatsko  >  MlJet / SlAno

hotel odisej 

Poloha: na unikátním ostrově severně od města Dubrovníku, na okraji Národního 
parku Mljet, obklopený borovými háji, v blízkosti dvou překrásných jezer, na okraji 
malého přístavu Pomena. VybaVení: restaurace, plážový bar, pizzerie, aperitiv bar, 
směnárna, sejf, TV místnost, výtah, WI-FI na recepci ZDARMA, parkoviště. UbytoVá-
ní: klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou, WC, SAT TV, telefonem, fénem, některé 
s možností přistýlky. StraVoVání: polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, plná 
penze - snídaně, obědy a večeře formou bufetu, v centrální restauraci. Pláž: přírodní 
oblázková, betonová plata, cca 50 m, vhodná pro děti, sprchy na pláži. SPort: ven-
kovní dětský bazén, fitness ZDARMA, sauna, masáže, vodní sporty, půjčovna jízdních 
kol a skútrů. Lehátka u bazénu a na pláži ZDARMA (v omezeném množství). Poznám-
ka: ideální místo pro milovníky přírody, cyklistiky a vodních sportů. Vstup do NP není 
zahrnut v ceně - 17 EUR/os. (červen-září), 10 EUR/os. (ostatní termíny) - platba na 
místě. Pobytová taxa - cca 3 EUR/os./den - platba na místě. Trajekty na ostrov Mljet 
vyplouvají z Dubrovníku (pouze pro osobní přepravu) a také z poloostrova Pelješac 
(Prapratno). Delegát CKVT na ostrov Mljet nedojíždí, je k dispozici na telefonu. Pro 
klienty s autobusovou dopravou je zajištěn transfer lodí z Trsteniku do Pomeny k ho-
telu Odisej. Pobyt se psem - platí se na místě - cca 5 EUR/den.

HR-213O / cena za oSobU/t ýden (kč)                                             od 7 290 Kč / os.
POKOj

PřI
 POčTU
OSOB

STRAVA
9.6.-16.6. 16.6.-7.7. 7.7.-14.7. 14.7.-21.7. 21.7.-25.8.

— 25.8.-22.9. — — —

1/2+1 SWc-clASSIc 2 Polopenze 7 290 9 190 10 390 11 990 12 490
1/2+1 SWcb-clASSIc 2 Polopenze 7 690 9 890 10 990 12 490 13 290
1/2+1 SWcM-SU 2 Polopenze 7 990 10 190 11 290 12 690 13 490
1/2+1 SWcbM-De 2 Polopenze 9 290 11 490 12 290 13 490 14 590

1/2+1 SWc-clASSIc 2 Plná penze 8 490 10 690 11 890 13 490 13 990
1/2+1 SWcb-clASSIc 2 Plná penze 8 990 11 490 12 490 13 990 14 790
1/2+1 SWcM-SU 2 Plná penze 9 190 11 690 12 790 14 290 14 990
1/2+1 SWcbM-De 2 Plná penze 10 490 12 990 13 890 14 990 15 990
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - zdarma. 1. dítě do 13 let na přistýlce se 2 dospělými - zdar-
ma. Druhé dítě do 13 let bez lůžka s polopenzí se 2 dospělými - sleva 50 %. Dítě do 13 let s 1 dospělým - sleva 50 %. 
Osoba od 13 let se 2 dospělými - sleva 20 %.

doprava:    10 990 Kč (PHA)   4 290 Kč (z Brna 4 090  Kč) trasa B, C  

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi/plnou penzi, zákonné pojištění dle zá-
kona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 Kč/den, nad 18 let - 40 Kč/den.

dítě 
zdarma 50 vzdálenost 

od moře klimatizace pobyt možný 
se psem

wi-fi
zdarma

Grand hotel Admiral 

50 vzdálenost 
od moře klimatizace wellness

doporučujeme pro náročné Poloha: luxusní hotel leží přímo na plá-
ži. VybaVení: restaurace, plážová re-

staurace, aperitiv bar, pizzerie, cukrárna, noční klub, kosmetický salón, sejf, výtah, 
parkoviště ZDARMA, garáž za poplatek. UbytoVání: klimatizované 1-2lůžkové poko-
je se sprchou a WC, SAT TV, minibarem, fénem, WI-FI ZDARMA, sejfem, s možností 
přistýlky. StraVoVání: snídaně a večeře formou bufetu. Pláž: oblázková, sprchy na 
pláži. SPort: venkovní a vnitřní bazén s mořskou vodou, wellness, fitness, whirl-
pool, sauna, hřiště pro míčové hry, plážový volejbal, tenisové kurty, vodní sporty. 
Poznámka: delegát CKVT do hotelu nedojíždí, je k dispozici na telefonu. Lehátka 
a slunečníky v omezeném množství ZDARMA. 

HR-147A / cena za oSobU/t ýden (kč)                                          od 17 390 Kč / os.
POKOj

PřI
 POčTU
OSOB

2.6.-9.6. — 9.6.-7.7. — 7.7.-21.7. 18.8.-25.8. 21.7.-18.8.

— 8.9.-4.10. — 25.8.-8.9. — — —

1/2+1 SWcb 2 17 390 19 490 19 690 21 990 22 990 24 590 25 490
1/2+1 SWcbM 2 18 990 22 190 21 490 25 590 26 590 28 490 29 490
1/1 SWcbM 1 24 690 29 290 29 690 34 290 35 790 38 190 39 490
1/1 SWcb 1 23 990 26 990 27 290 30 890 32 190 34 490 35 690
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - zdarma. Dítě do 6 let se 2 dospělými - sleva 50 %. Dítě od 6 
do 12 let se 2 dospělými - sleva 30 %. Osoba od 12 let se 2 dospělými - sleva 20 %. zVláštní SleVy: v termínech 
do 16.5. a od 20.9. vám u pobytů na 7 nocí poskytneme mimořádnou slevu 12 %. Slevu lze sčítat se slevou za 
včasný nákup.

doprava:    8 990 Kč (PHA)  

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den. Na vyžádání: 
dětská postýlka (ZDARMA).

*AKCE platí pro termíny pobytů 7.6.-4.10.

wi-fi
zdarma

–20 % do 31. 12.

–15 % do 31. 1.

–10 % do 28. 2. *

–15 % do 31. 1.

–10 % do 31. 3.
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–15 % do 31. 1.

–10 % do 31. 3.

Chorvatsko  >  duBroVniK 

hotel Valamar lacroma hotel Sumratin 

Poloha: luxusní hotelové středisko ležící na klidném poloostrově Babin Kuk, ob-
klopen borovými lesy, vzdálen cca 6 km od starého města Dubrovník. Hotel se 
pyšní oceněním jako nejlepší business hotel v Chorvatsku. VybaVení: a la carte 
restaurace, lobby bar, bar u bazénu, směnárna, obchody, internetový koutek, WI-FI, 
kongresový sál pro 1200 osob + dalších 7 kongresových sálů, parkování za popla-
tek. UbytoVání: klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou nebo vanou, WC, SAT 
TV, minibarem, telefonem, sejfem, fénem, s možností přistýlky. Klimatizovaný pokoj 
typu FAMILy - 50 m2 - dvě 2lůžkové ložnice propojené dveřmi vhodné pro 2 dospělé 
a 2 děti do 12 let nebo 3 dospělé. Pokoj je orientován do parku. StraVoVání: snída-
ně a večeře formou bufetu. Pláž: oblázková a přírodní kamenitá s betonovými platy 
cca 250 m. SPort: vnitřní a venkovní bazén se sladkou vodou, venkovní dětský 
bazén, wellness centrum - masáže, sauna, fitness, aerobic, v blízkosti: tenisové kur-
ty, potápění a vodní sporty, lehátka a slunečníky u bazénu ZDARMA (v omezeném 
množství). Poznámka: delegát CKVT do Dubrovníku nedojíždí, je k dispozici na 
telefonu. Na vyžádání: dětská postýlka 5 EUR/den.

HR-185U/ cena za oSobU/t ýden (kč) od 7 590 Kč / os.
POKOj

PřI
 POčTU
OSOB

STRAVA 
3.3.-21.4. 21.4.-12.5. 12.5.-2.6. 2.6.-7.7. 7.7.-22.9.

13.10.-27.10. 29.9.-13.10. — 22.9.-29.9. —

1/2+1 SWc 2 Snídaně 7 590 12 690 16 190 18 190 21 290
1/2+1 SWcb 2 Snídaně 8 390 13 890 17 790 19 890 23 390
1/2+1 SWcM 2 Snídaně 8 690 14 590 18 590 20 890 24 390
1/2+1 SWcbM 2 Snídaně 9 590 15 790 20 290 22 690 26 490
1/2+2 fAMIlY 2 Snídaně 14 990 23 990 30 590 33 890 39 590

1/2+1 SWc 2 Polopenze 9 590 14 590 18 190 19 990 23 190
1/2+1 SWcb 2 Polopenze 10 290 15 790 19 690 21 890 25 290
1/2+1 SWcM 2 Polopenze 10 590 16 490 20 490 22 790 26 290
1/2+1 SWcbM 2 Polopenze 11 490 17 690 22 190 24 590 28 390
1/2+2 fAMIlY 2 Polopenze 16 990 25 990 32 490 35 790 41 590

Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - zdarma.  SleVy Pro Pokoj 1/2+1: dítě od 2 do 12 let se 2 do-
spělými - sleva 50 %. Dítě od 2 do 12 let s 1 dospělým - sleva 30 %. Osoba na přistýlce - sleva 20 %. SleVy Pro Pokoj 
1/2+2: dítě od 2 do 12 let se 2 dospělými - zdarma. Třetí dospělá osoba na přistýlce - sleva 40 %. zVláštní SleVy:  
při zakoupení pobytů na min. 5 nocí v termínech pobytů do 13.5. a od 1.10. vám poskytneme mimořádnou slevu 5 %.

doprava:    8 990 Kč (PHA) 

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x snídani/polopenzi, pobytovou taxu, zákonné po-
jištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně 
pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den. 

Poloha: hotel obklopený soukromou středomořskou zahradou, nacházející se v 
samém srdci nejkrásnější promenády v Dubrovníku, vzdálený cca 3 km od historic-
kého centra. VybaVení: recepce, restaurace, terasa, aperitiv bar, WI-FI na recepci 
ZDARMA, v blízkosti - prodejna suvenýrů, café bar, restaurace. UbytoVání: klimati-
zované 2 lůžkové pokoje se sprchou a WC, telefonem, SAT TV, některé s balkonem 
nebo s možností přistýlky. StraVoVání: snídaně - formou bufetu, polopenze - snída-
ně a večeře formou bufetu. Pláž: oblázková, cca 300 m. SPort: v blízkosti tenisové 
kurty a další sportovní vyžití dle místní nabídky. 

HR-296S/ cena za oSobU/t ýden (kč)                                              od 8 290 Kč / os.
POKOj

PřI
 POčTU
OSOB

STRAVA 
26.5.-2.6. 2.6.-7.7. — 7.7.-8.9.

22.9.-6.10. 15.9.-22.9. 8.9.-15.9. —

1/2 SWc 2 Snídaně 8 290 10 390 11 390 12 590
1/2+1 SWc 2 Snídaně 8 790 10 790 11 890 12 990
1/2 SWcb 2 Snídaně 8 990 10 990 12 290 13 590

1/2 SWc 2 Polopenze 9 490 11 490 12 590 13 790
1/2+1 SWc 2 Polopenze 9 990 11 990 12 990 14 290
1/2 SWcb 2 Polopenze 10 190 12 290 13 490 14 890

Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároků na lůžko a stravu zdarma. Dítě od 2 do 12 let se 2 dospělými sleva 50 %. Dítě 
od 2 do 12 let s 1 dospělým sleva 30 %. Osoba od 12 let na přistýlce sleva 20 %. zVláštní SleVy: v termínech 
12.5. - 31.5. a 24.9. - 5.10. vám poskytneme 15 % slevu při 7 nebo 14 denním pobytu - slevu nelze kombinovat se 
slevou za včasný nákup.

doprava:    8 990 Kč (PHA) 

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x snídani/polopenzi, pobytovou taxu, zákonné po-
jištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně 
pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 Kč/den, nad 18 let - 40 Kč/den.

klimatizace250 wi-fi
zdarma

vzdálenost 
od moře

pláž  
pro děti wellnessklimatizace300 wi-fi

zdarma
vzdálenost 
od moře

pláž  
pro děti

–10 % do 31. 1.
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Chorvatsko  >  duBroVniK 

hotel Vis 

dítě 
zdarma 30 vzdálenost 

od moře
wi-fi
zdarmaklimatizace

Poloha: v jedné z nejhezčích zátok poloostrova Lapad, cca 4 km severně od centra 
Dubrovníku. VybaVení: klimatizovaná restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar, 
prodejna suvenýrů, sejf, TV místnost, taneční terasa. UbytoVání: klimatizované 
1-2lůžkové pokoje se sprchou a WC, balkonem, SAT TV, telefonem, fénem, WI-
-FI ZDARMA a s možností přistýlky. Pokoje 1/2+1 SWCBM-SU jsou prostornější 
a mají 3 pevná lůžka. StraVoVání: polopenze - snídaně a večeře formou bufetu. 
Pláž: oblázková, cca 30 m, vhodná pro děti. SPort: v blízkosti - tenisové kurty, 
vodní sporty, možnost pronajmutí skútrů a jízdních kol. Poznámka: pokoj 1/2+1 
SWCBM-SU – prodej na vyžádání. Delegát CKVT do Dubrovníku nedojíždí, je k dis-
pozici na telefonu.

HR-082V / cena za oSobU/t ýden (kč) od 10 490 Kč / os.
POKOj

PřI
 POčTU
OSOB

19.5.-16.6. — 16.6.-23.6. 23.6.-7.7. — 7.7.-14.7. 14.7.-18.8.

15.9.-29.9. 8.9.-15.9. — 25.8.-8.9. 18.8.-25.8. — —

1/2+1 SWcb 2 10 490 10 990 14 990 15 790 15 890 16 690 16 790
1/2+1 SWcbM 2 11 490 11 990 16 190 16 790 16 990 17 990 18 290
1/2+1 SWcbM-SU 2 12 890 13 390 17 190 17 790 18 190 19 990 20 390
1/1 SWcbM 1 15 790 16 390 19 690 20 390 20 690 22 590 22 890
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - zdarma. dítě od 2 do 7 let se 2 dospělými - zdarma. Dítě 
od 7 do 12 let se 2 dospělými - sleva 50 %. Dítě od 2 do 12 let s 1 dospělým - sleva 30 %. Osoba od 12 let na přistýl-
ce - sleva 20 %. zVláštní SleVy: při zakoupení pobytu v období 16.6.-7.7. vám u pobytů na 7 nocí poskytneme 
slevu 15 % - tuto slevu nelze kombinovat se slevou za včasný nákup.

doprava:    8 990 Kč (PHA) 

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 Kč/den, nad 18 let - 40 Kč/den.

–15 % do 31. 12.

–10 % do 31. 3.

Sčítejte se slevou 5 % 
na 8 a více nocí

+

50

hotel uvala 

Poloha: luxusní hotel v jedné z nejhezčích zátok poloostrova Lapad, cca 4 km 
severně od centra města Dubrovníku. VybaVení: restaurace, aperitiv bar, kavárna, 
terasa, kongresový sál, WI-FI, internetový koutek, směnárna, sejf, TV místnost, vý-
tah, parkoviště. UbytoVání: klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT 
TV, telefonem, fénem, WI-FI ZDARMA, balkonem, s možností přistýlky. StraVoVá-
ní: snídaně a večeře formou bufetu. Pláž: oblázková, písčitá, betonová plata, cca 
50 m. SPort: Wellness Spa - vnitřní a venkovní bazén se sladkou vodou, lehátka 
a slunečníky u bazénu v omezeném množství, masáže, whirlpool, infrasauna, aro-
materapie, fitness, solárium - lázeňské procedury za poplatek. V blízkosti - tenisové 
kurty, možnost zapůjčení skútrů a jízdních kol, vodní sporty dle místní nabídky. 
Poznámka: pokoje 1/2+1 SWCB - prodej pouze na vyžádání. Parkování u hotelu 
ZDARMA na vyžádání nebo cca 200 m od hotelu za poplatek cca 30 HRK/den. 
Delegát CKVT do Dubrovníku nedojíždí, je k dispozici na mobilním telefonu.

HR-082U / cena za oSobU/t ýden (kč) od 15 290 Kč / os.
POKOj

PřI
 POčTU
OSOB

19.5.-16.6. — 16.6.-23.6. 23.6.-7.7. — 7.7.-14.7. 14.7.-18.8.

15.9.-29.9. 8.9.-15.9. — 25.8.-8.9. 18.8.-25.8. — —

1/2+1 SWcb 2 15 290 15 590 17 990 18 390 18 690 20 490 20 890
1/2+1 SWcbM 2 16 690 16 990 20 490 20 890 21 290 22 990 23 490
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - zdarma. Dítě od 2 do 12 let se 2 dospělými - sleva 50 %. Dítě 
od 2 do 12 let s 1 dospělým - sleva 30 %. Osoba od 12 let na přistýlce - sleva 20 %.

doprava:    8 990 Kč (PHA) 

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 Kč/den, nad 18 let - 40 Kč/den.

venkovní 
bazén wellnessvzdálenost 

od moře klimatizace

Hotel Komodor – Dubrovník na www.ckvt.cz   

–10 % do 31. 3.
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Chorvatsko  >  duBroVniK / Mlini

hotel Adriatic a pokoje Adriatica  

dítě 
zdarma 50 vzdálenost 

od moře klimatizace wi-fi
zdarma

Poloha: hotel pavilónového typu uprostřed borového lesa, v jedné z nejhezčích 
zátok poloostrova Lapad, cca 4 km od centra Dubrovníku. VybaVení: klimatizova-
ná restaurace, aperitiv bar, snack bar na pláži, směnárna, sejf, TV místnost, WI-
-FI ZDARMA, parkoviště ZDARMA. UbytoVání: klimatizované 1-2lůžkové pokoje se 
sprchou a WC, telefonem, WI-FI. Pokoje v hotelu mají navíc SAT TV a některé s 
možností přistýlky. StraVoVání: snídaně a večeře formou bufetu v centrální restau-
raci. Pláž: oblázková, betonová plata, cca 50 m, sprchy na pláži. SPort: fitness, 
tenisové kurty, možnost pronajmutí skútrů a jízdních kol, vodní sporty. Poznámka: 
před hotelem lze využít městské autobusové spojení do centra města. Pokoje 1/2+1 
SWCM jsou na vyžádání. Hosté ubytování v pokojích Adriatica se hlásí na recepci 
hotelu Adriatic. Delegát CKVT do Dubrovníku nezajíždí, je k dispozici na mobilním 
telefonu.

HR-082A, HR-082R / cena za oSobU/t ýden (kč) od 6 690 Kč / os.
POKOj

PřI
 POčTU
OSOB

19.5.-16.6. — 16.6.-23.6. 23.6.-7.7. — 7.7.-14.7. 14.7.-18.8.

15.9.-29.9. 8.9.-15.9. — 25.8.-8.9. 18.8.-25.8. — —

HR-082a Hotel adRiatic

1/2 SWc 2 7 690 7 990 10 290 10 690 10 890 11 990 12 190
1/2+1 SWcM 2 7 690 7 990 10 290 10 690 10 890 11 990 12 190
1/2 SWcbM 2 8 590 8 990 11 390 11 690 11 990 13 490 13 790
1/1 SWc 1 11 190 11 690 13 790 14 290 14 690 16 890 17 290
HR-082R pokoJe  adRiatica

1/2 SWc 2 6 690 6 990 8 890 9 190 9 390 10 490 10 690
1/1 SWc 1 9 190 9 690 12 190 12 790 12 990 14 890 15 290
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně denně

SleVa Pro hr-082a: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - zdarma. dítě od 2 do 7 let se 2 dospělými 
- zdarma. dítě od 7 do 12 let se 2 dospělými v období: do 7.7. a od 25.8. - zdarma, 7.7.-25.8. - sleva 50 %. 
Dítě od 2 do 12 let s 1 dospělým - sleva 30 %. Osoba od 12 let na přistýlce - sleva 20 %. SleVy Pro hr-082r: 
dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - zdarma. Dítě od 2 do 12 let s 1 dospělým - sleva 30 %. zVláštní 
SleVy: při zakoupení pobytu v období 16.6.-7.7. vám poskytneme slevu 15 % - tuto slevu nelze kombinovat se 
slevou za včasný nákup.

doprava:    8 990 Kč (PHA) 

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 Kč/den, nad 18 let - 40 Kč/den.

vily Mlini 

Bazén pro hosty hotelu  
a depandance Astarea a vil Mlini

klimatizace50 vzdálenost 
od moře

wi-fi
zdarma

doporučujeme pro náročné Poloha: luxusní vilky, cca 200 m od 
centra městečka Mlini a cca 10 km od 

Dubrovníku. VybaVení: možnost využití vybavení hotelu Astarea - restaurace, ape-
ritiv bar, směnárna, WI-FI ZDARMA, parkoviště (u hotelu Astarea). UbytoVání: lu-
xusní klimatizované apartmány - typ 1/2 AP - 2lůžková ložnice, typ 1/3 AP a 1/4 AP 
- 2lůžková ložnice, denní místnost s rozkládacím gaučem pro 1 nebo 2 osoby, vždy 
vybavený kuchyňský kout s mikrovlnnou troubou a kávovarem, SAT TV, sprcha, WC, 
fén, sejf, WI-FI ZDARMA, balkon nebo terasa. StraVoVání: vlastní, možnost dokou-
pení snídaní, obědů nebo polopenze formou bufetu, v hotelu Astarea. Na ceny se 
informujte na www.ckvt.cz. Pláž: oblázková cca 50 m, vhodná pro děti, sprchy na 
pláži. SPort: v hotelu Astarea - venkovní bazén se sladkou vodou, vnitřní bazén 
s mořskou vodou, fitness, sauna, masáže, stolní tenis, půjčovna jízdních kol. Po-
známka: lehátka a slunečníky u bazénu v omezeném množství ZDARMA. Prodej na 
vyžádání. Pobytová taxa cca 1,1 EUR/os./den - platí se na místě.

HR-0831 / cena za oSobU/t ýden (kč)                                    od 12 790 Kč / os.
APARTMáN

PřI
 POčTU
OSOB

2.6.-16.6. 16.6.-23.6. 15.9.-22.9. 23.6.-7.7. 25.8.-1.9. 7.7.-14.7. 14.7.-25.8.

22.9.-6.10. — — 1.9.-15.9. — — —

1/2 AP 2 20 490 22 190 26 490 28 290 28 990 29 990 30 790
1/3 AP 3 15 390 16 490 19 390 20 590 20 990 21 790 22 290
1/4 AP 4 12 790 13 590 15 890 16 790 17 190 17 690 17 990
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko - zdarma.

doprava:   8 990 Kč (PHA) 

cena zahrnUje: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského 
vybavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 Kč/den, nad 18 let - 40 Kč/den.

Hotel Komodor – Dubrovník na www.ckvt.cz   

venkovní 
bazén

–10 % do 15. 2.–10 % do 31. 3.
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Chorvatsko  >  Mlini

hotel Mlini 

doporučujeme pro náročné Poloha: hotel na pobřežní promenádě, 
v letovisku Mlini. VybaVení: restaurace, 

plážová restaurace, aperitiv bar, kongresový sál, směnárna, terasa, WI-FI ZDARMA, 
parkoviště. UbytoVání: vkusně zařízené klimatizované 1-2lůžkové pokoje se spr-
chou a WC, SAT TV, minibarem, telefonem, fénem, sejfem, balkonem. Pokoje ozna-
čené SW mají přímý pohled na moře. StraVoVání: snídaně formou bufetu s mož-
ností dokoupení večeří formou bufetu. Na ceny večeří se informujte na www.ckvt.
cz Pláž: oblázková, cca 20 m, vhodná pro děti, sprchy na pláži. SPort: hosté mohou 
využívat sportovní vybavení hotelu Astarea, vzdáleného cca 200 m - venkovní ba-
zén se sladkou vodou, vnitřní bazén s mořskou vodou, dětský bazén, fitness, sauna, 
masáže, dětské hřiště, stolní tenis, vodní sporty, půjčovna kol. Poznámka: lehátka 
a slunečníky u bazénu ZDARMA v omezeném množství. Parkování pro klienty je 
zajištěno u hotelu Astarea, klienti si mohou vyložit zavazadla u hotelu Mlini. Poby-
tová taxa - cca 1,1 EUR/os./den - platí se na místě. Delegát CKVT do pobytového 
místa nedojíždí, je k dispozici na mobilním telefonu.  

HR-083M / cena za oSobU/t ýden (kč)                                         od 9 690 Kč / os.
POKOj

PřI
 POčTU
OSOB

21.4.-5.5. 5.5.-26.5. 26.5.-2.6. 2.6.-30.6. 30.6.-15.9.

— — — 15.9.-6.10. —

1/2 SWcb 2 9 690 12 990 13 590 16 190 18 290
1/2 SWcbM-SU 2 10 590 13 390 13 990 18 290 20 790
1/2 SWcbM-SW 2 10 990 14 290 14 890 19 190 21 790
1/1 SWcbM 1 17 390 22 290 23 390 30 290 33 990
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně

doprava:   8 990 Kč (PHA)  

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x snídani, zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 
Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu, oso-
by do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den.

hotel a depandance Astarea 

dítě 
zdarma 5020 vzdálenost 

od moře
vzdálenost 
od moře

wi-fi
zdarma

wi-fi
zdarma klimatizaceklimatizace

Poloha: hotel (HR-083A) a depandance (HR-083S) v malebném městečku Mlini 
cca 200 m od centra města nedaleko Dubrovníku. VybaVení: klimatizovaná restau-
race, plážová restaurace, kongresový sál, aperitiv bar, směnárna, WI-FI ZDARMA, 
sejf, TV místnost, parkoviště ZDARMA. UbytoVání: renovované klimatizované 2lůž-
kové pokoje se sprchou a WC, balkonem, SAT TV, telefonem, fénem, některé s mož-
ností přistýlky. StraVoVání: snídaně a večeře formou bufetu, s možností dokoupení 
obědů. Na ceny se informujte na www.ckvt.cz. Pláž: oblázková, cca 50 m, vhodná 
pro děti, sprchy na pláži. SPort: vnitřní bazén s mořskou vodou, venkovní bazén se 
sladkou vodou, fitness, sauna, masáže, stolní tenis, billiard, další vyžití dle místní 
nabídky. Poznámka: lehátka a slunečníky u bazénu v omezeném množství ZDAR-
MA. Pobytová taxa cca 1,1 EUR/os./den - platí se na místě. Delegát do pobytového 
místa nedojíždí je k dispozici na mobilním telefonu.

HR-083S, A / cena za oSobU/t ýden (kč)                                  od 12 690 Kč / os.
POKOj

PřI
 POčTU
OSOB

2.6.-16.6. 16.6.-23.6. — 23.6.-7.7. — 7.7.-14.7. 14.7.-25.8.

22.9.-6.10. — 1.9.-22.9. — 25.8.-1.9. — —

HR-083s depandance astaRea

1/2 SWcbM 2 12 690 13 890 14 890 14 990 15 790 16 790 17 590
1/2+1 SWcbM 2 13 990 15 290 15 890 15 990 16 890 18 190 18 990
HR-083a Hotel astaRea

1/2 SWcbM 2 13 590 14 990 15 890 15 990 16 790 17 890 18 590
1/2+1 SWcbM 2 14 590 15 990 16 890 16 990 17 890 18 990 19 890
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně denně

SleVy Pro Pokoj 1/2+1: dítě do 6 let na přistýlce se 2 dospělými - zdarma. Dítě od 6 do 12 let na přistýlce 
se 2 dospělými – sleva 50 %. Osoba od 12 let se 2 dospělými - sleva 20 %. SleVy Pro Pokoj 1/2+1 a 1/2: dítě 
do 6 let s 1 dospělým - sleva 50 %, dítě od 6 do 12 let s 1 dospělým - sleva 30 %.

doprava:   8 990 Kč (PHA)  

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi, zákonné pojištění dle zákona č. 
159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu, osoby do 18 let - 30 Kč/den, nad 18 let - 40 Kč/den.

venkovní 
bazén

venkovní 
bazén

–10 % do 15. 2. –10 % do 15. 2.
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dítě 
zdarma 20 vzdálenost 

od moře
wi-fi
zdarmaklimatizace

Chorvatsko  >  cAVtAt

hotel croatia 

dítě 
zdarma 200 vzdálenost 

od moře klimatizace wi-fi
zdarma

doporučujeme pro náročné Poloha: v malebné zátoce, mezi borový-
mi háji, s výhledem na městečko Cavtat, 

nacházející se cca 20 km jižně od Dubrovníku. VybaVení: restaurace, steak house 
restaurace, aperitiv bar, snack bar, kongresový sál, kadeřnický a kosmetický salón, 
terasa, výtah, markety, parkoviště, WI-FI ZDARMA. UbytoVání: klimatizované 
1-2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, telefonem, minibarem, fénem, sejfem, 
přípojkou na internet a balkonem. Pokoje CITy jsou orientované na město, pokoje 
DELUXE jsou v nejvyšším patře s přímým pohledem na moře. StraVoVání: snídaně 
a večeře formou bufetu. Pláž: přírodní oblázkovo-kamenitá, cca 200 m, v blízkosti 
rovněž FKK pláž, sprchy na pláži. SPort: venkovní a vnitřní bazén s mořskou vodou, 
dětský bazén, stolní tenis, sauna, fitness, masáže, plážový volejbal, dětské hřiště, 
vodní sporty. Poznámka: hosté mají ZDARMA: saunu, fitness, lehátka a slunečníky 
u bazénu (v omezeném množství), dětský mini klub, pro děti 5-12 let - oběd (dětské 
menu). Pokoje CITy, DELUXE - prodej, na vyžádaní. Pobytová taxa - cca 3 EUR/
osoba/den - platí se na místě.

HR-213c / cena za oSobU/t ýden (kč)                                     od 12 890 Kč / os.
POKOj

PřI
 POčTU
OSOB

28.4.-12.5. 12.5.-19.5. 19.5.-30.6. — 30.6.-21.7. 21.7.-18.8.

20.10.-27.10. 13.10.-20.10. 15.9.-13.10. 18.8.-25.8. 25.8.-15.9. —

1/2 SWcb 2 12 890 14 290 16 390 21 490 22 390 23 590
1/2 SWcb-cITY 2 13 590 15 690 18 590 23 490 24 690 25 390
1/2+1 DelUXe 2 16 190 19 590 24 390 30 990 32 890 33 390
1/2+1 SWcbM 2 14 590 16 690 19 790 24 890 25 990 27 190
1/1 SWcb-clASSIc 1 22 490 24 990 28 690 37 690 39 190 41 390
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně

SleVy Pro Pokoj 1/2+1: dítě do 7 let se 2 dospělými - zdarma. Dítě od 7 do 13 let se 2 dospělými - sleva 50 %. 
Osoba od 13 let se 2 dospělými - sleva 20 %. SleVa Pro Pokoj 1/2: dítě do 13 let s 1 dospělým - na cenu se 
informujte na www.ckvt.cz. zVláštní SleVy: v termínech 1.4.-10.5. a 1.10.-31.10. vám poskytneme mimořádnou 
slevu 15 %. Mimořádnou slevu nelze kombinovat se slevou za včasný nákup.

doprava:   8 990 Kč (PHA)  

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi, zákonné pojištění dle zákona č. 
159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu, osoby do 18 let – 30 Kč/den, nad 18 let – 40 Kč/den.

doporučujeme pro náročné Poloha: luxusní, moderní hotel, vzdále-
ný cca 10 km od historického centra 

Dubrovníku. VybaVení: restaurace, aperitiv bar, terasa, směnárna, kongresový sál, 
WI-FI ZDARMA, parkoviště. UbytoVání: klimatizované 1-2lůžkové pokoje se sprchou 
a WC, SAT TV, minibarem, kávovarem, telefonem, sejfem, fénem, balkonem, 
a s možností přistýlky (rozkládací křeslo). Pokoje označené SU - boční orientace na 
moře, DE - přímá orientace na moře. StraVoVání: snídaně formou bufetu, s mož-
ností dokoupení polopenze - snídaně a večeře formou bufetu. Pláž: oblázková, cca 
20 m, sprchy na pláži za poplatek. SPort: venkovní a vnitřní bazén se sladkou vo-
dou, dětský bazén, dětské hřiště, wellness, sauna, masáže, fitness, tenisové kurty, 
vodní sporty, půjčovna kol a skútrů. Poznámka: Při nástupu na pobyt musí klient 
platební kartou složit zálohu ve výši 1000 HRK, tato částka mu bude po dobu 14 
dnů blokována hoteliérem. Tato záloha slouží pro případnou útratu klientů v hote-
lu. Pobytová taxa cca 1,1 EUR/os./den - platí se na místě.

HR-083O / cena za oSobU/t ýden (kč)                                       od 10 790Kč / os.
POKOj

PřI
 POčTU
OSOB

— 5.5.-2.6. 2.6.-30.6. 30.6.-15.9.

20.10.-27.10.      6.10.-20.10. 15.9.-6.10. —

1/2+1 SWcb 2 10 790 17 190 21 190 23 190
1/2+1 SWcbM - SU 2 11 390 18 390 22 790 24 690
1/2+1 SWcbM - De 2 12 790 19 490 23 790 25 690
1/1 SWcb - ST 1 15 790 30 390 36 190 42 190
1/1 SWcbM - SW 1 19 790 33 890 39 990 45 990
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně

SleVy Pro Pokoj 1/2+1: dítě do 2 let na přistýlce se 2 dospělými - zdarma. Dítě od 2 do 12 let na přistýlce 
se 2 dospělými – sleva 50 %. Osoba od 12 let se 2 dospělými - sleva 20 %.

doprava:   8 990 Kč (PHA)  

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x snídani, zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 
Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu, oso-
by do 18 let - 30 Kč/den, nad 18 let - 40 Kč/den, polopenze - na ceny se informujte  
na www.ckvt.cz.

venkovní 
bazén

hotel Sheraton dubrovník riviera 

Hotel Albatros a Hotel epidaurus – Cavtat na www.ckvt.cz  |

–10 % do 15. 2. –10 % do 28. 2.
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Benjamínek mezi evropskými státy je tak trochu neprávem 
opomíjenou destinací. Zemi tvoří majestátné hory, spousta svěží 
zeleně a její břehy omývají modravé vody jaderského moře.
Do Černé hory se nejčastěji jezdí na Budvanskou, Barskou, 
nebo ulcinjskou riviéru. hezké koupání najdete také v kotorském 
zálivu. Druhé největší turistické lákadlo představuje nádherná 
příroda. Čekají tu na vás rozlehlé národní parky, nebo nejhlubší 
kaňon v evropě, který tvoří koryto řeky tary. nachází se tu 
největší ptačí rezervace evropy s 270 druhy ptáků. určitě vás 
okouzlí také malebná historická městečka, třeba Budva, či kotor.
Černohorci působí jako jadrní a rázovití lidé, ale v jádru jsou 
velmi pohostinní a rádi poradí. Pohostí vás především jídly 
balkánského typu, nebo sladkou kávou v malých šálcích, 
které se říká „turska“.

černá Hora v číslech:
rozloha: 13 812 km²
Populace: 626 000 obyvatel
hlavní město: Podgorica (151 300 obyvatel)
nejvyšší hora: Zla kolata 2 534 m. n. m. 

čERNá HORA
Klidná dovolená v zapomenutém koutě Jadranu

Sveti Stefan

Ilustrační foto
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černá hora  >  IGALO / tIvAt 

hotel Palmon Bay Spa 

Doporučujeme pro náročné Poloha: moderní hotel na pobřeží měs-
tečka Igalo s nádherným výhledem na 

zátoku Boka. VybaVení: terasa, restaurace, plážový bar, aperitiv bar, kongresový 
sál, WI-FI ZDARMA, sejf na recepci, výtah, parkoviště. UbytoVání: klimatizované 
2lůžkové pokoje se sprchou a WC, LCD TV, minibarem, telefonem, sejfem, fénem, 
s možností přistýlky (rozkládací gauč nebo křeslo), některé s balkonem. Pokoje 
označené Su jsou prostornější, pokoje ST mají boční pohled na mořskou stranu. 
StraVoVání: snídaně formou bufetu, polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, 
plná penze - snídaně, obědy a večeře formou bufetu. Na pobyty s plnou penzí se 
informujte na www.ckvt.cz. Pláž: oblázková, betonová plata, cca 20 m. SPort: 
vnitřní a venkovní bazén se sladkou vodou, wellness - parní lázně, finská a infračer-
vená sauna, vířivka, masáže, kosmetický salon, dětské hřiště. Poznámka: lehátka 
a slunečníky u bazénu ZDARMA v omezeném množství. 

ME-050P / cena za oSobU/t ýden (kč)                                           od  12 390 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTu
oSoB

26.5.-7.7. — 7.7.-14.7. 14.7.-4.8. — 4.8.-11.8. 11.8.-18.8.

— 8.9.-15.9. — 25.8.-8.9. 18.8.-25.8. — —

Snídaně

1/2 SWC-St 2 12 390 12 890 14 890 16 690 17 590 17 990 18 890
1/2 SWCB-St 2 13 690 14 390 16 490 18 390 19 490 19 890 20 990
1/2 SWCBM-St 2 14 690 15 290 17 590 19 690 20 790 21 190 22 290
1/2+1 SWCB-Su 2 18 690 20 890 23 890 27 590 29 390 29 890 31 690
1/2+1 SWCBM-Su 2 20 990 23 390 26 190 29 890 31 990 32 790 34 990
PoloPenze

1/2 SWC-St 2 14 890 15 390 17 490 19 190 20 190 20 490 21 490
1/2 SWCB-St 2 16 190 16 890 18 990 20 990 21 990 22 390 23 490
1/2 SWCBM-St 2 17 190 17 890 20 190 22 290 23 390 23 690 24 790
1/2+1 SWCB-Su 2 21 290 23 490 26 390 30 190 31 890 32 490 34 190
1/2+1 SWCBM-Su 2 23 590 25 890 28 690 32 490 34 590 35 390 37 490
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě od 2 do 12 let na přistýlce - sleva 50 %. Osoba 
od 12 let na přistýlce - sleva 10 %. zVláŠtní SleVy: v termínu do 28.5. a od 1.10. vám poskytneme mimořádnou 
slevu 15 %.

DopRAvA:   

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x snídani/7x polopenzi, pobytovou taxu, zákonné 
pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/
den. Na vyžádání - dětská postýlka (cca 5 EuR/den) - platba na místě.

20 vZDálenost 
oD Moře

wi-fi
ZDARMAkliMAtiZAce venkovní 

bAZén

Poloha: nově zrekonstruovaný hotel se nachází v bezprostřední blízkosti moře, cca 
200 m od centra města Tivat. VybaVení: restaurace, lobby bar, vyhlášená rybí re-
staurace s vinotékou, kongresový sál, TV místnost, směnárna, sejf, výtah, městské 
parkoviště. UbytoVání: klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, telefonem, 
minibarem, SAT TV, WI-FI, s možností přistýlky. StraVoVání: snídaně formou bu-
fetu. Pláž: oblázková, betonová plata, cca 5 m. Hotel má vlastní soukromou pláž 
- lehátka a slunečníky ZDARMA (v omezeném množství). SPort: lázeňské centrum 
- hydromasážní bazén, finská sauna, parní lázeň (za poplatek), relaxační salonek, 
masáže (za poplatek), moderní fitness.

ME-007P / cena za oSobU/t ýden (kč)                                           od  10 590 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTu
oSoB

7.4.-2.6. 8.9.-15.9. 2.6.-7.7. 25.8.-8.9. 7.7.-25.8.

15.9.-17.10. — — — —

1/2 SWC-St 2 10 590 11 690 12 290 13 690 16 490
1/2 SWCM 2 11 690 13 190 13 990 15 490 18 190
1/2+1 SWCM-Su 2 13 490 14 690 15 990 17 190 20 690
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. SleVy Pro Pokoj 1/2+1 SWcm: dítě od 2 do 
12 let na přistýlce - sleva 50 %. Osoba od 12 let na přistýlce - sleva 10 %. zVláŠtní SleVy: v termínu do 26.5.  
a od 15.9. vám poskytneme slevu 15 % při pobytu na min. 7 nocí - lze sčítat se slevou za včasný nákup.

DopRAvA:     2 990 Kč (z Brna 2 790 Kč) trasa B, C 

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x snídani, pobytovou taxu, přihlašovací poplatek, 
zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 kč/den, nad 18 let 
- 40 kč/den. Ceny ubytování s polopenzí a plnou penzí na www.ckvt.cz.

hotel Palma 

kliMAtiZAce5 vZDálenost 
oD Moře

pláž  
pRo Děti

wi-fi
ZDARMA

–15 % do 31. 12.

–10 % do 31. 3.

–15 % do 31. 12.

–10 % do 31. 3.

wellnesswellness
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černá hora  >  JAZ – BUDvANSKÁ RIvIJÉRA / BUDvA

hotel Poseidon Vybrané apartmány a pokoje Budva 

Poloha: soukromé apartmány a pokoje v Budvě, s různou orientací a vzdáleností 
od moře. VybaVení: v blízkosti - parkoviště, restaurace, market, směnárny. Ubyto-
Vání: klimatizované 2-3 lůžkové pokoje, se sprchou a WC, SAT TV, s balkonem nebo 
terasou. klimatizované apartmány typ 1/2 STuDIo – 2lůžkový pokoj, typ – 1/3 
STuDIo – 2lůžkový pokoj s rozkládacím gaučem, typ 1/2+2 AP – 2lůž¬ková ložnice 
a denní místnost s přistýlkou (rozkládací gauč pro dvě osoby), typ 1/4 AP - dva 
2lůžkové pokoje a denní místnost, vždy vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC, SAT 
TV, balkon nebo terasa. StraVoVání: vlastní. Pláž: písčito-oblázková, vzdálená cca 
500-1000 m, sprchy na pláži. SPort: sportovní vyžití dle místní nabídky. Poznámka: 
ručníky nejsou součástí vybavení apartmánů.

ME-0081, ME-008S / cena za oSobU/t ýden (kč) od 2 890 Kč / os.
APARTMáN /Pokoj

PřI
 PočTu
oSoB

12.5.-9.6. 9.6.-30.6. 30.6.-14.7. 14.7.-18.8.

15.9.-27.10. 1.9.-15.9. 18.8.-1.9. —

Me-0081 - aPaRTMÁnY BUdVa

1/2 StuDIO 2 3 590 4 690 5 690 6 690
1/3 StuDIO 3 2 990 3 490 4 490 4 990
1/2+2 AP 4 2 890 3 190 3 890 4 490
1/4 AP 4 3 490 3 990 4 690 5 390
Me-008S - PoKoJe BUdVa

1/2 SWCB 2 2 890 3 590 3 990 4 490
1/3 SWCB 3 2 890 3 590 3 990 4 490
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko - ZDARMA.

DopRAvA:  8 990 Kč (PHA)    2 990 Kč (z Brna 2 790 Kč) trasa B, C   

cena zahrnUje: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vy-
bavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu, zákonné 
pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včet-
ně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den.

500 vZDálenost 
oD Moře

pláž  
pRo Děti

pláž  
pRo Děti

Poloha: u jedné z nejkrásnějších pláží černé Hory, v klidném místě, cca 5 km se-
verně od Budvy. VybaVení: restaurace, terasa, směnárna, WI-FI na terase hotelu 
ZDARMA, parkoviště. UbytoVání: prostorné klimatizované 2-5lůžkové pokoje se 
sprchou a WC, LCD SAT TV, minibarem, telefonem, balkonem. StraVoVání:  snídaně 
a večeře formou bufetu s možností dokoupení obědů. Pláž: hotelová oblázkovo-
-písčítá pláž, cca 20 m, sprchy na pláži. V blízkosti pláž Fkk. SPort: vodní sporty, 
fotbalové hřiště, plážový volejbal a další sportovní využití dle místní nabídky. Po-
známka: parkoviště ZDARMA. Slunečník a 2 lehátka na pláži/pokoj - ZDARMA.

ME-046P-3 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 6 190 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTu
oSoB

2.6.-9.6. 9.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-14.7. 14.7.-25.8.

22.9.-20.10. 15.9.-22.9. 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. — —

1/2 SWCB 2 7 490 8 190 8 990 10 290 11 290 12 390 12 990
1/3 SWCB 3 6 690 7 190 7 990 8 890 9 490 10 290 10 890
1/4 SWCB 4 6 390 7 190 7 790 8 490 8 990 9 790 10 290
1/5 SWCB 5 6 190 6 690 7 290 7 990 8 690 9 190 9 490
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně denně

SleVy Pro Pokoj 1/2: dítě do 3 let bez lůžka s polopenzí – ZDARMA.  SleVy Pro Pokoje 1/3, 1/4 a 1/5: 
dítě do 3 let na lůžku se 2 dospělými – ZDARMA. Dítě od 3 do 5 let se 2 dospělými na pevném lůžku – sleva 50 
%. Dítě od 5 do 7 let se 2 dospělými na pevném lůžku – sleva 30 %. Dítě od 7 do 12 let se 2 dospělými na pevném 
lůžku – sleva 20 %. V případě pobytu na minimálně 10 nocí v období 16.5.-20.6. a 10.9.-30.9. vám poskytneme 
mimořádnou 10 % slevu.

DopRAvA:  8 990 Kč (PHA)    2 990 Kč (z Brna 2 790 Kč) trasa B, C   

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovní pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den, obědů – 1790 
kč/os./týden.

20 vZDálenost 
oD Moře kliMAtiZAcekliMAtiZAce wi-fi

ZDARMA

–10 % do 31. 12.
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Vybrané apartmány a pokoje Budva 

Doporučujeme pro rodiny s dětmi Poloha: areál byl postaven jako malé ho-
telové městečko s vlastními uličkami, kte-

ré jsou obklopeny různými typy apartmánu. Hotelový areál se nachází v malebném zá-
livu, cca 500 m jižně od centra starobylého města Budva. VybaVení: několik restaurací, 
bary, kavárny, markety, taneční terasa, parkoviště. WI-FI ZDARMA. UbytoVání: klimati-
zované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, TV, telefonem, fénem, minibarem, některé 
s balkonem. klimatizované pokoje 1/2+2 AP – prostornější 2lůžkový pokoj s možností 
přistýlky pro děti do 12 let (rozkládací gauč), typ 1/2+2 AP-B s balkonem. Pokoje mají 
sejf. StraVoVání: polopenze - snídaně a večeře formou bufetu v centrální restauraci. 
Možnost dokoupení služeb ALL INCLuSIVE - snídaně, oběd, večeře, místní alkoholické 
a nealkoholické nápoje podávané od 10:00 do 23:00, odpolední občerstvení (koláč). 
Pláž: 2 km dlouhá písčito-oblázková, vhodná pro děti, cca 150 m od areálu. SPort: 
v areálu - 2 bazény s mořskou vodou (bazény s tobogány jsou přístupné klientům 4* 
pokojů), tenisové kurty, stolní tenis, hřiště pro míčové hry, dětské hřiště, animace, tobo-
gán, vodní sporty. Poznámka: pobyt vhodný pro všechny generace. Mladá generace 
uvítá bohatý noční život, střední generaci muže vyhovovat široká nabídka restaurací, 
obchodů a zábavy, starší generaci blízkost pláží a nabídka fakultativních výletu po čer-
né Hoře. Parkoviště za poplatek cca 4 EuR/den.

ME-003P / cena za oSobU/t ýden (kč) od 5 490 Kč / os.
Pokoj
APARTMáN

PřI
 PočTu
oSoB

kATEGoRIE
21.4.-2.6. 2.6.-9.6. 9.6.-16.6. 16.6.-23.6. 23.6.-30.6. — 30.6.-25.8.

22.9.-13.10. 15.9.-22.9. — 8.9.-15.9. 1.9.-8.9. 25.8.-1.9. —

1/2+1 SWC 2 ***+ 5 490 5 990 8 490 8 990 9 490 11 490 11 990
1/2+1 SWCB 2 ***+ 5 990 6 490 8 990 9 490 9 990 11 990 12 490
1/2+2 AP 2 ***+ 6 490 6 990 9 490 9 990 10 490 12 490 12 990
1/2+2 AP-B 2 ***+ 6 990 7 490 9 990 10 490 10 990 12 990 13 490
1/2+1 SWC 2 **** 5 990 6 490 9 490 9 990 10 990 12 990 13 490
1/2+1 SWCB 2 **** 6 490 6 990 9 990 10 490 11 490 13 490 13 990
1/2+2 AP 2 **** 7 490 7 990 10 990 11 490 12 490 14 490 14 990
1/2+2 AP-B 2 **** 7 990 8 490 11 490 11 990 12 990 14 990 15 490
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně denně
SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě 2-12 let na 1. i 2. přistýlce - sleva 50 %. 
Osoba od 12 let se 2 dospělými - sleva 10 %. Dítě do 12 let v pokoji s 1 dospělými - sleva 30 %. zVláŠtní SleVy: 
v termínu do 9.6. a od 8.9. cena pobytu zahrnuje mimořádnou slevu 15 %.

DopRAvA:  8 990 Kč (PHA)    2 990 Kč (z Brna 2 790 Kč) trasa B, C   

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoba do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den, služby ALL 
INCLuSIVE do 9.6. a od 15.9. – 1700 kč/os./týden, 9.6.-30.6. a 1.9.-15.9. – 2200 kč/
os./týden, 30.6.-1.9. – 2700 kč/os./týden. 

černá hora  >  BUDvA 

komplex Slovenska Plaža +/

Dítě 
ZDARMA 150RoDinné 

pokoje
vZDálenost 
oD Moře

All 
inclusive kliMAtiZAce wi-fi

ZDARMA
venkovní 
bAZén

–10 % do 31. 12.

–7 % do 28. 2.

–5 % do 31. 3.

Při zakoupení letecké 
dopravy a ubytování 
vám poskytneme
níže uvedené slevy
na ubytování i dopravu.

Nelze kombinovat se slevou 
za včasný nákup.

–5 %  do odletu

Při zakoupení letecké 
dopravy a ubytování
vám poskytneme
níže uvedené 
na ubytování i dopravu.

Nelze kombinovat se slevou 
za včasný nákup.

–5 %

letecky

výhodNě
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černá hora  >  BUDvA

hotel Budva hotel Adria 

35050 vZDálenost 
oD Moře

vZDálenost 
oD Moře kliMAtiZAcekliMAtiZAce wellnesswellness wi-fi

ZDARMA
wi-fi
ZDARMA

Doporučujeme pro náročné Poloha: moderní hotel se nachází v sa-
motném centru města Budva, cca 700 

m od historického centra. Hotel je situovaný v nákupním centru TQ Plaza s množ-
stvím obchodů, barů a multikina. VybaVení: restaurace, bary, obchody, kavárny, 
směnárna, terasa, garáž, parkoviště. UbytoVání: luxusní prostorné klimatizované 
2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, WI-FI, minibarem a kávovarem, telefo-
nem, sejfem, fénem, prostorným balkonem, s možností přistýlky. Pokoj 1/2+2 FA-
MILY - klimatizovaný 2lůžkový pokoj s rozkládacím gaučem (160 x 200 cm) vhodný 
pro 2 děti nebo 1 dospělou osobu. Pokoj 1/2+3 Deluxe Suite - 2lůžkový pokoj 
a denní místnost s rozkládacím gaučem a přistýlkou (100 x 200 cm) vhodné pro 3 
děti nebo 2 dospělé osoby. StraVoVání: snídaně formou bufetu, s možností dokou-
pení večeře (formou bufetu). Pláž: písčitá, cca 350 m. SPort: sluneční terasa s le-
hátky a slunečníky (v omezeném množství), 2 vířivky, sportovní vyžití dle místní 
nabídky. Poznámka: parkování v areálu ZDARMA - rezervace nutná.

ME-008A / cena za oSobU/t ýden (kč) od 7 590 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTu
oSoB

1.4.-5.5. 5.5.-2.6. 2.6.-7.7. 7.7.-25.8.

13.10.-31.10. 22.9.-13.10. 25.8.-22.9. —

1/2+1  SWCB 2 7 590 8 790 13 190 16 990
1/2+2 FAMIly 2 10 490 11 990 18 290 23 590
1/2+3 DEluxE SuItE 2 13 590 15 690 23 590 30 490
1/1 SWCB 1 11 190 12 990 19 590 26 890
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. SleVy Pro Pokoj 1/2+1: dítě do 18 let na přistýlce 
- ZDARMA. Dospělá osoba na přistýlce - sleva 20 %. SleVy Pro Pokoj 1/2+2 a 1/2+3: dítě do 18 let na přistýlce 
- ZDARMA. Dospělá osoba na přistýlce - sleva 50 %. 

DopRAvA:  8 990 Kč (PHA)    2 990 Kč (z Brna 2 790 Kč) trasa B, C   

cena zahrnUje: 7x ubytování , 7x snídani, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den, večeří: dítě 
do 12 let - 1990 kč/os./týden, osoba nad 12 let - 3790 kč/os./týden. Na vyžádání: 
dětská postýlka 5 EuR/den.

Doporučujeme pro náročné Poloha: nově zrekonstruovaný hotel se 
nachází v historickém centru města 

Budva.VybaVení: restaurace, aperitiv bar, plážový bar, noční klub, kosmetický sa-
lón, WI-FI v celém hotelu, terasa, parkoviště. UbytoVání: moderně zařízené klimati-
zované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, telefonem, minibarem, fénem, 
sejfem, WI-FI, některé s balkónem. StraVoVání: snídaně formou bufetu, s možnos-
tí dokoupení večeří (formou bufetu). Pláž: oblázková, cca 50 m. SPort: venkovní 
bazén se sladkou vodou, fitness, wellness centrum: sauna, masáže (za poplatek). 
Poznámka: hotel vhodný pro náročnou klientelu hledající bohatý denní i noční ži-
vot. Parkoviště ZDARMA.

ME-037B / cena za oSobU/t ýden (kč)                                        od 10 390 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTu
oSoB

7.4.-5.5. 5.5.-26.5. 26.5.-16.6. 16.6.-7.7. 7.7.-25.8.

22.9.-27.10. — 15.9.-22.9. 25.8.-15.9. —

1/2 SWC - St 2 10 390 11 890 14 190 17 290 25 690
1/2 SWCBM - St 2 11 590 12 990 15 390 18 590 26 990
1/2 SWCB - Su 2 17 490 18 990 21 290 24 990 33 390
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě od 2 do 4 let bez lůžka se snídaní - ZDARMA. 

DopRAvA:  8 990 Kč (PHA)    2 990 Kč (z Brna 2 790 Kč) trasa B, C   

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x snídani, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den, večeří - 2890 
kč/os./týden.

Dítě 
ZDARMA

Dítě 
ZDARMA

Hotel Mogren – Budva na www.ckvt.cz   

–15 % do 31. 12.

–10 % do 31. 3.

–15 % do 31. 12.

–10 % do 31. 3.
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hotel Adria 

černá hora  >  BečIćI

hotel Splendid a Spa Resort hotel Montenegro-Beach Resort 

50 30vZDálenost 
oD Moře

vZDálenost 
oD MořekliMAtiZAce kliMAtiZAceAll 

inclusive wellness wellness wi-fi
ZDARMA

wi-fi
ZDARMA

Poloha: moderní hotel, patřící mezi nejkvalitnější na pobřeží černé Hory, v centru 
Bečići, které je spojeno cca 1,5 km dlouhou pobřežní promenádou s městečkem 
Budva. VybaVení: restaurace, aperitiv bar, kavárna a cukrárna, společenské salónky, 
TV místnost, WI-FI ZDARMA, směnárna, kosmetický salon, terasa, výtah, hlídané 
parkoviště. UbytoVání: klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, balkonem, 
SAT TV, minibarem, telefonem, fénem, sejfem, s možností přistýlky (vhodná pouze 
pro dítě do 12 let). StraVoVání: polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, služby 
ALL INCLuSIVE - plná penze formou bufetu, k obědu a večeři místní nealkoholické 
nápoje a místní pivo, víno, v době od 16:00 do 18:00 odpolední občerstvení - káva, 
čaj, dezert, místní nealkoholické a alkoholické nápoje - pivo, víno. Pláž: písčito-
-oblázková, cca 50 m, sprchy na pláži, část pláže je vyhrazena pouze pro hotelové 
hosty. SPort: dva venkovní bazény a vnitřní se sladkou vodou, dětský bazén, mož-
nost využití wellness služeb - whirlpool, fitness, sauna, masáže, animace, plážový 
volejbal, dětské hřiště, vodní sporty. Poznámka: lehátka a slunečníky na hotelové 
pláži a u bazénu ZDARMA (v omezeném množství).

ME-006M / cena za oSobU/t ýden (kč)                                            od 9 990 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTu
oSoB

7.4.-2.6. — 2.6.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-21.7. — 21.7.-18.8.

— 29.9.-27.10. 15.9.-29.9. 1.9.-15.9. — 18.8.-1.9. —

PoloPenze

1/2+1 SWCB 2 9 990 10 390 12 990 15 990 18 790 18 990 20 490
all inclUSiVe

1/2+1 SWCB 2 11 990 12 290 14 890 17 990 20 790 20 990 22 490
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě od 2 do 12 let na přistýlce - sleva 50 %. Dítě 
do 12 let s 1 dospělým - sleva 25 %. Dítě do 12 let s 1 dospělým a jedním dítětem do 12 let - sleva 50 %. Osoba na 
přistýlce - sleva 10 %. zVláŠtní SleVy: v termínu do 8.6. a od 22.9. vám bude poskytnuta mimořádná sleva 15 %, 
tuto slevu nelze kombinovat se slevou za včasný nákup.

DopRAvA:  8 990 Kč (PHA)    2 990 Kč (z Brna 2 790 Kč) trasa B, C   

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi/služby ALL INCLuSIVE, pobytovou taxu, 
zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního po-
jištění včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 
kč/den. Na vyžádání: dětská postýlka ZDARMA. 

*AkCE platí pro termíny pobytů do 1.7. a od 1.9., v ostatních termínech sleva 10 %
**AkCE platí pro termíny pobytů do 1.7. a od 1.9., v ostatních termínech sleva 5 %

Doporučujeme pro náročné Poloha: moderní luxusní hotel v centru 
Bečići, pobřežní promenádou spojen 

s městečkem Budva. VybaVení: tři restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar, TV 
místnost, WI-FI ZDARMA, výtah, konferenční centrum, taneční terasa, bankomat.  
UbytoVání: luxusní klimatizované 2lůžkové pokoje s možností přistýlky, se sprchou 
a WC, balkonem, SAT TV, minibarem, telefonem, fénem, sejfem. 1/2+1 SWCB pool 
- pohled na bazén, 1/2+1 PREM - pohled na moře. StraVoVání: polopenze - snídaně 
a večeře formou bufetu. Plná penze - snídaně, oběd a večeře formou bufetu (na 
ceny plné penze se informujte na www.ckvt.cz.) Pláž: písčito-oblázková hotelová 
pláž s využitím výhradně hotelových lehátek a slunečníků ZDARMA, cca 30 m, 
vhodná pro děti, sprchy na pláži. SPort: 3 venkovní a 3 vnitřní bazény se sladkou 
vodou, dětský bazén, animace, volejbalové hřiště, tenisové kurty, stolní tenis, vodní 
sporty, wellness centrum - whirlpool, finská sauna, bio sauna, masáže, solárium, 
fitness, relaxační zóna, kosmetický salón. Poznámka: lehátka a slunečníky u bazénu 
ZDARMA (v omezeném množství). 

ME-006S / cena za oSobU/t ýden (kč)                                        od  20 690 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTu
oSoB

6.1.-26.5. 26.5.-2.6. 2.6.-30.6. — 30.6.-28.7. — 28.7.-18.8.

30.9.-24.12. — 1.9.-30.9. 25.8.-1.9. — 18.8.-25.8. —

1/2+1 SWCB 2 20 690 21 290 24 990 29 290 30 190 30 390 41 790
1/2+1 SWCBM 2 22 990 23 790 28 490 33 990 35 190 35 390 46 790
1/2+1 SWCB - BAzén 2 20 690 21 390 26 190 31 590 32 690 32 890 44 290
1/2+1 SWCBM - PrEM 2 25 490 26 190 30 890 36 390 37 590 37 790 49 290
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez lůžka a stravy - ZDARMA.  Dítě od 2 do 12 let na přistýlce - sleva 50 %. Dítě do 12 let s 
1 dospělým - sleva 25 %. Dítě do 12 let s 1 dospělým a jedním dítětem do 12 let - sleva 50 %. Osoba na přistýlce - 
sleva 10 %. zVláŠtní SleVy:  v termínu 1.4 - 8.6. a 22.9. - 30.10. vám bude poskytnuta mimořádná sleva 15 %, 
tuto slevu nelze kombinovat se slevou za včasný nákup.

DopRAvA:  8 990 Kč (PHA)    2 990 Kč (z Brna 2 790 Kč) trasa B, C   

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, zákonné pojištění 
dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně po-
jištění storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 kč/den, nad 18 let - 40 kč/den. Na 
vyžádání: dětská postýlka ZDARMA.

*AkCE platí pro termíny pobytů do 1.7. a od 1.9., v ostatních termínech sleva 10 %
**AkCE platí pro termíny pobytů do 1.7. a od 1.9., v ostatních termínech sleva 5 %

Hotel Mogren – Budva na www.ckvt.cz   

–15 % do 31. 12.*

–10 % do 31. 3.**

–15 % do 31. 12.*

–10 % do 31. 3.**
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černá hora  >  BečIćI

hotel tara  a vily Magnolia 

100RoDinné 
pokoje

vZDálenost 
oD Moře

wi-fi
ZDARMAkliMAtiZAce

Vily Magnolia

Pokoj Magnolia

venkovní 
bAZén

pláž  
pRo Děti

Napsali nám …
Ubytování na velmi slušné úrovni, personál je ochotný, vstřícný. Strava velmi 
chutná a pestrá. Tím, že opakovaně jezdíme do stejného hotelu, vlastně vyjadřu-
jeme spokojenost se službami hotelu Tara. Po této stránce nelze hotelu, ani jeho 
zaměstnancům nic vytknout.  L.V.S., PRAHA

Poloha: hotel (ME-025T) a vily (ME-025M) se nachází v centru Bečići, které je 
spojeno cca 1,5 km dlouhou pobřežní promenádou s městečkem Budva. Vyba-
Vení: směnárna, aperitiv bar, kosmetický salón, TV místnost, parkoviště, WI-FI 
ZDARMA. UbytoVání: VILY - klimatizované 2lůžkové pokoje s možností přistýlky 
(pro dítě do 12 let), HoTEL - klimatizované 1-4lůžkové pokoje, vždy se sprchou 
a WC, SAT TV, minibarem, telefonem, WI-FI ZDARMA, fénem, sejfem. Pokoje SWC 
mají francouzský balkon, typ 1/4 FAMILY - 2lůžková ložnice a denní místnost 
s rozkládacím gaučem vhodným pro 2 děti do 12 let. StraVoVání: polopenze - 
snídaně a večeře formou bufetu, k večeři ZDARMA místní víno, džus, voda, ceny 
ubytování se službou ALL INCLuSIVE na www.ckvt.cz. Pláž: písečná, cca 100 m, 
sprchy na pláži. SPort: venkovní bazén se sladkou vodou, dětský bazén, fitness, 
tenisové kurty, masáže. Poznámka: v ceně je zahrnuto zapůjčení 2 lehátek a 1 
slunečníku na pláži. Ručníky na pláži za poplatek 0,5 EuR/ručník. Lehátka a slu-
nečníky u bazénu ZDARMA v omezeném množství.

ME-025t / cena za oSobU/t ýden (kč) od 8 390 Kč / os.
Pokoj / VILY

PřI
 PočTu
oSoB

12.5.-26.5. 26.5.-2.6. 2.6.-16.6. 16.6.-7.7. — 7.7.-14.7. 14.7.-25.8.

— — 15.9.-22.9. 1.9.-15.9. 25.8.-1.9. — —

Me-025T– hoTel TaRa

1/2 SWC 2 10 390 12 790 13 590 14 790 15 690 16 990 17 990
1/3 SWC 3 10 390 12 790 13 590 14 790 15 690 16 990 17 990
1/2 SWCBM 2 11 590 13 990 14 890 15 990 16 990 18 390 19 390
1/3 SWCBM 3 12 890 15 490 16 190 17 490 18 390 19 790 20 690
1/1 SWC 1 13 290 17 890 19 790 21 890 23 290 25 290 26 690
1/4 FAMIly 4 8 390 10 390 10 990 11 990 12 690 13 790 14 490
Me-025M - VilY MaGnolia

1/2+1 SWCB 2 9 890 12 190 12 990 14 290 15 190 16 590 17 490
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně denně

SleVy Pro hotel: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. SleVa Pro Pokoj 1/2: dítě od 2 
do 7 let s 1 dospělým - sleva 50 %. SleVy Pro Pokoj 1/3: dítě od 2 do 7 let se 2 dospělými v období do 16.6. 
a od 15.9. - ZDARMA, 16.6.-15.9. - sleva 70 %. Dítě od 7 do 12 let se 2 dospělými - sleva 30 %. Osoba od 12 let se 
2 dospělými - sleva 10 %. SleVy Pro VIlU: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA, dítě do 7 let 
se 2 dospělými ZDARMA, dítě od 7 do 12 let se 2 dospělými - sleva 30 %, dítě do 7 let s 1 dospělým - sleva 50 %. 
zVláŠtní SleVy: v případě pobytu na 8 a více nocí lze poskytnout 5 % slevu, tuto slevu lze kombinovat se slevou 
za včasný nákup.

DopRAvA:  8 990 Kč (PHA)    2 990 Kč (z Brna 2 790 Kč) trasa B, C   

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 kč/den, nad 18 let - 40 kč/den.

–15 % do 31. 12.

–10 % do 31. 3.

Sčítejte se slevou 5 % 
na 8 a více nocí

+
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černá hora  >  BečIćI

hotel Mediteran hotel Iberostar Bellevue 

kliMAtiZAce kliMAtiZAceDítě 
ZDARMA 100 100vZDálenost 

oD Moře
vZDálenost 
oD Moře

pláž  
pRo Děti

pláž  
pRo Dětiwellness All 

inclusive

Doporučujeme pro náročné Poloha: moderní hotel, v oblíbeném 
turistickém centru s četnými možnost-

mi zábavy, spojen cca 1,5 km dlouhou pobřežní promenádou s městečkem Budva. 
VybaVení: restaurace, aperitiv bar, sejf, taneční terasa, WI-FI ZDARMA, hlídané 
parkoviště u hotelu ZDARMA. UbytoVání: klimatizované 2lůžkové pokoje se spr-
chou a WC, balkonem, SAT TV, WI-FI, telefonem, fénem, sejfem za poplatek 
a s možností přistýlky. klimatizace v provozu pouze v 7. a 8. měsíci. Pokoj s označe-
ním GARDEN - výhled do zahrady, SW - pohled na moře. StraVoVání: služby ALL 
INCLuSIVE - plná penze formou bufetu, možnost konzumace místních nealkoholic-
kých a alkoholických nápojů 10:00- 24:00, v baru u bazénu 10:00-18:00, v hotelo-
vém baru na pláži 10:00-17:00 (7.-8. měsíci), pozdní oběd 12:30-15:00 (palačinky, 
pizza, saláty, ovoce, zmrzlina), odpolední občerstvení 16:00-18:00 (pizza, sladké 
pečivo, zmrzlina, ovoce). Pláž: písčito-oblázková, cca 100 m. SPort: v areálu - ven-
kovní a vnitřní bazén se sladkou vodou, sauna, masáže, solárium, animace pro děti, 
tenisové kurty, stolní tenis, plážový volejbal, dětské hřiště, hřiště pro míčové hry, 
vodní sporty dle místní nabídky. 

ME-016B / cena za oSobU/t ýden (kč)                                        od 14 790 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTu
oSoB

19.5.-2.6. — 2.6.-9.6. 9.6.-30.6. — 25.8.-1.9. 30.6.-25.8.

— 15.9.-22.9. — — 1.9.-15.9. — —

1/2+1 SWCB 2 14 790 16 190 17 490 19 590 19 790 20 990 24 390
1/2+1 SWCB-GArDEn 2 15 790 16 990 18 790 20 990 20 490 21 990 25 790
1/2+1 SWCBM-SW 2 18 990 20 390 22 190 24 590 24 790 26 290 29 990
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez stravy a lůžka - ZDARMA. Dítě od 2 do 15 let se 2 dospělými - sleva 75 %. Osoba od 15 let 
na přistýlce se 2 dospělými - sleva 20 %. SleVy Pro Pokoj 1/2+1 SWcb: dítě od 2 do 7 let s 1 dospělým - sleva 
30 %. Dítě od 7 do 15 let s 1 dospělým - sleva 20 %. Dítě od 2 do 7 let na přistýlce s 1 dospělým a 1 dítětem - sleva 
50 %. Dítě od 7 do 15 let na přistýlce s 1 dospělým a 1 dítětem - sleva 30 %.

DopRAvA:  8 990 Kč (PHA)    2 990 Kč (z Brna 2 790 Kč) trasa B, C   

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x služby ALL INCLuSIVE, pobytovou taxu, zákonné 
pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včet-
ně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den.

*AkCE platí pro termíny pobytů do 28.7. a od 21.8., v ostatních termínech sleva 5 %.

Doporučujeme pro náročné Poloha: luxusní hotel, v samém centru 
Bečiči, spojen cca 1,5 km dlouhou po-

břežní promenádou s městečkem Budva. V ybaVení: několik restaurací, plážová re-
staurace, bary, kavárna, taneční terasa, sejf, kongresový sál, WI-FI ZDARMA, kos-
metický a kadeřnický salón, lékárna, placené hlídané parkoviště u hotelu. 
Uby toVání: klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, telefonem, 
fénem, sejfem, minibarem, internetovou přípojkou, některé s možností přistýlky 
a balkónem. Pokoje 1/2 SWCBM DELuX - cca 24m2 pokoj s vlastním balkonem, vý-
hledem na bazén a částečným výhledem na moře nebo zahradu. Str aVoVání: služ-
by ALL INCLuSIVE - snídaně, oběd a večeře formou bufetu, místní točené alkoholic-
ké a nealkoholické nápoje od 8 do 23 hodin (pivo, víno, voda, džus). Na pobyty se 
snídaní a polopenzí se informujte na www.ckvt.cz. Pl á ž: písčito-oblázková, cca 
100 m, část pláže je rezervována pouze pro hotelové hosty s využitím výhradně 
hotelových lehátek a slunečníků ZDARMA. SPort: venkovní a vnitřní bazén se 
sladkou vodou, lehátka a slunečníky u bazenénu ZDARMA (v omezeném množství), 
dětský bazén, možnost využití wellness služeb - whirlpool, sauna, masáže, solári-
um, fitness, v blízkosti - tenisové kurty, půjčovna jízdních kol, vodní sporty, aqua-
park (otevřen 15.6.-15.9.). Vstup do aquaparku pro hotelové hosty v uvedeném 
termínu ZDARMA. Poznámk a: vratná kauce 100 EuR/pokoj - platba na recepci 
(v případě ponechání pasu po dobu pobytu na recepci se kauce neplatí). Povinný 
doplatek za dítě do 2 let 5 EuR/den - platí se na místě (dítě má postýlku).

ME-005M / cena za oSobU/t ýden (kč)                                          od 13 190 Kč / os
Pokoj

PřI
 PočTu
oSoB

5.5.-2.6. 2.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-25.8.

29.9.-27.10. 25.8.-29.9. — —

1/2 SWC 2 13 190 16 290 17 590 20 990
1/2+1 SWCB-St 2 13 890 17 290 18 590 22 290
1/2 SWCBM 2 14 690 18 590 19 890 23 590
1/2 SWCBM DElux 2 15 390 19 190 20 990 25 990
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně

SleVy: dítě od 2 do 12 let se 2 dospělými - sleva 50 %. Osoba od 12 let na se 2 dospělými - sleva 30 %. Dítě od 2 
do 12 let s 1 dospělým - sleva 20 % v pokojích bez přistýlky.

DopRAvA:  8 990 Kč (PHA)    2 990 Kč (z Brna 2 790 Kč) trasa B, C   

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x služby ALL INCLuSIVE, pobytovou taxu, přihlašo-
vací poplatek, zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: 
cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, 
nad 18 let – 40 kč/den.

venkovní 
bAZén

–10 % do 31. 3. –10 % do 31. 12.*
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Poloha: apartmánový dům ve městečku Sveti Stefan, s výhledem na ostrov Sv. 
Stefan. VybaVení: parkování přímo u vily ZDARMA, v blízkosti - minimarket, restau-
race, směnárna. UbytoVání: klimatizované apartmány, typ 1/3 AP - 2lůžková lož-
nice a denní místnost s rozkládacím gaučem. Typ 1/4 AP cca 45 m2 - dva 2lůžkové 
pokoje, typ 1/4+2 AP cca 80 m2 - dva 2lůžkové pokoje a denní místnost s rozkláda-
cím gaučem pro dvě osoby, apartmán má dvě koupelny. Vždy vybavený kuchyňský 
kout, sprcha a WC, SAT TV, WI-FI ZDARMA, s balkonem nebo terasou. StraVoVání: 
vlastní. Pláž: oblázkovo-písčitá, cca 500 m, sprchy na pláži. SPort: sportovní vyžití 
dle místní nabídky. Poznámka: prodej na vyžádání.

ME-0085 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 3 690 Kč / os.
APARTMáN 

PřI
 PočTu
oSoB

2.6.-7.7. 7.7.-14.7. 14.7.-1.9.

1.9.-29.9. — —

1/3 AP 3 3 690 3 990 4 690
1/4 AP 4 3 790 4 290 4 990
1/4+2 AP 4 5 290 5 990 6 990
Osoba na přistýlce 590 590 590
Možné nástupy na pobyt denně denně denně

DopRAvA:   

cena zahrnUje: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vy-
bavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu, zákonné 
pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včet-
ně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den.

Poloha: moderní apartmánový dům v městečku Sveti Stefan. VybaVení: v blízkosti 
restaurace, parkoviště přímo u vily, minimarket. UbytoVání: klimatizovaný apartmá-
ný 1/3+1 AP LuX - 2lůžková ložnice, denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 
osoby, umístěn ve 2. patře, vybavený kuchyňský kout, SAT  TV, sejf, WI-FI ZDARMA, 
2 balkony. StraVoVání: vlastní. Pláž: písčito-oblázková, cca 300 m. SPort: dle míst-
ní nabídky. Poznámka: pobytová taxa - cca 0,8 EuR/os./den a přihlašovací poplatek 
– cca 0,5 EuR/os./pobyt – platí se jednorázově na místě. Prodej na vyžádání. Pobyt 
se psem na vyžádání - platba na místě. Dětská postýlka na vyžádání - ZDARMA.

ME-0321 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 2 290 Kč / os.
APARTMáN 

PřI
 PočTu
oSoB

6.5.-26.5. 26.5.-23.6. -— 23.6.-7.7. 7.7.-21.7. 21.7.-18.8.

-— —- 8.9.-30.9. — 18.8.-8.9. —-

1/3+1 AP-lux 4 2 290 2 790 2 990 3 290 4 390 5 390
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko - ZDARMA. 

DopRAvA:   

cena zahrnUje: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského 
vybavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den.

černá hora  >  SvetI StefAN

Vila Kuljača Vila Kentera 

500 300vZDálenost 
oD Moře

vZDálenost 
oD MořekliMAtiZAce kliMAtiZAcewi-fi

ZDARMA
wi-fi
ZDARMA

pláž  
pRo Děti

pláž  
pRo Děti

hotelový resort Sv. Stefan

Hotelový resort Sveti Stefan  
Kdysi rybářská vesnice černohorského rodu Paštrovićů je nyní nejluxusnějším  
a nejzajímavějším hotelovým městečkem na východním pobřeží Jadranu. Leží 10 
km jihovýchodně od Budvy, pod jadranskou magistrálou, na malém skalnatém 
poloostrůvku, spojeném s pevninou úzkou písečnou šíjí. Hotelová osada se rozrost-
la i na přilehlém pobřeží. Do hotelového městečka mají přístup pouze hosté, kteří 
jsou tu ubytováni, nebo ti, kteří si udělají rezervaci v hotelové restauraci. Mezi Sv. 
Stefanem a dalším velkým letoviskem Petrovac (na Moru) jsou četné drobné zátoky 
s malými plážemi, které jsou mnohdy přístupné jen člunem z moře. Hlavní pláž na 
této lokalitě se nazývá Drobný písek (Drobni pijesak). Písek pláže, která je dlouhá 
250 m a vyvěrá na ní sladkovodní pramen, má nažloutlou barvu a spolu se zdejší 
bohatou vegetací vytváří dojem tropické pláže. 

–5 % do 1. 6.
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černá hora  >  PetROvAc

Náš tip na výlet – Skadarské Jezero  
Jezero na černohorsko-albánských hranicích, jehož necelé dvě třetiny náleží Černé 
Hoře, více než jedna třetina Albánii. Od r. 1983 je národním parkem. Je největším 
jezerem na Balkáně. Má rozlohu asi 391 km2, avšak plocha jezera kolísá podle vod-
ního stavu. Na jaře a na podzim při vysokých vodních srážkách stoupá hladina cca 
o 3 m a povrch na 550 km2. Jezero je současně největší kryptodepresí v Evropě - dno 
je v nejhlubší části až 38 m pod mořskou hladinou. V průměru je však pouze 5 až 
6 m hluboké, jen na některých místech, kterým se zde říká oka, se pohybuje kolem 
40 m. Průměrná teplota vody na povrchu je v létě 22 °C. Na jezeře je asi 50 ostrovů 
a ostrůvků. Na jezeře hnízdí na 270 druhů ptáků, je největší ptačí rezervací v Evropě. 

hotel WGrand +

300 vZDálenost 
oD Moře

wi-fi
ZDARMAkliMAtiZAce

Poloha: moderní hotel s výhledem na Petrovac a jeho pláže. VybaVení: v horním 
patře hotelu - restaurace, terasa na slunění, kavárna, bar, konferenční sál, výtah, 
WI-FI v celém hotelu ZDARMA, parkoviště ZDARMA. UbytoVání: moderní klimati-
zované 2-3lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, minibarem, telefonem, fénem, 
sejfem, balkonem. Některé 3lůžkové pokoje mají minikuchyň. StraVoVání: snídaně 
formou bufetu, polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběr ze 3 menu. Pláž: 
oblázková a písčitá, cca 300 m, sprchy na pláži. SPort: whirlpool, masáže, fitness, 
sauna, vodní sporty.

ME-035W / cena za oSobU/t ýden (kč) od 6 290 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTu
oSoB

STRAVA
7.4.-26.5. 26.5.-2.6. 2.6.-7.7. 7.7.-14.7. 14.7.-1.9.

— — 1.9.-29.9. — —

1/2 SWCB 2 Snídaně 6 290 6 990 8 290 8 990 9 990
1/3 SWCB 3 Snídaně 7 790 8 590 10 290 10 990 11 990

1/2 SWCB 2 Polopenze 6 290 6 990 8 290 8 990 9 990
1/3 SWCB 3 Polopenze 7 790 8 590 10 290 10 990 11 990
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně

SleVy Pro Pokoj 1/2 SWcb: dítě do 7 let bez lůžka - ZDARMA. SleVy Pro Pokoj 1/3 SWcb: 1. dítě do 12 let 
na třetím lůžku se 2 dospělými - ZDARMA. 2. dítě do 12 let bez lůžka - sleva 50 %. 

DopRAvA:  8 990 Kč (PHA)    2 990 Kč (z Brna 2 790 Kč) trasa B, C   

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x snídani/polopenzi, pobytovou taxu, zákonné po-
jištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně 
pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 kč/den, nad 18 let - 40 kč/den. Na 
vyžádání dětská postýlka - ZDARMA.

Dítě 
ZDARMA

hotel castel Lastva 

Poloha: hotel obklopen mediteranskou zelení v centru městečka Petrovac na 
Moru. Hotel v roce 2014 prošel rekonstrukcí. VybaVení: restaurace, plážová restau-
race, aperitiv bar, kongresový sál, terasa, herna pro děti, parkoviště. UbytoVání: 
renovované klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, telefonem, 
minibarem (na vratnou kauci), WI-FI za poplatek, fénem, balkonem. StraVoVání: 
polopenze - snídaně a večeře formou bufetu. Plná penze - snídaně, oběd a večeře 
formou bufetu. Pláž: písčito-oblázková, cca 150 m. SPort: venkovní bazén se sla-
nou vodou, fitness, dětská herna, dětské hřiště, vodní sporty dle místní nabídky. 
Poznámka: parkování za poplatek 10 EuR/den - platí se na místě. 

ME-003C / cena za oSobU/t ýden (kč) od 8 890 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTu
oSoB

STRAVA
7.4.-26.5. 26.5.-2.6. 2.6.-30.6. 30.6.-1.9.

29.9.-27.10. — 1.9.-29.9. —

1/2 SWCBM 2 Polopenze 8 890 9 690 11 790 14 990
1/2 SWCBM 2 Plná penze 10 590 11 390 13 590 16 890
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě do 7 let bez lůžka se 2 dospělými - sleva 50 %. 
Dítě do 12 let na základním lůžku s 1 dospělým - sleva 30 %.

DopRAvA:  8 990 Kč (PHA)    2 990 Kč (z Brna 2 790 Kč) trasa B, C   

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi/plnou penzi, pobytovou taxu, zákon-
né pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 kč/den, nad 18 let - 40 kč/den.

kliMAtiZAce150 venkovní 
bAZén

vZDálenost 
oD Moře

pláž  
pRo Děti

Petrovac  
Je oblíbené letovisko s příjemným podnebím. Nachází se jihovýchodně od Budvy, 
9 km od Sv. Stefanu. Je obklopeno olivovníkovými háji a borovými lesy. Kolem 
zdejšího zálivu se obloukem táhne široká pláž z drobných oblázků a písku, které 
se říká Petrovacká pláž (Petrovačka plaža). Impozantně působí hradba hor, která 
chrání Petrovac před vnitrozemskými klimatickými vlivy. Dva romantické ostrůvky 
Katić a Sveta Nedelja (s kostelíkem) působí velmi malebně.

–15 % do 31. 12.

–10 % do 30. 4.

Sčítejte se slevou 10 % 
na 11 a více nocí

+
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černá hora  >  PetROvAc / SUtOMORe

Poloha: moderní hotel se nachází v centru městečka Petrovac, přímo u pláže, ob-
klopený bohatou středozemní vegetací. VybaVení: restaurace, aperitiv bar, výtah, 
směnárna, sejf na recepci, WI-FI na recepci a lobby baru, terasa. UbytoVání: klima-
tizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, fénem, telefonem, sejfem, mi-
nibarem a balkonem. Pokoje 1/2+1 SWCBM jsou s možností přistýlky. StraVoVání: 
polopenze - snídaně a večeře formou bufetu. Plná penze - snídaně, oběd a večeře 
formou bufetu. Pláž: oblázkovo-písčitá cca 50 m, lehátka a slunečníky na pláži za 
poplatek, sprchy na pláži. SPort: venkovní bazén s mořskou vodou, vnitřní bazén 
se sladkou vodou, wellness spa centrum - sauna, turecké lázně, vířivka, fitness, 
masáže (za popaltek), animace pro děti a dospělé, vodní sporty dle místní nabídky. 
Poznámky: parkování za poplatek 10 EuR/den - platí se na místě.

ME-003l / cena za oSobU/t ýden (kč) od 8 990 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTu
oSoB

31.3.-26.5. 26.5.-2.6. 2.6.-30.6. 30.6.-1.9.

29.9.-27.10. — 1.9.-29.9. —

UBYToVÁní S PoloPenzí

1/2 SWCB 2 8 990 9 290 11 290 16 390
1/2+1 SWCBM 2 9 590 9 790 11 790 16 890
UBYToVÁní S PlnoU Penzí

1/2 SWCB 2 10 790 10 990 12 990 17 990
1/2+1 SWCBM 2 11 290 11 390 13 490 18 690
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě do 7 let na přistýlce se 2 dospělými - sleva 50 %. 
Dítě od 7 do 12 let na přistýlce se 2 dospělými - sleva 30 %. Osoba od 12 let na přistýlce - sleva 10 %. Dítě na základním 
lůžku s 1 dospělým - sleva 30 %..

DopRAvA:  8 990 Kč (PHA)    2 990 Kč (z Brna 2 790 Kč) trasa B, C   

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi/plnou penzi, pobytovou taxu, zákonné 
pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně 
pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 kč/den, nad 18 let - 40 kč/den.

hotel Palas +

kliMAtiZAce50 venkovní 
bAZén

vnitřní 
bAZén

vZDálenost 
oD Moře

pláž  
pRo Děti

pláž  
pRo Děti

Poloha: rekonstruovaný hotel přímo na pláži v centru letoviska Sutomore, cca 6 km 
od historického města Bar. VybaVení: restaurace, aperitiv bar, plážová bar, terasa, 
výtah,sejf,  parkoviště, WI-FI ZDARMA, v blízkosti promenáda s restauracemi, ka-
várnami, obchůdky. UbytoVání: klimatizované 2lůžkové pokoje s možností přistýlky 
(rozkládací křeslo vhodné pro dítě do 12 let), vždy sprcha a WC, LCD TV, WI-FI 
ZDARMA, telefon, sejf, fén, minibar a balkon. Pokoj 1/3+1 SWCB Su - cca 25-28 m2 
- 2 lůžkový pokoj (160x200cm) s rozkládacím křeslem (90x200 cm) s paměťovou pě-
nou. Pokoje označené DE mají panoramatický výhled na moře. StraVoVání: snídaně 
- formou bufetu, polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, plná penze - snídaně, 
oběd, večeře - formou bufetu. Pláž: 1,5 km dlouhá písčito-oblázková pláž, cca 50 m, 
sprchy na pláži. Vlastní hotelová pláž s plážovým servisem (2 lehátka a slunečník na 
pokoj) ZDARMA. SPort: nově postavený venkovní bazén, lehátka a slunečníky u ba-
zénu ZDARMA v omezeném množství, wellness & SPA - jacuzzi, finská a bio sauna, 
parní lážeň, mazáše, fitness, relaxační místnost, vodní sporty dle místní nabídky. 
Poznámka: parkování za poplatek cca 7 EuR/den. Pobytová taxa - cca 1 EuR/os./
den a povinné pojištění - cca 1,5 EuR/os./den - platí se na místě.

ME-042S-3 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 5 390 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTu
oSoB

STRAVA
26.5.-2.6. 2.6.-9.6. 9.6.-30.6. — 30.6.-8.9.

29.9.-6.10. — — 8.9.-22.9. —

1/2+1 SWCB 2 Snídaně 5 990 6 690 7 690 7 990 9 490
1/2+1 SWCBM 2 Snídaně 7 290 8 290 9 590 9 990 11 290
1/2+1 SWCBM DE 3 Snídaně 6 890 7 690 8 690 8 990 10 190
1/3+1 SWCB Su 3 Snídaně 5 390 6 290 7 490 7 690 8 590
1/2+1 SWCB 2 Polopenze 8 390 8 590 8 990 9 290 10 390
1/2+1 SWCBM 2 Polopenze 9 690 10 690 11 990 12 390 13 690
1/2+1 SWCBM DE 3 Polopenze 9 290 9 990 10 990 11 390 12 490
1/3+1 SWCB Su 3 Polopenze 7 790 8 690 9 890 9 990 10 990
1/2+1 SWCB 2 Plná penze 10 290 10 990 11 990 12 390 13 790
1/2+1 SWCBM 2 Plná penze 11 590 12 590 13 890 14 290 15 590
1/2+1 SWCBM DE 3 Plná penze 11 190 11 990 12 990 13 290 14 490
1/3+1 SWCB Su 3 Plná penze 9 690 10 590 11 790 11 990 12 890
Možné nástupy na pobyt So So So So So
SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě 2-12 let na přistýlce platí 3590 Kč/týden/snídaně, 
5990 Kč/týden polopenze, 7890 Kč/týden/plná penze.

DopRAvA:  8 990 Kč (PHA)    2 990 Kč (z Brna 2 790 Kč) trasa B, C   

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x snídani/polopenzi/plnou penzi, zákonné pojištění dle 
zákona č.159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu,osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den.

hotel Sato 

kliMAtiZAce50 vZDálenost 
oD Moře

venkovní 
bAZén

–10 % do 31. 3.
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Poloha: menší hotel ve svahu, tvořen dvěmi budovami v klidném letovisku čanj, 
cca 8 km od Petrovace a 4 km od Sutomore. VybaVení: restaurace, terasa, parkovi-
ště, v blízkosti obchod, sejf, aperitiv bar. UbytoVání: klimatizované 2-3lůžkové po-
koje se sprchou a WC, SAT TV, minibarem, WI-FI ZDARMA, balkonem. StraVoVání: 
polopenze - snídaně a večeře kontinentální. Pláž: dlouhá oblázkovo-písečná, cca 
300 m, sprchy na pláži. SPort: dle místní nabídky. Poznámka: parkování ZDARMA. 
Vhodné pro méně náročnou klientelu. 

ME-040G / cena za oSobU/t ýden (kč) od 4 790 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTu
oSoB

5.5.-2.6. 2.6.-30.6. 30.6.-1.9.

— 1.9.-29.9. —

1/2 SWCB 2 4 790 5 590 5 990
1/3 SWCB 3 4 790 5 590 5 990
Možné nástupy na pobyt denně denně denně

SleVy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě 2-4 roky bez lůžka s polopenzí - ZDARMA. Dítě od 
2 do 12 let na základním lůžku - sleva 70 %. Na pokoji může být ubytováno max. 1 dítě bez lůžka.

DopRAvA:  8 990 Kč (PHA)    2 990 Kč (z Brna 2 790 Kč) trasa B, C   

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den.

hotel a depandance Galeb 

kliMAtiZAce300 vZDálenost 
oD Moře

wi-fi
ZDARMA

Náš tip na výlet – Durmitor a kaňon řeky Tary 
Durmitor i Tara jsou jedinou černohorskou přírodní oblastí, která je pro svou jedi-
nečnost, pro své přírodní hodnoty a nedotčenost zapsány do seznamu světového 
přírodního dědictví organizace UNESCO. Je to opravdu velkolepé pohoří s výrazný-
mi pozůstatky jak ledovcové, tak i tektonické činnosti. Jen málokde v evropských 
horách lze vidět tak výraznou plastičnost zvrásněných vrstev jako v Durmitoru  
na horách Šareni pasovi (Pestré pruhy) a Prutaš. Po obrovských ledovcích zbyly 
na Durmitoru velké morénové nánosy a četná jezera. 
Neméně působivou součástí tohoto výletu je i seznámení s řekou Tarou a jejím 
kaňonem, který je nejhlubší v Evropě a patří k nejhlubším na světě (je hluboký 
až 1300 m). Jméno řeky Tary je ilyrského původu. Kaňon Tary se rozkládá mezi 
městečky Mojkovac a Šćepan Polje v délce 78 km. Velkou atrakcí je sjíždění kaňonu 
Tary na vorech, kajacích a raftech.

černá hora  >  čANJ / ULcINJ

Poloha: vila se nachází ve svahu uprostřed olivového háje, necelý kilometr od 
centra města ulcinj. VybaVení: restaurace, WI-FI v celém objektu ZDARMA, terasa 
na opalování, parkoviště. UbytoVání: klimatizované apartmány, typ 1/2 STuDIo 
- 2lůžkový pokoj, typ 1/2+1 STuDIo - 2lůžkový pokoj s možností přistýlky, typ 
1/3 STuDIo - 3lůžkový pokoj, typ 1/2+2 AP-1 - 2lůžkový pokoj a denní místnost 
s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, typ 1/2+2 AP - dva 2lůžkové pokoje, 1/2+2+2 
AP - dva 2lůžkové pokoje a denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, 
vždy vybavený kuchyňský kout, sprcha, WC, SAT TV, balkonem s orientací na moře. 
StraVoVání: vlastní. Pláž: oblázková, kamenitá, betonová plata, cca 50 m. Přístup 
na pláž po schodech. SPort: sauna, kulečník, stolní tenis, další sportovní vyžití dle 
místní nabídky. Poznámka: pobytová taxa - cca 1,20 EuR/os./den a přihlašovací 
poplatek - cca 0,5 EuR/os./pobyt - platí se v místní agentuře v ulcinji. 

ME-0431 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 1 790 Kč / os.
APARTMáN 

PřI
 PočTu
oSoB

7.4.-28.4. 28.4.-5.5. 5.5.-26.5. 26.5.-2.6. 2.6.-30.6. 30.6.-1.9.

— — 6.10.-27.10. 29.9.-6.10. 1.9.-29.9. —

1/2 StuDIO 2 2 290 2 990 3 790 3 990 4 790 5 790
1/2+1 StuDIO 2 2 790 3 590 4 290 4 590 5 290 6 290
1/2+2 AP-1 2 3 790 4 890 5 790 5 990 6 790 8 290
1/3 StuDIO 3 1 890 2 490 2 890 2 990 3 290 3 890
1/2+2 AP 4 1 790 2 190 2 490 2 590 2 790 3 490
1/2+2+2 AP 4 2 790 3 390 3 790 3 890 4 290 5 290
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně

SleVy: osoba na přistýlce - ZDARMA.

DopRAvA:  

cena zahrnUje: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského 
vybavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den. 

*AkCE platí pro termíny pobytů do 31.5. a od 15.9.

Vila Anastasija 

kliMAtiZAce50 vZDálenost 
oD Moře

wi-fi
ZDARMA

–15 % do 31. 1.*

–10 % do 30. 4.*

Sčítejte se slevou 5 % 
na 8 a více nocí v termínech 

do 31.5. a od 1.10.

+
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slovinsko patří mezi poměrně malé země, je zhruba 4x menší než 
česká republika. Přesto se tu nachází mnoho míst, které stojí za to 
navštívit. lesnaté kopce a vrcholky hor lákají k turistice, krasové 
jeskyně přitáhnou nejen speleology. těsně u chorvatských hranic 
leží přímořské a klimatické lázně Portorož, které se chlubí především 
úžasnou parkovou výsadbou se stovkami růží. Poblíž Portorože si 
určitě nenechte ujít proslulá sečoveljská solná pole, kde se dodnes 
těží sůl klasickými postupy ze 13. století.
cestou do chorvatska si ve slovinsku můžete vychutnat relax 
v některém ze zdejších lázeňských městeček. Poblíž hlavního 
dopravního tahu Maribor-zagreb najdete lázně Moravské toplice, 
nebo Ptuj. ubytovat se můžete libovolný den v týdnu. Velký vodní 
svět s termály a spoustou bazénů nabízí lázeňský komplex v radenci.
slovinci se prezentují jako národ sportovců, hlavně rádi lyžují. rozčílí 
je, když si je popletete se slovenskem. V jejich kuchyni se mísí hlavně 
pokrmy balkánské a italské. jedním z národních jídel a oblíbeným 
turistickým suvenýrem je pikantní „kranjska klobasa“.

Slovinsko v číslech
rozloha:  20 273 km²
Populace: 2 061 085 obyvatel
hlavní město:  lublaň (281 000 obyvatel)
nejvyšší hora: triglav 2 864 m. n. m.

SLoVINSko
Relax a zábava po cestě k moři

Ilustrační foto



Další informace na www.ckvt.cz nebo na více než 1 300 prodejních místech  |  201

Garni hotel Savica  hotel Radin A  

Dítě 
ZDARMA kliMAtiZAce

Poloha: renovovaný hotel se nachází nedaleko jezera Bled. VybaVení: kavárny, re-
staurace, herny, parkoviště. UbytoVání: klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou 
nebo vanou a WC, SAT TV, telefonem, WI-FI ZDARMA, minibarem, trezorem, balko-
nem. Pokoj 1/2+2+1 - dva 2lůžkové pokoje propojené dveřmi, s možností přistýlky. 
StraVoVání: polopenze - snídaně a večeře formou bufetu. SPort a relax: hosté 
mohou volně využívat bazénový komplex lázeňského centra v hotelu Golf. k dispozici 
je golfové hřiště (18+9 jamek). Další sportovní vyžití dle místní nabídky. Poznámka: 
přihlašovací poplatek cca 1 EuR/os./pobyt, místní poplatek cca 1,30 EuR/os./den - 
platí se při nástupu na recepci hotelu.

SI-008S / cena za oSobU/Pobyt (kč) od 2 790 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTu
oSoB

7.1.-30.3. 30.3.-9.6. 9.6.-14.7. 14.7.-9.9. 9.9.-29.9. 29.9.-27.10. 29.12.-5.1.19

27.10.-22.12. ― 22.12.-29.12. ― ― ― ―

UBYToVÁní (2 noci) S PoloPenzí

1/2+1 SWCB 2 2 790 2 990 3 490 3 890 3 490 2 990 3 890
1/2+2+1 B-FAMIly 4 3 790 3 990 4 690 5 290 4 690 3 990 5 290
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně denně
SleVy Pro Pokoj 1/2+2+1 b-FamIly: 1. i 2. dítě do 12 let se 2 dosp. - ZDARMA, 3. dítě do 12 let na přistýlce 
- sleva 50 %. SleVy Pro Pokoj 1/2+1 SWcb: dítě do 12 let na přistýlce se 2 dosp. - ZDARMA, dítě od 3 do 12 
let s 1 dospělým - sleva 30 %. Osoba od 12 let na přistýlce - sleva 30 %.

cena zahrnUje: 2x ubytování, 2x polopenzi, neomezený vstup do bazénů, zákon-
né pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/
den. Při ubytování na 1 noc doplatek 10 %. Možnost pobytu na libovolný počet nocí.

sloVinsko  >  BLeD / RADeNcI  

wi-fi
ZDARMA

venkovní 
bAZén

–10 % do 31. 12.

–8 % do 28. 2.

–10 % do 31. 12.

–8 % do 28. 2.

Poloha: hotel Radin A v městečku Radenci, lázeňským centrem s dlouholetou tra-
dicí a čtyřmi přírodními faktory: minerální vodou, termální vodou, léčivým bahnem 
a bioklimatem. Hotel se skládá ze dvou budov. VybaVení: restaurace, kavárna, vi-
nárna, terasa, kongresový sál, prodejna suvenýrů, kosmetika, kadeřnictví, parkovi-
ště. UbytoVání: komfortně vybavené 1-2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, 
sejfem, fénem, minibarem, županem, některé s možností přistýlky. Některé pokoje 
jsou s balkonem. StraVoVání: snídaně a večeře formou bufetu. SPort: komplex 
10 bazénů o celkové rozloze 1 460 m2 - vnitřní a venkovní bazény s termální vodou 
(33-37°C), vnitřní plavecký bazén (28-29°C), dětský bazén (28-34°C), vířivky, vodní 
atrakce, sauny (finské, bylinková, parní, venkovní s vířivkou, ultrafialová), centrum 
zdraví (rehabilitační a welness služby, kosmetický a kadeřnický salon, posilovna), 
hřiště pro plážový volejbal. Poznámka: přihlašovací poplatek cca 1 EuR/os./pobyt, 
místní poplatek cca 1,5 EuR/os./den - platí se při nástupu na recepci hotelu.

SI-008r / cena za oSobU/Pobyt (kč) od 2 790 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTu
oSoB

1.1.-7.1., 2.2.-27.4.
2.5.-3.6., 22.6.-6.7.

19.8.-14.10., 18.11.-25.11.
7.1.-2.2., 3.6.-22.6.

25.11.-21.12.

27.4.-2.5., 6.7.-19.8.
14.10.-18.11.

21.12.-1.1.2019

UBYToVÁní (2 noci) S PoloPenzí

1/2 SWC-ECOnOMy 2 2 990 2 790 3 190
1/2+1 SWCB 2 2 990 3 190 3 490
1/1 SWC 1 3 790 3 990 4 290
Možné nástupy na pobyt denně denně denně
SleVy: 1. dítě do 6 let na přistýlce se 2 dosp. - ZDARMA, dítě do 6 let s 1 dospělým - sleva 50 %. Dítě od 6 do 12 let 
se 2 dospělými - sleva 50 %. Dítě od 6 do 12 let s 1 dospělým - sleva 30 %. Dítě od 12 do 15 let se 2 dospělými - sleva 
30 %. Dítě od 12 do 15 let s 1 dospělým - sleva 20 %. Osoba od 15 let se 2 dospělými - sleva 10 %.. rodInný bo-
nUS: dítě do 12 let ZDARMA + dítě do 6 let ZDARMA na společné přistýlce, v pokoji se 2 plně platícími, v období 
1.1.-6.1., 2.2.-25.2., 23.3.-2.4., 27.4.-2.6., 22.6.-8.9., 25.9.-2.10., 26.10.-3.11., 16.11.-19.11., 21.12.-29.12.2018.

cena zahrnUje: 2x ubytování, 2x polopenzi, neomezený vstup do bazénů, zákon-
né pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 kč/den, nad 18 let - 40 kč/den, 
obědů - 400 kč/os./den. Možnost pobytu na libovolný počet nocí. Při ubytování na 
1 noc doplatek 10 %.  

Dítě 
ZDARMA

venkovní 
bAZén

vnitřní 
bAZén wellness
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Dítě 
ZDARMA

sloVinsko  >  PtUJ

Grand hotel Primus  a bungalovy 

wellness kliMAtiZAce venkovní 
bAZén

vnitřní 
bAZén

SI-008P / cena za oSobU/Pobyt (kč) od 3 790 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTu
oSoB

1.1.-7.1., 2.2.-27.4.,
2.5.-3.6., 22.6.-6.7., 

19.8.-14.10., 18.11.-25.11.
7.1.-2.2., 3.6.-22.6.,

25.11.-21.12.

27.4.-2.5., 6.7.-19.8.
14.10.-18.11.,

21.12.-1.1.2019

UBYToVÁní (2 noci) S PoloPenzí

1/2 SWCB-ECOnOMy 2 4 190 3 790 4 490
1/2+1 SWCB 2 4 790 4 290 4 990
Možné nástupy na pobyt denně denně denně
SleVy: 1. dítě do 6 let na přistýlce se 2 dosp. - ZDARMA. Dítě od 6 do 12 let se 2 dospělými - sleva 50 %. Dítě do 6 
let s 1 dospělým - sleva 50 %. Dítě od 6 do 12 let s 1 dospělým - sleva 30 %. Dítě od 12 do 15 let se 2 dospělými - sleva 
30 %. Dítě od 12 do 15 let s 1 dospělým - sleva 20 %. Osoba od 15 let se 2 dospělými - sleva 10 %. rodInný bo-
nUS: dítě do 12 let ZDARMA + dítě do 6 let ZDARMA na společné přistýlce v pokoji se 2 plně platícími, v období: 
1.1.-6.1., 2.2.-25.2., 23.3.-2.4., 27.4.-2.6.,22.6.-8.9., 25.9.-2.10.,26.10.-3.11., 16.11.-19.11., 21.12.-29.12.2018.

SI-008M / cena za oSobU/Pobyt (kč) od 2 190 Kč / os.
Pokoj

PřI PočTu 

oSoB

1.1.-7.1., 23.2.-4.3.,
16.3.-26.4., 2.5.-29.6.,

19.8.-7.10., 26.10.-4.11.

7.1.-23.2., 4.3.-16.3., 
7.10.-26.10., 
4.11.-21.12.

26.4.-2.5., 29.6.-19.8.,
21.12.-1.1.2019

UBYToVÁní (2 noci) S PoloPenzí

1/2 SWCB 2 2 390 2 190 2 590
1/2+2 SWCB 2 2 490 2 290 2 690
Možné nástupy na pobyt denně denně denně
SleVy: 1. dítě do 6 let na přistýlce se 2 dosp. - ZDARMA. Dítě od 6 do 12 let se 2 dospělými - sleva 50 %. Dítě do 6 
let s 1 dospělým - sleva 50 %. Dítě od 6 do 12 let s 1 dospělým - sleva 30 %. Dítě od 12 do 15 let se 2 dospělými - sleva 
30 %. Dítě od 12 do 15 let s 1 dospělým - sleva 20 %. Osoba od 15 let se 2 dospělými - sleva 10 %.

cena zahrnUje: 2x ubytování, 2x polopenzi, neomezený vstup do bazénů, zákon-
né pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 kč/den, nad 18 let - 40 kč/den, 
obědů - 650 kč/os./den v hotelu, 350 kč/os./den v bungalovech. Možnost pobytu 
na libovolný počet nocí.

Doporučujeme pro rodiny s dětmi Poloha: luxusní Grand hotel a rodinné 
bungalovy se nachází se cca 1 km od 

centra města, v blízkosti termálních lázní a aquaparku. Hotel byl pojmenován dle 
slavného římského generála Marca Antonia Prima. Samotná stavba, vybavení a inte-
riér hotelu s garancí vysokého standardu služeb jakoby dýchají historií a památkou 
na římské impérium. VybaVení: restaurace, aperitiv bar, bar u bazénu, noční klub 
Gemina XIII, místnosti pro semináře, prodejna suvenýrů, WI-FI na recepci ZDARMA, 
parkoviště, garáž (za poplatek 5 EuR/den), sejf na recepci, výtah. UbytoVání: HoTEL 
(SI-008P) typ ECoNoMY (20 m2) - klimatizované 2lůžkové pokoje s manželskou po-
stelí o velikosti 160 cm, se sprchou a WC, SAT TV, telefonem, fénem, sejfem, miniba-
rem, připojením na internet, typ 1/2+1 SWCB (26 m2) s lůžkem o velikosti 180 cm, 
má vanu a možnost přistýlky (rozkl. křeslo). BuNGALoVY (SI-008M) - renovované 
2lůžkové pokoje se sprchou a WC, telefonem, SAT TV, lednicí, terasou, s možností až 
2 přistýlek. StraVoVání: snídaně a večeře formou bufetu, s možností dokoupení 
obědů v centrální restauraci SPort: bazény s termální vodou nazývané „Vespasia-
nus“ - jeden venkovní a několik vnitřních koupališť, dětský bazén, whirlpool, well-
ness centrum Valens Augusta se stylovou částí - japonskou, indickou, římskou, 
egyptskou. Saunový svět Flavia - 9 druhů saun, moderní fittness, aerobic, golf, mini-
golf, tenis, animace pro děti, jízda na koni, cyklistika. Aquapark Ptuj - 12 vnitřních 
i venkovních bazénů s termální vodou, několik skluzavek, vířivé vany, podvodní ma-
sážní proudy a bazén s umělými vlnami. Hosté mají dále k dispozici sauny, masáže, 
koupele, parafínové obklady a různé druhy terapií (za poplatek). k hotelu patří 18 
jamkové golfové hřiště (vybavení možno pronajmout na místě). Poznámka: vstup do 
Aquaparku Ptuj ZDARMA. Přihlašovací poplatek cca 1 EuR/os./pobyt, místní popla-
tek cca 1,30 EuR/os./den - platí se při nástupu na recepci hotelu.

–10 % do 31. 12.

–8 % do 28. 2.

wi-fi
ZDARMA
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sloVinsko  >  MORAvSKe tOPLIce

hotel termal  

Dítě 
ZDARMA kliMAtiZAce venkovní 

bAZén
vnitřní 
bAZén

Poloha: hotel se nachází uprostřed vnitrozemských lázní Moravske Toplice, patří 
mezi nejznámější v celém Slovinsku. Stojí v těsné blízkosti golfového hřiště. Vyba-
Vení: restaurace, bar, prodejna suvenýrů, WI-FI na recepci ZDARMA, parkoviště. 
UbytoVání: klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou nebo vanou a WC, SAT TV, 
minibarem, fénem, sejfem, s možností přistýlky. StraVoVání: snídaně a večeře for-
mou bufetu, s možností dokoupení obědů. SPort: Aquapark Terme 3000 s vodními 
atrakcemi (skluzavky se zvukovými a vizuálními efekty, tobogány, vodopády, ma-
sážní trysky, saunový svět, speciální dětská riviéra), lázeňské centrum Termalium 
(masáže, koupele, inhalace, kosmetické služby, pedikúra, manikúra, léčebné proce-
dury jako elektroterapie, magnetoterapie, léčebné masáže a koupele), hřiště pro 
míčové hry - volejbal, basketbal, házená, fotbal, tenisové a badmintonové kurty, 
půjčovna jízdních kol, animace, aerobic. Poznámka: hosté mají neomezený vstup 
do Aquaparku Terme 3000 s 22 venkovními a vnitřními bazény s celkovou vodní 
plochou 5 000 m2. Přihlašovací poplatek cca 1 EuR/os./pobyt, místní poplatek cca 
1,30 EuR/os./den - platí se při nástupu na recepci hotelu.

 SI-008t / cena za oSobU/Pobyt (kč) od 3 490 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTu
oSoB

7.1.-2.2., 
3.6.-22.6., 

25.11.-21.12.

1.1.-7.1., 2.2.-27.4., 2.5.-3.6., 
22.6.-6.7., 19.8.-14.10., 18.11.-

25.11.

27.4.-2.5., 6.7-19.8., 
14.10.-18.11.,

21.12.-1.1.2019.

UBYToVÁní (2 noci) S PoloPenzí

1/2+1 SWCB 2 3 490 3 690 3 890
1. dítě do 6 let na přistýlce se 2 dosp. zdaRMa zdaRMa zdaRMa
Možné nástupy na pobyt denně denně denně
SleVy: dítě do 6 let s 1 dospělým - sleva 50 %. Dítě od 6 do 12 let se 2 dospělými - sleva 50 %. Dítě od 6 do 12 let s 1 
dospělým - sleva 30 %. Dítě od 12 do 15 let se 2 dospělými - sleva 30 %. Dítě od 12 do 15 let s 1 dospělým - sleva 20 %. 
Osoba od 15 let se 2 dospělými - sleva 10 %. rodInný bonUS: dítě do 12 let ZDARMA + dítě do 6 let ZDARMA 
na společné přistýlce, v pokoji se 2 plně platícími, v období 1.1.-6.1., 2.2.-25.2., 23.3.-2.4., 27.4.-2.6., 22.6.-8.9., 25.9.-
2.10., 26.10.-3.11., 16.11.-19.11, 21.12.-29.12.

cena zahrnUje: 2x ubytování, 2x polopenzi, neomezený vstup do bazénů, zákonné 
pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včet-
ně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let - 30 kč/den, nad 18 let - 40 kč/den, 
obědů - 400 kč/os./den. Možnost pobytu na libovolný počet nocí. Při ubytování na 
1 noc doplatek 10 %.  

ap. trobentica a bungalovy termal  / 

Bungalovy

Dítě 
ZDARMA kliMAtiZAce

Poloha: nachází se uprostřed vnitrozemských lázní Moravske Toplice, které patří 
mezi nejznámější v celém Slovinsku. Skládá se ze skupiny domů, které vytvářejí 
dojem typické vesnice Prekmurje. Stojí v těsné blízkosti golfového hřiště. VybaVení: 
restaurace, bar, prodejna suvenýrů, parkoviště. UbytoVání: typ 1/2+1 AP - 2lůžková 
ložnice na otevřené galerii, denní místnost s možností přistýlky, sprcha a WC, SAT 
TV, vždy vybavený kuchyňský kout, terasa. Typ 1/2+1 BGW - 2lůžková ložnice s 
možností přistýlky (vhodná pro dítě do 12 let), sprcha a WC, SAT TV. StraVoVání: 
snídaně a večeře formou bufetu, s možností dokoupení obědů, v hotelu Termal. 
SPort: Aquapark - Terme 3000 s vodními atrakcemi (skluzavky se zvukovými a vizu-
álními efekty, tobogány, vodopády, masážní trysky, saunový svět, speciální dětská 
riviera), lázeňské centrum Termalium (masáže, koupele, inhalace, kosmetické služ-
by, pedikúra, manikúra, léčebné procedury jako elektroterapie, magnetoterapie, 
léčebné masáže a koupele), hřiště pro míčové hry - volejbal, basketbal, házená, 
fotbal, tenisové a badmintonové kurty, půjčovna jízdních kol, animace, aerobic. 
Terme 3000 nabízí 18 jamkové golfové hříště (příslušenství možno pronajmout na 
místě). Poznámka: hosté mají neomezený vstup do Aquaparku Terme 3000 s 22 
venkovními a vnitřními bazény s celkovou vodní plochou 5 000 m2. Přihlašovací 
poplatek cca 1 EuR/os./pobyt a místní poplatek - cca 1,30 EuR/os./den - dle místní 
vyhlášky, platí se při nástupu na recepci hotelu. 

SI-008V, B / cena za oSobU/Pobyt (kč)  od 2 290 Kč / os.
Pokoj/APARTMáN

PřI
 PočTu
oSoB

1.1.-7.1., 23.2.-4.3.,
16.3.-26.4., 2.5.-29.6.,

19.8.-7.10., 26.10.-4.11.

7.1.-23.2., 4.3.-16.3., 
7.10.-26.10., 
4.11.-21.12.

26.4.-2.5., 29.6.-19.8.,
21.12.-1.1.

Si-008V - aPaRTMÁnY TRoBenTica**** - UBYToVÁní (2 noci) S PoloPenzí

1/2+1 AP 2 2 790 2 690 2 990
Si-008B - BUnGaloVY TeRMal*** - UBYToVÁní (2 noci) S PoloPenzí

1/2+1 BGW 2 2 590 2 290 2 590
Možné nástupy na pobyt denně denně denně
SleVy: dítě do 6 let na přistýlce se 2 dosp. - ZDARMA, dítě do 6 let s 1 dospělým - sleva 50 %. Dítě od 6 do 12 let 
se 2 dospělými - sleva 50 %. Dítě od 6 do 12 let s 1 dospělým - sleva 30 %. Dítě od 12 do 15 let se 2 dospělými - sleva 
30 %. Dítě od 12 do 15 let s 1 dospělými - sleva 20 %. Osoba od 15 let se 2 dospělými - sleva 10 %.

cena zahrnUje: 2x ubytování, 2x polopenzi, neomezený vstup do bazénů, zákonné 
pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včet-
ně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den, 
obědů 345 kč/os./den. Možnost pobytu na libovolný počet nocí.

venkovní 
bAZén

vnitřní 
bAZén

Hotel Ajda, Hotel Livada – Moravske toplice a další na www.ckvt.cz  |

wellness wellness

–10 % do 31. 12.

–8 % do 28. 2.

–10 % do 31. 12.

–8 % do 28. 2.
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itálie je zemí plnou protikladů: ohromí vás majestátné štíty alp 
i hluboká údolí s ledovcovými jezery. ruch velkoměstských ulic tu 
snadno vyměníte za klid zapomenutých vesniček. Písečné pláže 
lemují olivové háje, ve vnitrozemí se žlutí lány zrající kukuřice a vinaři 
sklízí sladké hrozny.
Do itálie se jezdí samozřejmě také za památkami, jedna z kolébek 
evropské kultury jich nabízí opravdu požehnaně: starověké paláce, 
chrámy a městská muzea opatrují až tři pětiny uměleckých děl světa. 
za koupáním se vydejte třeba do oblasti Benátska, tam najdete 
turisty oblíbené a zároveň cenově výhodné Bibione.
italové jsou temperamentní a pohostinní. italská kuchyně patří k těm 
nejlepším a inspirovala mnoho kuchařů po celém světě. ochutnáte 
tu pravou italskou pizzu, risotto nebo těstoviny na mnoho způsobů. 
a to je jen zlomek zdejšího kulinářského koncertu.

Itálie v číslech
rozloha: 301 338 km²
Populace: 62 137 800 obyvatel
hlavní město: Řím (2 654 215 obyvatel)
nejvyšší hora: Mont Blanc 4 810 m. n. m.

ITáLIE
Prosluněné písečné pláže a skvělá kuchyně 

Ilustrační foto

Ilustrační foto
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itálie  >  LIGNANO 

rezidence Parco Hemingway 

Poloha: rezidenční komplex Parco Hemingway se nachází v klidné, zelené zóně 
letoviska Lignano Pineta, vzdálené cca 800 m od pláže a 300 m centra. VybaVení: 
v blízkosti restaurace, kavárny, obchody, pizzerie, parkoviště, WI-FI ZDARMA. Uby-
toVání: klimatizované apartmány - typ 1/4 AP (1/H4 - v přízemí, 1/2H4 - v prvním 
patře) - 2lůžková ložnice a obývací místnost s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, typ 
1/5H AP - v přízemí - 3lůžková ložnice a obývací místnost s rozkládací pohovkou pro 
2 osoby (v 1/H5 AP po schodech pod úrovní terénu), typ 1/I6 AP - v prvním patře - 
2 dvoulůžkové ložnice (jedna po schodech do patra), obývací místnost s rozkládací 
pohovkou pro 2 osoby, typ 1/I7 AP - v prvním patře - 3lůžková ložnice, 2lůžková lož-
nice (po schodech do patra) a obývací místnost s rozkládací pohovkou pro 2 osoby. 
Vždy vybavený kuchyňský kout, sprcha a WC, SAT TV, fén, WI-FI ZDARMA (jen pro 
„obvyklé“ použití, pro každý apartmán jeden přistupový kód, další za poplatek), 
balkon nebo terasa. StraVoVání: vlastní. Pláž: písčitá, cca 800 m, s pozvolným 
vstupem do moře. Sprchy a WC na pláži, slunečníky a lehátka za poplatek. SPort: 
venkovní bazén pro dospělé i děti (v provozu od 15.5. do 15.9.), zábavní park Parco 
Hemingway, vyžití dle místní nabídky. Poznámka: pobytová taxa cca  1 EuR/os./
den - platí se při příjezdu na místě. Závěrečný úklid apartmánu (bez kuchyně) - 
46-48 EuR/pobyt/AP. se 2 místnostmi, 48 EuR/pobyt/AP. se 3 místnostmi. Při 
nástupu na pobyt se skládá vratná kauce cca 100 EuR/apartmán (u osob do 26 
let - 300 EuR). 

It-0015 / cena za oSobU/t ýden (kč)                                               od 1 390 Kč / os.
APARTMáN

PřI
 PočTu
oSoB

27.4.-2.6. 2.6.-16.6. 16.6.-30.6. — 30.6.-4.8. 4.8.-18.8.

8.9.-29.9. 1.9.-8.9. — 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. —

1/H4 AP 4 1 690 2 190 2 790 3 290 3 890 4 790
1/2H4 AP 4 1 890 2 290 2 890 3 490 3 990 5 190
1/H5 AP 5 1 390 1 790 2 190 2 690 2 990 3 890
1/5H AP 5 1 590 1 990 2 490 2 890 3 390 4 190
1/I6 AP 6 1 590 1 890 2 390 2 790 3 290 4 190
1/I7 AP 7 1 390 1 690 2 190 2 590 2 990 3 790
Možné nástupy na pobyt So So So So So So

DopRAvA:   

cena zahrnUje: 7x ubytování, spotřebu vody a energií, používání kuchyňského vy-
bavení, ložní prádlo (bez ručníků), zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. 
možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 
18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den.

800 vZDálenost 
oD Moře kliMAtiZAce wi-fi

ZDARMA
venkovní 
bAZén

hotel Adria  

Poloha: hotel se nachází na klidném místě v centru letoviska Lignano Sabbiadoro, 
jen pár kroků od pěší zóny a 200 m od pláže. VybaVení: recepce, restaurace, za-
hrada, WI-FI a parkování - ZDARMA. UbytoVání: klimatizované 2-3lůžkové pokoje 
se sprchou a WC, SAT TV, WI-FI ZDARMA, sejf, balkon. StraVoVání: polopenze 
- snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu. Pláž: písčitá, vzdálená cca 200 
m, s pozvolným vstupem do vody, sprchy a WC na pláži. Plážový servis - ZDARMA  
(1 slunečník a 2 lehátka na každý pokoj v 11.-19. řadě). SPort: bazén u Sabbiadoro 
Beach Bar a Restaurant, fitness centrum - ZDARMA, dětské hřiště, cyklistika, vy-
půjčení kola - ZDARMA. Poznámka: pobytová taxa cca 1 EuR/os. nad 12 let/den 
- platí se při nástupu na pobyt na recepci hotelu.

It-014A / cena za oSobU/t ýden (kč)                                               od 9 990 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTu
oSoB

31.3.-19.5. — 19.5.-16.6. 16.6.-4.8. — 4.8.-18.8.

15.9.-30.9. 8.9.-15.9. — 25.8.-8.9. 18.8.-25.8. —

1/2 SWCB 2 9 990 11 590 12 590 14 190 14 890 15 990
1/3 SWCB 3 9 990 11 590 12 590 14 190 14 890 15 990
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně denně
SleVy: dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA, dítě od 3 do 7 let na třetím lůžku - sleva 50 %, 
dítě od 7 do 12 let na třetím lůžku - sleva 30 %, osoba od 12 let na třetím lůžku - sleva 10 %. zVláŠtní SleVy: 
v termínech 31.3.-1.7. a 27.8.-30.9. vám u pobytů na 7 nocí poskytneme mimořádnou slevu 15 %. Nelze kombinovat 
se slevou za včasný nákup.

DopRAvA:   2 190 Kč trasa B, C 

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi, zákonné pojištění dle zákona 
č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den.

200 vZDálenost 
oD Moře

wi-fi
ZDARMA kliMAtiZAce

Další tipy pro Vaši dovolenou v letovisku Lignano  
naleznete na www.ckvt.cz

–10 % do 31. 12.

–5 % do 28. 2.
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hotel Mirafiori  

Poloha: hotel s dlouhou tradicí, poklidnou atmosférou a profesionálním přístupem 
leží v centrální, přesto klidné oblasti letoviska Lido di jesolo, přímo u pláže a v pěší 
vzdálenosti od nákupních a zábavních podniků. VybaVení: vstupní hala s recepcí, 
WI-FI na recepci ZDARMA, výtah, restaurace, parkoviště (počet míst omezen). Uby-
toVání: klimatizované 2lůžkové pokoje s možností 2 přistýlek, se sprchou a WC, 
SAT TV, telefonem, sejfem, balkonem. StraVoVání: polopenze - snídaně formou 
bufetu, večeře 3-chodové menu a salátový bufet. Pláž: písčitá, vzdálená cca 50 m, 
 s pozvolným vstupem do vody, sprchy a WC na pláži. Plážový servis - ZDARMA (1 
slunečník a 2 lehátka na každý pokoj). SPort: venkovní bazén, dětský bazén se sklu-
zavkou, vodní sporty na pláži, půjčovna kol (ZDARMA), pěší turistika. Poznámka: 
pobytová taxa cca 1 EuR/os./den - platí se na místě. Pro toto ubytovací zařízení 
platí při využití slevy za včasný nákup následující IndIVIdUální Storno Podmínky: 
ve smyslu účtování výše odstupného při odstoupení zákazníka od Smlouvy o zá-
jezdu: 8 a více dní před zahájením zájezdu 50 % z ceny zájezdu, 7-4 dny 90 %, 3 a 
méně dnů 100 %.

It-011M / cena za oSobU/t ýden (kč) od 10 490 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTu
oSoB

5.5.-26.5. 26.5.-23.6. 23.6.-4.8. 4.8.-18.8.

8.9.-29.9. 25.8.-8.9. 18.8.-25.8. —

1/2+2 SWCB 2 10 490 12 990 15 390 17 990
Možné nástupy na pobyt So So So So

SleVy: dítě do 3 let - pevná cena 2 990 Kč/ týden (v ceně povinně dětská postýlka, bez stravy), dítě od 3 do 12 let 
na přistýlce se 2 dospělými - sleva 50 %. Osoba od 12 let na přistýlce se 2 dospělými - sleva 20 %.

DopRAvA:    2 190 Kč trasa B, C 

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi, plážový servis, zákonné pojištění dle 
zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den.

kliMAtiZAce wi-fi
ZDARMA

vZDálenost 
oD Moře

venkovní 
bAZén

Další tipy pro Vaši dovolenou v letoviscích Bibione  
a Lido di jesolo naleznete na www.ckvt.cz

50

–5 % do 31. 3.

itálie  >  BIBIONe / LIDO DI JeSOLO

Villaggio Michelangelo 

kliMAtiZAce800 vZDálenost 
oD Moře

venkovní 
bAZén

Poloha: resort je situován v klidné čtvrti nedaleko centra Bibione, cca 800 m od 
pláže. VybaVení: v blízkosti restaurace, bary, supermarkety, pizzerie, kavárny, Luna 
park Adriatico, parkování ZDARMA. UbytoVání: klimatizované apartmány - typ 
1/ C4+2 AP - 2 lůžková ložnice, denní místnost s kuchyňkou a rozkládacím gaučem 
pro 2 osoby, sprcha a WC, sejf, TV, balkon (1. patro) nebo zahrada (přízemí), typ 
1/C1 4+2 AP (vila) - 2 lůžková ložnice a denní místnost s kuchyňkou a rozkládacím 
gaučem pro 2 osoby, sprcha a WC, sejf, TV, balkon (1. patro) nebo zahrada (příze-
mí), krb. StraVoVání: vlastní. Pláž: písčitá, cca 800 m, s pozvolným vstupem do 
moře. Sprchy a WC na pláži, slunečníky a lehátka za poplatek. SPort: venkovní 
bazén, dětský bazén - ZDARMA. Plážové sporty, vodní sporty, cyklistika, jízda na 
kolečkových bruslích. Poznámka: cena nezahrnuje pobytovou taxu dle místní vy-
hlášky cca 0,5 EuR/os./den - platí se na místě, ložní prádlo (lze pronajmout za 8 
EuR/os.) a ručníky (lze pronajmout za 8 EuR/os.). Závěrečný úklid apartmánů hos-
té provádějí sami, možnost dokoupení na místě za poplatek - typ 1/C4+2 AP - 55 
EuR/pobyt, typ 1/C1 4+2 AP - 65 EuR/pobyt. Při nástupu na pobyt se platí vratná 
kauce 100 EuR/apartmán (u osob mladších 26 let - 300 EuR). Pobyt s malým psem 
na vyžádání možný - 40 EuR/týden. Ceny pobytů do 23.6. a od 8.9. naleznete na 
www.ckvt.cz.

It-0192 / cena za oSobU/t ýden (kč) od 1 990 Kč / os.
APARTMáN

PřI
 PočTu
oSoB

— 23.6.-30.6. 30.6.-7.7. 7.7.-14.7. 14.7.-28.7. 28.7.-4.8. 4.8.-18.8.

1.9.-8.9. 25.8.-1.9. — — — 18.8.-25.8. —

1/C4+2 AP 6 1 990 2 790 2 990 3 290 3 490 3 690 4 190
1/C1 4+2 AP 6 2 190 2 990 3 390 3 590 3 690 3 990 4 490
Možné nástupy na pobyt So So So So So So So

DopRAvA:   

cena zahrnUje: 7x ubytování, spotřebu vody a energií, používání kuchyňského vy-
bavení, zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestov-
ního pojištění včetně pojištění storna zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 
let – 40 kč/den.

pobyt Možný 
se pseM
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Poloha: hotel leží v klidné části Cesenatica nedaleko rozlehlého parku di Levance, 
cca 350 m od pláže. VybaVení: plně klimatizovaný hotel, recepce, restaurace, bar, 
výtah, zahrada, kryté parkoviště. UbytoVání: klimatizované 2-4lůžkové pokoje se 
sprchou a WC, SAT TV, fénem, minibarem, sejfem, WI-FI, balkonem. StraVoVání: 
polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu, salátový bufet, v ceně 
voda a stolní víno. Možnost dokoupení obědů. Pláž: široká písčitá, 6 km dlouhá. 
Lehátka a slunečníky na pláži za poplatek. Přímo mezi bazénem Diamanti Beach 
Village a mořem se nachází tzv. volná pláž (bez povinnosti kupovat plážový servis). 
SPort: cca 500 m vzdálený bazén a skluzavky v komplexu Diamanti Beach Village; 
aquapark Atlantica je vzdálen cca 3 km; stolní tenis, zapůjčení jízdních kol - ZDAR-
MA. Poznámka: pobytová taxa - cca 1 EuR/os./den - platí se na místě. Pobyt se 
psem cca 3 EuR/den - platí se na místě.

It-007r / cena za oSobU/t ýden (kč) od 6 890 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTu
oSoB

7.4.-16.6. 16.6.-7.7. 7.7.-4.8. 4.8.-18.8.

1.9.-22.9. 25.8.-1.9. 18.8.-25.8. —

1/2+2 SWCB 2 6 890 7 990 8 390 10 790
Možné nástupy na pobyt So So So So

SleVy na 3. lŮžkU: dítě do 9 let - ZDARMA, dítě od 9 do 15 let - sleva 30 %, osoba od 15 let - sleva 20 %. SleVy na 
4. lŮžkU: dítě do 9 let - sleva 50 %, dítě od 9 do 15 let - sleva 30 %, osoba od 15 let - sleva 20 %.

DopRAvA:  

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi, vstup do bazénu a na skluzavky v kom-
plexu Diamanti Beach Village (16.6.-8.9.), zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 
Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu, oso-
by do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den, obědů - 2390 kč/os./týden. Na 
vyžádání: dětská postýlka - 1490 kč/týden.

itálie  >  ceSeNAtIcO

hotel David  hotel Rondinella 

Poloha: hotel leží přímo na pláži v jižní části přímořského letoviska Cesenatico. 
Toto letovisko se nachází 35 km od San Marina. VybaVení: restaurace, venkovní te-
rasa. UbytoVání: klimatizované 2-4lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, fénem, 
telefonem, sejfem, minibarem, WI-FI ZDARMA a balkonem. StraVoVání: polopen-
ze - snídaně a večeře formou bufetu, voda a stolní víno k večeři v ceně. Možnost 
dokoupení obědů (formou bufetu). Pláž: široká písčitá, 6 km dlouhá. Lehátka a slu-
nečníky na pláži za poplatek. SPort: venkovní bazén s vířivkou, k dispozici lehátka 
v omezeném množství. Poznámka: pobytová taxa cca 1 EuR/os./den - platí se na 
místě. Parkování za poplatek cca 8 EuR/den, kryté parkování za poplatek cca 12 
EuR/den. Pobyt s malým psem cca 15 EuR/den - platba na místě.

It-007D / cena za oSobU/t ýden (kč) od 7 990 Kč / os.
Pokoj

PřI
 PočTu
oSoB

10.3.-2.6. 2.6.-16.6. 16.6.-30.6. 30.6.-4.8. 4.8.-25.8.

15.9.-27.10. 1.9.-15.9. 25.8.-1.9. — —

1/2+2 SWCBM 2 7 990 8 890 10 290 11 490 12 390
Možné nástupy na pobyt denně denně denně denně denně

SleVy na 3. a 4. lŮžkU: dítě do 3 let - sleva 60 %, dítě od 3 do 6 let - sleva 45 %, dítě od 6 do 14 let - sleva 30 %, osoba 
od 14 let - sleva 10 %.

DopRAvA:   

cena zahrnUje: 7x ubytování, 7x polopenzi, zákonné pojištění dle zákona č. 
159/1999 Sb. možnoSt dokoUPení: cestovního pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu, osoby do 18 let – 30 kč/den, nad 18 let – 40 kč/den, obědů - 1890 kč/os./
týden. Na vyžádání: dětská postýlka - 1490 kč/týden.

20 vZDálenost 
oD Moře kliMAtiZAce wi-fi

ZDARMA
venkovní 
bAZén

Další hotely a apartmány v Itáli na www.ckvt.cz  |

kliMAtiZAceDítě 
ZDARMA 350 vZDálenost 

oD Moře
wi-fi
ZDARMA
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Nestrojená elegance, která se snoubí s netušenou výkonností. 
Modelem Range Rover Velar specialista na SUV Land Rover 
znovu dokazuje, že vysoký výkon a komfort se mohou 

dokonale doplňovat. Jedinečný design v kombinaci se špičkovými 
technologiemi dělá z nového modelu Velar opravdového průkopníka. 
To vše s legendární terénní průchodností, kterou jsou vozy značky 
Land Rover od nepaměti pověstné. 

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PRVKY 
VÝBAVY:

– Adaptive Dynamics (adaptivní podvozek)
– LED světlomety a zadní světla
– Systém Terrain Response
–  Bezklíčový přístupový systém 

(Keyless Entry)
–  Informační a zábavní systém Touch Pro 

Duo se dvěma dotykovými obrazovkami 
s úhlopříčkou 10ˮ

NOVÝ RANGE ROVER VELAR 

AVANTGARDNÍ RANGE ROVER

Spotřeba paliva (l/100 km) ve městě 12,7–6,2; mimo město 7,5–4,9; kombinovaná 9,4–5,4;
emise CO2 214–142 g/km; na fotografi ích je uvedeno provedení s výbavou na přání.

REVOLUČNÍ DESIGN

I čtvrtý model z rodiny Range Rover používá 
charakteristický designový jazyk, který však 
dokonale rozvíjí dle požadavků zcela nové 
éry. Štíhlé tvary s výsuvnými klikami dveří 
dodávají modelu Velar moderní a přímočarý 
vzhled. Dostatek místa v interiéru zase 
zaručují hladce integrované ovládací prvky.
Není to ale jen optická iluze: Velkorysý 
zavazadlový prostor nabízí objem až 
1 731 litrů.

INFORMACE A ZÁBAVA BUDOUCNOSTI

Puristickou estetiku nového modelu Velar 
doplňují špičkové bezpečnostní a asistenční 
systémy. Nabízí nepřeberné množství 
novátorských funkcí, například nejnovější 
informační a zábavní systém Land Rover: 
Touch Pro Duo. Na dvou dotykových 
obrazovkách s vysokým rozlišením 
a úhlopříčkou 10ˮ lze v jednu chvíli 
zobrazovat jak média a aplikace, tak 

veškeré údaje o vozidle. Příjemné 
s užitečným lze jen těžko skloubit lépe.

NEKOMPROMISNÍ VÝKONNOST

Nový Velar nasazuje vyšší laťku i z hlediska 
výkonnosti – nabízí pestrou paletu výkonných 
šesti- a čtyřválcových motorů Ingenium, 
dokonale vyladěnou osmistupňovou 
automatickou převodovku a dosud 
nejvýkonnější pohon všech kol, jaký 
Land Rover kdy vyrobil. Za naprostou 
suverénnost ve všech druzích terénu 
vděčí funkcím jako All Terrain Progress 
Control (ATPC) a Terrain Response 2. 
Nový Range Rover Velar přesvědčuje 
redukcionistickým designem a maximální 
univerzálností. Představuje dokonalou 
kombinaci formy a funkce.

B of B cars s.r.o.
Vratimovská 688/34 
71800 Ostrava-Kunčičky
Tel.: 555 558 290, E-Mail: prodej@bofb.cz
www.bofb.cz

P01513_LRCZ_17_L560_Advertorial_210x297_BofB_RZ.indd   1 23.10.17   15:12
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VšeoBecné PoDMínky ProDeje

všeobecné smluvní podmínky prodeje, účasti, 
rozsahu a kvality služeb zahrnutých do cen 
zájezdů cestovní kanceláře vítkovice touRs 
s.r.o.- iČ 44743840 (dále jen všeobecné podmín-
ky prodeje). následující všeobecné podmínky 
prodeje platí pro všechny zájezdy, pobyty a služ-
by cestovního ruchu pořádané cestovní kanceláří 
vítkovice touRs s.r.o. (dále jen ckvt). nedíl-
nou součástí těchto všeobecných podmínek 
prodeje je „Reklamační řád“a kartička pojištění 
záruky proti úpadku ckvt. Zákazník je povinen 
seznámit se s informacemi, které ckvt k danému 
typu zájezdu poskytuje. níže uvedené všeobecné 
podmínky prodeje jsou nedílnou součástí smlou-
vy o zájezdu mezi zákazníkem a ckvt.
i. vZnik sMluvníHo vZtAHu
Smluvní vztah mezi CKVT a zákazníkem vzniká uza-
vřením Smlouvy o zájezdu, úhrady zálohy či celé 
částky zákazníkem na účet CKVT a jejího potvrzení 
ze strany CKVT. Zákazník obdrží návrh Smlouvy o 
zájezdu, který po vyplnění předá nebo zašle elek-
tronicky do CKVT a uhradí zálohu na účet CKVT do 
termínu platnosti rezervace. Tímto okamžikem na-
bývá Smlouva o zájezdu platnosti i účinnosti a dále 
zákazník stvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými 
podmínkami prodeje, uznává je a souhlasí s nimi. 
Potvrzením Smlouvy o zájezdu se CK zavazuje zá-
kazníkovi zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu 
a kvalitě. CKVT poskytuje své služby všem zájem-
cům bez omezení, osoby mladší 15 let mohou uží-
vat služeb v doprovodu osoby starší 18 let a osoby 
starší 15 let a mladší 18 let s písemným souhlasem 
svého zákonného zástupce. Katalogy zájezdů jsou 
vydávány ve velkém předstihu. CKVT si proto vy-
hrazuje právo oznámit před uzavřením Smlouvy o 
zájezdu změny údajů a konečných cen uvedených v 
katalogu zájezdů. V případě, kdy se údaje na Smlou-
vě o zájezdu a v katalogu odlišují, jsou závaznými 
údaje uvedené na Smlouvě o zájezdu, potvrzené 
ze strany CKVT. CKVT si vyhrazuje právo měnit/
upřesňovat údaje a informace v průběhu platnosti 
katalogu a nabídek.
ii. cenové poDMínky
Konečnou cenou zájezdu se rozumí cena, která je 
uvedena na Smlouvě o zájezdu a kterou potvrdí 
CKVT. Ceny jsou cenami smluvními mezi CKVT na 
straně jedné a zákazníkem na straně druhé. Obsah 
cen je uveden u nabídky jednotlivých služeb. Ceny 
obsahují DPH. CKVT je oprávněna do 21. dne před 
realizací zájezdu jednostranným úkonem zvýšit 
cenu zájezdu, a to v případech, kdy po datu sta-
novení cen v katalogu nebo ve Smlouvě o zájezdu 
došlo ke změně ceny za dopravu včetně cen pohon-
ných hmot nebo plateb, spojených s dopravou, např. 
letištních, palivových, bezpečnostních a přístavních 
poplatků, které jsou zahrnuty v konečné ceně zájez-
du, nebo kdy došlo ke změně směnného kurzu české 
koruny vůči EUR, USD, použitého pro stanovení ko-
nečné ceny zájezdu, a to o více než 10 %. 
Způsob výpočtu zvýšení ceny zájezdu: 
a)  při zvýšení ceny za dopravu včetně pohonných 

hmot o částku, která odpovídá podílu, který 
připadne na jednoho zákazníka, když se celkové 
zvýšení ceny z tohoto důvodu dělí celkovým po-
čtem zákazníků tohoto zájezdu.

b)  při zvýšení plateb spojených s dopravou, např. 
letištních, palivových, bezpečnostních a pří-
stavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně 
zájezdu o částku odpovídající zvýšené platbě 
na osobu.

c)  při zvýšení směnného kurzu české koruny pou-
žitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o 
více než 10 %, o částku odpovídající procentní 
výši změny kurzu z ceny služeb zaplacených v 
cizí měně. Rozhodný den, kdy byla stanovena 

cena služeb, je uveden v katalogu, ceníku nebo 
jiné formě nabídky zájezdů.

Takto upravené ceny zájezdu jsou platné dnem 
vyhlášení úpravy cen a vztahují se na všechny 
služby, které zatím zákazník nečerpal a které jsou 
obsahem konečné ceny sjednané ve Smlouvě o 
zájezdu. Písemné oznámení o zvýšení ceny odešle 
CKVT zákazníkovi nejpozději 21 dnů před zaháje-
ním zájezdu.
Je-li CKVT nucena vnějšími okolnostmi zvýšit ko-
nečnou cenu zájezdu v jiných než výše uvedených 
případech, navrhne zákazníkovi změnu Smlouvy o 
zájezdu. Nesouhlasí-li zákazník se změnou Smlou-
vy o zájezdu, má právo od Smlouvy o zájezdu od-
stoupit ve lhůtě 5 dnů od okamžiku, kdy mu byla 
navržena změna Smlouvy o zájezdu. Neodstoupí-
-li zákazník od Smlouvy o zájezdu v určené lhůtě 
platí, že se změnou Smlouvy o zájezdu souhlasí. 
Při dodatečném vyžadování ubytovací a dopravní 
kapacity na základě požadavku ze strany klientů, 
může být cena individuálně stanovena dodavate-
lem služeb a s blížícím se termínem pobytu nebo 
odletu/odjezdu může docházet k navýšení ceny 
oproti ceně katalogové (způsobeno vyčerpáním 
kapacity). případné slevy či úpravy snížení cen 
vyhlášené ckvt po datu uzavření smlouvy o 
zájezdu mezi ckvt a zákazníkem, nezakládají 
zákazníkovi právo žádat dodatečné poskytnutí 
zlevněné ceny.
iii. plAtební poDMínky
CKVT má právo na zaplacení ceny služeb před 
jejich poskytnutím a zákazník má povinnost 
uhradit cenu zájezdu před jeho zahájením a cenu 
jednotlivých služeb před jejich poskytnutím. Zá-
kazník je povinen uhradit při uzavření Smlouvy o 
zájezdu zálohu ve výši minimálně 50 % z celkové 
konečné ceny zájezdu (včetně fakultativních slu-
žeb), případně jinou částku stanovenou CKVT. V 
případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu 
sjednaného ve Smlouvě o zájezdu zákazníkem, je 
CKVT oprávněna jeho účast na zájezdu zrušit s tím, 
že náklady spojené se zrušením účasti (odstupné/
stornopoplatky) hradí zákazník. V případě, že ko-
nečná cena zájezdu uvedená na smlouvě o zájezdu 
obsahuje i pojištění, je v záloze zahrnuta i platba 
za pojištění. Doplatek celkové ceny zájezdu, kte-
rá s ním byla sjednána ve Smlouvě o zájezdu, je 
povinen zákazník uhradit nejpozději 30 dnů před 
realizací a zahájením čerpání služeb dohodnutých 
ve Smlouvě o zájezdu. V případě vzniku smluvního 
vztahu v době kratší než 30 dnů před realizací a 
zahájením zájezdu je zákazník povinen uhradit 100 
% celkové ceny. Při placení složenkou se termínem 
zaplacení rozumí termín, kdy CKVT obdrží fyzicky 
finanční prostředky. Při placení fakturou, platební 
kartou nebo bezhotovostním převodem se termí-
nem zaplacení rozumí termín, kdy je na účet CKVT 
připsána požadovaná částka. Při platbě zálohy či 
celkové částky za zájezd fakturou bude od zákaz-
níka současně požadováno složení zálohy ve výši 
1000 Kč za každou osobu uvedenou ve Smlouvě o 
zájezdu. O tuto částku bude po zaplacení faktury 
snížen požadovaný doplatek do celkové ceny zájez-
du. Při vzniku přeplatku bude tento rozdíl obratem 
vrácen zákazníkovi. v případě úhrady zájezdu 
v termínu kratším než 14 dní před nástupem k 
zahájení čerpání služeb je zákazník povinen tuto 
úhradu provést hotovostním vkladem na účet 
ckvt nebo hotově v kanceláři ckvt. V případě 
nedodržení termínu zaplacení ceny zájezdu zá-
kazníkem má CKVT právo od Smlouvy o zájezdu 
odstoupit s tím, že zákazník je povinen uhradit 
odstupné dle článku VI. Bez zaplacení celkové ceny 
zájezdu v termínu uvedeném ve Smlouvě o zájezdu, 
nemá zákazník nárok účastnit se zájezdu a čerpat 

služby. Doklad pro ubytování a čerpání dalších slu-
žeb (Voucher) bude zásadně zákazníkovi předán až 
po 100% úhradě celkové ceny zájezdu. Odstoupí-li 
zákazník (fyzická osoba) dle shora od Smlouvy o 
zájezdu, na které zákazník (fyzická osoba) obdržel 
příspěvek od zaměstnavatele a zaměstnavatel 
uhradil finanční částku na účet CKVT, vrátí CKVT 
příslušnou částku zaměstnavateli po odečtení 
odstupného.
iv. slevy
Slevy se poskytují ze základní, tzn. katalogové ceny 
za pobyt (neposkytují se z fakultativních služeb – 
letecké a autobusové dopravy, ze služeb zakoupe-
ných navíc, jako například z doplatku za stravování 
apod.). veškeré slevy mohou být uplatněny pouze 
při rezervaci pobytu před uzavřením smlouvy o 
zájezdu a nemohou být nárokovány dodatečně po 
uzavření smlouvy o zájezdu. U slev, kdy je nutné 
doložit průkaz člena či zaměstnance, je nutné ten-
to průkaz předložit také před uzavřením Smlouvy 
o zájezdu. Slevy dětem na přistýlkách jsou posky-
továny dle věku dětí v pořadí od nejstaršího po nej-
mladší a současně děti nemohou být umístěny na 
základní lůžka v pokoji, pokud tato lůžka lze obsa-
dit dospělými osobami. Podmínky poskytování slev 
pro děti jsou uváděny u jednotlivých ubytovacích 
kapacit. Rozhodující pro uplatnění těchto slev je 
dosažený věk dítěte a počet dospělých osob ubyto-
vaných společně s dítětem v pokoji (osob platících 
plnou cenu). V případě, kdy dítě dosáhne věkové 
hranice pro poskytnutí slevy v průběhu zájezdu, 
bude cena účtována, jako by této hranice dosáhlo 
již před počátkem zájezdu. Na slevy pro 2 a více 
dětí ubytovaných společně s 1 dospělým, případně 
slevy pro děti ubytované v samostatném pokoji se 
informujte v CKVT. Je-li u objektu uvedena rodinná 
cena, platí vždy pouze pro 4 osoby v uvedeném 
počtu a typu pokojů. Na tuto rodinnou cenu se 
neposkytují již žádné další slevy.
v.  ZMěny služeb, ZMěny pRoGRAMu,  

oDstoupení oD sMlouvy o ZájeZDu  
A ZRuŠení ZájeZDu

Pokud nastanou závažné okolnosti (vyplývající i ze 
změn způsobené dodavatelem), které CKVT brání 
poskytnout služby podle sjednaných cen a pod-
mínek Smlouvy o zájezdu nebo závažné okolnosti 
mající charakter vyšší moci, je CKVT oprávněna 
odstoupit od Smlouvy o zájezdu a zájezd kdykoliv 
zrušit. Pokud nastanou okolnosti, které CKVT brá-
ní dodržet program podle sjednaných podmínek 
Smlouvy o zájezdu a má možnost nebo byla nuce-
na provést jejich změnu, je CKVT povinna takovéto 
změny sdělit zákazníkovi bez zbytečného odkladu. 
Zákazník má právo v případě neakceptace změn 
Smlouvy o zájezdu na odstoupení od Smlouvy o 
zájezdu. V tomto případě a v případě zrušení zá-
jezdu z důvodu vyšší moci má právo na vrácení 
zaplacené ceny nebo zálohy, případně na převod 
zaplacené částky na úhradu ceny náhradního plně-
ní, bez jakéhokoli odstupného. Pokud zákazník ne-
odstoupí od Smlouvy o zájezdu ve lhůtě 5 dnů od 
doručení návrhu změn Smlouvy o zájezdu, má se 
za to, že s její změnou souhlasí. CKVT je oprávněna 
zrušit zájezd nejpozději 21 dní před zahájením zá-
jezdu, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu 
zákazníků u zájezdů s dopravou organizovanou 
CKVT, a to:
a)  35 osob platících plnou katalogovou cenu pře-

pravy u autobusu do 48 míst,
b)  45 osob platících plnou katalogovou cenu pře-

pravy u autobusu do 60 míst,
c)  50 osob platících plnou katalogovou cenu le-

tecké dopravy u letadla do 78 míst,
d)  100 osob platících plnou katalogovou cenu 

letecké dopravy u letadla nad 132 míst.

U ostatních zájezdů si CKVT vyhrazuje právo zru-
šit zájezd, pokud nebylo dosaženo minimálního 
počtu účastníků, uvedeného v katalogu. O zrušení 
zájezdu je CKVT povinna informovat zákazníka 
písemně nejpozději 21 dnů před zahájením zájez-
du nebo čerpáním zaplacených služeb. V tomto 
případě má zákazník právo na vrácení celé částky 
bez dalších náhrad. Došlo-li k nesplnění programu 
nebo některých služeb z viny CKVT v průběhu po-
bytu, má zákazník právo na náhradu jen do výše 
nečerpaných služeb mimo nároků, uvedených 
v článku VIII. CKVT si vyhrazuje právo na změnu 
data, hodiny příjezdu a odjezdu, nástupního místa, 
a to v případě nedosažení minimálního počtu 10 
účastníků z daného nástupního místa (ve výjimeč-
ných případech i několik hodin před plánovaným 
odjezdem). V tomto přebírá na sebe CKVT náklady 
na autobusovou či vlakovou jízdenku 2. třídy do 
nového nejbližšího možného místa nástupu či 
výstupu, které CKVT zákazníkovi oznámí obratem 
při vzniku této změny. V případě, že klient chce do 
náhradního nástupního místa využít vlastní osob-
ní automobil, pak má nárok na proplacení pohon-
ných hmot pouze do výše hodnoty autobusových 
jízdenek nebo vlakových jízdenek 2. třídy. Dále si 
CKVT vyhrazuje právo na změnu trasy a věcného 
i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, 
z důvodu rozhodnutí státních orgánů, jež mají 
přímý i nepřímý dopad na kalkulaci ceny zájezdu, 
nebo z důvodu mimořádných okolností (nejistá 
politická i vojenská situace v navštívené zemi), 
stávky, dopravních problémů a poruch dopravních 
prostředků, neštěstí a dalších okolností, které 
CKVT nemohla ovlivnit. CKVT nepřebírá ve shora 
uvedených případech odpovědnost za důsledky a 
škody plynoucí ze změny programu a ceny zájezdu. 
CKVT rovněž nepřebírá odpovědnost za zrušení 
zájezdu a za změny programu zájezdu, trasy a slu-
žeb z důvodu zásahu vyšší moci. V tomto případě 
může CKVT zajistit jen služby v souladu se svými 
možnostmi. U zrušeného zájezdu z důvodu zásahu 
vyšší moci garantuje CKVT zákazníkovi vrácení pe-
něz, které zákazník zaplatil CKVT.
vi.  ZMěnA sMlouvy o zájezdu Ze stRAny 

ZákAZníkA
1. Změna termínu zájezdu, změna místa zájezdu, 
změna typu ubytování, změna druhu dopravy ve 
Smlouvě o zájezdu na základě písemného poža-
davku zákazníka bude ze strany CKVT provedena, 
pokud jsou reálné podmínky pro tuto změnu. 
Požadavky zákazníka na změnu Smlouvy o zájez-
du jsou platné až po písemném potvrzení CKVT. 
Za změnu termínu zájezdu, změnu místa zájezdu, 
změnu typu ubytování nebo změnu typu dopravy 
ve Smlouvě o zájezdu ze strany zákazníka je zá-
kazník povinen uhradit částku 400 Kč za každou 
zúčastněnou osobu včetně dětí, pokud provede 
zákazník tuto změnu v době 30 a více dní před 
zahájením čerpání služeb. Pokud je změna ter-
mínu zájezdu, změna místa zájezdu, změna typu 
ubytování nebo změna typu dopravy provedena ze 
strany zákazníka ve Smlouvě o zájezdu v době 29 
a méně dní před zahájením čerpání služeb, je tato 
změna považována za odstoupení od smlouvy ze 
strany zákazníka dle bodu VII. s povinností hradit 
odstupné tam uvedené. Výše uvedené vyplývá z 
přísných podmínek pro změny a storna ze strany 
ubytovacích zařízení. Při určení počtu dnů při změ-
ně se do stanoveného počtu dnů započítává i den, 
kdy došlo k doručení oznámení do CKVT o změně. 
Do počtu dnů se nezapočítává den, ve kterém má 
být poskytnuta první služba (odlet, odjezd či ná-
stup na zájezd, pobyt).
2. Změnu jména a jiných osobních údajů, změnu 
adresy zákazníka či jméno osoby (náhradník), kte-

Nestrojená elegance, která se snoubí s netušenou výkonností. 
Modelem Range Rover Velar specialista na SUV Land Rover 
znovu dokazuje, že vysoký výkon a komfort se mohou 

dokonale doplňovat. Jedinečný design v kombinaci se špičkovými 
technologiemi dělá z nového modelu Velar opravdového průkopníka. 
To vše s legendární terénní průchodností, kterou jsou vozy značky 
Land Rover od nepaměti pověstné. 

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PRVKY 
VÝBAVY:

– Adaptive Dynamics (adaptivní podvozek)
– LED světlomety a zadní světla
– Systém Terrain Response
–  Bezklíčový přístupový systém 

(Keyless Entry)
–  Informační a zábavní systém Touch Pro 

Duo se dvěma dotykovými obrazovkami 
s úhlopříčkou 10ˮ

NOVÝ RANGE ROVER VELAR 

AVANTGARDNÍ RANGE ROVER

Spotřeba paliva (l/100 km) ve městě 12,7–6,2; mimo město 7,5–4,9; kombinovaná 9,4–5,4;
emise CO2 214–142 g/km; na fotografi ích je uvedeno provedení s výbavou na přání.

REVOLUČNÍ DESIGN

I čtvrtý model z rodiny Range Rover používá 
charakteristický designový jazyk, který však 
dokonale rozvíjí dle požadavků zcela nové 
éry. Štíhlé tvary s výsuvnými klikami dveří 
dodávají modelu Velar moderní a přímočarý 
vzhled. Dostatek místa v interiéru zase 
zaručují hladce integrované ovládací prvky.
Není to ale jen optická iluze: Velkorysý 
zavazadlový prostor nabízí objem až 
1 731 litrů.

INFORMACE A ZÁBAVA BUDOUCNOSTI

Puristickou estetiku nového modelu Velar 
doplňují špičkové bezpečnostní a asistenční 
systémy. Nabízí nepřeberné množství 
novátorských funkcí, například nejnovější 
informační a zábavní systém Land Rover: 
Touch Pro Duo. Na dvou dotykových 
obrazovkách s vysokým rozlišením 
a úhlopříčkou 10ˮ lze v jednu chvíli 
zobrazovat jak média a aplikace, tak 

veškeré údaje o vozidle. Příjemné 
s užitečným lze jen těžko skloubit lépe.

NEKOMPROMISNÍ VÝKONNOST

Nový Velar nasazuje vyšší laťku i z hlediska 
výkonnosti – nabízí pestrou paletu výkonných 
šesti- a čtyřválcových motorů Ingenium, 
dokonale vyladěnou osmistupňovou 
automatickou převodovku a dosud 
nejvýkonnější pohon všech kol, jaký 
Land Rover kdy vyrobil. Za naprostou 
suverénnost ve všech druzích terénu 
vděčí funkcím jako All Terrain Progress 
Control (ATPC) a Terrain Response 2. 
Nový Range Rover Velar přesvědčuje 
redukcionistickým designem a maximální 
univerzálností. Představuje dokonalou 
kombinaci formy a funkce.

B of B cars s.r.o.
Vratimovská 688/34 
71800 Ostrava-Kunčičky
Tel.: 555 558 290, E-Mail: prodej@bofb.cz
www.bofb.cz
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rá se místo něho zájezdu zúčastní, musí Zákazník 
písemně oznámit CKVT. Dnem prokázaného doru-
čení oznámení do CKVT v níže uvedené lhůtě se 
osoba v něm uvedená stává zákazníkem. Oznámení 
musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že 
souhlasí s uzavřenou Smlouvou o zájezdu a spl-
ňuje veškeré podmínky stanovené pro poskytnutí 
zájezdu. Za změnu osoby zákazníka ve Smlouvě o 
zájezdu provedenou 7 a více dní před zahájením 
čerpání služeb je zákazník povinen zaplatit 400 
Kč za každou překnihovanou osobu včetně dětí. 
Pokud je změna osoby zákazníka ve Smlouvě o 
zájezdu provedena v době 6 a méně dní před za-
hájením čerpání služeb, je tato změna považována 
za odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka dle 
bodu VII. s povinností hradit odstupné tam uvede-
né. Za změnu jména a jiných osobních údajů vč. ad-
resy zákazníka ve Smlouvě o zájezdu provedenou 
před zahájením čerpání služeb je zákazník povinen 
zaplatit 400 Kč za každou provedenou změnu. Při 
určení počtu dnů při změně se do stanoveného 
počtu dnů započítává i den, kdy došlo k doručení 
oznámení do CKVT o změně. Do počtu dnů se neza-
počítává den, ve kterém má být poskytnuta první 
služba (odlet, odjezd či nástup na zájezd, pobyt). 
Dojde-li ke změně osoby či termínu ve Smlouvě o 
zájezdu, kde byla čerpána sleva za včasný nákup, 
je  provedena nová rezervace a nová smlouva o 
zájezdu s aktuálními cenovými podmínkami. V 
tomto případě původní sleva za včasný nákup 
není nově uzavřené smlouvě přiznána. Původní a 
nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za 
zaplacení ceny zájezdu a nákladů CKVT, spojených 
s provedením změny.
3. Změna počtu osob na Smlouvě o zájezdu
a)   Provede-li storno 1 osoba ve dvoulůžkovém 

nebo více lůžkovém pokoji, dochází ke změně 
smlouvy o zájezdu a současně ke změně cel-
kové ceny, kdy je povinna zaplatit zbývající 
osoba/osoby příplatek za jednolůžkový pokoj 
nebo doplatit neobsazená lůžka. Pokud tento 
příplatek nebude uhrazen, tyto osoby nespl-
ňují podmínky pro vystavení ubytovacího po-
ukazu - Voucheru a nemohou jí být poskytnuty 
služby ze strany CKVT.

b)    V případě, že zákazník zakoupí celý apartmán 
a jedna nebo více osob v apartmánu provede 
storno, jsou zbývající osoby ve Smlouvě o zá-
jezdu povinny doplatit ve stanoveném termínu 
rozdíl do původní ceny apartmánu. Pokud tak 
zákazník neučiní, má CKVT právo na odstoupe-
ní od Smlouvy o zájezdu pro porušení povin-
ností ze Smlouvy o zájezdu zákazníkem s tím, 
že mu vznikne nárok na odstupné uvedené v 
článku VII.

vii.  oDstoupení oD sMlouvy o zájezdu  
Ze stRAny ZákAZníkA

Zákazník má právo před zahájením zájezdu od-
stoupit od uzavřené Smlouvy o zájezdu s CKVT 
(stornovat zájezd). Toto odstoupení je povinen 
učinit zákazník písemně, přičemž storno účasti 
na zájezdu je CKVT akceptováno v případě, že je 
podepsáno zákazníkem, který svou účast na zájez-
du stornuje nebo je jejím oprávněným zástupcem. 
Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke 
dni, kdy je písemné odstoupení (storno zájezdu) 
doručeno CKVT. V tomto případě má CKVT právo 
účtovat odstupné dle těchto Všeobecných podmí-
nek prodeje z ceny zakoupených služeb (obsah viz 
článek II. Cenové podmínky). Poplatky za překniho-
vání a komplexní cestovní pojištění (viz článek VI.) 
nejsou zahrnovány do ceny zájezdu při výpočtu od-
stupného. Odstupné hradí zákazník a je účtováno 
ze strany CKVT ihned. Částka za sjednané pojiš-
tění se klientovi nevrací. CKVT má právo odečíst 

odstupné od složené celé nebo částečné zálohové 
platby. Pokud odstupné bude vyšší než úhrada zá-
lohy zákazníkem, je zákazník povinen uhradit ten-
to rozdíl do 14 dnů od provedeného doúčtování. 
Při odstoupení od Smlouvy o zájezdu je zákazník 
povinen vrátit všechny ceniny (voucher), jinak mu 
CKVT po odečtení příslušného stornopoplatku 
není povinna vrátit zbytek uhrazené částky až do 
doby prokazatelného nezneužití těchto cenin. Po 
odečtení odstupného a vrácení cenin ze strany 
zákazníka do CKVT obdrží zákazník zpět zbytek 
ze zaplacené částky. Výše odstupného závisí na 
době, kdy CKVT obdržela požadavek zákazníka na 
odstoupení od smlouvy o zájezdu, a to:
a)   40 a více dní před zahájením zájezdu 700 Kč/za 

každou osobu na smlouvě o zájezdu 
b)   39 až 30 dní před zahájením zájezdu 20 % z 

ceny zájezdu, minimálně však 700 Kč/ za kaž-
dou osobu na smlouvě o zájezdu 

c)   29 až 8 dní před zahájením zájezdu 50 % z ceny 
zájezdu, minimálně však 700 Kč/ za každou 
osobu na smlouvě o zájezdu

d)   7 až 4 dny před zahájením zájezdu 90 % z ceny 
zájezdu, minimálně však 700 Kč/ za každou 
osobu na smlouvě o zájezdu 

e)   3 dny a méně před zahájením zájezdu 100% z 
ceny zájezdu, minimálně však 700 Kč/ za kaž-
dou osobu na smlouvě o zájezdu.

f)   V případě odstoupení zákazníka od uzavřené 
Smlouvy o zájezdu, která zahrnuje leteckou 
dopravu, má CKVT právo účtovat odstupné 
ve výši 100 % z ceny letecké dopravy (letenky, 
transferu, příslušných tax). Z ostatních služeb 
uvedených ve Smlouvě o zájezdu má CKVT 
právo účtovat odstupné dle Všeobecných pod-
mínek prodeje.

g) Na vybrané ubytovací zařízení se vztahují 
individuální stornopodmínky dané hoteliérem a 
nejsou v souladu s výše uvedeným odstupným. 
Tyto informace jsou uvedeny v popisných textech 
u daných kapacit v katalozích CKVT nebo na webo-
vých stránkách www.ckvt.cz.
Výše uvedené vyplývá z přísných podmínek pro 
změny a storna ze strany ubytovacích zařízení a 
leteckých společností. Při určení počtu dnů pro 
výpočet odstupného se do stanoveného počtu dnů 
započítává i den, kdy došlo k doručení oznámení 
do CKVT o odstoupení od smlouvy o zájezdu. Do 
počtu dnů se nezapočítává den, ve kterém má být 
poskytnuta první služba (odlet, odjezd či nástup 
na zájezd, pobyt). V případě, že se zákazník ne-
dostaví k čerpání služeb v místě ubytování v den 
uvedený na voucheru nebo zmešká odjezd (odlet) 
zájezdu nebo musí být vyloučen ze zájezdu nebo 
se zájezdu nezúčastní v důsledku jím dodaných 
nesprávných nebo neúplných údajů ve smlouvě o 
zájezdu, nedodržením celních, pasových, devizo-
vých nebo jiných předpisů, nemá nárok na vrácení 
zaplacené finanční částky, nejedná se o storno 
zájezdu, pokud nebylo v tento den nahlášeno v 
CKVT nebo jeho zástupci. V případě, že zákazník 
v průběhu zájezdu na základě svého přání zruší 
část zájezdu nebo svévolně nevyčerpá některou ze 
zaplacených služeb, nemá nárok na vrácení peněz 
za nevyčerpané služby. Stornuje-li zákazník účast 
na zájezdu před jeho zahájením a má sjednané 
komplexní cestovní pojištění zájezdu včetně stor-
na zájezdu, může uplatnit u pojišťovny nárok na 
úhradu části odstupného účtovaného ze strany 
CKVT. Zrušení účasti na zájezdu je povinen pojiště-
ný nebo oprávněná osoba (ve smyslu Občanského 
zákoníku) prokazatelně oznámit CKVT nejpozději 
následující pracovní den po dni, kdy nastala ne-
schopnost zákazníka zúčastnit se zájezdu CKVT. 
Tento nárok může uplatnit u pojišťovny ve smyslu 

podmínek pojišťovny pro pojištění storna zájezdu. 
Podmínky pro pojištění nákladů v souvislosti s od-
stoupením od smlouvy o zájezdu obdrží zákazník 
při uzavření Smlouvy o zájezdu.
viii. ZvláŠtní služby 
Zvláštními službami se rozumí ty služby, které 
nejsou součástí ceny. Tyto služby platí zákazník 
vždy zvlášť. Zákazník je povinen své požadavky 
na zvláštní služby uvést při uzavření smlouvy o 
zájezdu a tyto je povinen uhradit současně při 
úhradě zálohy nebo celé ceny zájezdu. CKVT neručí 
za sníženou úroveň cizích služeb u takových akcí, 
které si zákazník zajišťuje na místě u delegáta či 
průvodce, hotelu či jiné organizace, proto v přípa-
dě jakýchkoli nespokojeností je nutné řešit přímo v 
místě pobytu. Upozorňujeme, že období před a po 
sezóně přináší vedle výhodných cen i to, že některá 
ubytovací zařízení na základě nízkého počtu hostů 
mohou své poskytované služby omezit (např. zru-
šení nebo výrazné omezení stravování formou bu-
fetu, vypnutí klimatizace, nefunkčnost venkovních 
nebo vnitřních bazénů apod.). Poskytnutí slevy v 
systému LAST MINUTE je vyjádřením možnosti, 
že kvalita služeb se nemusí rovnat kvalitě služeb 
zakoupených za plnou katalogovou cenu, neboť 
hoteliér tímto způsobem doprodává poslední vol-
ná místa. Ten, kdo se vydává na cesty, musí počítat 
i s tím, že ztrácí na určitou dobu pohodlí vlastního 
bytu a že se bude muset přizpůsobovat novému 
prostředí, atmosféře, stravě, mentalitě lidí, flóře a 
fauně v místě, které si pro svou dovolenou vybral. 
iX. pojiŠtění
Ceny zájezdů CKVT zahrnují povinné smluvní pojiš-
tění CKVT ve smyslu platného zákona č. 159/1999 
Sb. POVINNÉ POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY CKVT. CKVT 
má sjednáno povinné zákonné pojištění záruky 
pro případ úpadku ve smyslu platného zákona č. 
159/1999 sb., na jehož základě vzniká zákazní-
kovi pojištěnému cestovní kanceláří právo na 
plnění v případech, kdy ckvt z důvodu svého 
úpadku:
a)   neposkytne zákazníkovi dopravu z místa po-

bytu v zahraničí do České republiky, pokud je 
tato doprava součástí zájezdu,

b)    nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo 
cenu zájezdu v případě, že se zájezd neusku-
tečnil, nebo

c)   nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou 
cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého 
zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pou-
ze zčásti.

Ustanovení o podmínkách a rozsahu pojištění zá-
kazníků CKVT jsou uvedeny v dokladu pojišťovny. 
CKVT je povinna předat zákazníkovi současně se 
Smlouvou o zájezdu nebo potvrzením zájezdu do-
klad pojišťovny, obsahující název pojišťovny, pod-
mínky pojištění a způsob oznámení pojistné udá-
losti. V případě, že zákazníkovi nebude poskytnuta 
doprava z místa pobytu v zahraničí zpět do České 
republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu, 
poskytne pojišťovna plnění zabezpečením dopravy 
z místa pobytu do ČR vč. nezbytného ubytování a 
stravování do doby odjezdu. Zajistí-li si zákazník 
dopravu vč. nezbytného ubytování a stravování na 
vlastní náklady, poskytne mu pojišťovna peněžní 
plnění pouze do výše, jakou by musela vynaložit, 
pokud by dopravu, ubytování a stravování zajiš-
ťovala sama. Nároky zákazníka, které mu vznikly 
vůči CKVT v důsledku nesplnění smlouvy o zájezdu, 
přecházejí u pojištění záruky pro případ úpadku 
CKVT na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které 
mu pojišťovna poskytla. Povinné smluvní pojištění 
CKVT se vztahuje na zájezdy definované zákonem 
č. 159/1999 Sb. v platném znění. 
Součástí zájezdu není cestovní pojištění zákazníků. 

Zákazník má možnost uzavřít cestovní pojištění 
prostřednictvím CKVT, které mimo jiné zahrnuje 
i pojištění storna zájezdu. Cestovní pojištění je 
možné sjednat pouze na termín pobytu či zájezdu, 
který je uveden ve smlouvě o zájezdu. U pobytů či 
zájezdů vlastní dopravou je možné pojistné období 
prodloužit i na cestu (max. 1 den před zahájením 
pobytu a max. 1 den po ukončení pobytu). Při uza-
vření cestovního pojištění prostřednictvím CKVT 
je Smluvním partnerem UNIQA pojišťovna, a.s.. 
Pojistná smlouva vzniká přímo mezi zákazníkem 
a pojišťovnou. Při stornu zájezdu se zaplacené 
pojistné nevrací. CKVT v případě pojistné události 
nepřísluší posuzovat existenci, příp. výši nároků 
vyplývajících z pojistného vztahu. V případě pojist-
ných událostí CKVT poskytne potřebnou součin-
nost, nehradí však poplatky za lékařské ošetření 
apod., veškeré náklady hradí pojišťovna.
Zákazník bere na vědomí, že pokud nevyužije 
možnost uzavřít cestovní pojištění prostřednic-
tvím ckvt, nese při nastalé pojistné události 
sám plnou odpovědnost, náklady a rizika s tím 
související.
Rozsah pojištění:
1. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb
2. Pojištění storna cesty
3. Pojištění nevyužité dovolené
4. Pojištění cestovních zavazadel
5. Pojištění odpovědnosti za škodu a jinou újmu
6. Úrazové pojištění
Cestovní pojištění zákazníků CKVT se sjednává za 
podmínek stanovených ve Všeobecných pojistných 
podmínkách pro cestovní pojištění pojišťovny 
UNIQA a.s., platných ke dni uzavření pojištění.
X. cestovní DoklADy
Zákazník odpovídá za platnost svých cestovních 
dokladů v době konání zájezdu. K povinnostem 
zákazníka patří předložit CKVT souhlas zákonného 
zástupce v případě, že zákazník mladší 18ti let čer-
pá služby bez jeho doprovodu a dohledu. V přípa-
dě, že zákazník nemá platný cestovní doklad a zá-
kazník se z tohoto důvodu nemůže zájezdu účast-
nit, nejde o překážku na straně CKVT a zákazníkovi 
v případě nečerpání zájezdu nevzniká nárok na 
vrácení záloh ani konečné ceny zájezdu. V případě, 
že ještě nebyla celá cena zájezdu zákazníkem uhra-
zena, je zákazník povinen ji uhradit. Zákazníci, kte-
ří si zajišťují vlastní dopravu, odpovídají za veškeré 
potřebné doklady nezbytné k cestám do zahraničí 
(zelená karta, mezinárodní řidičský průkaz apod.). 
upozorňujeme, že děti musí mít vlastní cestovní 
doklad! V případě, že cestující v průběhu zájezdu 
ztratí nebo jsou mu odcizeny doklady, je povinen si 
pro zpáteční cestu opatřit nové (náhradní) doklady 
sám a na své vlastní náklady. Zákazník se může v 
tomto případě obrátit na delegáta nebo průvodce 
s žádostí o výpomoc při opatření nových nebo 
náhradních dokladů pro zpáteční cestu. Náklady 
CKVT s touto pomocí spojené je povinen zákazník 
CKVT uhradit.
Xi.  DoDRžování celnícH, DeviZovýcH  

A ostAtnícH přeDpisŮ
Zákazníci jsou povinni dodržovat všechny celní, 
devizové a ostatní předpisy České republiky, tran-
zitní a navštívené země. CKVT zákazníkům neza-
jišťuje vyřízení potřebných vízových a devizových 
formalit. Povinnost vyřídit si potřebné vízové a 
devizové formality je na straně zákazníka. Pokud 
by zákazník svým jednáním ohrožoval nebo narušil 
průběh a program zájezdu nebo pokud závažným 
způsobem poruší celní, devizové a ostatní předpisy 
České republiky, tranzitní a navštívené země, může 
být vyloučen z účasti na zájezdu, přičemž ztrácí 
jakýkoliv nárok na náhradu nevyužitých služeb.
Xii. ReklAMAce
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V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých 
služeb je nižší než byla předem dohodnuta, vzni-
ká zákazníkovi právo na reklamaci. Zákazník je 
povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 1 měsíce od skončení zájez-
du. Uplatnění reklamace na místě samém umožní 
odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem 
času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posou-
zení a tím i možnost řádného vyřízení reklamace. 
Uplatnění reklamace v místě poskytované služby 
může zákazník provést buď ústně, nebo písemně 
do protokolu a je povinen prokázat součinnost při 
jejím uplatnění a vyřízení. Své nároky z reklamace 
musí zákazník uplatnit u CK bez zbytečného odkla-
du. Reklamaci lze uplatnit i u cestovní kanceláře 
nebo agentury, která zprostředkovala uzavření 
Smlouvy. Způsob uplatnění a vyřízení reklamace 
viz. Reklamační řád CKVT, který je nedílnou sou-
částí Všeobecných podmínek prodeje. Při výskytu 
závad v plnění je zákazník povinen společně pů-
sobit v tom směru, aby se eventuálním škodám 
zabránilo nebo aby byly co nejmenší. Zákazník 
je zejména povinen veškeré svoje výhrady nepro-
dleně sdělit v místě vzniku průvodci/delegátovi 
CKVT, případně vedoucímu provozovny poskytující 
služby nebo jinému odpovědnému pracovníkovi 
tak, aby mohla být včas uskutečněna náprava na 
místě. Opomene-li zákazník z vlastní viny pouká-
zat na nedostatek, nemá nárok na slevu. Pokud se 
nedostatek nepodaří odstranit, sepíší průvodce/
delegát CKVT, příp. jiný odpovědný pracovník se 
zákazníkem reklamační protokol. Zákazník je povi-
nen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení 
reklamace. CK neručí za úroveň cizích služeb u 
akcí, které netvoří součást zájezdu a které si zákaz-
ník obstará na místě prostřednictvím průvodce, v 
hotelu či u jiné organizace.
Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a ná-
sledek není závislý na činnosti a postupu CK (vis 
major) nebo k okolnostem na straně zákazníka, na 
základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevy-
užije objednané, zaplacené a cestovní kanceláří 
zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi, pokud 
není dohodnuto jinak, nárok na úhradu nebo slevu 
z ceny těchto služeb. Přeruší-li cestovní kancelář 
zájezd z důvodu vyšší moci, je povinna učinit veš-
kerá opatření k dopravě cestujícího zpět. 
Zákazník, který si zakoupil zboží či službu přes 
internet, a je spotřebitelem, může k řešení even-
tuálního sporu využít platformu pro řešení sporů 
online. Podrobnější informace o podmínkách řeše-
ní sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.
eu/odr.
Xiii. ZDRAvotní náležitosti
Každý zákazník cestuje s vědomím svého zdravot-
ního stavu a s vědomím úhrady nákladů za lékař-
ské zákroky a léčení v zahraničí.
Xiv. ZAvAZADlA
V autobusové dopravě zajišťované CKVT je zdarma 
převoz zavazadel do hmotnosti 17 kg/osobu, v le-
tecké dopravě do hmotnosti 15 kg/osobu (není-li 
v pokynech na cestu uvedeno jinak). Zavazadla s 
váhou přesahující tyto limity mohou být z přepra-
vy vyloučena. Zákazník je povinen si řádně označit 
a naložit svá zavazadla do přepravního prostředku 
a v cílové stanici zavazadla ihned převzít. V přípa-
dě ztráty nebo odcizení zavazadla může zákazník 
požádat zástupce CKVT při zjištění ztráty nebo od-
cizení o pomoc při vyřizování formalit v cizí zemi.

Xv. ubytování A stRAvování
Kategorizaci ubytovacích objektů dle počtu hvězdi-
ček (*) si stanovuje každá země samostatně, proto-
že neexistuje jednotná metodika bodování. Proto 
může existovat značná rozdílnost v hodnocení uby-

tovacích zařízení oproti zvyklostem v ČR. Z popisu 
je však rámcově patrno vybavení a poloha objektu. 
Časný příjezd či pozdní odjezd není důvodem k del-
šímu užívání pokoje. nárok na ubytování vzniká 
po předložení ubytovacího poukazu - voucHeRu 
až po 15. hodině v den nástupu uvedeném na 
voucHeRu, pokud není v pokynech u dané kapa-
city uvedeno jinak. Přidělení konkrétních pokojů 
přísluší prostřednictvím recepce hoteliérovi a ces-
tovní kancelář na něj nemá vliv. Klient je povinen 
vyklidit pokoj v den odjezdu do 10 hodin, pokud 
nedojde k jiné dohodě s recepcí a delegátem CKVT. 
Pokud jste si z nabídky tohoto katalogu objednali 
přistýlku v pokoji nebo lůžko v „denní místnosti“ 
v apartmánu, je třeba mít na vědomí, že mohou 
být ve většině případů tvořeny gaučem, rozklá-
dací pohovkou, rozkládacím křeslem, matrací či 
skládacím lehátkem. v případě objednání pokoje 
s přistýlkou a jeho obsazením menším počtem 
osob, ckvt negarantuje, že bude přistýlka na 
pokoj dodána, protože není ani zpoplatněna ve 
smlouvě o zájezdu. Zároveň není garantováno, 
že označený pokoj s možností přistýlky, je rozlo-
hově větší. Pokud je v pokoji umístěna přistýlka, 
dochází tím nutně ke zmenšení volného prostoru 
v pokoji. Ve dvoulůžkových pokojích s přistýlkou 
je možná jedna přistýlka, není-li uvedeno přímo 
u daného ubytovacího zařízení jinak. pokoj se 
symbolem M negarantuje přímý výhled na moře 
(stínící stromy, boční výhledy či hotel pavilóno-
vého typu). Jedná se pouze o orientaci a směr 
pokoje. Pokud je součástí vybavení pokoje přípojka 
na internet, CKVT nemůže ovlivnit rychlost a kva-
litu připojení. Toto je plně v kompetenci hoteliéra. 
Pokud není uvedeno jinak, je připojení k internetu 
zpoplatněno. Parkovací místa u ubytovacích objek-
tů obvykle nejsou součástí ceny a jsou v omezeném 
množství. POBYTOVÁ TAXA - je povinný poplatek, 
který platí každý host v Chorvatsku a v Černé Hoře 
dle podmínek u jednotlivých pobytů. Pobytová 
taxa je ve většině případů již zahrnuta v konečné 
ceně (pokud není v katalogu CKVT uvedeno jinak) a 
zákazník ji platí podle počtu zakoupených nocí při 
koupi zájezdu v CKVT. UBYTOVACÍ POUKAZ – VOU-
CHER - obdrží zákazník od CKVT po zaplacení celé 
částky za zájezd společně s pokyny a informacemi 
na cestu cca 7 dnů před nástupem na zájezd - elek-
tronicky. Pokud si zákazník zakoupí zájezd v době 
kratší než 14 dnů před zahájením zájezdu, může 
být doba doručení VOUCHERU kratší než 7 dnů, s 
ohledem na ověření, zda celková částka za zájezd 
byla zákazníkem zaplacena. VOUCHER je dokladem 
pro poskytnutí služeb zahraničním partnerem. Ve 
VOUCHERU jsou uvedeny služby, které jste si za-
platili u CKVT a na jejichž čerpání během zájezdu 
máte nárok. Pokud zákazníci svévolně ubytují v 
pokoji nebo apartmánu více osob, než je uvedeno 
na VOUCHERU, berou na sebe veškerá rizika (po-
stihy, pokuty, vystěhování apod.) ze strany ubyto-
vatele. Po obdržení VOUCHERU si překontrolujte, 
zda máte v pořádku veškeré doklady a zda jsou ve 
VOUCHERU uvedeny všechny údaje a služby, které 
jste si zakoupili. V případě nejasností se, prosím, 
co nejdříve obraťte na pracovníky CKVT. Služby a 
typy pokojů jsou ve voucherech uváděny v jazyce 
dané země. Do VOUCHERU není ze strany klienta 
dovoleno jakýmkoliv způsobem zasahovat, cokoli 
přepisovat nebo vpisovat! Jakýkoliv zásah do VOU-
CHERU mimo zápisů pracovníky CKVT jej znehod-
nocuje a činí ho neplatným.
Stravování je poskytováno dle norem zahranič-
ního partnera a zvyklostí dané země a desti-
nace. Odpovídá objednanému typu stravování. 
Objednaným stravováním se rozumí stravování 
v pravidelném časovém harmonogramu uby-
tovacího zařízení. CKVT ani ubytovací zařízení 

neručí za individuální programy klientů (včetně 
fakultativních výletů), které s těmito časy mohou 
kolidovat. Jakékoli dohody jsou pouze jednáním 
mezi klientem a vstřícností ubytovacího zařízení. 
V případě typu All inclusive jsou mnohdy v ceně 
zájezdu např. nápoje, během dne malé občerstve-
ní, káva. All inclusive Light je stravování formou 
plné penze a nápoji po dobu podávání stravování. 
Pro lepší orientaci vysvětlujeme jednotlivé typy 
stravovacích služeb. Snídaně: kontinentální - je 
servírováno pečivo, máslo, džem, případně plátek 
sýra či salámu nebo vejce, čaj nebo káva; formou 
bufetu - hosté se sami obslouží z nabídky pečiva, 
sýra, salámu, džemu, másla (dle úrovně hotelu 
může být k dispozici i jogurt, cereálie, případně 
teplá kuchyně a ovoce). Mimo čaj a kávu zahrnuje 
bufet zpravidla i studené nápoje. Večeře: výběr z 
menu - výběr (zpravidla 1 den předem) z nabídky 
několika předem sestavených servírovaných jídel, 
složených většinou z předkrmu nebo polévky a 1 
hlavního chodu a dezertu; bufet - hosté se sami 
obslouží z nabídky předkrmů, polévek, hlavních 
jídel a dezertů, salátový bufet tvoří nabídka salátů 
nebo zeleniny, která doplňuje servírovaná menu; 
kontinentální - je servírována polévka, hlavní jídlo 
a dezert, cooking show - otevřená kuchyně, kdy 
klienti vidí přípravu jídel. Nápoje nejsou zahrnuty 
v ceně stravování, není-li v nabídce uvedeno jinak. 
Nevyčerpá-li zákazník kteroukoliv ze zaplacených 
ubytovacích služeb, vzniká zákazníkovi nárok na 
vrácení odpovídající finanční částky jen v přípa-
dě, že ubytovací zařízení dá zákazníkovi písemný 
doklad, že zákazníkem nečerpané služby nebude 
ubytovací zařízení účtovat CKVT. 
Xvi. DŮležité infoRMAce
PREZENTACE UBYTOVACÍCH KAPACIT: v katalozích 
CKVT a na webových stránkách jsou k dispozici 
fotografie jednotlivých ubytovacích kapacit. V 
některých případech se jedná o ilustrační fota 
nebo fotografie pouze některých typů pokojů či 
apartmánů. Pro vaši lepší orientaci týkající se 
vzhledu a designu objednané ubytovací jednotky 
se informujte v CKVT, aby nedocházelo k nemilému 
překvapení při vašem nástupu na pobyt.
DOPRAVA: letecká i autobusová - není zpravidla za-
hrnuta v ceně, tyto služby se objednávají fakultativ-
ně za konečné ceny, které jsou klientům potvrzeny 
ve smlouvě o zájezdu (ve většině případů se jedná o 
dopravu na vyžádání). K jednotlivým objektům lze 
zvolit dopravu leteckou, autobusovou nebo vlastní 
dle přiřazených piktogramů jednotlivých typů do-
pravy. Každá přepravovaná osoba musí mít s ohle-
dem na svou bezpečnost vlastní sedadlo a tudíž 
zakoupenou jízdenku. Výjimku tvoří pouze letecká 
doprava, kde děti do 2 let bez nároku na sedadlo 
v letadle mohou mít u některých leteckých společ-
ností let zdarma. Autobusová přeprava je kyvadlo-
vá. Z toho vyplývá, že dle doby příjezdů autobusů 
s novou skupinou jsou stanovovány doby odjezdů 
autobusů z daného pobytového místa. Zákazníci 
musí respektovat zákonné předpisy o povinném 
odpočinku řidičů autobusů nebo nařízení letového 
provozu o časech a místech přistání a odletů leta-
del. Z těchto důvodů CKVT nedoporučuje zákazní-
kům sjednávat obchodní jednání či jiná setkání v 
místech příjezdů autobusů či příletů letadel v pře-
dem udávaných časech. CKVT také neodpovídá za 
zdržení dopravních prostředků, vzniklá z důvodu 
přetížení dopravních cest, technických závad nebo 
vyplývající z mimořádných okolností - vyšší moci a 
za škody, které by z tohoto důvodu vznikly zákaz-
níkům. V případě zpoždění dopravního prostředku 
z výše uvedených příčin nevzniká zákazníkovi prá-
vo na odstoupení od smlouvy, případně na jinou 
náhradu a CKVT nenese za takto vzniklou škodu 

žádnou odpovědnost. CKVT neumožňuje přepravu 
živých zvířat v rámci svých autobusových a letec-
kých přeprav zákazníků.
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA: do pobytových míst v 
Chorvatsku, Slovinsku, Itálii a Černé Hoře je do-
prava zpravidla kyvadlová, tzn. rozváží zákazníky 
do více pobytových míst a ubytovacích kapacit. 
Odjezdy autobusů jsou vždy 1 den před nástupem 
k čerpání služeb v pobytových místech. Zasedací 
pořádek je tvořen před cestou tam i zpět zvlášť 
a CKVT negarantuje stejné uspořádání pro obě 
cesty. Doprava je non–stop s bezpečnostními a hy-
gienickými přestávkami. Autobusy musí dodržovat 
i na dálnicích max. rychlost 100 km/hod. Příjezd 
autobusů k hotelům bývá v některých případech v 
časných ranních hodinách. V případě, kdy autobus 
rozváží hosty do různých pobytových míst, mohou 
být hosté v hotelích až v odpoledních hodinách. 
Odjezdy autobusů z pobytových míst bývají v od-
poledních až večerních hodinách po povinném od-
počinku řidičů. Při organizaci autobusové dopravy 
využívá v některých případech CKVT v Chorvatsku, 
Slovinsku, Itálii a Černé Hoře v jednotlivých po-
bytových místech místní transfery, což je rozvoz 
a svoz zákazníků mezi jednotlivými ubytovacími 
kapacitami či pobytovými místy autobusy, mikro-
busy, taxíky nebo osobními automobily místních 
dopravců. V případě potřeby a v zájmu efektivnější 
dopravy klientů do pobytových míst si CKVT vyhra-
zuje právo na možnost přestupů klientů na území 
i mimo území ČR z autobusu do jiného autobusu. 
Autobusová doprava na chorvatský, černohorský a 
italský Jadran je organizována přes území těchto 
států: Česká republika, Slovensko, Rakousko, Ma-
ďarsko, Slovinsko, Chorvatsko, Itálie. CKVT dbá na 
kvalitu používaných autobusů, a proto spolupra-
cuje s renomovanými dopravními společnostmi. U 
všech přeprav nabízených v katalogu CKVT garan-
tujeme klimatizované autobusy.
LETECKÁ DOPRAVA: časy odletů a příletů jsou 
uvedeny v pokynech na cestu a pobyt, které ob-
držíte poštou, elektronickou poštou nebo osobně 
na pobočkách CKVT (není-li ve smlouvě o zájezdu 
uvedeno jinak). S ohledem na letecký provoz, bez-
pečnost a počasí může dojít ke změnám letových 
časů, jakož i ke změně cílového letiště, typu letadla 
a letecké společnosti. Veškeré změny vždy směřují 
k zajištění bezpečnosti cestujících. Abychom mohli 
pro všechny hosty, kteří přiletěli stejným letadlem, 
zajistit co možná nejrychlejší transfer, je často ne-
zbytné, aby jeden autobus rozvážel hosty do více 
hotelů. Pokud je zapotřebí realizovat transfer více 
dopravními prostředky, není zpravidla možné, aby 
zástupce cestovní kanceláře doprovázel během 
transferu do hotelu všechny klienty. V případě 
poškození či ztráty zavazadla během letecké pře-
pravy je klient povinen bezprostředně po zjištění 
této skutečnosti vyplnit na letišti PIR formulář, 
jehož prostřednictvím zákazník vzniklou škodu 
zdokumentuje, letištním personálem si nechá 
tento formulář potvrdit a následně jej s originálem 
palubního lístku, originálem zavazadlového lístku 
a dokladem o nákupu zavazadla předloží letecké 
společnosti nebo jejímu zástupci. U leteckých zá-
jezdů slouží první a poslední den či noc obvykle k 
přepravě do a z místa pobytu a nejsou považovány 
za dny plnocenného rekreačního pobytu. V tomto 
smyslu nelze tudíž reklamovat event. zkrácení „po-
bytu“. V případě leteckých zájezdů může být s ohle-
dem na čas příjezdu do hotelu nebo čas odjezdu z 
hotelu poskytnuta první či poslední večeře formou 
studeného talíře či balíčku. Transfery na a z letiště 
na území ČR CKVT nezajišťuje.
DELEGÁTI CKVT: ve vybraných pobytových mís-
tech, které Vám nabízíme, bude v uvedených 
termínech a hodinách k dispozici náš delegát 
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(výjimku tvoří před a posezónní pobyty, t.j. do 9.6. 
a od 10.9.2018). Na recepci ubytovacího zařízení 
najdete informační tabuli nebo informační knihu 
CKVT, prostřednictvím které Vám bude delegát 
sdělovat nezbytné informace (např. informační 
hodiny, místo, kde je delegát ubytován, kde je 
mu možné v případě nutné potřeby nechat vzkaz, 
kontaktní mobilní telefon, informace k odjezdu 
apod.). Pokud má hotel více budov, je informační 
tabule nebo informační kniha umístěna na recepci 
hlavní budovy. Delegát Vám zde nabídne možnosti 
výletů místních organizátorů, u kterých může 
zprostředkovat Vaši rezervaci. CKVT je v tomto pří-
padě pouze zprostředkovatel a nepřebírá žádnou 
odpovědnost za provedení a průběh výletů. CKVT 
rovněž nepřebírá odpovědnost za nerespektování 
písemných pokynů delegáta klientem. CKVT má v 
nabídce ubytovací kapacity, kde delegát nebude 
přítomen a je k dispozici pouze na telefonu. Sle-
dujte proto informace v katalozích CKVT, webové 
stránky www.ckvt.cz nebo informace na cestu, kte-
ré obdržíte před vašim odjezdem. Služba delegátů 
je službou CKVT klientům nad rámec služeb, které 
jsou součástí ceny, ale kterou klient neplatí.
Xvii. ŠkoDy
Zákazník je povinen uhradit škodu, kterou způ-
sobil v průběhu přepravy a pobytu v dopravním 
prostředku a v ubytovacím zařízení. CKVT neodpo-
vídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, 
třetí osobou, která není spojena s poskytováním 
zájezdu, pokud tuto skutečnost nebylo možné 
předpokládat nebo byla nevyhnutelná nebo vznik-
la neodvratitelnou událostí, které nemohlo být 
zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které 
lze požadovat. V letecké přepravě je odpovědnost 
za škodu omezena na výši stanovenou Varšavskou 
úmluvou ve znění Protokolů k ní přijatých a Mont-
realskou úmluvou:
a) v případě smrti nebo zranění cestujícího se od-
povědnosti za škody do výše 100 000 SDR nelze 
zprostit; škody nad 100 000 SDR se lze zprostit, 
prokáže-li se, že ke škodě nedošlo nedbalostí nebo 
jiným chybným jednáním ani opomenutím doprav-
ce, jeho zaměstnanců nebo zprostředkovatelů, 
nebo že vznikly pouze v důsledku nedbalosti nebo 
jiného chybného jednání či opomenutí třetí osoby;
b) výše škody při zpoždění při přepravě cestujícího 
je omezena částkou 4 150 SDR, kromě případů, 
kdy dopravce učinil veškerá přiměřená opatření, 
aby ke škodě nedošlo, nebo kdy nebylo možné 
taková opatření učinit;
c) výše škody při zpoždění při přepravě zapsaných 
zavazadel je omezena částkou 1 000 SDR, kromě 
případů, kdy dopravce učinil veškerá přiměřená 
opatření, aby ke škodě nedošlo, nebo kdy nebylo 
možné taková opatření učinit;
d) výše škody při zničení, ztrátě nebo poškození za-
psaných nebo nezapsaných zavazadel dohromady 
je omezena částkou 1 000 SDR na jednoho cestují-
cího s výjimkou běžného opotřebení
a případů, kdy je zavazadlo cestujícího již před 
začátkem cesty poškozené nebo vadné. (SDR - 
Special Drawing Rights - zvláštní práva čerpání 
– měnová a účetní jednotka užívaná v rámci Me-
zinárodního měnového fondu).
Pro náhradu škody, jakož i pro jakékoli jiné spory 
vznikající z této smlouvy se aplikuje právní řád 
České republiky. V případě, že dojde mezi CK a 
spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu 
ze smlouvy o zájezdu, kupní smlouvy nebo ze 
smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří 
vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel 
podat návrh na mimosoudní řešení takového 
sporu určenému subjektu mimosoudního řešení 

spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní 
inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, 
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, 
Web: adr.coi.cz . Spotřebitel může využít rovněž 
platformu pro řešení sporů online, která je zřízena 
Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/
consumers/odr/.
Xviii. pRávA A povinnosti ZákAZníkA
Zákazník má:
a)   právo na řádné poskytnutí smluvně sjedna-

ných a zaplacených služeb
b)  právo na dodatečné informace, pokud nebyly 

uvedeny v katalogu, kontakt na osobu, na kte-
rou se zákazník v případě nesnází může obrátit 
(zástupce CK), podrobnosti o možnosti kon-
taktu s nezletilou osobou resp. zástupcem CK 
v místě pobytu nezletilé osoby, jde-li o zájezd, 
jehož účastníkem je nezletilá osoba

c)  právo být seznámen s případnými změnami ve 
smluvně sjednaných službách

d)  právo zrušit svoji účast kdykoliv před zaháje-
ním čerpání služeb odstoupením od smlouvy 
za podmínek dle čl.VII.

e)  právo písemně oznámit CKVT, že se místo 
něho zájezdu zúčastní jiná osoba v případě, 
že v oznámení je současně prohlášení nového 
zákazníka, že souhlasí se smlouvou o zájezdu 
a splňuje všechny podmínky k účasti na zájez-
du. Toto oznámení musí být doručeno CKVT v 
termínech a za podmínek definovaných v čl. VI. 
původní a nový zákazník společně a nerozdílně 
odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a nákla-
dů, které CKVT vzniknou v souvislosti se změ-
nou zákazníka.

f)  právo na reklamaci vad v souladu s čl. XII a 
reklamačním řádem CKVT.

g)  právo na ochranu dat, která uvádí ve smlouvě 
o zájezdu a v dalších dokumentech, před nepo-
volanými osobami

h)  právo obdržet spolu se smlouvou o zájezdu 
doklad o povinném smluvním pojištění CK 
pro případ jejího úpadku, obsahující označení 
pojišťovny, podmínky pojištění a způsob ozná-
mení pojistné události 

i)  právo na mimosoudní řešení spotřebitelského 
sporu (viz bod Reklamace čl. XII)

K základním povinnostem zákazníka patří 
zejména:
a)  poskytnout CK součinnost, která je potřebná 

k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, 
zejména úplné a pravdivé vyplnění potřebných 
formulářů a předložení potřebných dokladů 
(pas, souhlas zákonného zástupce při účasti 
osoby mladší 18 let bez jeho doprovodu).

b)  zajistit u osob mladších 15 let doprovod a 
dohled dospělého účastníka v průběhu zájez-
du, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, 
jejichž zdravotní stav to vyžaduje.

c) nahlásit účast cizích státních příslušníků.
d)  zaplatit cenu zájezdu v souladu s čl. III těchto 

podmínek a prokázat to dokladem o zaplacení. 
Neuhradí-li zákazník celou cenu zájezdu ve sta-
noveném termínu, má CKVT právo jeho účast 
stornovat a účtovat odpovídající odstupné.

e)  bez zbytečného odkladu sdělovat CKVT své 
stanovisko k případným změnám v podmín-
kách a obsahu sjednaných služeb.

f)  převzít od CKVT doklady potřebné pro čerpání 
služeb.

g)  dostavit se ve stanoveném čase na místo srazu 
se všemi doklady požadovanými podle cestov-
ních pokynů

h)  při cestách do zahraničí mít u sebe všechny 
doklady požadované pro vstup do příslušných 
zemí a tranzit (cestovní doklad, víza, doklad o 

zdravotním pojištění). 
i)  řídit se pokyny průvodce/delegáta zájezdu 

nebo jiné cestovní kanceláří určené osoby 
a dodržovat stanovený program, dodržovat 
předpisy platné v navštívené zemi, resp. místě 
a objektu. V případě porušení právních před-
pisů nebo závažného narušování programu či 
průběhu zájezdu je CKVT oprávněna zákazníka 
ze zájezdu vykázat, přičemž tento ztrácí nárok 
na další služby stejně tak jako nárok na úhradu 
nevyužitých služeb.

j)  zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, 
poškodit nebo omezovat ostatní účastníky 
zájezdu.

k)  uhradit škodu, kterou způsobil v dopravním 
prostředku nebo v ubytovacím zařízení, kde 
čerpal služby zajištěné dle smlouvy o zájezdu.

l)  dbát o včasné a řádné uplatnění případných 
nároků vůči dodavatelům služeb dle čl. XII.

práva a povinnosti cestovní kanceláře
K právům a povinnostem zákazníků uvedeným v 
článku XVIII. se vztahují odpovídající práva a po-
vinnosti CKVT.
a)  CKVT je povinna pravdivě a řádně informovat 

zákazníka o všech skutečnostech, týkajících se 
sjednaných služeb, které jsou pro zákazníka 
důležité a které jsou CKVT známy.

b)  CKVT není povinna poskytnout zákazníkovi 
plnění nad rámec předem potvrzených a zapla-
cených služeb.

c)  CKVT je povinna mít uzavřenou pojistnou 
smlouvu pro případ úpadku a předat zákazní-
kovi příslušný doklad dle článku IX.

d)  Náhradu škody vzniklou z porušení závazku 
CKVT ze smlouvy není CKVT povinna uhradit 
nad částku přesahující omezení v souladu s 
mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázá-
na.

e)  CKVT je povinna informovat cestujícího o to-
tožnosti leteckého přepravce, jakmile je letec-
ký přepravce znám a o případných změnách.

XiX. ZávěReČná ustAnovení

Ústní informace, které zákazník obdrží na 
prodejním místě, nezavazuje CKVT více než 
je uvedeno v písemné nabídce a v písemném 
programu zájezdu. V případě nejasností před 
podpisem Smlouvy o zájezdu se obraťte na 
pracovníky prodeje CKVT, kteří Vám rádi 
poskytnou vysvětlení. 

a)  Osobní údaje zákazníka jakož i spolucestujících 
osob (dále jen osobní údaje) uvedené ve 
smlouvě o zájezdu jsou podmínkou pro splnění 
závazků CKVT vyplývajících ze Smlouvy o 
zájezdu. Budou zpracovány CKVT., resp. jí 
pověřenými zpracovateli v souladu se zákonem 
č.101/2000 Sb. v účinném znění po dobu 
potřebnou ke splnění zákonných povinností 
CKVT. Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, 
adresa (vč. elektronické) budou dále použity 
pro zasílání obchodních nabídek CKVT, 
případně dalších správců, dokud s tím subjekt 
údajů nevysloví nesouhlas písemnou formou.

b)  Pro účely dalších marketingových opatření, 
věrnostních bonusů atd. je na formuláři 
Smlouvy o zájezdu uveden odstavec, jímž 
zákazník vyslovuje souhlas se zpracováním 
osobních údajů v rozsahu uvedeném ve 
smlouvě a místopřísežně prohlašuje, že je 
zmocněn takový souhlas vyslovit i pro osobní 
údaje spolucestujících osob. V případě, že 
zákazník s tímto odstavcem nesouhlasí, 
nepřipojí k němu svůj podpis. Platnost 
Smlouvy tím zůstává nedotčena. 

c)  Zákazník bere na vědomí, že při neudělení 
souhlasu se zpracováním osobních dat za 
účelem marketingu pozbývá práva na bonusy 
pro stálé zákazníky uvedené v katalogu i 
v budoucích nabídkách (je-li poskytování 
bonusů vázáno na zpracování osobních 
údajů). Zákazník je oprávněn kdykoliv souhlas 
se zpracováním osobních dat nad zákonem 
stanovené účely odvolat s výše uvedenými 
důsledky. 

d)  Poskytnuté osobní údaje zákazníka v 
uvedeném rozsahu budou zpracovány CKVT i 
zpracovatelem automatizovaně, v elektronické 
formě. Poskytnuté osobní údaje zákazníka 
mohou být zpřístupněny zaměstnancům 
CKVT, pověřenému zpracovateli a dále předány 
UNIQA pojišťovně, a.s., pouze v případě 
sjednání cestovního pojištění na cesty a 
pobyt, pro účely pojišťovací činnosti a dalších 
činností vymezených zákonem č. 363/1999 
Sb. o pojišťovnictví. Dále budou předány 
těm, kteří jsou oprávněni služby cestovního 
ruchu poskytovat nebo nabízet a prodávat 
služby poskytované nebo zprostředkované 
CK(v EU i zemích mimo EU), a dále v případě 
elektronického kontaktu pro elektronickou 
poštu zákazníka těm, jež jsou oprávněni šířit 
jménem CKVT obchodní sdělení dle zákona 
č.480/2004 Sb. v účinném znění.

e)  Při zpracování osobních údajů zákazníka je 
CKVT povinna dbát, aby zákazník neutrpěl 
újmu na svých právech, zejména právu na 
zachování lidské důstojnosti a dbát na ochranu 
před neoprávněným zasahováním do jeho 
soukromého a osobního života.

f)  Zákazník má právo souhlas se zpracováním 
jeho osobních dat kdykoliv písemnou 
formou odvolat. V případě zpracovávání, 
shromažďování a využití podrobností o 
elektronickém kontaktu pro elektronickou 
poštu zákazníka, má zákazník právo odmítnout 
souhlas s využitím jeho elektronického 
kontaktu i při zaslání každé jednotlivé zprávy i 
způsobem uvedeným v obdrženém obchodním 
sdělení CKVT dle zákona č.480/2004 v 
účinném znění.

g)  Zákazník má právo přístupu k osobním 
údajům, právo na opravu osobních údajů, 
jakož i další práva dle §21zákona 101/2000 
Sb. v účinném znění.

Veškeré údaje a informace o službách, cenách a 
cestovních podmínkách, obsažené v katalozích 
či písemných nabídkách, odpovídají informacím 
známým v době jejich tisku. Změny jsou vyhrazeny. 
Pro stanovení cen v katalozích CKVT pro rok 2018 
byl stanoven směnný kurz české koruny vůči EUR a 
USD ze dne 1. 9. 2017. Tyto Všeobecné podmínky 
prodeje CKVT vstoupily v platnost dne 1. 10. 2017 
a vztahují se na zájezdy organizované CKVT.
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benátky nAD jiZeRou
euRocentRuM cestovní agentura
Na burse 145/3, 294 71   
Benátky nad Jizerou
tel.: 602 155 507
e-mail: benatky@eurocentrum.cz 
beneŠov
benešovská cA – blanka Raudová
Pražská 1696/2, 256 01 Benešov
tel.: 317 723 491
e-mail: info@benesovskaca.cz

cA Adventure plus – v. říhová
Masarykovo náměstí 102, 256 01  
Benešov
tel.: 317 728 443
e-mail: info@adventureplus.cz

cA coMpRo s.r.o.
Malé náměstí 1700, 256 01  Benešov
tel.: 603 455 235
e-mail: compro@compro.cz

beRoun
cA jk travel – jana kodadová 
Husovo nám. 175, 266 01  Beroun
tel.: 311 600 000
e-mail: info@jktravel.cz

cA Milena kusá
Slapská 131, 266 01  Beroun
tel.: 607 218 467
e-mail: milena.kusa@centrum.cz

ck linGuA touR s.r.o.
Husovo nám. 78, 266 01  Beroun
tel.: 311 625 804
e-mail: ck@linguatour.cz

bílovec
cA Musil & pARtneři, s.r.o.
Slezské náměstí 21/33, 743 01 Bílovec
tel.: 737 219 2012
e-mail: cestovani@musilapartneri.cz

blAnsko
cA s-touR blansko, s. r. o. 
Rožmitálova 2291/14, 678 01 Blansko
tel.: 516 417 035
e-mail: s-tour@iol.cz

boskovice
ck slunce & sníH – Mgr. jana vítková
Růžové náměstí 3, 680 01  Boskovice
tel.: 605 454 249
e-mail: info@slunceasnih.cz

bRno
student Agency s.r.o.
Nám. Svobody 17, Dům pánů z Lipé,  
602 00  Brno
tel.: 800 600 600
e-mail: zajezdy@studentagency.cz

cA cestys, s.r.o.
Halasovo nám. 7,  638 00 Brno
tel.: 731 237 816
e-mail: cestys@cestys.cz

bRuntál
cA MonikA lukeŠová
Nám. Míru 7,  792 01 Bruntál
tel.: 554 712 847
e-mail: lukesova.monika@gmail.com

ck Ros.bR s.r.o.
Palackého nám. 15/5,  792 01 Bruntál
tel.: 554 711 000
e-mail: ckros@ckros.cz

Česká třebová
cA pAlMA - Alena francová
Hýblova 1221, 560 02 Česká Třebová
tel.: 465 534 541
e-mail: palmact@ck-palma.cz

České buDějovice
cA ivA MiŤková - MiZok touR
Krajinská 36, 370 01  Č. Budějovice
tel.: 387 311 575
e-mail: mizok@volny.cz

cA clubtouR GRoup, s.r.o.
U Černé věže 18, 370 01  Č. Budějovice
tel.: 386 353 055
e-mail: clubtour@volny.cz

cA ckM 
Lannova 117/63, 370 01  Č. Budějovice
tel.: 387 424 505 
e-mail: info@ckm-cb.com

Český bRoD
Českobrodská ck, s.r.o.
Nám. Arnošta z Pardubic 46
282 01  Český Brod
tel.: 321 622 651
e-mail: info@ceskobrodska-ck.cz

Český kRuMlov
cA AGAtHA, Agáta bartošová
Tovární 197, 381 01  Český Krumlov
tel.: 380 711 530
e-mail: agatha@agatha-ck.cz 

Dolní beneŠov
cA tiMe – ing. Hedvika thiemlová
Opavská ul. 438, 747 22  Dolní Benešov
tel.: 604 510 944
e-mail: info@ck-time.com

DoMAžlice
cA sunny.cZ barbora Šešulková
Náměstí Míru 129,  344 01 Domažlice
tel.: 721 177 828
e-mail: xbarax@seznam.cz

fRýDek-Místek
cestovní AGentuRA sluníČko
Nádražní 1100, 738 01 Frýdek - Místek
tel.: 558 629 104
e-mail: ca.slunicko@seznam.cz

cA bolsA tRAvel – Šárka Moškořová
Nám. Svobody  (u kříž. Podchodu),  
738 01  Frýdek - Místek
tel.: 607 030 721
e-mail: bolsatravel@bolsatravel.cz

HAvířov
cA pRiMA Dovolená
Dlouhá tř. 1228/44c - OD PERMON,  
736 08  Havířov - Podlesí
tel.: 737 672 185
e-mail: primadovolena@volny.cz

cA Diana tour s.r.o.
Dlouhá tř. 470/17, 736 01 
Havířov - město
tel.: 596 813 005
e-mail: info@dianatour.cz

cA pAlMA tRAvel s.r.o.
Dlouhá třída 13, 736 01   
Havířov - město
tel.: 737 984 454
e-mail: elkova@volny.cz

HAvlíČkŮv bRoD
ck M tour s. r. o.
Dolní 227,  580 02  Havlíčkův Brod
tel.: 569 424 267
e- mail: mtour@mtour.cz

HluČín
cA cimea travel - Anna tröstrová
Mírové nám. 5/5, 748 01  Hlučín
Tel.: 605 545 387
e- mail: cimeatravel@seznam.cz

HoDonín
cestovní AGentuRA liDo – jitka 
krabičková
Národní tř. 4, 695 01 Hodonín
tel.: 518 342 867
e-mail: ck.lido@tiscali.cz

HRADec kRálové
Autoturist, a.s.
Karla IV. 228, 500 02  Hradec Králové,
tel.: 495 213 145
Mobil: 724 750 023
email: info@hradec.autoturist.cz

Zájezdové centrum – Daniel Mizera
Čelakovského 503,  
500 02  Hradec Králové
tel.: 495 510 661
email: info@zajezdovecentrum.cz

cA ŠtěpánkA vítková
Opletalova 328, 500 03  Hradec Králové
tel.: 604 276 574
email: info@castepanka.cz

ck b & k touR, s.r.o.
Komenského 249,  500 03  Hradec 
Králové
tel.: 777 736 024
email: rezervace@bktour.cz

ck Mt-tour - ing. Michaela Červinková
Karla IV. 493,  500 03  Hradec Králové
tel.: 603 447 863
email: mttour@volny.cz

HuMpolec
cA ADoRes, spol. s r. o.
Nerudova 185, 396 01  Humpolec
tel.: 775 550 504
e-mail: cestovka@adores.cz

cHluMec nAD ciDlinou
cHluMecká cA – lenka Rakouská
Klicperovo nám. 11,  
503 51  Chlumec nad Cidlinou
Tel.: 604 938 779
e-mail: info@chlumeckaca.cz

cHRuDiM
Agentura ŠtěpánkA s.r.o.
Břetislavova 61, 537 01  Chrudim
Tel.: 469 622 768
e-mail: info@castepanka.com

cA ŠŤAstný Den s.r.o.
Havlíčkova 99, 537 01  Chrudim
Tel.: 775 955 005
e-mail: info@stastnyden.cz

jiČín
eXiM jičín
Židovská 68, 506 01  Jičín
tel.: 724 787 978
e-mail: info@zajezdyjicin.cz

jiHlAvA
cA ivA touR – josef němec
Křížová 8, 586 01  Jihlava
tel.: 734 878 659
email: info.ivatour@seznam.cz

klADno 
cA AsAp-DovolenA.cZ, s.r.o.
Italská 2421, 272 01  Kladno
tel.: 312 664 717
email: info@asap-dovolena.cz

lc kontAkt  s. r. o.
T. G. Masaryka 2725, 272 01 Kladno
tel.: 312 242 382
e-mail: lck4@lck.cz

cA Z-touR ing. Dana Zíková
Tyršova 1002, 272 01  Kladno
tel.: 775 136 135
e-mail: ztour@seznam.cz

cA AlkA, jitka Hanzlová
Italská 2369, 272 01  Kladno
tel.: 312 682 349
e-mail: ckalka@ckalka.cz

kolín
cA Globus touR cZ, spol. s r. o.
Na Hradbách 155, 280 02  Kolín 1
tel.: 777 800 669
e-mail: info@globus-tour.cz

cA RojAtouR – jana syřínková
Rubešova 61, 280 02  Kolín 1
tel.: 774 162 085
e-mail: info@rojatour.cz

kopřivnice
vladimíra Houšťavová, cA iMpuls
Štefánikova 570, 742 21  Kopřivnice
tel.: 556 808 780
e-mail: info@caimpuls.cz 

kostelec nAD oRlicí
euRocentRuM cestovní agentura
Tyršova 880, 517 41 Kostelec nad Orlicí
tel.: 727 916 982
e-mail: kostelec@eurocentrum.cz 

kyjov
cA Régio
Palackého 205/6, 697 01 Kyjov
tel.: 518 307 711
e-mail: prodejna@chata.cz 

lipník nAD beČvou
cA GtouR group s.r.o.
28. října 602,  
751 31  Lipník nad Bečvou
tel.: 581 771 503
e-mail: gtour@gtour.cz

lysá nAD lAbeM
cA eventour – ing. evžen Šulc
Masarykova 209,  289 22  Lysá n. Labem
tel.: 325 551 595
e-mail: eventour@tiscali.cz

Mělník
cA AstRA tour 
Nám. Míru 4, 276 01  Mělník
tel.: 603 142 023
e-mail: info@astratour.cz

Milevsko
cA neAn touR, věra Andělová
Riegrova 145, 399 01  Milevsko
tel.: 382 521 089
e-mail: info@neantour.cz

MlADá boleslAv
ck soliD line spol. s r.o.
Krátká 904, 293 01 Mladá Boleslav
tel.: 326 726 604
e-mail: cestovka@solidline.cz

cA iDylkA - jAnA ČeRná
V. Klementa 822, 293 01  Mladá Boleslav
tel.: 326 737 555
e-mail: cestovkaidylka@seznam.cz

MoHelnice
cA touRinfo 
nám. Tyrše a Fügnera 3
789 85  Mohelnice
tel.: 583 430 047
e-mail: tourinfo@email.cz

nové Město nAD Metují
cis – cestovní agentura s. r. o.
T.G.M. 69, 549 01  Nové Město nad Metují
tel.: 491 471 073
e-mail: info@cisnovemesto.cz

nové Město nA MoRAvě
cA RenAtA – eva skalníková
Vratislavovo nám. 122,
592 31  Nové Město na Moravě 

tel.: 603 539 857
e-mail: info@ckrenata.cz

oloMouc
cA pAlMA - Alena francová 
OC OLYMPIA Olomouc - Olomoucká 90, 
777 77 Olomouc - Velký Týnec
tel.: 585 154 587
e-mail: palmaol@ck-palma.cz

opAvA 
cA AtlAs ZájeZDŮ s.r.o.
Horní náměstí 3, 746 01  Opava
tel.: 605 138 723
e-mail: prodej@atlas-zajezdu.cz

cA opAvAtouR – Anna lesáková
Hrnčířská 1, 746 01  Opava
tel.: 602 773 807
e-mail: info@opavatour.cz

oRlová
cA věra ježová
Masarykova třída 1325,  
735 14  Orlová – Lutyně
tel.: 596 516 387
email: vjezova@iol.cz

cA lucky travel – vlastimil Adamczyk
Zahradní 359, 735 14  Orlová – Lutyně
tel.: 737 009 948
email: okruzniplavby@gmail.com

pARDubice 
cA ivana kopecká
Třída míru 71 (ve dvoře),  
530 02  Pardubice
tel.: 776 310 582
e-mail: ivanakopecka@seznam.cz

cA DAtouR
Kpt. Bartoše 499,  530 09  Pardubice
tel.: 466 413 650
e-mail: datour@datour.cz

písek
ck janeta s.r.o.
Žižkova tř. 282, 397 01  Písek
tel.: 382 219 325
e-mail: info@janeta.cz

plZeŇ
cA A-tuRist jana leflerová
Husova 5, 301 00 Plzeň
tel.: 377 222 207
e-mail: info@a-turist.cz

cA DunA, spol. s.r.o.
Riegrova 10,  301 00 Plzeň
Tel.: 377 226 319
e-mail: duna@dunaplzen.cz

poDěbRADy
ck liviA – jaroslava Šimáčková
Nám. T. G. Masaryka 1011,  
290 01 Poděbrady
tel.: 321 786 066
e-mail: info@livia-ck.cz

pRAHA
invia.cz, a.s.
U Půjčovny 2, 110 00  Praha 1  
tel.: 800 999 800
e-mail: poradce@invia.cz

obchodní značka etravel,  
cestovní kancelář fiscHeR, a.s.
Na Strži 65/1702, 140 62  Praha 4  
tel.: 800 228 833
e-mail: info@etravel.cz

lidová cA – Anna baumová
Žalanského 57, 163 00 Praha 6 - Řepy
tel.: 721 057 132
e-mail: LCK@CESTUJTE.CZ
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pRAcHAtice
oceAn cZ, s.r.o.
Zvolenská 30, 383 01  Prachatice
tel.: 388 318 746
e-mail: prachatice@ca-ocean.cz 

pRostějov
cA AQuAtouR 
Svatoplukova 19, 796 01  Prostějov
Tel.: 603 710 601
e-mail: aquatour@email.cz

přelouČ
cA AnnAstA – Anna Šandová
28. října 146, 535 01  Přelouč 
tel., fax: 466 958 076 
email: ckannasta@email.cz

přeRov
ck souČek s.r.o.
Palackého 20, 750 02  Přerov
tel.: 581 706 050
email: ck@soucek.cz

RycHnov nAD kněžnou
euRocentRuM cestovní agentura
Svatohavelská 66, 516 01   
Rychnov nad Kněžnou
tel.: 720 037 527
e-mail: eurocentrum@eurocentrum.cz 
slAný
cA jana Richterová vitAtuR
Masarykovo nám. 138/13, 274 01 Slaný
tel.: 608 339 918
e-mail: vitatur@cavitatur.cz

slAviČín
sun touR s.r.o.
Mladotické nábř. 848, 763 21  Slavičín
tel.: 577 341 994
e-mail: marta.koncicka@centrum.cz

stRAkonice
ciao.., cestovní kancelář, s.r.o. 
U Sv. Markéty 58, 386 01  Strakonice
tel.: 383 323 450
e-mail: strakonice@ciao.cz

suŠice
teMpo touR suŠice
Nám. Svobody 6, 342 01  Sušice
tel.: 376528389
e-mail: tempo@tempotours.cz

svitAvy
cA pAlMA - Alena francová
Nám. Míru 89, 568 02  Svitavy
tel.: 461 541 000
e-mail: palma@ck-palma.cz

ŠuMpeRk
cA istRiA s.r.o.
Hlavní třída 18, 787 01  Šumperk
Tel.: 583 216 703
e-mail: caistria@caistria.cz

táboR
ck coMett plus, spol. s r. o.
Tř. 9. května 1989, 390 02  Tábor
tel.: 381 259 657
e-mail: ck@comettplus.cz

ck D-touR s.r.o.
Tř. 9. května 2886, 390 02  Tábor
tel.: 381 251 725
e-mail: dtour@dtour.cz

cA velotouRs – Dagmar pazourková
Tř. 9. května 678/20, 390 02  Tábor
tel.: 775 739 764
e-mail: infoelotours.cz

tRutnov
ing. Hana burkertová – ck c.A.b
Jiráskovo nám. 212,  541 01  Trutnov
tel.: 499 810 494
e-mail: info@ckcab.cz

ck t split touR s. r. o.
Havlíčkova 12, 541 01  Trutnov
tel.: 499 811 610
e-mail: tsplittour@tsplittour.cz

cA MAnA tRAvel s. r. o.
Bulharská 61, 541 01  Trutnov
tel.: 499 815 226
e-mail: mana@manatravel.cz

třebíČ
Agentura Zájezdy.cz, a. s.
Na Potoce 468/25, 674 01  Třebíč
tel.: 800 656 610
e-mail: zajezdy@zajezdy.cz

ck AZZuRRo touR opeRAtoR s.r.o.
V. Nezvala 16, 674 01  Třebíč
tel.: 568 848 492
e-mail: trebic@azzurro.cz

týnec nAD sáZAvou
cA Globus
Jílovská 504, 257 41  Týnec nad Sázavou
Tel.: 721 782 626
e-mail: info@caglobus.cz

uHeRské HRADiŠtě
cA Moje cesta
Masarykovo nám. 34,   
686 01  Uherské Hradiště
tel.: 572 550 420
e-mail: zajezdy@mojecesta.cz

cA Dana – jarmila Mazurková
Zelný trh 1245,  
686 01  Uherské Hradiště
tel.: 604 644 256
e-mail: ca.dana@seznam.cz

Ústí nAD lAbeM
ck boHeMA Reisen – Hana Čechová
V Jirchářích, 400 01  Ústí nad Labem 
tel.: 475 210 812
e-mail: info@bohemareisen.cz

vAlAŠské MeZiřící
cA lAst Minute s.r.o.
Mostní 98/8, 757 01  Valašské Meziříčí
tel.: 739 217 618
e-mail: ca.lastminute@seznam.cz

velvARy
cA ivana longauerová
Náměstí Krále Vladislava 112,  
273 24  Velvary
tel.: 775 959 410
e-mail: velvary@longauerova.cz

veselí nAD MoRAvou
cA Moje cesta
Masarykova 114,  
698 01  Veselí nad Moravou
tel.: 518 322 285
e-mail: kren@kren.cz

vsetín
vs tRAvel cestovní agentura s. r. o.
Nám. Svobody 1321, 755 01  Vsetín
tel.: 571 437 721
e-mail: vs.travel@seznam.cz

vyŠkov
columbus cestovní kancelář s. r. o. 
Masarykovo nám. 4,  682 01  Vyškov
tel.: 517 346 020
e-mail: info@ckcolumbus.cz

ck swiss seRvice – josef Geryk
Masarykovo nám. 42, 682 01  Vyškov
tel.: 517 333 300
email: info@swiss-service.com

cA sudvia - Dr. Zdeněk Marek
9. května 33/100, 682 01  Vyškov
tel.: 605 063 093
email: sudvia@seznam.cz

ZábřeH
cA pRADěD – evA vAlnoHová
Valová 2, 789 01  Zábřeh
tel.: 583 455 596
e-mail: ckpraded@ckpraded.cz

ZnojMo
cA jiná - jitka nahodilová
Hakenova 25 (naproti Albertu),  
669 02 Znojmo
tel.: 515 227 147
e-mail: ca.jina@centrum.cz

Abc tours, spol. s r.o.
Velká Michalská 186/5, 669 02 Znojmo
tel.: 739 458 310
e-mail: info@euvikendy.cz

sun-day agency s.r.o.
Dr. M. Horákové 10, 669 02 Znojmo
tel.: 515 261 637
e-mail: info@sun-day.cz
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Vždy a všude s cestovním 

pojištěním UNIQA.

Myslete na
bez

dovolenou
STAROSTÍ.

www.uniqa.cz

Tarify cestovního pojištění byly 
připraveny na míru pro klienty 
VÍTKOVICE TOURS.
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