ČERNÁ HORA

ALBÁNIE | BULHARSKO | TURECKO
Léto 2020

|

|

|

| kovotour.cz

SLUNEčNí
kosmetika

UŽIJTE SI BEZSTAROSTNÉ
LÉTO PLNÉ ZÁBAVY

na světě*

VODĚODOLNÉ PEČUJÍCÍ SLOŽENÍ PRO VYSOKOU OCHRANU
DĚtSKÉ POKOŽKY PŘED SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM

NIVEA.cz

*Zdroj: Euromonitor International Limited.; postavení značky NIVEA v kategorii sluneční kosmetiky, zahrnující výrobky
na opalování, po opalovaní a samoopalovací výrobky; maloobchodní prodeje v hodnotě za rok 2018.

| POBOČKY
PRAHA 1, Palackého 11/717 (roh Vodičkovy ul.), 110 00
tel.: 222 206 206, palackeho@travelfamily.cz
PRAHA 1, Vodičkova 34, 110 00
tel.: 222 999 830, praha@kovotour.cz

| VÍTEJTE V TRAVEL FAMILY,
v rodině specialistů na dovolenou!
Téměř 30 let vás provázíme na vaší dovolené nejen v Černé Hoře.
I v roce 2020 jsme pro vás proto vybrali spoustu báječných míst,
kde strávíte poklidnou či akční dovolenou. Ať už se do své letní
destinace dopravíte autem, autobusem nebo letadlem, vždy se
postaráme o vaše maximální pohodlí.
Letos se naše vlajková loď Travel Family rozrostla o dalšího
člena. K tradičním značkám, které jsou vám dobře známy, přibyla
CK Kovotour Plus, jednička na Černou Horu. Pro vás to znamená
jediné – můžete s námi výhodně a se službami ve vysokém
standardu jezdit do dalších destinací a objevovat nová místa.
Abyste ještě v zimě mohli vzpomínat, jak večer šumělo moře, jak
chutnaly místní olivy, jak jste ztratili svůj oblíbený slamák a zase
ho našli. Léto je plné příběhů s dobrým koncem, prožijte si ten svůj
pod našimi křídly.
Všechny vaše oblíbené české značky i nadále budou sdružené pod
hlavičkou cestovní kanceláře TRAVEL FAMILY.

Šťastný výběr dovolené přeje Tým Travel Family

PRAHA 2, Francouzská 16, 120 00
tel.: 222 206 206, francouzska@travelfamily.cz
PRAHA 2, Ječná 10, 120 00
tel.: 222 206 206, jecna@travelfamily.cz
PRAHA 9 – NC Fénix, Freyova 945/35, 190 00
tel.: 596 664 040, vysocany@travelfamily.cz
OSTRAVA-VÍTKOVICE, Mírové nám. 3d-519, 703 00
tel.: 596 664 040, vitkovice@travelfamily.cz
OSTRAVA-MARIÁNSKÉ HORY, 28. října 820/267, 709 00
tel.: 222 206 206, 28rijna@travelfamily.cz
OSTRAVA – Forum Nová Karolina, Jantarová 4, 702 00
tel.: 591 160 324, ostravakarolina@kovotour.cz
FRÝDEK-MÍSTEK – OC Frýda, Na Příkopě 3727, 738 01
tel.: 596 664 040, frydekmistek@travelfamily.cz
OLOMOUC, Pekařská 10, 772 00
tel.: 596 664 040, olomouc@travelfamily.cz
OLOMOUC, Horní náměstí 26, 772 00
tel.: 581 050 060, olomouc@kovotour.cz
KONTAKTNÍ CENTRUM PRAHA
tel.: 222 206 206, kcpraha@travelfamily.cz
KONTAKTNÍ CENTRUM OSTRAVA
tel.: 596 664 040, kcostrava@travelfamily.cz
KONTAKTNÍ CENTRUM OSTRAVA
tel.: 591 160 308, prodej@kovotour.cz

Rodina tradičních a oblíbených českých značek

BRNO, Josefská 9, 602 00
tel.: 542 211 478, brno@travelfamily.cz

V íce než 28 let váš průvodce na dovolené

BRNO, Jakubské náměstí 7, 602 00
tel.: 542 216 334, brno@kovotour.cz

 ilná a stabilní společnost:
S
patříme mezi největší CK v ČR

ZLÍN, tř. T. Bati 199, 760 01
tel.: 575 570 553, zlin@travelfamily.cz

Nejširší nabídka na Chorvatsko, Řecko
a řecké ostrovy, Kypr a Černou Horu
 estrý výběr destinací: Chorvatsko, Řecko a řecP
ké ostrovy, Kypr, Bulharsko, Černá Hora, Albánie,
Itálie, Turecko, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko,
Rakousko, ČR a další

HRADEC KRÁLOVÉ, Švehlova 624/6, 500 02
tel.: 495 534 894, hradec@travelfamily.cz

| TOP PRODEJCI
LIBEREC, CAT TOUR CZ s.r.o, Moskevská 55/26, 460 01
tel.: 485 113 132, info@cattour.cz
PLZEŇ, IDEALNI ZAJEZDY.CZ, Pražská 91/6, 301 00
tel.: 377 223 008, info@idealnizajezdy.cz
ČESKÉ BUDĚJOVICE, MIZOK TOUR, Krajinská 36, 370 01
tel.: 387 311 575, mizok@volny.cz

591 160 308

travelfamily.cz

kovotour.cz

travelfamily.cz

TÁBOR, COMETT PLUS, spol. s.r.o., 9. května 1989, 390 02
tel.: 381 259 657, ck@comettplus.cz
ČESKÝ KRUMLOV, CA AGATHA, Tovární (u Terna), 381 01
tel.: 380 711 530, agatha@agatha-ck.cz
PARDUBICE, DATOUR, Kpt. Bartoše 499, 530 09
tel.: 466 413 650, datourpa@datour.cz

Prodej zájezdů/služeb z tohoto katalogu se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami prodeje cestovní kanceláře TRAVEL FAMILY s.r.o., které jsou k dispozici ve všech prodejních místech
a na www.kovotour.cz. Slevy za včasný nákup/First minute, uvedené u každé ubytovací kapacity, lze sčítat se slevami pro věrné klienty ve výši 2–3 % (pravidla věrnostního programu naleznete na www.kovotour.cz). Slevy za včasný nákup nelze uplatnit na samostatnou autobusovou a leteckou dopravu. Zájezdy jsou řádně pojištěny ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. Ceny
z tohoto katalogu obsahují DPH. Zahájení prodeje zájezdů/služeb z tohoto katalogu je 25. 10. 2019. Podmínky cestovního pojištění jsou obsaženy ve Všeobecných pojistných podmínkách
pro cestovní pojištění a jsou k dispozici ve všech prodejních místech a na www.kovotour.cz. Platnost tohoto katalogu končí 30. 10. 2020. Sídlo společnosti TRAVEL FAMILY s.r.o., Palackého 717/11, 110 00 Praha 1, IČO: 17049415, DIČ: CZ699003737. Tiskové chyby v katalogu vyhrazeny. Změna cen a termínů vyhrazena. © 2019 TRAVEL FAMILY – všechna práva vyhrazena.

Rezervujte na: 591 160 308 | 596 664 040 | 222 206 206 | www.kovotour.cz | www.travelfamily.cz
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CHYTRÁ ZÁLOHA 99 KČ

| JAK ZÍSKAT CHYTROU DOVOLENOU?
1. Vyberete si a objednáte svou
dovolenou na našem webu
nebo našich pobočkách
TRAVEL FAMILY (Viamare, VTT,
Vítkovice Tours a Kovotour Plus).

2. Podepíšete Smlouvu
o zájezdu, která obsahuje
i podmínky SMART půjčky.

Ta za vás doplatí zbylou cenu
zájezdu. Poté, co doplatíte zbytek
ceny zájezdu, se půjčka automaticky
vrátí, bez jakýchkoli úroků.

3. Zaplatíte zálohu 99 Kč
za každou dospělou
osobu i dítě a zájezd
máte v kapse.

KČ
| JAK FUNGUJE DOVOLENÁ S CHYTROU ZÁLOHOU:
Příklad pro zájezd v ceně 15 000 Kč

Doplatek ceny zájezdu
1 měsíc před odjezdem

ZÁLOHA
Vaše platba

99
2

Kč

+

+

0

Kč

!
Bez úroků ků!
lat
a bez pop

Smlouva o zájezdu
a „dovolená je v kapse“ :)

=

14 901

Kč

Rezervujte na: 591 160 308 | 596 664 040 | 222 206 206 | www.kovotour.cz | www.travelfamily.cz

15 000

Kč

SLEVY A VÝHODY

Proč jet s námi :)

16% 14% 12% 10% 8%
slevy do

30. 11.

slevy do

31. 12.

slevy do

SLEVY ZA VČASNÝ NÁKUP AŽ 30%

First Minute sleva platí jak pro dospělou osobu, tak pro dítě až
do 18 let, na kterou se nevztahují zvýhodněné dětské ceny. Slevy
až 30 % platí na vybrané zájezdy a do vyčerpání kapacit.
Včasný nákup se opravdu vyplatí!

VĚRNOSTNÍ SLEVA AŽ 3 % NAVÍC

31. 1.

slevy do

29. 2.

Objednáte-li si do 31. 3. 2020 k vašemu zájezdu ještě jeden
realizovaný také v roce 2020, získáte na něj extra slevu ve
výši 5 % z katalogové nabídky zájezdů u moře nebo z nabídky
relaxačních a zimních pobytů. Extra slevu lze kombinovat pouze
se slevou First Minute. Více ve VOP. Rádi vám poradíme, jak
získáte nejlepší cenu v rámci této akce.

BEZPLATNÁ ZMĚNA DOVOLENÉ

SLEVA AŽ 2 % NAVÍC PŘI PLNÉ ÚHRADĚ CENY

MOJE TRAVEL FAMILY –
VĚRNOSTNÍ PROGRAM

DOVOLENÁ ZA PÁR KAČEK

Hledáte-li levnou dovolenou v Černé Hoře, Albánii, Bulharsku
nebo Turecku a chcete si ji pojistit dopředu, tak je pro vás
Dovolená za pár kaček tou správnou volbou.
Více informací na str. 5.

31. 3.

AKCE 1 + 1 SE SLEVOU 5 % NAVÍC

Sleva se vztahuje na všechny nabídky z katalogu a platí jak pro
dospělou osobu, tak pro dítě až do 18 let, na kterou se nevztahují
zvýhodněné dětské ceny. Věrnostní slevu 3 % získají klienti,
kteří s námi cestovali alespoň 3x a 2 % klienti, kteří s námi byli
alespoň 1x na dovolené.

Uhradíte-li celkovou cenu zájezdu do pěti dnů od podpisu
smlouvy o zájezdu, získáte navíc slevu 2 %. Sleva platí do
31.12.2019. Slevu 1 % navíc získáte při plné úhradě do 31.1.2020.

slevy do

Do 31. 3. 2020 můžete bezplatně vyměnit stávající dovolenou
za jinou, a to ve všech dostupných destinacích cestovní kanceláře
TRAVEL FAMILY. Více ve VOP.

Po přihlášení/registraci si snadněji a rychleji objednáte zájezd
rovnou s vaší aktuální věrnostní slevou a navíc získáte řadu
dalších výhod, včetně mobilní asistence. Více na webu www.
kovotour.cz.

SKUPINOVÉ A FIREMNÍ SLEVY

Platí min. pro 10 dospělých osob. Kontaktujte nás a nabídky vám
připravíme na míru dle vašich požadavků.

Více informací na kovotour.cz
U vybraných kapacit může být výše zálohy a výše slevy stanovena jinak.
Bližší informace k možnostem kombinace slev na kovotour.cz.

|

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO DĚTI ZDARMA

Využijte výhodné cestovní pojištění Standard nebo Exclusive včetně storna zájezdu.
Při uzavření smlouvy o zájezdu do 31. 1. 2020 s cestovním pojištěním od nás získáte
pro vaše děti do 12 let pojištění ZDARMA. Děti jsou pojištěny ve stejném rozsahu
jako dospělé osoby.

Super lehký
batůžek
Ke koupi dovolené ve včasných
:)

| DÁREK NAVÍC K FIRST MINUTE :)
Už jste se rozhodli?

nákupech FIRST MINUTE ZÍSKÁTE OD NÁS DÁREK, který
vás může doprovázet na dovolených s TRAVEL FAMILY :).

Rezervujte na: 591 160 308 | 596 664 040 | 222 206 206 | www.kovotour.cz | www.travelfamily.cz
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SLEVY A VÝHODY
PRO RODINY S DĚTMI
| AŽ 2 DĚTI DO 15 LET POBYT ZDARMA
Dítě nesmí v den návratu
ze zájezdu dovršit
stanovený věk a musí být
ubytováno nejméně se
2 dospělými osobami na
pevném lůžku.
V tabulce naleznete přehled
ubytovacích kapacit
s nabídkou DĚTI POBYT
ZDARMA pro usnadnění
orientace při výběru
dovolené.

Hotel

Věkový limit dítěte –
POBYT ZDARMA

DÍTĚ POBYT
ZDARMA

Str.

1. dítě 2 - 12 let
1. dítě 2 - 12 let
1. dítě 2 - 12 let
2. dítě 2 - 12 let
1. dítě 2 - 12 let
2. dítě 2 - 12 let

5 990 Kč
5 990 Kč

33
40

5 990 Kč

45

5 990 Kč

49

6 990 Kč

56

6 990 Kč
6 990 Kč
6 990 Kč
6 990 Kč

57
59
61
69

5 990 Kč
5 990 Kč
5 990 Kč
5 990 Kč
5 990 Kč
5 990 Kč
5 990 Kč
5 990 Kč
5 990 Kč
5 990 Kč
5 990 Kč
5 990 Kč
5 990 Kč
5 990 Kč
5 990 Kč
5 990 Kč
5 990 Kč
5 990 Kč
5 990 Kč
5 990 Kč

76
77
78
79
79
80
82
83
84
86
87
87
88
88
91
92
93
100
100
101

7 990 Kč

105

7 990 Kč

106

7 990 Kč

107

7 990 Kč

108

7 990 Kč

108

7 990 Kč

109

7 990 Kč

109

7 990 Kč

110

7 990 Kč

110

7 990 Kč

111

Kategorie

Stravování

ČERNÁ HORA
Vila El Mar Garden
Hotel Korali

***
**+

HB
AI

Hotel El Mar Club

***+

AI

***

FB

Hotel Perandor

****

AI

Hotel Royal G & Spa
Hotel Germany
Hotel Empire
Hotel Heksamil
BULHARSKO
Hotel Kamenec Club
Penzion Casa Zdrava
Hotel Vanini
Hotel Marieta Palace
Hotel MPM Arsena
Hotel Sol Nessebar Palace
Hotel Viand
Hotel Yavor Palace
Resort Kuban & Aquapark
Hotel Chaika Beach Resort
Hotel Slavyanski
Hotel Trakia Plaza
Hotel Hrizantema
Hotel Mercury
Hotel Primorsko Del Sol
Hotel Tishina
Resort Lozenec
Hotel Kaliakra Palace
Hotel Royal
Hotel Sirius Beach
TURECKO

*****
*****
****
***

AI
AI
Al
HB

1. dítě 2 - 12 let
2. dítě 2 - 6 let
1. dítě 2 - 6 let
1. dítě 2 - 12 let
1. dítě 2 - 12 let
1. dítě 2 - 9 let

***+
***
***
****
****
*****
****
****
****
***
***
****
****
****
*****
***
**
****+
****
****

Al
BS, BB, HB
BB
BB, HB
UAl
Al
AI
Al
Al
Al
BB, HB
Al
Al
Al
Al
Al
BS, BB, HB
UAI
Al
Al

1. dítě 2 - 7 let
1. dítě 2 - 6 let
1. dítě 2 - 13 let
1. dítě 2 - 12 let
1. dítě 2 - 13 let
1. dítě 2 - 12 let
1. dítě 2 - 12 let
1. dítě 2 - 14 let
1. dítě 2 - 13 let
1. dítě 2 - 12 let
1. dítě 2 - 12 let
1. dítě 2 - 13 let
1. dítě 2 - 13 let
1. dítě 2 - 12 let
1. dítě 2 - 14 let
1. dítě 2 - 12 let
1. dítě 2 - 14 let
1. dítě 2 - 13 let
1. dítě 2 - 13 let
1. dítě 2 - 12 let

Hotel Beach Club Doganay

*****

UAI

Hoel Grand Atilla

****

Al

Hotel K-House

****

Al

Resort Justiniano Park Conti

*****

AI

Hotel Armas Prestige

*****

UAI

Resort Diamond Hill

*****

UAI

Hotel Aydinbey Gold Dreams

*****

UAI

Hotel First Class

*****

AI

Resort Nox Inn Beach

*****

UAl

Hotel Dizalya Palm Garden

*****

UAI

Resort Eftalia Aqua

*****

UAI

Resort Eftalia Village

*****

AI

Hotel Konakli Nergis

****

AI

Hotel Long Beach Harmony

*****

UAI

Hotel Kaila Beach

*****

AI

Resort Limak Limra

*****

UAI

Resort Lyra & Spa

*****

UAI

Komplex Ada Bojana
ALBÁNIE

1. dítě 2 - 13 let
2. dítě 2-3 roky
1. dítě 2 - 14 let
2. dítě 2 - 7 let
1. dítě 2 - 13 let
2. dítě 2 - 7 let
1. dítě 2 - 15 let
2. dítě 2 - 7 let
1. dítě 2 - 14 let
2. dítě 2-3 roky
1. dítě 2 - 13 let
2. dítě 2-3 roky
1. dítě 2 - 13 let
2. dítě 2-3 roky
1. dítě 2 - 13 let
2. dítě 2-3 roky
1. dítě 2 - 13 let
2. dítě 2-7 let
1. dítě 2 - 13 let
2. dítě 2 - 3 roky
1. dítě 2-15 let
1. dítě 2 - 15 let
2. dítě 2 - 15 let
1. dítě 2 - 13 let
2. dítě 2-3 roky
1. dítě 2 - 13 let
2. dítě 2-3 roky
1. dítě 2 - 13 let
2. dítě 2-3 roky
1. dítě 2 - 15 let
2. dítě 2 - 7 let
1. dítě 2 - 13 let
2. dítě 2-3 roky

7 990 Kč

111

7 990 Kč

112

7 990 Kč

113

7 990 Kč

113

7 990 Kč

114

7 990 Kč

117

7 990 Kč

119

dítě za letenku platí pouze na přistýlce v pokoji s dvěma plně platícími osobami na pevném lůžku
kapacitně limitováno, doporučujeme včasnou rezervaci

4
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DOVOLENÁ ZA PÁR KAČEK
| NEJLEVNĚJŠÍ DOVOLENÁ
ČERNÁ HORA

Super cena!

| LEVNĚ V NÁDHERNÝCH MÍSTECH

Za pár kaček

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 prověřených
destinacích a ubytovacích kapacitách.

Snídaně

Letecky / týden

od 8 990 Kč/os.
ALBÁNIE

Za pár kaček

Min. polopenze

Za pár kaček

Letecky / týden

BULHARSKO – Primorsko, Lozenec

Za pár kaček

Letecky / týden

od 9 990 Kč/os.

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

BULHARSKO – Nessebar, Slunečné Pobřeží

+

od 10 990 Kč/os.

Min. snídaně

• M
 y Vám garantujeme ubytování ve 2lůžkovém pokoji
s možností přistýlky, v zařízení s minimálně dvěma
hvězdičkami, dle uvedeného rozsahu stravování.

Min. polopenze

Letecky / týden

od 12 990 Kč/os.
TURECKO – Alanya

Za pár kaček

All Inclusive

Letecky / týden

od 13 990 Kč/os.

Rezervujte na: 591 160 308 | 596 664 040 | 222 206 206 | www.kovotour.cz | www.travelfamily.cz
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DRŽTE SI
RODINNÉ
ŠTĚSTÍ
A RADOST.
MY VÁS
PODRŽÍME
V PÉČI
O ZDRAVÍ.
Více informací na

www.vitakarta.cz

OBSAH
| ÚVOD

Úvodní slovo, kontakty, pobočky
Chytrá záloha 99 Kč
Slevy a výhody
Slevy a výhody – rodiny s dětmi
Dovolená za pár kaček
Obsah
Vysvětlivky
Co všechno u nás najdete
Mapa destinací
Neptun kluby
Delegáti a animátoři
Incentivní zájezdy, příplatkové služby
Dotované pobyty 50+
Letecká doprava
Parkování u letiště
Autobusová doprava

| ČERNÁ HORA

| VYSVĚTLIVKY
1
2
3
4
5
7
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

18

Herceg Novi - Iberostar Herceg Novi 
20
Tivat - Hotel Palma
20
Jaz - Hotel Poseidon
21
Jaz - Apartmány a pokoje Palma
21
Budva - Komplex Slovenska Plaža
22
Budva - Hotel Budva
23
Budva - Hotel Park
23
Budva - Hotel Kadmo
24
Budva - Hotel Fagus
24
Budva - Hotel Tatjana
25
Budva - Apartmány a pokoje Budva
26
Budva - Hotel Adria
26
Bečići - Hotel Montenegro Beach Resort
27
Bečići - Hotel Splendid & Spa Resort
27
Bečići - Hotel Tara a Vily Magnolija
28
Bečići - Hotel Mediteran
28
Bečići - Hotel Iberostar Bellevue
29
Bečići - Hotel Falkensteiner Montenegro
29
Sv. Stefan - Vila Kuljača
30
Petrovac - Hotel Wgrand
30
Petrovac - Hotel Palas
31
Petrovac - Hotel Castel Lastva
31
Petrovac - Hotel Eleven
32
Petrovac - Hotel Durić
32
Petrovac - Vila El Mar Garden 
33
NEPTUN KLUB BULJARICA
34
Buljarica - Komplex Armenko - Ponta Club 35
Buljarica - Penzion Premier
36
Čanj - Hotel a depandance Galeb
36
Buljarica – Hotel Savojo
37
Čanj - Hotel Zlatibor
38
Sutomore - Hotel Sato
39
Sutomore - Vila Izvor
39
Sutomore - Hotel Korali
40
Sutomore - Vila Perovič
41
Sutomore - Hotel Porto Sole
42
Dobra Voda - Hotelový Komplex David
42
Bar - Hotel Princess
43
Bar - Vila Sara
43
NEPTUN KLUB KRUČE
44
Kruče - Hotel El Mar Club
45
Ulcinj - Hotel Long Beach
46
Ulcinj - Komplex Holiday Village Montenegro46
Ulcinj - Hotel Velká Pláž Ulcinj Club
48
Ulcinj - Komplex Ada Bojana
49
Ulcinj - Vila Anastasija
50
Ulcinj - Hotel Mediteran
50
Ulcinj - Hotel Albatros
51
Fakultativní výlety Černá Hora
52

| ALBÁNIE

ALBÁNIE - Durrës
Durrës - Hotel Perandor
Durrës - Hotel Royal G &Spa
Durrës - Hotel Klajdi
Durrës - Villa Palma
Durrës - Hotel Germany
Durrës - Hotel Dyrrah
Durrës - Hotel Empire
Durrës - Hotel Monaco
ALBÁNIE - Saranda
Saranda - Hotel Aloha Beach
Saranda - Villa E Bardhe
Saranda - Hotel Epirus
Saranda - Hotel Titania 
Saranda - Hotel Mano
Saranda - Hotel Brilant
Saranda - Hotel Seaside Saranda
Saranda - Hotel Saranda International
Saranda - Hotel Oasis
Ksamil - Hotel Heksamil
Ksamil - Hotel 6 Milje
Ksamil - Hotel Mare
Ksamil - Hotel Class
Ksamil - Hotel Delight
Fakultativní výlety Albánie

| BULHARSKO
Nessebar - Hotel Kamenec Club
Nessebar - Penzion Casa Zdrava
Nessebar - Penzion Preslav

54
55
56
57
58
58
59
59
61
61
62
63
64
65
66
66
67
67
68
68
69
70
70
71
71
72

74
76
77
77

Nessebar - Vila Krastev
78
Nessebar - Hotel Vanini
78
Nessebar - Hotel MPM Arsena
79
Nessebar - Hotel Marieta Palace
79
Nessebar - Komplex Sol Nessebar Palace 80
Nessebar - Komplex Sol Nessebar Bay-Mare80
Nessebar - Komplex Esteban
81
Nessebar - Komplex Poseidon
81
Slunečné pobřeží - Hotel Viand
82
Slunečné pobřeží - Hotel Yavor Palace
83
Slunečné pobřeží - Hotel Kotva
84
Slunečné pobřeží - Resort Kuban & Aquapark 84
Slunečné pobřeží - Hotel Sunset
85
Slunečné pobřeží - Hotel Kiparisite
85
Slunečné pobřeží - Hotel Planeta
86
Slunečné pobřeží - Hotel Chaika
86
Slunečné pobřeží - Hotel Trakia
87
Slunečné pobřeží - Hotel Slavyanski
87
Slunečné pobřeží - Hotel Hrizantema
88
Slunečné pobřeží - Hotel Mercury
88
Primorsko - Hotel North Beach
89
Primorsko - Hotel Belitsa
89
Primorsko - Hotel Perla Playa
90
Primorsko - Hotel Primorsko Del Sol
91
Primorsko - Hotel Tishina
92
Primorsko - Hotel Nortik
92
Lozenec - Resort Lozenec
93
Lozenec - Penzion Rosen
93
Lozenec - Hotel Sunrise
94
Lozenec - Apartmány Dion
95
Lozenec - Penzion Elmaz
96
Lozenec - Hotel Yiannis
96
Zlaté Písky - Hotel Mirabelle (Edelweiss)
97
Zlaté Písky - Hotel Sunrise
97
Zlaté Písky - Hotel Central
98
Zlaté Písky - Hotel Palm Beach
98
Zlaté Písky - Hotel Berlin Golden Beach
99
Zlaté Písky - Parkhotel Berlin Golden
99
Zlaté Písky - Hotel Kaliakra
100
Zlaté Písky - Hotel Royal
100
Sv. Konstantin - Hotel Estreya
101
Sv. Konstantin - Hotel Sirius Beach
101
Fakultativní výlety Bulharsko
102

| TURECKO

104

Alanya - Hotel Beach Club Doganay
Alanya - Hotel Grand Atilla
Alanya - Hotel K House
Alanya - Resort Justiniano Park Conti
Alanya - Hotel Armas Prestige
Alanya - Resort Diamond Hill 
Alanya - Hotel Aydinbey Gold Dreams
Alanya - Hotel First Class 
Alanya - Resort Nox Inn Beach
Alanya - Hotel Dizalya Palm Garden
Alanya - Resort Eftalia Aqua 
Alanya - Resort Eftalia Village 
Alanya - Resort Eftalia Ocean 
Alanya - Hotel Konakli Nergis 
Alanya - Hotel Long Beach Harmony
Alanya - Resort White City 
Alanya - Hotel Kaila Beach
Kemer - Resort Karmir & Spa
Kemer - Resort Crystal Flora Beach
Kemer - Hotel Golden Lotus
Kemer - Resort Crystal Deluxe & Spa
Kemer - Hotel Fame Residence Kemer
Kemer - Resort Limak Limra
Side - Hotel Saygili Beach
Side - Resort Heaven Beach & Spa
Side - Hotel Side Alegria & Spa
Side - Resort Lyra Spa 

| INFORMACE 
Důležité informace
Všeobecné obchodní podmínky

105
106
107
108
108
109
109
110
110
111
111
112
112
113
113
114
114
115
115
116
116
117
117
118
118
119
119

120

Doporučujeme
Exkluzivně
Novinka
Wifi v pokoji nebo na recepci
Klimatizované pokoje
Vodní sporty
All Inclusive (+light)
Bazén (vnitřní nebo venkovní)
Pláž vhodná pro děti
Výhled na mořskou stranu
Relax a wellness
Fitness
Bezbariérové pokoje
Pouze pro dospělé
Pro rodiny
Naturistická pláž
Animační hotelový program
Tobogán
Skluzavka

120
124

| QR KÓD? NOVINKA V NAŠEM KATALOGU
QR kód je rychlý odkaz nesoucí internetovou adresu k příslušnému hotelu
nebo pobytovému místu. Najdete zde pohodlně všechny ceny a termíny,
slevy a další podrobné informace.
•Naskenujte znak mobilním telefonem (pomocí čtečky QR nebo
aplikace ve vašem mobilním přístroji)
• Pokračujte kliknutím na odkaz na www
• A už jen vybírejte termín s konečnou cenou vaší dovolené

Rezervujte na: 591 160 308 | 596 664 040 | 222 206 206 | www.kovotour.cz | www.travelfamily.cz
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CO VŠECHNO U NÁS NAJDETE?

| NAŠE KATALOGY 2020

CHORVATSKO – ITÁLIE
SLOVINSKO

ŘECKO a řecké ostrovy
KYPR

ČERNÁ HORA – ALBÁNIE
BULHARSKO – TURECKO

| PROGRAMOVÉ A TÉMATICKÉ NABÍDKY
NEPTUN KLUBY

Zábava pro rodiče i děti s animátory
Travel Family
CHORVATSKO:
Trogir, Baška Voda, Promajna, Drvenik,
Gradac
ŘECKO:
Korfu – Viamare Family Hotel
ČERNÁ HORA:
Buljarica – Komplex Armenko – Ponta Club
Kruče – Hotel El Mar Club
Ulcinj – Hotel Velká Pláž Ulcinj Club

RELAX

Každému „podle chuti“ :)
VÝLETY A ZÁŽITKY
K zakoupení přímo on-line na www nebo
následně až v místě pobytu.

PŘÍPLATKOVÉ SLUŽBY
Dokonalá dovolená: váš komfort
a pohodlí (str. 12).
INCENTIVNÍ ZÁJEZDY A SKUPINY
Zájezdy a eventy na míru.

BULHARSKO:
Nessebar – Hotel Kamenec Club

| DOPRAVA
Letadlem

8

|

Autobusem

|

Kombinovaně

|

Rezervujte na: 591 160 308 | 596 664 040 | 222 206 206 | www.kovotour.cz | www.travelfamily.cz

Autem

|

Svozy

MÍSTA VAŠÍ DOVOLENÉ

| ČERNÁ HORA

Pobřeží
Černé Hory

Hotel Poseidon
Hotel a depandance Galeb

Penzion Premier

Hotel Zlatibor

Hotel Sato
Hotel Porto Sole

Hotel Fagus
Hotel Kadmo
Hotel Tatjana
Iberostar Bellevue

Komplex Armenko – Ponta Club

Vila Izvor
Hotel Korali
Vila Perović Club

Vila Sara

Hotel Falkensteiner Montenegro
Hotel Splendid & Spa Resort
Hotel Park
Hotel Mediteran
Komplex Slovenska Hotel Montenegro
Plaža
Beach Resort
Hotel Budva
Hotel Adria
Budva,

Hotelový Komplex David
Hotel El Mar Club
Vila Anastasija Hotel
Mediteran
Hotel Albatros
Komplex Holiday Village Montenegro
Hotel Long Beach
Komplex Ada Bojana
Hotel Velká Pláž

Petrovac

Hotel WGrand
Vila El Mar Garden
Hotel Castel Lastva
Hotel Durić
Hotel Palas

Hotel Princess
ČERNÁ HORA
Podgorica

Varna

Sofie
BULHARSKO

Burgas

Tiranë

Bar, Čanj, Sutomore

Istanbul

ALBÁNIE

Durrës

Hotel Royal G & Spa
Hotel Empire
Hotel Germany

Hotel Eleven

Ankara
TURECKO

KORFU – Kerkyra
Egejské moře

Hotel Dyrrah

Hotel Mare

Antalya

Hotel Perandor

Hotel Heksamil
Hotel Class

Tropikal Resort

Hotel Epirus

Hotel Villa Palma

Hotel Titania
Hotel Mano

Villa E Bardhe

Hotel Brilant

Hotel Aloha Beach

Hotel 6 Milje

Hotel Oasis
Hotel Monaco

| ALBÁNIE

Hotel
North Beach

Hotel Klajdi

Hotel Delight
Hotel Saranda International
Hotel Seaside Saranda

Saranda

Slunečné Pobřeží

Primorsko

Hotel Kiparisite

Hotel Perla Playa

Hotel Primorsko Del Sol
Apartmány Dion

Hotel Tishina

Penzion Elmaz

Hotel Nortik

Hotel Yiannis

| BULHARSKO
Saygili Beach

Lozenec

| TURECKO

Hotel Sunrise
Resort Lozenec

Penzion Rosen

Hotel Mercury

Hotel Chaika

Resort Kuban & Aquapark
Hotel Yavor Palace
Hotel Hrizantema
Hotel Planeta
Hotel Viand
Hotel Trakia Plaza

Turecká riviéra

Heaven Beach & Spa
Lyra Spa
Long Beach
Side Alegria & Spa
Harmony
Karmir & Spa
Eftalia Aqua
Golden Lotus
Justiniano Park Conti
Crystal Deluxe & Spa
Alanya
Avsallar
Fame Residence Kemer
White City
Limak Limra
Kalia Beach
Diamond Hill
Aydinbey Gold Dreams
Armas Prestige
First Class
Eftalia Village
Středozemní moře
Konakli Nergis
Dizalya palm Garden
Nox Inn Beach
Doganay Beach Club
Antalya

Hotel Sunset

Hotel Slavyanski

Hotel Belista

Crystal
Flora Beach

Ksamil

Vila Krastev

Penzion Casa Zdrava

Hotel Vanini Penzion Preslav

Hotel Kotva

Hotel Marietta Palace
Hotel Kamenec Club
Hotel MPM Arsena

Nessebar

Rezervujte na: 591 160 308 | 596 664 040 | 222 206 206 | www.kovotour.cz | www.travelfamily.cz
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NEPTUN KLUBY

| ZÁBAVA A RELAX PRO CELOU RODINU
Černá Hora –

Ulcinj

láž
Hotel Velká P
Ulcinj Club
polopenze
 letecky
dospělý již

od 11 990 Kč

| PRO DOSPĚLÉ

| PRO DĚTI

•	Ranní rozcvička
a Aquazumba

•	Animační program
s českými animátory pro
malé i větší děti

•	Výlety a poznávací procházky
•	Plážový volejbal, fotbal, pingpong

•	Tematická odpoledne plná
her a aktivit

•	Společenské hry

•	Atrakce, soutěže
a Neptunův rodinný čtyřboj

•	Zábavné večery
a volba boha Neptuna

iny
Báječné prázdhnem,
se smíc
pohodou
a sportováním!

10

•	Zábavné večery: dětské
minidisco, karneval
a talent show
• Volba boha Neptuna
•	Sportovní aktivity: fotbal,
ping-pong, šipky

Rezervujte na: 591 160 308 | 596 664 040 | 222 206 206 | www.kovotour.cz | www.travelfamily.cz

DELEGÁTI A ANIMÁTOŘI
| VAŠE JISTOTA, POMOC A ZÁBAVA
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.

Delegáti ve většině našich destinací :)
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 většiny pobytových míst spolehlivé delegáty, kteří
pečují o vaše pohodlí a řeší případné potíže.

| MAGDA, VERONIKA, ELIŠKA
V Černé Hoře se někteří z vás setkali s delegátkami
Magdou, Veronikou a Eliškou. Práce delegátky je jejich
životním stylem, Černá Hora je jejich druhým domovem
a je na ně spolehnutí v každé situaci. Osobní přístup
a skvělé vztahy s klienty jsou jejich hlavními přednostmi.

Vy a vaše děti si v našich Neptun klubech
užijete dovolenou naplno! :)
| KATKA A MICHAL
Animátoři Katka s Michalem jsou k nezastavení
v legraci. Animační programy pod jejich vedením jsou
aktivní, nápadité, kreativní, plné zábavy, sportu a smíchu.

| JANA
Jana s její neuvěřitelnou energií je pomocnicí
v každé situaci. Pro svou pohotovost, zodpovědnost
a nadstandardní přístup ke klientům je stálicí v našem
týmu. V sezóně 2020 Vás přivítá v Albánii.

Rezervujte na: 591 160 308 | 596 664 040 | 222 206 206 | www.kovotour.cz | www.travelfamily.cz
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INCENTIVNÍ
ZÁJEZDY

| PRO FIRMY A SKUPINY

PŘÍPLATKOVÉ
SLUŽBY

| PRO DOKONALOU DOVOLENOU

VÍCE KOMFORTU A SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ?
•	Číslo vašeho
vysněného pokoje
• Kuřecí řízky a sekt
• Teplé jídlo pro děti
• Nadváha zavazadla
• Privátní transfer
Máme mnohaleté zkušenosti s organizováním
incentivních zájezdů a eventů na míru.
Při jejich organizaci se řídíme požadavky klienta a respektujeme jeho priority. Aktivně navrhujeme a doporučujeme
konkrétní řešení na základě našich zkušeností.

To vše umíme!

Zpříjemníme vám cestu například pohodlným sedadlem
premium v letadle (seating) nebo vámi vybraném místě
v autobuse, parkování u letiště, čekání na odlet a další
vymoženosti dnešní doby. Zajistíme zajímavý program
formou výletů ještě v ČR před vaším pobytem.
A pak se již nemusíte o nic starat a jen si užívat
slunečných dnů u moře.

MOBILNÍ APLIKACE

| POHODLNÉ INFORMACE PO RUCE

Klikněte a ujistěte se,
že váš čas odletu je
opravdu v... :)

VŠECHNY INFORMACE O VAŠÍ CESTĚ U SEBE!
NA JEDNOM MÍSTĚ, VE VAŠEM TELEFONU!
PŘIPRAVUJEME PRO VÁS MODERNÍ
ITINERÁŘ PRO SPOKOJENOU DOVOLENOU:
Najdete zde například ubytování, lety, transfery, detaily
destinací, místo pro dokoupení dalších služeb k cestě
(upgrade sedačky v letadle, vytipované zážitky) anebo tipy a
rady na cestu.

SNADNÁ KOMUNIKACE S DELEGÁTEM:

Chat s delegátem nebo s účastníky zájezdu

12

•	Rezervace místa
v letadle nebo
autobuse
• Dvojsedačka
• Výlety

Rezervujte na: 591 160 308 | 596 664 040 | 222 206 206 | www.kovotour.cz | www.travelfamily.cz

DOTOVANÉ POBYTY =
VAŠE DOVOLENÁ PLNÁ VÝHOD
| Š
 IROKÁ NABÍDKA DOTOVANÝCH POBYTŮ 50+

POMOC PŘI ODBAVENÍ NA LETIŠTI

Na všech letištích zajištěna pro klienty služba asistentů pro Vaše
bezproblémové odbavení.

ZMĚNA OSOBY VE LHŮTĚ DO 60 DNŮ PŘED
NÁSTUPEM NA ZÁJEZD ZDARMA

Ve lhůtě do 60 dnů před nástupem na zájezd možnost změny
osoby bez poplatku, více informací ve VOP.

JEDNOLŮŽKOVÉ POKOJE BEZ PŘÍPLATKU
ve vybraných destinacích a kapacitách

Kapacitně omezená nabídka ve vybraných destinacích ZDARMA,
doporučujeme včasnou rezervaci Vašeho pobytu.

NÁPOJ K OBĚDU A VEČEŘI V CENĚ ZÁJEZDU

Ve vybraných destinacích a ubytovacích kapacitách možnost
čerpání nápoje k obědu a večeři zdarma.

ČERNÁ HORA
CHORVATSKO
ALBÁNIE
BULHARSKO
SEVERNÍ KYPR
ZKUŠENÍ DELEGÁTI A ANIMÁTOŘI
VE VŠECH DESTINACÍCH

Organizační pracovníci v destinacích Vám budou v průběhu
Vašeho pobytu plně k dispozici.

ČESKY HOVOŘÍCÍ ASISTENT

V případě lékařského ošetření či návštěvy zdravotnického
zařízení Vám zajistíme česky hovořící doprovod.

SPOLUCESTOVÁNÍ

Cestujete sami a nechcete hradit příplatek za jednolůžkový
pokoj? Obraťte se na nás, rádi Vám představíme možnosti
a zajistíme obsazení pokoje druhou osobou.

ATRAKTIVNÍ PROGRAM V KLUBOVÝCH
HOTELECH

zábavné taneční a kulturní večery • pěvecké večery /
karaoke • besedy • přednášky • filmové večery • kurzy cizího
jazyka • relaxační cvičení • tradiční foklórní večery • soutěže
• kvízy • pohybové cvičení
Upozornění: Změna programu klubových hotelů vyhrazena.
Veškerý klubový program je rámcový, realizovaný dle zájmu
klientů a je přizpůsoben možnostem daných ubytovacích
kapacit a komplexů.

VÝLET ZDARMA

Ve vybraných destinacích a termínech je pro Vás připraven
fakultativní výlet ZDARMA nebo zajímavá sleva z aktuální
nabídky fakultativních výletů v destinaci.

PŘÍMÉ LETY BEZ PŘESTUPŮ
SPECIÁLNÍ NABÍDKY PRO SKUPINY

Pro skupiny nad 10 osob Vám zpracujeme speciální cenovou
nabídku.

SLUŽBA TRAVEL ASISTENT V CENĚ ZÁJEZDU

Katalog objednávejte na www.kovotour.cz.

Rezervujte na: 591 160 308 | 596 664 040 | 222 206 206 | www.kovotour.cz | www.travelfamily.cz
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DOPRAVA LETADLEM

| PRAHA | BRNO | OSTRAVA
Rychlá, bezpečná a komfortní doprava
Do vybraných destinací odlety z Prahy,
Brna, Ostravy

Transfer z letiště do místa vaší dovolené
Přítomnost organizačních pracovníků
na cílovém letišti
Samostatné nebo jednosměrné letenky –
informace v CK
Časy odletů a příletů jsou vždy součástí
Odbavení zájezdu a jsou uvedeny na
kovotour.cz

DÍTĚ DO 2 LET

bez nároků na sedadlo letí pouze za 500 Kč
KONEČNÁ CENA LETECKÉ DOPRAVY ZAHRNUJE:
zpáteční letenku, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní
a bezpečnostní taxy, základní palivový a emisní příplatek.
Ceny leteckých zájezdů v tomto katalogu vycházejí z cen letecké dopravy
platných ke dni 5. 10. 2019.
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo na změnu odletových dnů nebo časů,
letecké společnosti, typu letadla, uskutečnění mezipřistání či technického
mezipřistání.

PARKOVÁNÍ NA LETIŠTI
Počet parkovacích míst je omezen.

| TRAVEL FAMILY ASISTENT ZA POUHÝCH 49 KČ
Ve spolupráci se společností Click2Claim, s.r.o.
nabízíme unikátní příplatkovou asistenční službu k vašemu zájezdu či letence „Travel Family Asistent“.
Travel Asistent řeší případné nenadálé situace na vašich cestách s námi, okamžitě, rychle a profesionálně.
Můžete si tak zajistit finanční kompenzaci až do výše 16 500 Kč za osobu v případě zpožděného nebo zrušeného letu.

|

Odepření nástupu

|

Přesměrování

Pokud nastane problém s letem, Click2Claim vám
poradí, v dané nemilé situaci, jak postupovat a na jaký
rozsah péče máte od operujícího dopravce nárok.
Asistenční linka je určena výhradně pro případ, že dojde k
problému s vaším letem, případně se zavazadlem. Pokud
vám vznikne na cestě újma v podobě výše uvedených
nepravidelností v letecké dopravě, Click2Claim vám zajistí
za cenově nejvýhodnějších podmínek vyřízení případné
finanční kompenzace či dalších náhrad a nákladů spojené
s řešením daného problému.
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|

Zpoždění

|

Zrušení

SLUŽBA TRAVEL FAMILY ASISTENT ZAJIŠŤUJE:
Asistenční linku v provozu 24/7, kterou obsluhují profesionálové v oboru
Zhodnocení situace a navržení vhodného postupu vzhledem k okolnostem problému
Ověření a zajištění případného nároku na finanční kompenzaci
Informace k zajištění tzv péče (ubytování, občerstvení, transport atd.)
Komplexní servis při vymáhání finanční kompenzace
On-line přístup k informacím o případu
Bezplatné právní služby v případě soudního vymáhání finanční kompenzace v rámci EU
Tuto službu žádejte v cestovní kanceláři TRAVEL FAMILY s.r.o.
Více informací na kovotour.cz

Rezervujte na: 591 160 308 | 596 664 040 | 222 206 206 | www.kovotour.cz | www.travelfamily.cz

PARKOVÁNÍ U LETIŠTĚ ZDARMA

| REZERVUJTE VČAS A DOSTANETE OD NÁS PARKOVÁNÍ
| U LETIŠTĚ V PRAZE, BRNĚ A OSTRAVĚ ZDARMA
A
ZDARM

NABÍDKA PL ATÍ
DO 31. 1. 2020

ZÍSKEJTE ZA VČASNÝ NÁKUP PARKOVÁNÍ
U LETIŠTĚ V PRAZE, OSTRAVĚ A BRNĚ ZDARMA.
POČET PARKOVACÍCH MÍST JE OMEZEN,
NEOTÁLEJTE S OBJEDNÁVKOU.

Na 1 smlouvu o zájezdu je možné čerpat 1 parkovací místo
(1 parkování).
Od 1. 2. 2020 nabízíme parkování u letiště v Praze, Brně
a v Ostravě za ZVÝHODNĚNÉ CENY. Rezervujte hned během nákupu
zájezdu v cestovní kanceláři, na našich internetových stránkách nebo
u našich obchodních zástupců.
PRAHA
Na stránkách www.kovotour.cz najdete vždy banner pro vstup
do rezervačního systému GO parking.
OSTRAVA A BRNO
V případě Vašeho odletu z Ostravy či Brna se informujte
v cestovní kanceláři.

Více informací získáte též v našich kancelářích nebo na pobočkách našich obchodních zástupců. Kompletní seznam najdete na webu www.kovotour.cz.

TRAVEL FAMILY

www.kovotour.cz
TF2020
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DOPRAVA AUTOBUSEM

| BEZPEČNĚ A POHODLNĚ

• Komfortní klimatizované autobusy s WC
• Technický průvodce na vybraných linkách,
promítání filmů, denní tisk
• Občerstvení k zakoupení na palubě
autobusu
• Možnost rezervace místa v autobusu
Orientační jízdní řád - časy odjezdů
TRASA E
nástupní
čas odjezdů místo

místo nástupu

6:45

Třinec

zastávka Lyžbice, Terasa konečná

7:00

Český Těšín

autobusové stanoviště - restaurace Lokálka

7:20

Karviná

parkoviště před vlakovým nádražím ČD zastávka MHD

8:05

Havířov

autobusové stání před vlakovým nádražím ČD

8:30

Ostrava

parkoviště naproti Domu kultury Vítkovice

9:15

Nový Jičín

před vlakovým nádražím Nový Jičín-Město,
ul. K. Schwarze

9:45

Hranice

restaurace Sparta

10:15

Přerov

čerpací stanice MOL naproti OD Kaufland

11:00

Olomouc

staré autobusové nádraží naproti tržnice

11:30

Prostějov

autobusová zast. na vlakovém nádraží
„U LOKOMOTIVY“

TRASA F
nástupní místo
čas odjezdů

11:45

Vyškov

parkoviště před vlakovým nádražím ČD

12:15

Brno

autobusové nádraží Zvonařka, odjezdové stání
č.31

13:00

Mikulov

parkoviště u hotelu MARCINČÁK

místo nástupu

7:30

Brandýs
n. Labem

autobusové nádraží vedle žel. přejezdu a Penny
Marketu

8:30

Praha

Strašnická - trasa metra A, autobus. zastávka
ve směru z centra

9:15

Benešov

parkoviště před motorestem Benica

10:30

Tábor

výstupní místo autobusového nádraží

11:45

České
Budějovice

restaurace McDonald‘s, ulice Strakonická
(za benzinovou stanicí MOL)

Nástupní místa
pro autobusovou
dopravu

TRASA E
Třinec
Český Těšín
Karviná
Havířov
Ostrava
Nový Jičín
Hranice
Přerov
Olomouc
Prostějov
Vyškov
Brno
Mikulov

Ústí n. Labem
Turnov

Lovosice
Roudnice
n. Labem
Kralupy
n. Vltavou
Plzeň

PRAHA

Mladá
Boleslav

Nová Paka

Jičín

Jaroměř
Hradec Králové

Poděbrady

Pardubice

Kolín
Benešov

Klatovy Horažďovice

Písek

České
Budějovice

Chrudim

Ždírec n/D.
Havlíčkův Brod

Humpolec
Jihlava
Tábor

Strakonice
Vodňany

Trutnov

Mor. Budějovice

Karviná

Litomyšl
OSTRAVA
Svitavy OLOMOUC Nový Jičín
Přerov
Letovice
Hranice
Prostějov
Valašské
Meziříčí
Vyškov
Otrokovice

Pohořelice

Zlín

Vsetín

Uherské Hradiště

Znojmo

Hodonín
Mikulov

Dolní Dvořiště

Opava

Vysoké Mýto

BRNO

Kaplice

TRASA F
Brandýs
nad Labem
Praha
Benešov
Tábor
České
Budějovice

směr Bratislava (SK)

Český Těšín
Havířov

Frýdek-Místek
A

D

CÍLOVÁ DESTINACE
Střední Dalmácie
B

C

CÍLOVÉ DESTINACE
Istrie, Kvarner, Severní
Dalmácie, Střední
Dalmácie, Jižní Dalmácie
E

F

CÍLOVÁ DESTINACE
Černá Hora

Některá nástupní místa není možno ve vybraných (zejména krajních) termínech využít.
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Děkujeme,
že létáte z letiště
Leoše Janáčka Ostrava!

www.airport-ostrava.cz
Letiště Ostrava / Ostrava Airport
#flytoostrava

ČERNÁ HORA
| KRÁLOVNA JADRANU

KONKRÉTNÍ ÚVODNÍ STR..

| MAPY ZEMÍ/OBLASTÍ S LETOVISKY
ČERNÁ HORA
Podgorica

Varna

Soﬁe
BULHARSKO

Burgas

Tiranë

Istanbul

ALBÁNIE

Ankara
TURECKO

Egejské moře

Černá Hora je jedinečná země, která spojuje
krásné pláže, nádhernou přírodu a jedinečné
lidi, kteří z této bezpečné země dělají Antalya
příjemné místo pro strávení dovolené u moře.
Destinace, do kterých s námi můžete
vycestovat: Budva, Bečići, Petrovac, Buljarica,
Sutomore, Bar, Dobra Voda, Kruče, Ulcinj.

HIT sezony 2020
ČERNÁ
HORA

Letecky každou sobotu z Prahy,
Brna, Ostravy
Autobusem z více než
20 míst v ČR
 nimační program s českými
A
animátory pro malé i větší děti

BULHARSKO
Dovolená pro seniory

Zlaté Písky
Podgorica

Budva

Sv. Konstantin
Varna

Slunečné pobřeží
Nessebar

Petrovac
Buljarica

Čanj
Sutomore

Burgas
Sozopol

Bar

Primorsko
Lozenec

Kruče
Ulcinj
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ČERNÁ HORA
Černá Hora už dávno není jen oblíbená oblast pro strávení
letní dovolené na pláži. Je to především země plná unikátních zážitků. Ten svůj zážitek si zde najdou gurmáni, sportovci, rybáři, jachtaři, milovníci moderní hudby i kulturních
zážitků. Každý si vybere!
Černá Hora je suverénním státem nacházejícím se na jižním
pobřeží Jaderského moře mezi Chorvatskem a Albánií.
Na severozápadě sousedí s Bosnou a Hercegovinou a na
severovýchodě a východě se Srbskem a Kosovem.
Rozloha Černé Hory je sice malá (necelých 14 tis. km2), ale o to
bohatší na rozmanitost, barvy a vůně překrásné přírody, která
vás hned po příjezdu nadchne.
Obrovské masivy hor měřících přes 2 000 m n. m. strmě padající do temně modrých vod Jadranu, členité kopce s bujnou medi
teránskou, stále zelenou vegetací, kamenná, architektonicky a
kulturně bohatá městečka, která jsou protkána temperamentním
koloritem, tradicemi a kulturou – to vše máte v Černé Hoře jako
na dlani spolu s nejkrásnějšími oblázkovými či písečnými plážemi
různorodých variací.
V pobřežní oblasti Černé Hory vládne velmi příjemné a teplé klima již od začátku května až do konce října, které je vhodné pro

BUDVA

BOKA KOTORSKÁ

HISTORICKÉ MĚSTO ULCINJ

Milí cestovatelé, nabídka zájezdů do Černé Hory je opravdu
pestrá, zajímavá a s těmi nejlepšími cenami na trhu – tak se
přesvědčte sami na www.kovotour.cz!

strávení vaší dovolené. Průměrné denní teploty v sezoně šplhají
až k 35°C a teplota vody má příjemných 25°C.

KLIMATICKÉ PODMÍNKY
Měsíc/Teplota

V.

VI.

VII.

VIII.

Vzduch

25 °C

Voda

20 °C

30 °C

33 °C

35 °C

31 °C

28 °C

24 °C

26 °C

26 °C

24 °C

22 °C

MĚNA

IX.

X.

ČAS

1 EURO/100 centů (1 € = cca 26 Kč)

Středoevropský čas (GMT +1 hod.)

Ceník potravin, zboží a jídel v obchodech a restauracích:
• chléb
• 250 g másla
• 1 kg sýru
• 1 l mléka
• 1 ks sladkého pečiva
• 1 l ovocného džusu
• pivo (láhev)
• 1 l minerálky
• 2 l Fanta/Cola

od 15 Kč
od 25 Kč
od 100 Kč
od 25 Kč
od 15 Kč
od 30 Kč
od 27 Kč
od 20 Kč
od 35 Kč

• 1 l bílé/červené víno
• ovocný jogurt
• 1 kg melounu
• 1 kg rajčat/paprik
• hlavní jídlo
• polední menu
• pizza
• hamburger

od 60 Kč
od 15 Kč
od 15 Kč
od 12 Kč
od 150 Kč
od 100 Kč
od 100 Kč
od 40 Kč

• salát
• ovocný džus
• 2,5 dcl minerální vody
• vinný střik (2 dcl)
• točené pivo
• 1 l vína
• 3 cl místního alk. nápoje
• káva
• polévka

od 40 Kč
od 30 Kč
od 25 Kč
od 60 Kč
od 50 Kč
od 220 Kč
od 30 Kč
od 40 Kč
od 50 Kč
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ČERNÁ HORA – Herceg Novi, Tivat

Iberostar Herceg Novi

Hotel Palma

POLOHA moderní hotel vzdálený cca 8 km od města Herceg Novi.
VYBAVENOST recepce, lobby bar, restaurace, bar u bazénu, dětské hřiště, fitness, konferenční místnost, WiFi
ZDARMA, dětský koutek.
UBYTOVÁNÍ moderní klimatizované
dvoulůžkové pokoje s možností jed• LETECKY z Prahy,
né přistýlky s vlastním soc. zařízením,
Brna a Ostravy
SAT TV, minibar, sejf, balkón, fén, WiFi.
Typ GW – orientace do zahrady, typ
• All Inclusive
SW – s výhledem na moře.
• Blízko pláže
STRAVOVÁNÍ ALL INCLUSIVE – snídaně, obědy a večeře formou bufe• I pro náročné
tu, dopolední snack (10:00-12:00) –
sendvič, těstoviny, ovoce, odpolední
snack – salátový bufet, pizza, sendvič,
čerstvé ovoce, zmrzlina, palačinky, podvečerní snack – pizza, čerstvé ovoce, zmrzlina, pozdní večeře –
Pokoje:
sendvič, těstoviny, ovoce.
PLÁŽ betonová pláž se nachází přímo u hotelu, oblázková pláž je cca
Strava: All Inclusive
50 m.
SPORT venkovní bazén, fitness,
Nocí: 7, 14
aerobik, mini fotbal, volejbal, stolní tenis, petanque, šipky, vodní polo.
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Masáže a sauna (za poplatek). MeziOdletový den: sobota
národní animační program – aeroBus: pátek
bic, aqua aerobic, pilates, mini club
pro děti.
Auto
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, služby zástupce CK,
od
pojištění proti úpadku dle zákona
os. / letecky / All Inclusive / 7 nocí
159/99Sb., dopravu dle zakoupeného zájezdu: letecká doprava – zpátečod
ní letenku, transfer z letiště do místa
os. / autobusem / All Inclusive /
ubytování a zpět, letištní a bezpeč7 nocí
nostní taxy, základní palivový a emisní příplatek; autobusová doprava
– zpáteční jízdenku luxusním autobuod
sem; vlastní doprava – není zahrnuos. / autem / All Inclusive / 7 nocí
ta v ceně.
SLEVA
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexnípro dítě do 11,99 let
ho cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.
* cena po nejvyšší slevě
CENA NEZAHRNUJE povinný
Kapacitně / časově omepříplatek – pobytovou taxu a pojišzeno. Více informací na
tění, platí se na místě – cca 1,5 EUR/
kovotour.cz
os./den.

POLOHA nově zrekonstruovaný hotel se nachází v bezprostřední blízkosti moře, cca 200 m od centra města Tivat.
VYBAVENOST restaurace, lobby
bar, vyhlášená rybí restaurace s vinotékou, kongresový sál, TV místnost,
směnárna, sejf, výtah, městské parkoviště.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové
pokoje se sprchou a WC, telefonem,
minibarem, SAT TV, WiFi, některé
s možností přistýlky. Rodinný pokoj
2(+3) lze obsadit max. 4 dospělými
nebo 2 dospělými a 3 dětmi do 12 let.
STRAVOVÁNÍ snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení polopenze –
snídaně a večeře formou bufetu nebo
plné penze – snídaně, obědy a večeře
formou bufetu.
PLÁŽ oblázková, betonová plata, cca 5 m. Hotel má vlastní soukromou pláž.
SPORT lázeňské centrum – hydromasážní bazén, finská sauna, parní lázeň (za poplatek), relaxační salonek, masáže (za poplatek), moderní
fitness.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, služby zástupce CK,
pojištění proti úpadku dle zákona
159/99Sb., dopravu dle zakoupeného zájezdu: letecká doprava – zpáteční letenku, transfer z letiště do místa
ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy, základní palivový a emisní příplatek; autobusová doprava
– zpáteční jízdenku luxusním autobusem; vlastní doprava – není zahrnuta v ceně.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.
CENA NEZAHRNUJE povinný
příplatek – pobytovou taxu a pojištění, platí se na místě – cca 1,5 EUR/
os./den.

21 587 Kč*
17 798 Kč*

14 867 Kč*
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• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy
• Rodinné pokoje
až pro 5 osob
• Soukromá hotelová
pláž
• I pro náročné

Pokoje:

Strava: snídaně /
polopenze / plná penze
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: sobota
Bus: pátek
Auto

16 742 Kč*

od
os. / letecky / snídaně / 7 nocí

12 953 Kč*

od
os. / autobusem / snídaně / 7 nocí

10 022 Kč*

od
os. / autem / snídaně / 7 nocí
SLEVA
pro dítě do 11,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

ČERNÁ HORA – Jaz

Hotel Poseidon

POLOHA u jedné z nejkrásnějších
pláží Černé Hory, v klidném místě,
cca 5 km severně od Budvy.
VYBAVENOST restaurace, terasa, směnárna, WiFi na terase hotelu
ZDARMA, parkoviště ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ prostorné klimatizované 2-5lůžkové pokoje se sprchou
a WC, LCD SAT TV, minibarem, telefonem, balkónem.
STRAVOVÁNÍ polopenze – formou
bufetu.
PLÁŽ hotelová písečně-oblázková
pláž, cca 20 m, sprchy na pláži. Plážový servis ZDARMA. V blízkosti pláž
FKK.
SPORT vodní sporty, fotbalové hřiště, plážový volejbal, možnost zapůjčení kajaků, šlapadel, koloběžek.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, služby zástupce CK,
pojištění proti úpadku dle zákona
159/99Sb., dopravu dle zakoupeného zájezdu: letecká doprava – zpáteční letenku, transfer z letiště do místa
ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy, základní palivový a emisní příplatek; autobusová doprava
– zpáteční jízdenku luxusním autobusem; vlastní doprava – není zahrnuta v ceně.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.
CENA NEZAHRNUJE povinný
příplatek – pobytovou taxu a pojištění, platí se na místě – cca 1,5 EUR/
os./den.

Apartmány a pokoje Palma

• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy
• Poloha u jedné
z nejkrásnějších pláží
v Černé Hoře
• V blízkosti FKK pláže
• Vodní sporty

Pokoje:

Strava: polopenze
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: sobota
Bus: pátek
Auto

13 410 Kč*

od
os. / letecky / polopenze / 7 nocí

9 622 Kč*

od
os. / autobusem / polopenze / 7 nocí

6 690 Kč*

od
os. / autem / polopenze / 7 nocí
SLEVA
pro dítě do 11,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

POLOHA apartmány se nachází
u jedné z největších černohorských
pláží – pláže Jaz, jejíž celková délka
dosahuje 1200 m. Známé historické
město Budva je vzdáleno cca 5 km.
VYBAVENOST recepce, restaurace, plážový bar, WiFi ZDARMA, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 3lůžkové
apartmány s možností až dvou přistýlek, 4lůžkové apartmány, 2lůžkové
pokoje a 3lůžkové pokoje s vlastním
soc. zařízením, chladnička, TV, balkón.
STRAVOVÁNÍ polopenze – snídaně
a večeře formou bufetu.
PLÁŽ písečně-oblázková pláž vzdálena cca 50 m, sprchy na pláži, plážový servis ZDARMA.
SPORT vodní sporty, možnost zapůjčení kajaků, šlapadel, koloběžek
(vše za poplatek).
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, služby zástupce CK,
pojištění proti úpadku dle zákona
159/99Sb., dopravu dle zakoupeného zájezdu: letecká doprava – zpáteční letenku, transfer z letiště do místa
ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy, základní palivový a emisní příplatek; autobusová doprava
– zpáteční jízdenku luxusním autobusem; vlastní doprava – není zahrnuta v ceně.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.
CENA NEZAHRNUJE povinný
příplatek – pobytovou taxu a pojištění, platí se na místě – cca 1,5 EUR/
os./den.

• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy
• Rodinné apartmány
až pro 5 osob
• Blízko pláže
• Doporučujeme

Pokoje:

Strava: polopenze
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: sobota
Bus: pátek
Auto

13 210 Kč*

od
os. / letecky / polopenze / 7 nocí

9 422 Kč*

od
os. / autobusem / polopenze / 7 nocí

6 490 Kč*

od
os. / autem / polopenze / 7 nocí
SLEVA
pro dítě do 11,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz
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ČERNÁ HORA – Budva

Komplex Slovenska Plaža

+

POLOHA
komplex se nachází v blízkosti pláže, asi 1,5 km jižně od starého města Budvy, kam se dostanete krásnou promenádou podél moře. Středisko Slovenska Plaža bylo postaveno ve stylu španělského městečka
s vlastními uličkami, náměstími či obchůdky a patří mezi nejvyhledávanější turistická střediska na Jadranu.
VYBAVENOST
recepce, WiFi ve společných prostorech, několik restaurací, aperitiv
bar, kavárna, pizzerie, vinotéka, ambulance, obchody, butiky, kadeřnický a kosmetický salón, taneční terasa s každodenní zábavou, fitness centrum, cvičení v bazénu, minigolf, sejf (za poplatek). Parkování v komplexu za poplatek.

• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy
• Hotel ve stylu
španělského
městečka
• Mezinárodní animace

UBYTOVÁNÍ
klimatizované 2lůžkové pokoje s možností až jedné přistýlky, vlastní soc. zařízení, SAT TV, telefon. Za příplatek možnost ubytování
v apartmánu.
STRAVOVÁNÍ
polopenze – snídaně a večeře formou bufetu. Možnost dokoupení plné penze/ALL INCLUSIVE.
PLÁŽ
2 km dlouhá, písečně-oblázková pláž, vzdálená cca 150 m od komplexu, pozvolný vstup do moře, vhodná pro děti. V širším okolí leží další zajímavé pláže, které jsou snadno dostupné pěšky nebo místní dopravou (Bečići, Jaz, Sveti Stefan, ostrov Sv. Nikola – pláž Havai).
SPORT
2 venkovní bazény s mořskou vodou, slunečníky a lehátka u bazénu ZDARMA, dětské hřiště, tenisové kurty, stolní tenis, vodní sporty na pláži (za poplatek), mezinárodní animační program, na terase
u pláže jsou pořádány kulturní akce, taneční večery a diskotéky. Poblíž hotelu se nachází promenáda a samotné centrum Budvy.
CENA ZAHRNUJE
ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu,
služby zástupce CK, pojištění proti úpadku dle zákona 159/99Sb., dopravu dle zakoupeného zájezdu: letecká doprava – zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní
taxy, základní palivový a emisní příplatek; autobusová doprava – zpáteční jízdenku luxusním autobusem; vlastní doprava – není zahrnuta v ceně.
MOŽNOST DOKOUPENÍ
komplexního cestovního pojištění včetně storna zájezdu. Využijte
cestovní pojištění pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

 V této lokalitě nabízíme také:
Hotel Tatjana / str. 25
Více informací na kovotour.cz
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CENA NEZAHRNUJE
povinný příplatek – pobytovou taxu a pojištění, platí se na místě – cca
1,5 EUR/os./den.

Rezervujte na: 591 160 308 | 596 664 040 | 222 206 206 | www.kovotour.cz | www.travelfamily.cz

Pokoje:

Strava: polopenze /
plná penze / All Inclusive
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: sobota
Bus: pátek
Auto

13 911 Kč*

od
os. / letecky / polopenze / 7 nocí

10 123 Kč*

od
os. / autobusem / polopenze / 7 nocí

7 191 Kč*

od
os. / autem / polopenze / 7 nocí
SLEVA
pro dítě do 11,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

ČERNÁ HORA – Budva

Hotel Budva

Hotel Park

POLOHA nově zrekonstruovaný hotel se nachází v historickém centru
města Budva.
VYBAVENOST restaurace, aperitiv
bar, plážový bar, noční klub, kosmetický salón, terasa, parkoviště ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ moderně zařízené klimatizované 2lůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením, SAT TV, telefonem, minibarem, fénem, sejfem, WiFi
ZDARMA, některé s balkónem.
STRAVOVÁNÍ snídaně formou bufetu, s možností dokoupení večeří (formou bufetu).
PLÁŽ oblázková, cca 50 m.
SPORT venkovní bazén se sladkou vodou, fitness, wellness centrum:
sauna, masáže (za poplatek).
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, služby zástupce CK,
pojištění proti úpadku dle zákona
159/99Sb., dopravu dle zakoupeného zájezdu: letecká doprava – zpáteční letenku, transfer z letiště do místa
ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy, základní palivový a emisní příplatek; autobusová doprava
– zpáteční jízdenku luxusním autobusem; vlastní doprava – není zahrnuta v ceně.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.
CENA NEZAHRNUJE povinný
příplatek – pobytovou taxu a pojištění, platí se na místě – cca 1,5 EUR/
os./den.

POLOHA u známé budvanské pláže, uprostřed příjemného parku se subtropickou vegetací. Alej palem Vás přivede k jednotlivým obchůdkům, restauracím, plážovým barům a diskotékám na budvanské promenádě.
VYBAVENOST recepce s posezením, restaurace s terasou, aperitiv
bar, květinová zahrada, parkoviště
• LETECKY z Prahy,
u hotelu, sejf na recepci ZDARMA, WiFi ZDARMA.
Brna a Ostravy
UBYTOVÁNÍ nově zrekonstruova• Rodinná atmosféra
né klimatizované 2lůžkové pokoje
s možností až jedné přistýlky s balkó• Oblíbené letovisko
nem nebo francouzským oknem s orientací na mořskou stranu nebo hory,
• Vodní sporty
vlastní soc. zařízení, TV, chladnička.
STRAVOVÁNÍ polopenze – snídaně
a večeře formou bufetu.
PLÁŽ písečně-oblázková rozlehlá
pláž se nachází v bezprostřední blízkosti hotelu. Plážový servis (za poplaPokoje:
tek), sprchy, atrakce na pláži (za poplatek).
Strava: polopenze
SPORT široká nabídka bohatého kulturního a sportovního vyžití, vodní sporty na pláži (za poplatek), vodNocí: 7, 14
ní skútry, vodní lyžování, restaurace,
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
kavárny, plážové bary, obchůdky, disOdletový den: sobota
kotéky atd. Možnost výletu na blízký
ostrov Havaj.
Bus: pátek
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uveAuto
deném rozsahu, služby zástupce CK,
pojištění proti úpadku dle zákona
159/99Sb., dopravu dle zakoupenéod
ho zájezdu: letecká doprava – zpátečos. / letecky / polopenze / 7 nocí
ní letenku, transfer z letiště do místa
ubytování a zpět, letištní a bezpečod
nostní taxy, základní palivový a emisos. / autobusem / polopenze / 7 nocí
ní příplatek; autobusová doprava
– zpáteční jízdenku luxusním autobusem; vlastní doprava – není zahrnuod
ta v ceně.
os. / autem / polopenze / 7 nocí
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexníSLEVA
ho cestovního pojištění včetně storna
pro dítě do 11,99 let
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.
CENA NEZAHRNUJE povinný
* cena po nejvyšší slevě
příplatek – pobytovou taxu a pojišKapacitně / časově ometění, platí se na místě – cca 1,5 EUR/
zeno. Více informací na
os./den.

• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy
• Hotel po rekonstrukci
• I pro náročné
• Pláž 50 m
• Zábava na dosah
• Bohatý večerní život

Pokoje:

Strava: snídaně / polopenze
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: sobota
Bus: pátek
Auto

17 677 Kč*

od
os. / letecky / snídaně / 7 nocí

13 888 Kč*

od
os. / autobusem / snídaně / 7 nocí

10 957 Kč*

od
os. / autem / snídaně / 7 nocí
SLEVA
pro dítě do 11,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

15 490 Kč*

10 990 Kč*
7 990 Kč*

kovotour.cz

Rezervujte na: 591 160 308 | 596 664 040 | 222 206 206 | www.kovotour.cz | www.travelfamily.cz
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Hotel Kadmo

Hotel Fagus

POLOHA hotel Kadmo je situován
v klidné vilové zástavbě Budvy, která nabízí příjemné prostředí a má vše
potřebné v blízkém okolí – restaurace, pekárnu a market. Z hotelu můžete podnikat procházky na pláže,
pobřežní promenádu i do starého historického centra Budvy s jedinečnou
atmosférou.
VYBAVENOST recepce, restaurace,
lobby bar, bazén, podzemní garáže,
sauna, bazén, WiFi.
UBYTOVÁNÍ moderně zařízené 2 až
4lůžkové pokoje s balkónem orientované směrem na moře nebo hory,
vlastní soc. zařízení, minibar, sejf, TV,
telefon, fén.
STRAVOVÁNÍ snídaně – formou bufetu.
PLÁŽ písečně-oblázková rozlehlá pláž ve vzdálenosti 550 m od hotelu, plážový servis, sprchy a atrakce
na pláži (vše za poplatek).
SPORT široká nabídka bohatého kulturního a sportovního vyžití, vodní
sporty na pláži, vodní skútry, vodní
lyžování (vše za poplatek), restaurace, kavárny, plážové bary, obchůdky,
diskotéky atd.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, služby zástupce CK,
pojištění proti úpadku dle zákona
159/99Sb., dopravu dle zakoupeného zájezdu: letecká doprava – zpáteční letenku, transfer z letiště do místa
ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy, základní palivový a emisní příplatek; autobusová doprava
– zpáteční jízdenku luxusním autobusem; vlastní doprava – není zahrnuta v ceně.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.
CENA NEZAHRNUJE povinný
příplatek – pobytovou taxu a pojištění, platí se na místě – cca 1,5 EUR/
os./den.

POLOHA zcela nový hotel Fagus je umístěn v klidné vilové části Budvy
ve vzdálenosti 350 m od pláže. V blízkosti objektu se nachází restaurace, obchod, tržiště a pekárna. Centrum Budvy nabízí nepřeberné množství služeb a nočního vyžití. Z hotelu můžete
podnikat procházky po promenádě,
do starého historického centra s jedi• LETECKY z Prahy,
nečnou atmosférou.
VYBAVENOST recepce, restaurace,
Brna a Ostravy
lobby bar, sauna, turecké lázně, ba• Blízko aquaparku
zén na střeše (za poplatek), WiFi, parkoviště ZDARMA.
• Blízko promenády
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové
pokoje a 4lůžkové apartmány navrže• Blízko centra
ny v moderním architektonickém stylu, vlastní sociální zařízení, TV, minibar a balkón.
STRAVOVÁNÍ snídaně – formou bufetu.
PLÁŽ rozsáhlá písečně-oblázkoPokoje:
vá pláž ve vzdálenosti 350 m od hotelu, plážový servis, sprchy a atrakce
Strava: snídaně
na pláži (vše za poplatek).
SPORT v letovisku Budva je k dispozici nově otevřený aquapark, vodNocí: 7, 14
ní sporty na pláži, vodní skútry, vodní
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
lyžování (vše za poplatek), nepřeberOdletový den: sobota
né množství nočního vyžití, restaurace, kavárny, plážové bary, obchůdky,
Bus: pátek
nákupní centra, diskotéky atd.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vyAuto
braný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, služby zástupce CK,
pojištění proti úpadku dle zákona
od
159/99Sb., dopravu dle zakoupenéos. / letecky / snídaně / 7 nocí
ho zájezdu: letecká doprava – zpáteční letenku, transfer z letiště do místa
od
ubytování a zpět, letištní a bezpečos. / autobusem / snídaně / 7 nocí
nostní taxy, základní palivový a emisní příplatek; autobusová doprava
– zpáteční jízdenku luxusním autobuod
sem; vlastní doprava – není zahrnuos. / autem / snídaně / 7 nocí
ta v ceně.
SLEVA
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexnípro dítě do 11,99 let
ho cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.
* cena po nejvyšší slevě
CENA NEZAHRNUJE povinný
Kapacitně / časově omepříplatek – pobytovou taxu a pojišzeno. Více informací na
tění, platí se na místě – cca 1,5 EUR/
kovotour.cz
os./den.

• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy
• Klidné prostředí
• Zábava na dosah
• I pro náročné
• Střešní bazén
s panoramatickým
pohledem

Pokoje:

Strava: snídaně
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: sobota
Bus: pátek
Auto

15 990 Kč*

od
os. / letecky / snídaně / 7 nocí

12 990 Kč*

od
os. / autobusem / snídaně / 7 nocí

9 990 Kč*

od
os. / autem / snídaně / 7 nocí
SLEVA
pro dítě do 11,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

Rezervujte na: 591 160 308 | 596 664 040 | 222 206 206 | www.kovotour.cz | www.travelfamily.cz

17 990 Kč*

14 990 Kč*
11 990 Kč*

ČERNÁ HORA – Budva

Hotel Tatjana

POLOHA
komfortní hotel Tatjana se nachází v blízkosti známého turistického střediska Slovenska Plaža, ve vilové čtvrti Budvy, která nabízí přijemné prostředí. Z hotelu můžete podnikat každodenní procházky na
pláže, pobřežní promenádu i do staré historické Budvy s jedinečnou
atmosférou.
VYBAVENOST
recepce, WiFi, venkovní bazén se sladkou vodou, parkování u hotelu ZDARMA.

• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy
• Klidné prostředí
• Blízko promenády
• Doporučujeme

UBYTOVÁNÍ
klimatizované 2lůžkové a 3lůžkové pokoje s balkónem nebo terasou,
vlastní soc. zařízení, SAT TV, chladnička.
STRAVOVÁNÍ
polopenze – snídaně a večeře formou bufetu.
PLÁŽ
písečně-oblázková pláž (Slovenska Plaža) je vzdálena cca 700 m, docházet lze také na pláž Mogren, která je za poplatek (vstup i plážový servis). V širším okolí jsou další nádherné pláže, které jsou snadno
dostupné pěšky nebo místní dopravou (Bečići, Jaz, Sveti Stefan).
SPORT A ZÁBAVA
poblíž hotelu se nachází hlavní centrum Budvy a promenáda, která
naskýtá nepřeberné možnosti využití zábavných programů, koncertů,
diskoték, sportovních a zábavných aktivit apod.

Pokoje:

Strava: polopenze
Nocí: 7, 14

NÁŠ NÁZOR
hotel nabízí klidné a příjemné ubytování.

Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: sobota

CENA ZAHRNUJE
ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu,
služby zástupce CK, pojištění proti úpadku dle zákona 159/99Sb., dopravu dle zakoupeného zájezdu: letecká doprava – zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní
taxy, základní palivový a emisní příplatek; autobusová doprava – zpáteční jízdenku luxusním autobusem; vlastní doprava – není zahrnuta v ceně.

Bus: pátek

MOŽNOST DOKOUPENÍ
komplexního cestovního pojištění včetně storna zájezdu. Využijte
cestovní pojištění pro dítě ZDARMA – viz str. 3.
CENA NEZAHRNUJE
povinný příplatek – pobytovou taxu a pojištění, platí se na místě – cca
1,5 EUR/os./den.

Auto

11 990 Kč*

od
os. / letecky / polopenze / 7 nocí

6 990 Kč*

od
os. / autobusem / polopenze / 7 nocí

3 790 Kč*

od
os. / autem / polopenze / 7 nocí
AKCE POBYT ZDARMA
pro dítě do 11,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

Rezervujte na: 591 160 308 | 596 664 040 | 222 206 206 | www.kovotour.cz | www.travelfamily.cz
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Apartmány a pokoje Budva

Hotel Adria

POLOHA soukromé apartmány a pokoje v Budvě, s různou orientací
a vzdáleností od moře.
VYBAVENOST v blízkosti – parkoviště, restaurace, market, směnárny.
UBYTOVÁNÍ klimatizované apartmány – typ studio 2(+0) – jedna
místnost se 2 lůžky, typ studio 3(+0)
– jedna místnost se 2 lůžky a rozkládacím gaučem, typ APT. 2+2 –
2lůžková ložnice a denní místnost
s přistýlkou (rozkládací gauč pro dvě
osoby), typ APT. 4(+0) – dva 2lůžkové pokoje a denní místnost, vždy vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC,
SAT TV, balkón nebo terasa. Klimatizované pokoje – 2-3 lůžkové pokoje,
se sprchou a WC, SAT TV, s balkónem
nebo terasou, ručníky nejsou součástí
vybavení apartmánů.
STRAVOVÁNÍ bez stravy.
PLÁŽ písečně-oblázková, vzdálená
cca 500-1000 m, sprchy na pláži.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, služby zástupce CK,
pojištění proti úpadku dle zákona
159/99Sb., dopravu dle zakoupeného zájezdu: letecká doprava – zpáteční letenku, transfer z letiště do místa
ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy, základní palivový a emisní příplatek; autobusová doprava
– zpáteční jízdenku luxusním autobusem; vlastní doprava – není zahrnuta v ceně.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.
CENA NEZAHRNUJE povinný
příplatek – pobytovou taxu a pojištění, platí se na místě – cca 1,5 EUR/
os./den.

POLOHA moderní hotel se nachází
v samotném centru města Budva, cca
700 m od historického centra. Hotel je situovaný v nákupním centru
TQ Plaza s množstvím obchodů, barů
a multikina.
VYBAVENOST restaurace, bary, obchody, kavárny, směnárna, terasa,
garáž, parkoviště ZDARMA (na vyžádání).
UBYTOVÁNÍ luxusní prostorné klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, WiFi, minibarem
a kávovarem k přípravě kávy nebo čaje, telefonem, sejfem, fénem,
prostorným balkónem, s možností přistýlky. Pokoj 2(+2) FAMILY – klimatizovaný 2lůžkový pokoj s rozkládacím gaučem (160x200 cm) vhodný
pro 2 děti nebo 1 dospělou osobu. Pokoj 2(+3) DELUXE SUITE – 2lůžkový pokoj a denní místnost s rozkládacím gaučem a přistýlkou (100x200
cm) vhodné pro 3 děti nebo 2 dospělé osoby.
STRAVOVÁNÍ snídaně formou bufetu, s možností dokoupení večeře (formou bufetu).
PLÁŽ písečně-oblázková, cca
350 m, plážový servis (za poplatek).
SPORT sluneční terasa s lehátky
a slunečníky (v omezeném množství),
2 vířivky, sportovní vyžití dle místní nabídky.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, služby zástupce CK,
pojištění proti úpadku dle zákona
159/99Sb., dopravu dle zakoupeného
zájezdu: letecká doprava – zpáteční letenku, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní
taxy, základní palivový a emisní příplatek; autobusová doprava – zpáteční
jízdenku luxusním autobusem; vlastní
doprava – není zahrnuta v ceně.
CENA NEZAHRNUJE povinný
příplatek – pobytovou taxu a pojištění, platí se na místě – cca 1,5 EUR/
os./den.

• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy

–
Pokoje:

Strava: bez stravy
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: sobota
Bus: pátek
Auto

10 010 Kč*

od
os. / letecky / bez stravy / 7 nocí

6 222 Kč*

od
os. / autobusem / bez stravy /
7 nocí

3 290 Kč*

od
os. / autem / bez stravy / 7 nocí
SLEVA
pro dítě do 11,99 let

Apartmány Budva

Pokoje Budva

* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno.
Více informací na kovotour.cz
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• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy
• V centru letoviska
• Zábava na dosah
• Blízko aquaparku

Pokoje:

Strava: snídaně / polopenze
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: sobota
Bus: pátek
Auto

17 082 Kč*

od
os. / letecky / snídaně / 7 nocí

13 293 Kč*

od
os. / autobusem / snídaně / 7 nocí

10 362 Kč*

od
os. / autem / snídaně / 7 nocí
AKCE POBYT ZDARMA
pro dítě do 17,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

ČERNÁ HORA – Bečići

Hotel Montenegro Beach Resort

Hotel Splendid & Spa Resort

POLOHA hotel leží v letovisku Bečići, jen 2 km jižně od centra Budvy,
50 m od pláže. Je situován v luxusní hotelové zástavbě v těsné blízkosti pláže. U hotelu začíná nádherná
plážová promenáda podél Bečićské
pláže.
VYBAVENOST recepce, hotelová restaurace, kavárna, aperitiv bar, bar
u bazénu, plážový bar, Tequila bar, internet ADSL a WiFi na recepci a u baru, kadeřnictví, mezinárodní animační
programy, miniklub pro děti, půjčovna aut, venkovní a vnitřní bazén, vířivka, perličková lázeň, sauna, obchod
se suvenýry, masáž, fitness centrum, plážový servis, bankomat, možnost plateb kreditní kartou, parkoviště ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ komfortní klimatizované 2lůžkové pokoje s možností až
jedné přistýlky s francouzským oknem, vlastní soc. zařízení, telefon,
SAT TV, fén, minibar, sejf ZDARMA.
STRAVOVÁNÍ snídaně – formou bufetu. Možnost dokoupení polopenze
nebo ALL INCLUSIVE.
PLÁŽ hotelová písečná pláž je vzdálená od hotelu jen 50 m. Plážový servis ZDARMA.
SPORT mezinárodní animační programy, fitness, spousta atrakcí a zábavy v okolí (windsurfing, vodní banány, seskok z hor – tandem, apod.).
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, služby zástupce CK,
pojištění proti úpadku dle zákona
159/99Sb., dopravu dle zakoupeného zájezdu: letecká doprava – zpáteční letenku, transfer z letiště do místa
ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy, základní palivový a emisní příplatek; autobusová doprava
– zpáteční jízdenku luxusním autobusem; vlastní doprava – není zahrnuta v ceně.
CENA NEZAHRNUJE povinný
příplatek – pobytovou taxu a pojištění, platí se na místě – cca 1,5 EUR/
os./den.

POLOHA nejluxusnější hotel nejen
v Černé Hoře, ale i na celém balkánském poloostrově, je situován v letovisku Bečići. Ohromí Vás svou architekturou, pozicí, službami, kvalitou
a nepřeberným množstvím doplňkových služeb.
VYBAVENOST hlavní recepce, 6 bazénů (3 vnitřní a 3 venkovní, termoregulované), luxusní restaurace „Windows of Montenegro“ s úchvatným
pohledem na Jadran a okolní pobřeží,
plážová restaurace, plážový bar, japonská restaurace „Promenada“, stylové restaurace, bary, kavárny, konferenční sál s kapacitou 780 osob,
hlídané parkoviště, heliport, spa centrum o ploše 3 000 m2.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje s možností až jedné přistýlky s balkónem. Služby na pokoji – luxusní koupelna se spojovacím oknem
do pokoje, minibar, internetová přípojka, 3 telefony (pokoj a koupelna),
přenosný telefon, LCD TV, satelitní
programy, video kanály, herní kanály,
digitální rádio, alarm, fén, sejf. Možnost zajištění dětské postýlky.
STRAVOVÁNÍ snídaně – formou bufetu. Možnost dokoupení polopenze
nebo plné penze.
PLÁŽ upravovaná písečná pláž
s profesionálním plážovým servisem,
plážovou hlídkou, bary.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, služby zástupce CK,
pojištění proti úpadku dle zákona
159/99Sb., dopravu dle zakoupeného
zájezdu: letecká doprava – zpáteční letenku, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní
taxy, základní palivový a emisní příplatek; autobusová doprava – zpáteční
jízdenku luxusním autobusem; vlastní
doprava – není zahrnuta v ceně.
CENA NEZAHRNUJE povinný
příplatek – pobytovou taxu a pojištění, platí se na místě – cca 1,5 EUR/
os./den.

• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy
• Mezinárodní animace
• Blízko promenády
• I pro náročnější
• Bohaté služby

Pokoje:

Strava: snídaně /
polopenze / All Inclusive
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: sobota
Bus: pátek
Auto

17 082 Kč*

od
os. / letecky / snídaně / 7 nocí

13 293 Kč*

od
os. / autobusem / snídaně / 7 nocí

10 362 Kč*

od
os. / autem / snídaně / 7 nocí
SLEVA
pro dítě do 11,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy
• Nejluxusnější hotel
na Balkáně
• Doporučujeme
• I pro náročné

Pokoje:

Strava: snídaně /
polopenze / plná penze
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: sobota
Bus: pátek
Auto

22 952 Kč*

od
os. / letecky / snídaně / 7 nocí

19 164 Kč*

od
os. / autobusem / snídaně / 7 nocí

16 232 Kč*

od
os. / autem / snídaně / 7 nocí
SLEVA
pro dítě do 11,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

Rezervujte na: 591 160 308 | 596 664 040 | 222 206 206 | www.kovotour.cz | www.travelfamily.cz
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ČERNÁ HORA – Bečići

Hotel Tara

a Vily Magnolija

POLOHA hotel a vily se nachází v centru Bečići, které je spojeno pobřežní
promenádou s městečkem Budva.
VYBAVENOST restaurace, terasa,
směnárna, aperitiv bar, výtah, kosmetický salón, TV místnost, parkoviště,
WiFi ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ HOTEL – klimatizované
2-3lůžkové pokoje, vždy s vlastním
soc. zařízením, SAT TV, minibarem,
telefonem, fénem, sejfem. Pokoje bez
balkónu mají francouzské okno. Pokoj 4(+0) B-Family – 2lůžková ložnice a denní místnost s rozkládacím
gaučem pro 2 osoby. VILY – klimatizované 2lůžkové pokoje s možností
přistýlky pro dítě do 12 let, s vlastním
soc. zařízením, SAT TV, minibarem,
sejfem, balkónem.
STRAVOVÁNÍ polopenze – snídaně a večeře formou bufetu, k večeři
ZDARMA místní víno, džus, voda. Na
ceny pobytů s ALL INCLUSIVE se informujte v CK.
PLÁŽ písečně-oblázková, cca 100 m,
sprchy na pláži. Plážový servis ZDARMA, ručníky na pláži (za poplatek), lehátka a slunečníky u bazénu ZDARMA (v omezeném množství).
SPORT venkovní bazén se sladkou
vodou, dětský bazén, fitness, tenisové kurty, zapůjčení jízdních kol, masáže.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, služby zástupce CK,
pojištění proti úpadku dle zákona
159/99Sb., dopravu dle zakoupeného zájezdu: letecká doprava – zpáteční letenku, transfer z letiště do místa
ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy, základní palivový a emisní příplatek; autobusová doprava
– zpáteční jízdenku luxusním autobusem; vlastní doprava – není zahrnuta v ceně.
CENA NEZAHRNUJE povinný
příplatek – pobytovou taxu a pojištění, platí se na místě – cca 1,5 EUR/
os./den.
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Hotel Mediteran

• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy
• Blízko promenády
• Blízko pláže

Pokoje:

Strava: polopenze /
All Inclusive
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: sobota
Bus: pátek
Auto

17 932 Kč*

od
os. / letecky / polopenze / 7 nocí

14 143 Kč*

od
os. / autobusem / polopenze / 7 nocí

11 212 Kč*

od
os. / autem / polopenze / 7 nocí
SLEVA
pro dítě do 11,99 let

Hotel Tara

Vily Magnolija

* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno.
Více informací na kovotour.cz

POLOHA luxusní hotel, v samém
centru Bečići, spojen pobřežní promenádou s městečkem Budva.
VYBAVENOST několik restaurací, plážová restaurace, bary, kavárna, taneční terasa, sejf, kongresový
sál, kosmetický a kadeřnický salón,
lékárna, placené hlídané parkoviště u hotelu.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové
pokoje s vlastním soc. zařízením, LCD
TV, telefonem, fénem, sejfem, minibarem, WiFi, některé s možností přistýlky a balkónem nebo s možností orientace na mořskou stranu.
STRAVOVÁNÍ služby ALL INCLUSIVE – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, místní točené alkoholické a nealkoholické nápoje od 8 do 23
hodin (pivo, víno, voda, džus).
PLÁŽ písečně-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 bazénu ZDARMA (v omezeném
množství), dětský bazén, v blízkosti – tenisové kurty, půjčovna jízdních
kol, vodní sporty, aquapark (otevřen
15.6.-15.9.). Vstup do aquaparku pro
hotelové hosty v uvedeném termínu
ZDARMA.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, služby zástupce CK,
pojištění proti úpadku dle zákona
159/99Sb., dopravu dle zakoupeného
zájezdu: letecká doprava – zpáteční letenku, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní
taxy, základní palivový a emisní příplatek; autobusová doprava – zpáteční
jízdenku luxusním autobusem; vlastní
doprava – není zahrnuta v ceně.
CENA NEZAHRNUJE povinný
příplatek – pobytovou taxu a pojištění, platí se na místě – cca 1,5 EUR/
os./den.

Rezervujte na: 591 160 308 | 596 664 040 | 222 206 206 | www.kovotour.cz | www.travelfamily.cz

• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy
• Aquapark přímo
v komplexu
• Zábava na dosah
• Pro rodiny s dětmi

Pokoje:

Strava: All Inclusive
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: sobota
Bus: pátek
Auto

17 961 Kč*

od
os. / letecky / All Inclusive / 7 nocí

14 173 Kč*

od
os. / autobusem / All Inclusive /
7 nocí

11 241 Kč*

od
os. / autem / All Inclusive / 7 nocí
SLEVA
pro dítě do 11,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

ČERNÁ HORA – Bečići

Hotel Iberostar Bellevue

Hotel Falkensteiner Montenegro

POLOHA zrekonstruovaný hotel
skládající se ze 3 budov, je umístěn
v překrásném parku se subtropickou vegetací. Jedná se o moderní hotel v bezprostřední blízkosti Bečićské
pláže, v oblasti luxusních hotelových komplexů, vzdálený pouhé 2 km
od Budvy.
VYBAVENOST recepce, 2 restaurace, bar, plážový bar, půjčovna aut, bar
u bazénu, 2 venkovní bazény, dětský venkovní bazén, 2 tenisové kurty,
wellness programy, dětský miniklub,
hotelová pláž, hlídaná parkovací plocha, WiFi.
UBYTOVÁNÍ nově zařízené 2lůžkové
pokoje s možností až jedné přistýlky
s balkónem, vlastní soc. zařízení, fén,
SAT TV, klimatizace, telefon, sejf.
STRAVOVÁNÍ ALL INCLUSIVE
(10:00-23:00) – snídaně, obědy, večeře formou bufetu, neomezená konzumace alkoholických a nealkoholických nápojů místní výroby.
PLÁŽ krásná písečná hotelová pláž
před hotelem, vstup bezplatný, plážový servis (za poplatek).
SPORT mezinárodní animační programy, dětský koutek, hřiště, hřiště
pro míčové hry, tenisové kurty, stolní
tenis, vlek na vodní lyžování, wellness
programy, zábava v okolních restauracích a barech.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, služby zástupce CK,
pojištění proti úpadku dle zákona
159/99Sb., dopravu dle zakoupeného zájezdu: letecká doprava – zpáteční letenku, transfer z letiště do místa
ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy, základní palivový a emisní příplatek; autobusová doprava
– zpáteční jízdenku luxusním autobusem; vlastní doprava – není zahrnuta v ceně.
CENA NEZAHRNUJE povinný
příplatek – pobytovou taxu a pojištění, platí se na místě – cca 1,5 EUR/
os./den.

POLOHA moderní hotel, umístěný nad magistrálou, umožňuje krásný výhled
na bečićskou pláž. Od centra Bečići je vzdálen cca 500 m. Hotel je určen pro
osoby od 12 let.
VYBAVENOST restaurace, aperitiv bar, kongresový sál, casino, terasa,
kosmetický salón, výtah, hlídané par• LETECKY z Prahy,
koviště ZDARMA.
Brna a Ostravy
UBYTOVÁNÍ luxusní klimatizované 2lůžkové pokoje Comfort a Delux
• Panoramatický
(25 m2), Superior (28-30 m2) a Junipohled na Budvu
or Suite (60 m2 – 2 pokoje, 2 balkó• V klidné části
ny), vždy s vlastním soc. zařízením,
balkónem, SAT TV, telefonem, WiFi
• Blízko centra
ZDARMA, fénem, minibarem a sejfem.
Pokoje Deluxe a Junior Suite mají výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ polopenze – snídaně
a večeře formou bufetu.
PLÁŽ písečně-oblázková, cca
300 m. Část pláže s plážovým servisem včetně barové obsluhy na pláži
je vyhrazena pouze pro hotelové hosPokoje:
ty, plážový servis ZDARMA (v omezeném množství). Přístup na pláž po
schodech, nadchodem nad magistStrava: polopenze
rálou.
SPORT vnitřní a venkovní bazén
Nocí: 7, 14
se sladkou vodou, lehátka a slunečníky ZDARMA (v omezeném množOdlety: Praha, Brno, Ostrava
ství), možnost využití wellness služeb
Odletový den: sobota
– sauna, whirlpool, fitness, masáže,
Bus: pátek
u hotelu – hřiště pro míčové hry, dětské hřiště, vodní sporty.
Auto
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, služby zástupce CK,
od
pojištění proti úpadku dle zákona
os. / letecky / polopenze / 7 nocí
159/99Sb., dopravu dle zakoupeného zájezdu: letecká doprava – zpátečod
ní letenku, transfer z letiště do místa
os. / autobusem / polopenze / 7 nocí
ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy, základní palivový a emisní příplatek; autobusová doprava
od
– zpáteční jízdenku luxusním autobuos. / autem / polopenze / 7 nocí
sem; vlastní doprava – není zahrnuta v ceně.
* cena po nejvyšší slevě
CENA NEZAHRNUJE povinný
Kapacitně / časově omepříplatek – pobytovou taxu a pojišzeno. Více informací na
tění, platí se na místě – cca 1,5 EUR/
kovotour.cz
os./den.

• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy
• Pro náročnější
• Pro rodiny s dětmi
• Mezinárodní animační
program

Pokoje:

Strava: All Inclusive
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: sobota
Bus: pátek
Auto

23 372 Kč*

od
os. / letecky / All inclusive / 7 nocí

19 583 Kč*

od
os. / autobusem / All inclusive /
7 nocí

16 652 Kč*

od
os. / autem / All inclusive / 7 nocí
SLEVA
pro dítě do 11,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

20 952 Kč*
17 164 Kč*

14 232 Kč*

Rezervujte na: 591 160 308 | 596 664 040 | 222 206 206 | www.kovotour.cz | www.travelfamily.cz
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ČERNÁ HORA – Sv. Stefan, Petrovac

Vila Kuljača +

POLOHA apartmánový dům ve městečku Sveti Stefan, s výhledem na ostrov Sv. Stefan.
VYBAVENOST parkování přímo u vily ZDARMA, v blízkosti – minimarket,
restaurace, směnárna.
UBYTOVÁNÍ klimatizované apartmány, typ 2+1 – 2lůžková ložnice
a denní místnost s rozkládacím gaučem. Typ 4(+0) cca 45 m2 – dva 2lůžkové pokoje, typ 4(+2) cca 80 m2 –
dva 2lůžkové pokoje a denní místnost
s rozkládacím gaučem pro dvě osoby,
apartmán má dvě koupelny. Vždy vybavený kuchyňský kout, sprcha a WC,
SAT TV, WiFi ZDARMA, s balkónem
nebo terasou.
STRAVOVÁNÍ bez stravy.
PLÁŽ písečně-oblázková, cca
500 m, sprchy na pláži.
SPORT sportovní vyžití dle místní nabídky.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, služby zástupce CK,
pojištění proti úpadku dle zákona
159/99Sb., dopravu dle zakoupeného zájezdu: letecká doprava – zpáteční letenku, transfer z letiště do místa
ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy, základní palivový a emisní příplatek; autobusová doprava
– zpáteční jízdenku luxusním autobusem; vlastní doprava – není zahrnuta v ceně.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.
CENA NEZAHRNUJE povinný
příplatek – pobytovou taxu a pojištění, platí se na místě – cca 1,5 EUR/
os./den.

Hotel WGrand

• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy
• Výhled na Sv. Stefan
• Výhodná cena
• Rodinné pokoje
• Vodní sporty

Pokoje:

Strava: bez stravy
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: sobota
Bus: pátek
Auto

11 010 Kč*

od
os. / letecky / bez stravy / 7 nocí

7 222 Kč*

od
os. / autobusem / bez stravy /
7 nocí

4 290 Kč*

od
os. / autem / bez stravy / 7 nocí

+

POLOHA moderní hotel s výhledem
na Petrovac a jeho pláže.
VYBAVENOST v horním patře hotelu – restaurace, terasa na slunění,
kavárna, bar, konferenční sál, výtah,
parkoviště ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ moderní klimatizované 2-3lůžkové pokoje s vlastním soc.
zařízením, SAT TV, minibarem, telefonem, WiFi ZDARMA, fénem, sejfem,
balkónem. Některé 3lůžkové pokoje
mají minikuchyň.
STRAVOVÁNÍ snídaně – formou bufetu. Možnost dokoupení polopenze –
snídaně a večeře formou bufetu.
PLÁŽ písečně-oblázková, cca 300
m, sprchy na pláži.
SPORT whirlpool, masáže, fitness,
sauna, vodní sporty.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, služby zástupce CK,
pojištění proti úpadku dle zákona
159/99Sb., dopravu dle zakoupeného zájezdu: letecká doprava – zpáteční letenku, transfer z letiště do místa
ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy, základní palivový a emisní příplatek; autobusová doprava
– zpáteční jízdenku luxusním autobusem; vlastní doprava – není zahrnuta v ceně.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.
CENA NEZAHRNUJE povinný
příplatek – pobytovou taxu a pojištění, platí se na místě – cca 1,5 EUR/
os./den.

SLEVA
pro dítě do 11,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz
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• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy
• Blízko centra
• Zábava na dosah
• Bohatý večerní život
• Spa a wellness
• I pro náročné

Pokoje:

Strava: snídaně, polopenze
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: sobota
Bus: pátek
Auto

13 767 Kč*

od
os. / letecky / snídaně / 7 nocí

9 978 Kč*

od
os. / autobusem / snídaně / 7 nocí

7 047 Kč*

od
os. / autem / snídaně / 7 nocí
AKCE POBYT ZDARMA
pro dítě do 11,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

ČERNÁ HORA – Petrovac

Hotel Palas

Hotel Castel Lastva

POLOHA moderní hotel se nachází v centru městečka, přímo u pláže,
obklopený bohatou středozemní vegetací.
VYBAVENOST restaurace, aperitiv
bar, výtah, směnárna, sejf na recepci, WiFi na recepci a lobby baru. Parkování za poplatek 10 EUR/den – platí se na místě.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje (některé s možností přistýlky) s vlastním soc. zařízením, SAT TV,
fénem, telefonem, sejfem, minibarem
a balkónem.
STRAVOVÁNÍ polopenze – snídaně
a večeře formou bufetu. Možnost dokoupení plné penze – snídaně, oběd
a večeře formou bufetu.
PLÁŽ písečně-oblázková cca 50 m,
plážový servis (za poplatek), sprchy
na pláži.
SPORT venkovní bazén s mořskou
vodou, vnitřní bazén se sladkou vodou, dětský vnitřní bazén, mezinárodní animační program pro děti a dospělé, vodní sporty dle místní
nabídky.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, služby zástupce CK,
pojištění proti úpadku dle zákona
159/99Sb., dopravu dle zakoupeného zájezdu: letecká doprava – zpáteční letenku, transfer z letiště do místa
ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy, základní palivový a emisní příplatek; autobusová doprava
– zpáteční jízdenku luxusním autobusem; vlastní doprava – není zahrnuta v ceně.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.
CENA NEZAHRNUJE povinný
příplatek – pobytovou taxu a pojištění, platí se na místě – cca 1,5 EUR/
os./den.

POLOHA hotel obklopen mediteranskou zelení v centru městečka Petrovac na Moru.
VYBAVENOST restaurace, plážová
restaurace, aperitiv bar, kongresový
sál, terasa, herna pro děti, parkoviště
(za poplatek). Parkování za poplatek
10 EUR/den – platí se na místě.
UBYTOVÁNÍ renovované klimatizované 2lůžkové pokoje s vlastním soc.
zařízením, SAT TV, telefonem, minibarem (na vratnou kauci), WiFi za poplatek, fénem, balkónem.
STRAVOVÁNÍ polopenze – snídaně
a večeře formou bufetu. Možnost dokoupení plné penze – snídaně, oběd
a večeře formou bufetu.
PLÁŽ písečně-oblázková, cca 150 m.
SPORT venkovní bazén, wellness
– finská, parní sauna, posilovna, dále dětská herna, dětské hřiště, vodní
sporty dle místní nabídky.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, služby zástupce CK,
pojištění proti úpadku dle zákona
159/99Sb., dopravu dle zakoupeného zájezdu: letecká doprava – zpáteční letenku, transfer z letiště do místa
ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy, základní palivový a emisní příplatek; autobusová doprava
– zpáteční jízdenku luxusním autobusem; vlastní doprava – není zahrnuta v ceně.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.
CENA NEZAHRNUJE povinný
příplatek – pobytovou taxu a pojištění, platí se na místě – cca 1,5 EUR/
os./den.

• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy
• Oblíbená lokalita
• I pro náročné
• Mezinárodní animační
program
• Bazén

Pokoje:

Strava: polopenze,
plná penze
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: sobota
Bus: pátek
Auto

19 410 Kč*

od
os. / letecky / polopenze / 7 nocí

15 622 Kč*

od
os. / autobusem / polopenze /
7 nocí

12 690 Kč*

od
os. / autem / polopenze / 7 nocí
SLEVA
pro dítě do 11,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy
• Blízko promenády
• Zábava na dosah
• Spa a wellness
• Dětské hřiště a herna
pro děti

Pokoje:

Strava: polopenze,
plná penze
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: sobota
Bus: pátek
Auto

19 510 Kč*

od
os. / letecky / polopenze / 7 nocí

15 722 Kč*

od
os. / autobusem / polopenze /
7 nocí

12 790 Kč*

od
os. / autem / polopenze / 7 nocí
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

Rezervujte na: 591 160 308 | 596 664 040 | 222 206 206 | www.kovotour.cz | www.travelfamily.cz
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ČERNÁ HORA – Petrovac

Hotel Eleven

Hotel Durić

POLOHA rodinný hotel se nachází ve městě Petrovac, 100 m od pláže
a hlavní promenády.
VYBAVENÍ recepce, restaurace,
lounge bar, WiFi, bazén, vinný sklípek,
obchod se suvenýry, garáže a parkování ZDARMA, konferenční místnost.
UBYTOVÁNÍ klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností až jedné
přistýlky, vlastní soc. zařízení, balkón
nebo terasa, TV, minibar, sejf, telefon.
STRAVOVÁNÍ snídaně – formou bufetu. Obědy a večeře formou a la carte bistra.
PLÁŽ pláž a promenáda se nachází 100 m od hotelu, 400 m od hotelu
se nachází pláž Lučica, plážový servis
(za poplatek).
SPORT vodní sporty na pláži (za poplatek).
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, služby zástupce CK,
pojištění proti úpadku dle zákona
159/99Sb., dopravu dle zakoupeného zájezdu: letecká doprava – zpáteční letenku, transfer z letiště do místa
ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy, základní palivový a emisní příplatek; autobusová doprava
– zpáteční jízdenku luxusním autobusem; vlastní doprava – není zahrnuta v ceně.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.
CENA NEZAHRNUJE povinný
příplatek – pobytovou taxu a pojištění, platí se na místě – cca 1,5 EUR/
os./den.

POLOHA moderní rodinný hotel se
nachází 300 m od písečně-oblázkové pláže u krásného historického
městečka Petrovac na Moru. V blízkosti jsou také dvě další krásné pláže
Kraljičina pláž a pláž Lučica. Petrovac
na Moru je významným letoviskem
černohorského pobřeží ležící v malé zátoce chráněné vysokými horami
před vnitrozemskými vlivy, je obklopený hustými olivovými háji a borovými lesy. Nad písečným zálivem se
tyčí tvrz přeměněná v moderní noční
bar Castello.
VYBAVENOST recepce, bazén se
sladkou vodou, restaurace, WiFi
ZDARMA, sauna, parkoviště ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové
a 3lůžkové pokoje, vlastní soc. zařízení, TV, chladnička, sejf, WiFi.
STRAVOVÁNÍ snídaně – formou bufetu. Možnost dokoupení polopenze –
snídaně a večeře formou bufetu.
PLÁŽ písečně-oblázková pláž 300 m
od hotelu, plážový servis (za poplatek). V blízkosti jsou také dvě další vyhledávané pláže: Kraljičina pláž
a pláž Lučica.
SPORT kulturní a sportovní možnosti v městečku Petrovac a na pláži.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, služby zástupce CK,
pojištění proti úpadku dle zákona
159/99Sb., dopravu dle zakoupeného
zájezdu: letecká doprava – zpáteční letenku, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní
taxy, základní palivový a emisní příplatek; autobusová doprava – zpáteční
jízdenku luxusním autobusem; vlastní
doprava – není zahrnuta v ceně.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.
CENA NEZAHRNUJE povinný
příplatek – pobytovou taxu a pojištění, platí se na místě – cca 1,5 EUR/
os./den.

• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy
• V klidné části
• I pro náročnější
• Blízko promenády

Pokoje:

Strava: snídaně
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: sobota
Bus: pátek
Auto

15 711 Kč*

od
os. / letecky / snídaně / 7 nocí

11 923 Kč*

od
os. / autobusem / snídaně / 7 nocí

8 991 Kč*

od
os. / autem / snídaně / 7 nocí
SLEVA
pro dítě do 11,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz
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• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy
• V klidné části
• Oblíbené letovisko
• Blízko centra
• Pro rodiny s dětmi

Pokoje:

Strava: snídaně, polopenze
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: sobota
Bus: pátek
Auto

11 490 Kč*

od
os. / letecky / snídaně / 7 nocí

7 490 Kč*

od
os. / autobusem / snídaně / 7 nocí

4 490 Kč*

od
os. / autem / snídaně / 7 nocí
SLEVA
pro dítě do 11,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

ČERNÁ HORA – Petrovac

Vila El Mar Garden

POLOHA
vila se nachází v centru malebného letoviska Petrovac na Moru, ležícím v malé zátoce chráněné vysokými horami před vnitrozemskými vlivy. Kulisa horského masivu dodává místu neopakovatelnou atmosféru.

• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy

VYBAVENOST
recepce, restaurace, WiFi.

• Hit sezóny 2019

UBYTOVÁNÍ
klimatizované 2lůžkové pokoje s možností až jedné přistýlky s terasou, vlastní soc. zařízení, SAT TV, chladnička.
STRAVOVÁNÍ
polopenze – snídaně formou bufetu, večeře servírovaná výběrem ze
dvou menu.
PLÁŽ
písečně-oblázková 150 m od hotelu. V blízkosti jsou také dvě další vyhledávané pláže – Kraljičina pláž a pláž Lučica. Plážový servis
(za poplatek).
SPORT
kulturní a sportovní možnosti v městečku Petrovac a na pláži.
CENA ZAHRNUJE
ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu,
služby zástupce CK, pojištění proti úpadku dle zákona 159/99Sb., dopravu dle zakoupeného zájezdu: letecká doprava – zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní
taxy, základní palivový a emisní příplatek; autobusová doprava – zpáteční jízdenku luxusním autobusem; vlastní doprava – není zahrnuta v ceně.
MOŽNOST DOKOUPENÍ
komplexního cestovního pojištění včetně storna zájezdu. Využijte
cestovní pojištění pro dítě ZDARMA – viz str. 3.
CENA NEZAHRNUJE
povinný příplatek – pobytovou taxu a pojištění, platí se na místě – cca
1,5 EUR/os./den.

• V klidné části
• Oblíbené letovisko
• Kulturní a sportovní
aktivity
• Doporučujeme

Pokoje:

Strava: polopenze
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: sobota
Bus: pátek
Auto

12 490 Kč*

od
os. / letecky / polopenze / 7 nocí

8 490 Kč*

od
os. / autobusem / polopenze / 7 nocí

5 490 Kč*

od
os. / autem / polopenze / 7 nocí
AKCE POBYT ZDARMA
pro dítě do 11,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

Rezervujte na: 591 160 308 | 596 664 040 | 222 206 206 | www.kovotour.cz | www.travelfamily.cz
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NEPTUN KLUBY

| ZÁBAVA A RELAX PRO CELOU RODINU
Černá Hora –

Buljarica

enko
Komplex Arm
– Ponta Club
polopenze
 letecky
dospělý již

od 11 990 Kč

| PRO DOSPĚLÉ

| PRO DĚTI

•	Ranní rozcvička
a Aquazumba

•	Animační program
s českými animátory pro
malé i větší děti

•	Výlety a poznávací procházky
•	Plážový volejbal, fotbal, pingpong

•	Tematická odpoledne plná
her a aktivit

•	Společenské hry

•	Atrakce, soutěže
a Neptunův rodinný čtyřboj

•	Zábavné večery
a volba boha Neptuna

iny
Báječné prázdhnem,
se smíc
pohodou
a sportováním!

34

•	Zábavné večery: dětské
minidisco, karneval
a talent show
• Volba boha Neptuna
•	Sportovní aktivity: fotbal,
ping-pong, šipky

Rezervujte na: 591 160 308 | 596 664 040 | 222 206 206 | www.kovotour.cz | www.travelfamily.cz

ČERNÁ HORA – Buljarica

Komplex Armenko – Ponta Club

POLOHA
komplex Armenko – Ponta se nachází 450 m od více než 2kilometrové písečně-oblázkové pláže. Pláž Buljarica se rozkládá mezi dvěma horskými masivy Lovčen a Rumija. Buljarica se nachází nedaleko
krásného historického městečka Petrovac na Moru, do kterého vede
procházková trasa dlouhá cca 3 km.

• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy

VYBAVENOST
venkovní bazén, krásná olivová zahrada, WiFi ZDARMA, parkoviště
ZDARMA, lehátka a slunečníky u bazénu ZDARMA.

• V klidné části

UBYTOVÁNÍ
klimatizované 2lůžkové apartmány s možností až dvou přistýlek s terasou, balkónem nebo francouzským oknem, mini kuchyňka, varná
konvice, TV, chladnička, vlastní soc. zařízení, WiFi. Možnost rodinných
vzájemně propojených pokojů.

• Vhodné pro rodiny
s dětmi
• Animační program
v českém jazyce

STRAVOVÁNÍ
polopenze – snídaně a večeře formou bufetu.
PLÁŽ
písečně-oblázková pláž 450 m od komplexu, plážový servis (za poplatek). V blízkosti jsou také dvě další krásné pláže Kraljičina pláž
a pláž Lučica.
SPORT
klienti komplexu se mohou zúčastnit animačního programu (Neptun
Klub) v českém jazyce, který organizuje tým cestovní kanceláře TRAVEL FAMILY ve vybraném hotelu letoviska Buljarica.

Pokoje:

Strava: polopenze
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: sobota

CENA ZAHRNUJE
ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu,
služby zástupce CK, pojištění proti úpadku dle zákona 159/99Sb., dopravu dle zakoupeného zájezdu: letecká doprava – zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní
taxy, základní palivový a emisní příplatek; autobusová doprava – zpáteční jízdenku luxusním autobusem; vlastní doprava – není zahrnuta v ceně.

od
os. / letecky / polopenze / 7 nocí

MOŽNOST DOKOUPENÍ
komplexního cestovního pojištění včetně storna zájezdu. Využijte
cestovní pojištění pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

od
os. / autobusem / polopenze / 7 nocí

POZNÁMKA
pobytová taxa zahrnuta v ceně poukazu.

Bus: pátek
Auto

11 990 Kč*
8 490 Kč*
5 490 Kč*

od
os. / autem / polopenze / 7 nocí
SLEVA
pro dítě do 11,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

Rezervujte na: 591 160 308 | 596 664 040 | 222 206 206 | www.kovotour.cz | www.travelfamily.cz
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ČERNÁ HORA – Buljarica, Čanj

36

Penzion Premier +

Hotel a depandance Galeb

POLOHA penzion se nachází v oblíbeném letovisku Buljarica, které je situováno mezi dvěma horskými masivy Lovčen a Rumija. Obec Buljarica
se nachází v blízkosti krásného historického městečka Petrovac na Moru.
Nedaleko se nachází minimarket a restaurace. V Buljarici se nachází více
než 2kilometrová písečně-oblázková pláž. V blízkosti jsou také další dvě
krásné pláže Kraljičina pláž a pláž Lučica. Vhodné pro méně náročnou klientelu.
VYBAVENOST restaurace, WiFi
ZDARMA, parkování ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové
pokoje s možností až dvou přistýlek,
vlastní soc. zařízení, TV, chladnička.
Společná terasa vždy pro dva pokoje.
STRAVOVÁNÍ plná penze – snídaně, obědy a večeře výběrem ze dvou
menu.
PLÁŽ písečně-oblázková 500 m
od penzionu, plážový servis (za poplatek).
SPORT dle místní nabídky.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, služby zástupce CK,
pojištění proti úpadku dle zákona
159/99Sb., dopravu dle zakoupeného zájezdu: letecká doprava – zpáteční letenku, transfer z letiště do místa
ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy, základní palivový a emisní příplatek; autobusová doprava
– zpáteční jízdenku luxusním autobusem; vlastní doprava – není zahrnuta v ceně.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.
CENA NEZAHRNUJE povinný
příplatek – pobytovou taxu a pojištění, platí se na místě – cca 1,5 EUR/
os./den.

POLOHA nově zrekonstruovaný
menší hotel ve svahu, tvořen dvěma
budovami v klidném letovisku Čanj,
cca 8 km od Petrovace a 4 km od Sutomore.
VYBAVENOST restaurace, terasa,
sejf, parkování ZDARMA, v blízkosti
obchod, aperitiv bar.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2 a 3lůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením, SAT TV, minibarem, WiFi ZDARMA, balkónem.
STRAVOVÁNÍ polopenze – snídaně
a večeře kontinentální.
PLÁŽ 1,5 km dlouhá písečně-oblázková, cca 300 m, sprchy na pláži.
SPORT dle místní nabídky.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, služby zástupce CK,
pojištění proti úpadku dle zákona
159/99Sb., dopravu dle zakoupeného zájezdu: letecká doprava – zpáteční letenku, transfer z letiště do místa
ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy, základní palivový a emisní příplatek; autobusová doprava
– zpáteční jízdenku luxusním autobusem; vlastní doprava – není zahrnuta v ceně.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.
CENA NEZAHRNUJE povinný
příplatek – pobytovou taxu a pojištění, platí se na místě – cca 1,5 EUR/
os./den.

• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy
• Rodinné pokoje
• Výhodná cena
• Doporučujeme
• Hit sezony 2019

Pokoje:

Strava: plná penze
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: sobota
Bus: pátek
Auto

11 990 Kč*

od
os. / letecky / plná penze / 7 nocí

6 990 Kč*

od
os. / autobusem / plná penze / 7 nocí

3 990 Kč*

• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy
• V klidné části
• Výhodná cena
• Blízko centra
• Doporučujeme

Pokoje:

Strava: polopenze
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: sobota
Bus: pátek
Auto

12 410 Kč*

od
os. / letecky / polopenze / 7 nocí

8 622 Kč*

od
os. / autobusem / polopenze /
7 nocí

5 690 Kč*

od
os. / autem / plná penze / 7 nocí

od
os. / autem / polopenze / 7 nocí

SLEVA
pro dítě do 11,99 let

SLEVA
pro dítě do 11,99 let

* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

Rezervujte na: 591 160 308 | 596 664 040 | 222 206 206 | www.kovotour.cz | www.travelfamily.cz

* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

ČERNÁ HORA – Buljarica

Hotel Savojo Club

+

POLOHA
oblíbený rodinný hotel se nachází přímo na krásné, více než dvoukilometrové písečně-oblázkové pláži. Pláž Buljarica je situována mezi
dvěma horskými masivy Lovčen a Rumija. Obec Buljarica se nachází
nedaleko krásného historického městečka Petrovac na Moru, do kterého vede horská procházková trasa dlouhá cca 3 km. V blízkosti jsou
také dvě další krásné pláže Kraljičina pláž a pláž Lučica.
Krásná dovolená v klidném místě s nádhernou pláží a rodinnou atmosférou. Vhodná pro všechny věkové kategorie. Hotel se nachází přímo
na pláži. Doporučujeme klientům vyhledávajícím odpočinek a klidnou
atmosféru letoviska.

• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy
• Oblíbené letovisko
• Hotel přímo na pláži
• Rodinné pokoje

VYBAVENOST
hotel je vystavěn v tradičním kamenném mediteránském stylu a disponuje krásnou restaurací přímo na pláži. Vlastní parkoviště, WiFi v
restauraci, terasa s výhledem na moře.
UBYTOVÁNÍ
rekonstruované klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností až tří
přistýlek s terasou, balkónem nebo francouzským oknem, vlastní soc.
zařízení, chladnička, TV.

Pokoje:

STRAVOVÁNÍ
polopenze – snídaně a večeře formou bufetu.

Strava: polopenze

PLÁŽ
písečně-oblázková přímo u hotelu. V blízkosti jsou také dvě další vyhledávané pláže: Kraljičina pláž a pláž Lučica. Plážový servis za poplatek.

Nocí: 7, 14

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži (za poplatek).
CENA ZAHRNUJE
ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu,
služby zástupce CK, pojištění proti úpadku dle zákona 159/99Sb., dopravu dle zakoupeného zájezdu: letecká doprava – zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní
taxy, základní palivový a emisní příplatek; autobusová doprava – zpáteční jízdenku luxusním autobusem; vlastní doprava – není zahrnuta v ceně.
MOŽNOST DOKOUPENÍ
komplexního cestovního pojištění včetně storna zájezdu. Využijte
cestovní pojištění pro dítě ZDARMA – viz str. 3.
CENA NEZAHRNUJE
povinný příplatek – pobytovou taxu a pojištění, platí se na místě – cca
1,5 EUR/os./den.

Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: sobota
Bus: pátek
Auto

15 990 Kč*

od
os. / letecky / polopenze / 7 nocí

10 990 Kč*

od
os. / autobusem / polopenze /
7 nocí

7 990 Kč*

od
os. / autem / polopenze / 7 nocí
SLEVA
pro dítě do 11,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

Rezervujte na: 591 160 308 | 596 664 040 | 222 206 206 | www.kovotour.cz | www.travelfamily.cz
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ČERNÁ HORA – Čanj

Hotel Zlatibor

POLOHA
oblíbený hotel Zlatibor v letovisku Čanj je vyhledávaný díky své výhodné pozici. Z hotelu je krásný panoramatický výhled na okolní hory, pláže a Jadran. Po chodníčku se dostanete na hlavní promenádu
podél nádherné pláže, kde se nacházejí restaurace, bary, obchůdky
a sportovní vyžití.
VYBAVENOST
recepce, aperitiv bar, restaurace s terasou a krásným výhledem
do okolí, posezení s TV, obchůdky. WiFi ve společných prostorách
ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ
klimatizované 2lůžkové, 3lůžkové a 4lůžkové pokoje. Některé pokoje
s balkónem a s orientací na mořskou stranu. Každý pokoj je vybaven
soc. zařízením, TV, chladničkou.

• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy
• Výhodná cena
• Blízko promenády
• Blízko centra
• Oblíbená kapacita
• Pro rodiny s dětmi

STRAVOVÁNÍ
plná penze – snídaně, obědy a večeře formou bufetu.
PLÁŽ
krásná písečně-oblázková pláž vzdálená 300 m od hotelu. Plážový
servis (za poplatek). Sprchy se sladkou vodou jsou na pláži. Nedaleko se také nachází nádherná Kraljičina pláž, kterou můžete navštívit
na pravidelné plavbě lodí místního taxi. Cesta trvá pouze několik minut a lodní taxi jezdí nepřetržitě celý den.
SPORT
3 hřiště na míčové hry, volejbalové hřiště, vodní sporty na pláži,
spousta barů, restaurací, obchůdků a atrakcí na nedaleké plážové
promenádě.
NÁŠ NÁZOR
oblíbený hotel s výbornou kuchyní a panoramatickým výhledem
na okolní krásné hory a moře.
CENA ZAHRNUJE
ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu,
služby zástupce CK, pojištění proti úpadku dle zákona 159/99Sb., dopravu dle zakoupeného zájezdu: letecká doprava – zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní
taxy, základní palivový a emisní příplatek; autobusová doprava – zpáteční jízdenku luxusním autobusem; vlastní doprava – není zahrnuta v ceně.
MOŽNOST DOKOUPENÍ
komplexního cestovního pojištění včetně storna zájezdu. Využijte
cestovní pojištění pro dítě ZDARMA – viz str. 3.
CENA NEZAHRNUJE
povinný příplatek – pobytovou taxu a pojištění, platí se na místě – cca
1,5 EUR/os./den.
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Pokoje:

Strava: plná penze
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: sobota
Bus: pátek
Auto

12 990 Kč*

od
os. / letecky / plná penze / 7 nocí

9 990 Kč*

od
os. / autobusem / plná penze / 7 nocí

6 990 Kč*

od
os. / autem / plná penze / 7 nocí
SLEVA
pro dítě do 11,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

ČERNÁ HORA – Sutomore

Hotel Sato

POLOHA nově zrekonstruovaný hotel Sato se nachází na okraji městečka Sutomore, přímo na pláži. Letovisko Sutomore leží v široké zátoce 6 km
od města Bar a turisty láká zejména
krásnou pláží dlouhou 1,3 km.
VYBAVENOST recepce, aperitiv bar,
restaurace s terasou a krásným výhledem na moře, posezení se SAT TV
na terase, parkovací plocha (za poplatek).
UBYTOVÁNÍ komfortní klimatizované 2lůžkové pokoje s možností až
jedné přistýlky s balkónem nebo terasou, vlastní soc. zařízení, TV, fén,
minibar.
STRAVOVÁNÍ snídaně – formou bufetu. Možnost dokoupení polopenze –
snídaně a večeře formou bufetu nebo
plné penze – snídaně, obědy a večeře
formou bufetu.
PLÁŽ široká písečně-oblázková pláž
50 m od hotelu, plážový servis ZDARMA. Nedaleko se také nachází překrásná Kraljičina pláž, kterou můžete
navštívit díky levnému vodnímu taxi.
Sprchy na pláži se sladkou vodou.
SPORT vodní sporty na pláži (za poplatek), bary, restaurace a obchůdky
na plážové promenádě.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, služby zástupce CK,
pojištění proti úpadku dle zákona
159/99Sb., dopravu dle zakoupeného
zájezdu: letecká doprava – zpáteční letenku, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní
taxy, základní palivový a emisní příplatek; autobusová doprava – zpáteční
jízdenku luxusním autobusem; vlastní
doprava – není zahrnuta v ceně.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.
CENA NEZAHRNUJE povinný
příplatek – pobytovou taxu a pojištění, platí se na místě – cca 1,5 EUR/
os./den.

Vila Izvor

• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy
• Soukromá hotelová
pláž
• V centru města
• Blízko promenády
• I pro náročné

Pokoje:

Strava: snídaně, polopenze,
plná penze
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: sobota
Bus: pátek
Auto

14 310 Kč*

od
os. / letecky / snídaně / 7 nocí

10 522 Kč*

od
os. / autobusem / snídaně / 7 nocí

7 590 Kč*

od
os. / autem / snídaně / 7 nocí
SLEVA
pro dítě do 11,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

POLOHA oblíbená tradiční vila Izvor
se nachází na promenádě v centru
městečka Sutomore, v bezprostřední blízkosti krásné sutomorské pláže.
V přízemí vily Izvor se nachází starodávný Izvor, tedy vodní pramen, dle
pověsti s léčivou vodou.
VYBAVENOST restaurace s terasou a krásným výhledem na Jadran,
další dvě restaurace, WiFi v restauraci ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové
a 4lůžkové pokoje, vlastní soc. zařízení, TV, chladnička.
STRAVOVÁNÍ polopenze – snídaně kontinentální, večeře výběrem ze
dvou menu.
PLÁŽ písečně-oblázková pláž se nachází cca 50 m od vily, plážový servis
(za poplatek).
SPORT procházky po okolí – pahorek Golo Brdo, zřícenina Haj-Nehaj,
výběžek Ratac, široké možnosti posezení v místních kavárničkách, barech,
pestrý výběr diskotékové hudby a poslech živé muziky.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, služby zástupce CK,
pojištění proti úpadku dle zákona
159/99Sb., dopravu dle zakoupeného zájezdu: letecká doprava – zpáteční letenku, transfer z letiště do místa
ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy, základní palivový a emisní příplatek; autobusová doprava
– zpáteční jízdenku luxusním autobusem; vlastní doprava – není zahrnuta v ceně.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.
CENA NEZAHRNUJE povinný
příplatek – pobytovou taxu a pojištění, platí se na místě – cca 1,5 EUR/
os./den.

• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy
• V centru města
• Blízko promenády
• Bohatý noční život
• Zábava na dosah

Pokoje:

Strava: polopenze
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: sobota
Bus: pátek
Auto

12 490 Kč*

od
os. / letecky / polopenze / 7 nocí

9 490 Kč*

od
os. / autobusem / polopenze / 7 nocí

6 490 Kč*

od
os. / autem / polopenze / 7 nocí
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

Rezervujte na: 591 160 308 | 596 664 040 | 222 206 206 | www.kovotour.cz | www.travelfamily.cz
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ČERNÁ HORA – Sutomore

Hotel Korali +

POLOHA
hotelový komplex se nachází přímo u oblíbené sutomorské pláže
dlouhé necelých 1,3 km. Centrum Sutomore je od hotelového komplexu vzdáleno cca 300 m. Podél pláže vede promenáda, která poskytuje nejen velký výběr nákupních možností (butiky, obchůdky se
suvenýry, zlatnictví), ale také bohatou nabídku místních restaurací a kaváren.
VYBAVENOST
recepce, lobby, hotelová restaurace se 2 terasami, all inclusive bar,
parkoviště, sejf na recepci (za poplatek), WiFi na recepci ZDARMA,
rozsáhlý areál se středomořskými borovicemi a palmami, parkování
u hotelu ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ
klimatizované standardně zařízené 2lůžkové pokoje s možností až
dvou přistýlek s balkónem nebo terasou s posezením, vlastní soc. zařízení, SAT TV. Dětská postýlka na vyžádání ZDARMA. Pokoj je možné
obsadit až 3 osobami nad 12 let a jedním dítětem do 12 let.
STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE – snídaně, obědy a večeře formou bufetu včetně nápojů (voda, ochucené nealkoholické nápoje, pivo, víno) – v hotelové
restauraci, All Inclusive bar (12:00 – 22:00) místní alkoholické a nealkoholické nápoje (pivo, víno, rakije, voda, ochucené nealkoholické nápoje, čaj, káva) a snack (slané občerstvení 14:00 – 16:00).
PLÁŽ
široká písečně-oblázková pláž vhodná pro děti se nachází přímo
u hotelu. Na pláži jsou k dispozici sprchy se sladkou vodou, plážové
restaurace a bary, zábavné vodní atrakce pro děti a dospělé (za poplatek). Plážový servis (2 lehátka a 1 slunečník, za poplatek). Pláž je
lemována pobřežní promenádou. Z pláže můžete obdivovat krásnou
přírodní scenérii okolních hor.
SPORT
hřiště pro míčové hry (volejbal, basketbal, fotbal), hřiště pro děti,
vodní sporty a atrakce na pláži (za poplatek).
CENA ZAHRNUJE
ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu,
služby zástupce CK, pojištění proti úpadku dle zákona 159/99Sb., dopravu dle zakoupeného zájezdu: letecká doprava – zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní
taxy, základní palivový a emisní příplatek; autobusová doprava – zpáteční jízdenku luxusním autobusem; vlastní doprava – není zahrnuta v ceně.
MOŽNOST DOKOUPENÍ
komplexního cestovního pojištění včetně storna zájezdu. Využijte
cestovní pojištění pro dítě ZDARMA – viz str. 3.
CENA NEZAHRNUJE
povinný příplatek – pobytovou taxu a pojištění, platí se na místě – cca
1,5 EUR/os./den.
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• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy
• Vhodné pro rodiny
s dětmi
• Zábava na dosah
• Blízko promenády
• Přímo u pláže

Pokoje:

Strava: All Inclusive
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: sobota
Bus: pátek
Auto

12 490 Kč*

od
os. / letecky / All Inclusive / 7 nocí

8 590 Kč*

od
os. / autobusem / All Inclusive /
7 nocí

5 590 Kč*

od
os. / autem / All Inclusive / 7 nocí
AKCE POBYT ZDARMA
pro dítě do 11,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

ČERNÁ HORA – Sutomore

Vila Perović

POLOHA
oblíbená vila Perović se nachází v blízkosti krásné, skoro 1,3 km dlouhé písečně-oblázkové pláže v Sutomore, jenž je lemována promenádou s řadou obchůdků, restaurací, barů, diskoték a dalších turistických atrakcí. Horský masiv nad promenádou dodává místu
neopakovatelnou atmosféru.

• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy

VYBAVENOST
vlastní parkoviště ZDARMA (50 m od vily), WiFi ZDARMA, restaurace.

• Zábava na dosah

UBYTOVÁNÍ
klimatizované 2lůžkové a 3lůžkové pokoje s terasou nebo balkónem,
kuchyňský kout (vařič, dřez, základní nádobí, rychlovarná konvice),
chladnička, vlastní soc. zařízení, TV.

• Výhodná cena

STRAVOVÁNÍ
polopenze – snídaně výběrem ze 4 menu, večeře výběrem ze 3 menu. Snídaně – sladká či slaná varianta (anglická snídaně se zeleninou;
míchaná vajíčka se zeleninou; studený obložený talíř; sladké palačinky). Samoobslužná snídaně formou bufetu: müsli, cornflakes, jogurt,
mléko, pečivo, káva, čaj, juice, voda. Večeře – možnost výběru z lokální, středoevropské a vegetariánské varianty. Večeře o 4 chodech (polévka, hlavní chod, salát a dezert).
PLÁŽ
oblázková vzdálená 150 m od vily, písečně-oblázková vzdálená
250 m od vily. Plážový servis (za poplatek).
SPORT
kulturní a zábavní možnosti v městečku Bar (7 km). Na sutomorské
pláži se nachází spousta sportovních aktivit (za poplatek).
CENA ZAHRNUJE
ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu,
služby zástupce CK, pojištění proti úpadku dle zákona 159/99Sb., dopravu dle zakoupeného zájezdu: letecká doprava – zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní
taxy, základní palivový a emisní příplatek; autobusová doprava – zpáteční jízdenku luxusním autobusem; vlastní doprava – není zahrnuta v ceně.
MOŽNOST DOKOUPENÍ
komplexního cestovního pojištění včetně storna zájezdu. Využijte
cestovní pojištění pro dítě ZDARMA – viz str. 3.
CENA NEZAHRNUJE
povinný příplatek – pobytovou taxu a pojištění, platí se na místě – cca
1,5 EUR/os./den.

• V klidné části
• Blízko promenády
• Hit sezony 2019

Pokoje:

Strava: polopenze
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: sobota
Bus: pátek
Auto

11 990 Kč*

od
os. / letecky / polopenze / 7 nocí

7 990 Kč*

od
os. / autobusem / polopenze / 7 nocí

4 990 Kč*

od
os. / autem / polopenze / 7 nocí
SLEVA
pro dítě do 11,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

Rezervujte na: 591 160 308 | 596 664 040 | 222 206 206 | www.kovotour.cz | www.travelfamily.cz
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ČERNÁ HORA – Sutomore, Dobra Voda

Hotel Porto Sole

POLOHA velmi příjemný moderní
hotel Porto Sole se nachází v letovisku Sutomore, jen několik kroků od písečně-oblázkové pláže.
VYBAVENOST vstupní hala s recepcí a barem, restaurace, WiFi ZDARMA,
fitness a wellness centrum, sauna,
venkovní a vnitřní bazén, panoramatický výhled na moře.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje, vlastní soc. zařízení, chladnička.
STRAVOVÁNÍ snídaně – formou bufetu.
PLÁŽ písečně-oblázková pláž je
vzdálená 50 m, plážový servis (za poplatek). V okolí leží další zajímavé pláže, které jsou snadno dostupné pěšky.
SPORT poblíž hotelu se nachází promenáda a samotné centrum Sutomore s možností využití zábavných programů, nákupů, restaurací, diskoték,
sportovních a kulturních aktivit.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, služby zástupce CK,
pojištění proti úpadku dle zákona
159/99Sb., dopravu dle zakoupeného zájezdu: letecká doprava – zpáteční letenku, transfer z letiště do místa
ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy, základní palivový a emisní příplatek; autobusová doprava
– zpáteční jízdenku luxusním autobusem; vlastní doprava – není zahrnuta v ceně.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.
CENA NEZAHRNUJE povinný
příplatek – pobytovou taxu a pojištění, platí se na místě – cca 1,5 EUR/
os./den.

Hotelový komplex David

• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy
• V centru letoviska
• Přímo u pláže
• Blízko promenády
• Moderní hotel
• I pro náročné
• Spa a wellness

Pokoje:

Strava: snídaně
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: sobota
Bus: pátek
Auto

14 990 Kč*

od
os. / letecky / snídaně / 7 nocí

10 990 Kč*

od
os. / autobusem / snídaně / 7 nocí

7 990 Kč*

od
os. / autem / snídaně / 7 nocí

POLOHA hotelový komplex David se
nachází přímo u pláže s krásným výhledem do okolí, na konci promenády
letoviska Dobrá Voda, 12 km od města Bar.
VYBAVENOST recepce, restaurace
s terasou a výhledem na moře, venkovní bazén se slanou vodou, slunečníky a lehátka u bazénu (za poplatek),
WiFi ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje s možností až jedné přistýlky s terasou s bočním výhledem
na moře, vlastní soc. zařízení, TV, WiFi ZDARMA.
STRAVOVÁNÍ polopenze – snídaně
a večeře formou bufetu.
PLÁŽ písečně-oblázková pláž přímo
u hotelu, plážový servis (za poplatek).
SPORT vodní sporty a aktivity
na pláži (za poplatek), promenáda,
obchůdky, večerní zábava.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, služby zástupce CK,
pojištění proti úpadku dle zákona
159/99Sb., dopravu dle zakoupeného zájezdu: letecká doprava – zpáteční letenku, transfer z letiště do místa
ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy, základní palivový a emisní příplatek; autobusová doprava
– zpáteční jízdenku luxusním autobusem; vlastní doprava – není zahrnuta v ceně.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.
CENA NEZAHRNUJE povinný
příplatek – pobytovou taxu a pojištění, platí se na místě – cca 1,5 EUR/
os./den.

* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz
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+

• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy
• Blízko promenády
• Přímo u pláže
• Oblíbená kapacita

Pokoje:

Strava: polopenze
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: sobota
Bus: pátek
Auto

12 990 Kč*

od
os. / letecky / polopenze / 7 nocí

8 890 Kč*

od
os. / autobusem / polopenze /
7 nocí

5 890 Kč*

od
os. / autem / polopenze / 7 nocí
SLEVA
pro dítě do 11,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

ČERNÁ HORA – Bar

Hotel Princess

Vila Sara

POLOHA hotel se nachází v nejkrásnější části města Bar přímo na promenádě, která vede do centra města. Hotel leží 30 m od pláže, od níž je
oddělen pouze promenádou. Hotel
je obklopen středomořskou vegetací
a krásnou zahradou.
VYBAVENOST recepce, restaurace,
parkoviště, WiFi, vnitřní i venkovní bazén, lobby bar, konferenční sál, dětský koutek, wellness centrum, fitness
centrum, finská sauna, turecká parní lázeň, hydromasážní vana a vodní
masážní lůžko, solárium, 3 kosmetické salony, masáže a léčebné procedury, wellness služby (za poplatek).
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové
pokoje s možností až jedné přistýlky
s terasou nebo balkónem, vlastní soc.
zařízení, minibar, SAT TV, sejf.
STRAVOVÁNÍ polopenze – snídaně
a večeře formou bufetu. Možnost dokoupení plné penze.
PLÁŽ oblázková pláž vzdálena cca
30 m od hotelu, plážový servis (za
poplatek), v okolí další veřejné pláže.
SPORT venkovní a vnitřní bazén,
plážový servis u bazénu ZDARMA.
Město Bar nabízí spoustu sportovních
hřišť (za poplatek), tenisové kurty,
fotbalové, basketbalové hřiště a další
aktivní vyžití.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, služby zástupce CK,
pojištění proti úpadku dle zákona
159/99Sb., dopravu dle zakoupeného zájezdu: letecká doprava – zpáteční letenku, transfer z letiště do místa
ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy, základní palivový a emisní příplatek; autobusová doprava
– zpáteční jízdenku luxusním autobusem; vlastní doprava – není zahrnuta v ceně.
CENA NEZAHRNUJE povinný
příplatek – pobytovou taxu a pojištění, platí se na místě – cca 1,5 EUR/
os./den.

POLOHA vila s příjemnou atmosférou se nachází na samotném okraji
krásného města Bar s lesem obklopenou, 2 km dlouhou oblázkovou pláží. V Šušanji začíná promenáda, která vede podél moře až do samotného
centra a přístavu města Bar.
VYBAVENOST WiFi ZDARMA, parkování ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ moderně vybavené klimatizované 2lůžkové studio-apartmány s možností až dvou přistýlek,
vlastní sociální zařízení, TV, chladnička, terasa a minikuchyňka. Součástí
studio-apartmánu je rozkládací lůžko
a až dvě přistýlky.
STRAVOVÁNÍ snídaně – výběrem ze
dvou menu, sladká a slaná varianta
bez nápojů.
PLÁŽ oblázková, vzdálená cca
550 m od vily, plážový servis (za poplatek).
SPORT vodní sporty na pláži, šlapadla, skútry. Restaurace a kavárny
na pláži a promenádě. Ve městě Bar
možnost využití hřiště na atletiku, míčové hry a vodní sporty (za poplatek).
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, služby zástupce CK,
pojištění proti úpadku dle zákona
159/99Sb., dopravu dle zakoupeného zájezdu: letecká doprava – zpáteční letenku, transfer z letiště do místa
ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy, základní palivový a emisní příplatek; autobusová doprava
– zpáteční jízdenku luxusním autobusem; vlastní doprava – není zahrnuta v ceně.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.
CENA NEZAHRNUJE povinný
příplatek – pobytovou taxu a pojištění, platí se na místě – cca 1,5 EUR/
os./den.

• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy
• Přímo u pláže
• Blízko promenády
• Blízko centra
letoviska

Pokoje:

Strava: polopenze,
plná penze
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: sobota
Bus: pátek
Auto

15 166 Kč*

od
os. / letecky / polopenze / 7 nocí

11 377 Kč*

od
os. / autobusem / polopenze / 7 nocí

8 446 Kč*

od
os. / autem / polopenze / 7 nocí
SLEVA
pro dítě do 11,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy
• V klidné části
• Rodinné pokoje
• Výhodná cena

Pokoje:

Strava: snídaně
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: sobota
Bus: pátek
Auto

9 290 Kč*

od
os. / letecky / snídaně / 7 nocí

5 990 Kč*

od
os. / autobusem / snídaně / 7 nocí

3 990 Kč*

od
os. / autem / snídaně / 7 nocí
SLEVA
pro dítě do 11,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

Rezervujte na: 591 160 308 | 596 664 040 | 222 206 206 | www.kovotour.cz | www.travelfamily.cz
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NEPTUN KLUBY

| ZÁBAVA A RELAX PRO CELOU RODINU
Černá Hora –

Kruče

Club
Hotel El Mar

+

All Inclusive
 letecky
dospělý již

od 12 99012Klečt
Až 2 děti do
MA
POBYT ZDAR

| PRO DOSPĚLÉ

| PRO DĚTI

•	Ranní rozcvička
a Aquazumba

•	Animační program
s českými animátory pro
malé i větší děti

•	Výlety a poznávací procházky
•	Plážový volejbal, fotbal, pingpong

•	Tematická odpoledne plná
her a aktivit

•	Společenské hry

•	Atrakce, soutěže
a Neptunův rodinný čtyřboj

•	Zábavné večery
a volba boha Neptuna

iny
Báječné prázdhnem,
se smíc
pohodou
a sportováním!
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•	Zábavné večery: dětské
minidisco, karneval
a talent show
• Volba boha Neptuna
•	Sportovní aktivity: fotbal,
ping-pong, šipky

Rezervujte na: 591 160 308 | 596 664 040 | 222 206 206 | www.kovotour.cz | www.travelfamily.cz

ČERNÁ HORA – Kruče

Hotel El Mar Club

+

POLOHA
velmi příjemný rodinný hotel se nachází v malém letovisku Kruče
na samotném pobřeží a poskytuje krásný výhled na moře. Hotel je situován v blízkosti známého turistického a historického města Ulcinj
(10 km) a rovněž nedaleko krásného města Bar (15 km).
VYBAVENOST
recepce, sejf na recepci, restaurace, bar s terasou, venkovní bazén
s mořskou vodou, stolní tenis, multifunkční hřiště na volejbal a nohejbal.
UBYTOVÁNÍ
klimatizované 2lůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek s balkónem, SAT TV, fén, chladnička, WiFi ZDARMA, parkoviště ZDARMA.
Součástí vybavení pokojů 2 lehátka, která klienti mohou využít u bazénu nebo na pláži.
STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE – snídaně, obědy a večeře formou bufetu. Od 12:00
do 20:00 hod. neomezené množství nealkoholických (ovocné štávy,
káva, čaj) a alkoholických nápojů (víno, pivo a rakija).
PLÁŽ
betonová pláž je vzdálená 50 m. Možnost využití plovoucího mola.
Možnost zapůjčení lehátek v hotelu. V okolí se nacházejí další malé
oblázkové pláže, které jsou snadno dostupné pěšky, cca 150 – 400 m.
SPORT
sportovní a zábavné hry ve venkovním bazénu s mořskou vodou,
stolní tenis, volejbal a nohejbal, posilovna.
CENA ZAHRNUJE
ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu,
služby zástupce CK, pojištění proti úpadku dle zákona 159/99Sb., dopravu dle zakoupeného zájezdu: letecká doprava – zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní
taxy, základní palivový a emisní příplatek; autobusová doprava – zpáteční jízdenku luxusním autobusem; vlastní doprava – není zahrnuta v ceně.
MOŽNOST DOKOUPENÍ
komplexního cestovního pojištění včetně storna zájezdu. Využijte
cestovní pojištění pro dítě ZDARMA – viz str. 3.
CENA NEZAHRNUJE
povinný příplatek – pobytovou taxu a pojištění, platí se na místě – cca
1,5 EUR/os./den.

AŽ 2 DĚTI DO 12 LET
POBYT ZDARMA

• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy
• Vhodné pro rodiny
s dětmi
• Animační program
v českém jazyce

Pokoje:

Strava: All Inclusive
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: sobota
Bus: pátek
Auto

12 990 Kč*

od
os. / letecky / All Inclusive / 7 nocí

8 990 Kč*

od
os. / autobusem / All Inclusive /
7 nocí

5 990 Kč*

od
os. / autem / All Inclusive / 7 nocí
AKCE POBYT ZDARMA
až pro dvě děti do 11,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

Rezervujte na: 591 160 308 | 596 664 040 | 222 206 206 | www.kovotour.cz | www.travelfamily.cz

45

ČERNÁ HORA – Ulcinj

Hotel Long Beach

POLOHA hotel Long Beach leží u
oblíbené velké písečné pláže, je obklopen zelení a vzdálen cca 5 km od
centra historického města Ulcinj.
VYBAVENOST hotel po částečné rekonstrukci, recepce, výtah, restaurace, terasa, WiFi na recepci ZDARMA,
placené parkoviště.
UBYTOVÁNÍ rekonstruované klimatizované 2lůžkové pokoje s možností
až jedné přistýlky, apartmány a studia, balkón, vlastní soc. zařízení, TV,
minibar.
STRAVOVÁNÍ plná penze s nápoji –
snídaně, obědy a večeře formou bufetu, alkoholické a nealkoholické nápoje
dle hotelové nabídky (v časech podávání stravování).
PLÁŽ ve vzdálenosti 300 metrů od
hotelu se nachází „Veliká pláž“, která se vyznačuje léčivými účinky písku
zbarveného do černé barvy. Blahodárně působí na revmatismus, kloubní a kožní onemocnění. Plážový servis ZDARMA.
SPORT A ZÁBAVA hřiště na plážový volejbal ZDARMA, tenisové kurty,
hřiště na basketbal, fotbalové hřiště,
vodní sporty na pláži (vše za poplatek).
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, služby zástupce CK,
pojištění proti úpadku dle zákona
159/99Sb., dopravu dle zakoupeného zájezdu: letecká doprava – zpáteční letenku, transfer z letiště do místa
ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy, základní palivový a emisní příplatek; autobusová doprava
– zpáteční jízdenku luxusním autobusem; vlastní doprava – není zahrnuta v ceně.
CENA NEZAHRNUJE povinný
příplatek – pobytovou taxu a pojištění, platí se na místě – cca 1,5 EUR/
os./den.
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Komplex Holiday Village Montenegro

• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy
• Vhodné pro všechny
věkové kategorie
• Pláž s pozvolným
vstupem
• V klidné části

Pokoje:

Strava: plná penze s nápoji
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: sobota
Bus: pátek
Auto

16 062 Kč*

od
os. / letecky / plná penze s nápoji /
7 nocí

12 273 Kč*

od
os. / autobusem / plná penze
s nápoji / 7 nocí

9 342 Kč*

od
os. / autem / plná penze s nápoji /
7 nocí
SLEVA
pro dítě do 11,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

POLOHA areál je situován cca 5 km
od historického centra města Ulcinj.
VYBAVENOST recepce, restaurace,
bary, venkovní bazény se sladkou vodou, lehátky a slunečníky ZDARMA,
venkovní posilovna ZDARMA, hřiště pro plážový volejbal ZDARMA, masážní salon pod širým nebem, centrum vodních aktivit na pláži, WiFi
ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ renovované klimatizované 2lůžkové a rodinné apartmány
s možností až jedné přistýlky s balkónem, vlastní soc. zařízení, TV, minibar, sejf, fén.
STRAVOVÁNÍ ALL INCLUSIVE – snídaně, obědy a večeře formou bufetu,
v průběhu dne nápoje a občerstvení v hotelových a plážových barech
(v resortem stanoveném čase).
PLÁŽ soukromá hotelová pláž v areálu s plážovým servisem ZDARMA je
součástí „Veliké pláže“, která se vyznačuje léčivými účinky písku zbarveného do černé barvy.
SPORT zábavní, kulturní a mezinárodní animační programy organizované hotelem (v cizím jazyce), v okolí tenisové kurty, fotbalové hřiště
(za poplatek), sezonní obchůdky a restaurace, historické centrum města
Ulcinj je vzdáleno 5 km.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, služby zástupce CK,
pojištění proti úpadku dle zákona
159/99Sb., dopravu dle zakoupeného zájezdu: letecká doprava – zpáteční letenku, transfer z letiště do místa
ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy, základní palivový a emisní příplatek; autobusová doprava
– zpáteční jízdenku luxusním autobusem; vlastní doprava – není zahrnuta v ceně.
CENA NEZAHRNUJE povinný
příplatek – pobytovou taxu a pojištění, platí se na místě – cca 1,5 EUR/
os./den.

Rezervujte na: 591 160 308 | 596 664 040 | 222 206 206 | www.kovotour.cz | www.travelfamily.cz

• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy
• Mezinárodní animace
• Vhodné pro rodiny
s dětmi
• Přímo na pláži

Pokoje:

Strava: All Inclusive
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: sobota
Bus: pátek
Auto

20 567 Kč*

od
os. / letecky / All Inclusive / 7 nocí

16 778 Kč*

od
os. / autobusem / All Inclusive /
7 nocí

13 847 Kč*

od
os. / autem / All Inclusive / 7 nocí
SLEVA
pro dítě do 11,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

Myslete na všechny krásy,
které svět nabízí.

cestovním
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pojištěním U

www.uniqa.cz

ČERNÁ HORA – Ulcinj

Hotel Velká Pláž Ulcinj Club

POLOHA
nachází se přímo u 12 km dlouhé ulcinjské Veliké Pláže, cca 4 km od
Ulcinje. Areál hotelu je umístěn v zeleni, v klidné části s dobrým přístupem na písečnou pláž.
VYBAVENOST
restaurace, terasa, kavárna, obchod, WiFi ZDARMA, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ
nově zrekonstruované klimatizované 2lůžkové pokoje s možností až
jedné přistýlky s balkónem, vlastní soc. zařízení, TV, chladnička.
STRAVOVÁNÍ
polopenze – snídaně a večeře formou bufetu nebo možnost dokoupení plné penze – snídaně, obědy a večeře formou bufetu.

• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy
• Zrekonstruované
pokoje
• Blízko pláže
• V klidné části
• Léčivý písek

PLÁŽ
12 km dlouhá písečná pláž s velmi pozvolným vstupem do moře, cca
300 m od resortu, sprchy na pláži, plážový servis (za poplatek).
SPORT A ZÁBAVA
vodní sporty na pláži (za poplatek).
CENA ZAHRNUJE
ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu,
služby zástupce CK, pojištění proti úpadku dle zákona 159/99Sb., dopravu dle zakoupeného zájezdu: letecká doprava – zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní
taxy, základní palivový a emisní příplatek; autobusová doprava – zpáteční jízdenku luxusním autobusem; vlastní doprava – není zahrnuta v ceně.
MOŽNOST DOKOUPENÍ
komplexního cestovního pojištění včetně storna zájezdu. Využijte
cestovní pojištění pro dítě ZDARMA – viz str. 3.
CENA NEZAHRNUJE
povinný příplatek – pobytovou taxu a pojištění, platí se na místě – cca
1,5 EUR/os./den.

Pokoje:

Strava: polopenze,
plná penze
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: sobota
Bus: pátek
Auto

11 990 Kč*

od
os. / letecky / polopenze / 7 nocí

7 990 Kč*

od
os. / autobusem / polopenze /
7 nocí

4 990 Kč*

od
os. / autem / polopenze / 7 nocí
SLEVA
pro dítě do 11,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz
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ČERNÁ HORA – Ulcinj

Komplex Ada Bojana

POLOHA
pro vyznavače romantické dovolené jsme připravili speciální nabídku
klubového komplexu Ada Bojana, který se nachází na cca 600 ha velkém ostrově v deltě řeky Bojana (ostrov je s pevninou spojen mostem). Podél toku řeky Bojany se nachází romantické restaurace. Ada
Bojana je také výborné výchozí místo pro podnikání výletů za krásami Černé Hory. Jedná se o naturistický komplex se dvěma oddělenými plážemi. V areálu je možné se setkat i s naturisty, pro které je však
vyčleněna samostatná pláž.
VYBAVENOST
recepce, restaurace, aperitiv bar, sportovní plochy, minimarket, tenisové kurty (vše za poplatek).
UBYTOVÁNÍ
Typ A - klimatizované 1lůžkové a 2lůžkové pokoje s možností až dvou
přistýlek s balkónem nebo terasou, umístěné v jednoposchoďových
budovách cca 70 m od pláže, vlastní soc. zařízení, TV a chladnička.
Typ L – klimatizované vkusně vybavené zděné 2lůžkové bungalovy
s možností až jedné přistýlky s terasou, vlastním soc. zařízením, TV.
Nachází se v blízkosti pláže či přímo na pláži.
STRAVOVÁNÍ
plná penze – snídaně, obědy a večeře formou bufetu. Ke snídani káva, čaj, mléko, nealkoholické nápoje v neomezeném množství, k obědu a večeři voda.
PLÁŽ
překrásná písečná pláž v bezprostřední blízkosti, velice jemný písek a pozvolný vstup do moře, oddělené hotelové pláže pro naturisty
a klasické klienty s plážovým servisem (za poplatek).
SPORT
tenisové kurty, fotbalové hřiště, jízda na koních (za poplatek).
CENA ZAHRNUJE
ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu,
služby zástupce CK, pojištění proti úpadku dle zákona 159/99Sb., dopravu dle zakoupeného zájezdu: letecká doprava – zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní
taxy, základní palivový a emisní příplatek; autobusová doprava – zpáteční jízdenku luxusním autobusem; vlastní doprava – není zahrnuta v ceně.
MOŽNOST DOKOUPENÍ
komplexního cestovního pojištění včetně storna zájezdu. Využijte
cestovní pojištění pro dítě ZDARMA – viz str. 3.
CENA NEZAHRNUJE
povinný příplatek – pobytovou taxu a pojištění, platí se na místě – cca
1,5 EUR/os./den.

AŽ 2 DĚTI DO 12 LET
POBYT ZDARMA

• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy
• V klidné části
• Blízko pláže
• Oblíbené letovisko
• Pozvolný vstup
do moře

Pokoje:

Strava: plná penze
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: sobota
Bus: pátek
Auto

11 990 Kč*

od
os. / letecky / plná penze / 7 nocí

7 990 Kč*

od
os. / autobusem / plná penze /
7 nocí

4 990 Kč*

od
os. / autem / plná penze / 7 nocí
AKCE POBYT ZDARMA
až pro dvě deti do 11,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

Rezervujte na: 591 160 308 | 596 664 040 | 222 206 206 | www.kovotour.cz | www.travelfamily.cz
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ČERNÁ HORA – Ulcinj

Vila Anastasija

POLOHA vila se nachází ve svahu
uprostřed olivového háje, necelý kilometr od centra města Ulcinj.
VYBAVENOST 11 apartmánů, koktejl
bar, WiFi v celém objektu ZDARMA,
terasa na opalování.
UBYTOVÁNÍ klimatizované apartmány, typ STUDIO 2(+0) – 2lůžkový pokoj, typ STUDIO 2(+1) – 2lůžkový pokoj s možností přistýlky, typ
STUDIO 3(+0) – 3lůžkový pokoj, typ
Apt. 2(+2) – 2lůžkový pokoj a denní
místnost s rozkládacím gaučem pro
2 osoby, typ Apt. 2+2 – dva 2lůžkové pokoje, typ Apt. 4(+2) – dva 2lůžkové pokoje a denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, vždy
vybavený kuchyňský kout, sprcha,
WC, SAT TV, balkónem s orientací na
moře. Pobytová taxa – cca 1,2 EUR/
os./den a přihlašovací poplatek – cca
0,6 EUR/os./pobyt – platí se v místní
agentuře v Ulcinji.
STRAVOVÁNÍ bez stravy.
PLÁŽ oblázková, kamenitá, betonové plata, cca 50 m. Přístup na pláž po
schodech.
SPORT sauna, kulečník, stolní tenis.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, služby zástupce CK,
pojištění proti úpadku dle zákona
159/99Sb., dopravu dle zakoupeného zájezdu: letecká doprava – zpáteční letenku, transfer z letiště do místa
ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy, základní palivový a emisní příplatek; autobusová doprava
– zpáteční jízdenku luxusním autobusem; vlastní doprava – není zahrnuta v ceně.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.
CENA NEZAHRNUJE povinný
příplatek – pobytovou taxu a pojištění, platí se na místě – cca 1,5 EUR/
os./den.
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Hotel Mediteran

• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy
• V klidné části
• Rodinné pokoje

Pokoje:

Strava: bez stravy
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: sobota
Bus: pátek
Auto

10 710 Kč*

od
os. / letecky / bez stravy / 7 nocí

6 922 Kč*

od
os. / autobusem / bez stravy /
7 nocí

3 990 Kč*

od
os. / autem / bez stravy / 7 nocí
AKCE POBYT ZDARMA
pro dítě do 17,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

POLOHA příjemný hotel se nachází
blízko známého turistického a historického města Ulcinj, v blízkosti pláže, cca 500 m jižně od starého města
Ulcinj, kam se dostanete krásnou promenádou podél moře.
VYBAVENOST recepce, restaurace, bar s terasou, venkovní bazén se
sladkou vodou, kongresový sál, TV
místnost, místnost s biliárem, parkoviště ZDARMA, WiFi na pokoji ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové
pokoje a 3lůžkové pokoje (jedna 1lůžková a jedna klimatizovaná 2lůžková
ložnice), 4lůžkové pokoje (jedna 1lůžková ložnice a klimatizovaná 3lůžková ložnice) s vlastním soc. zařízením,
SAT TV, chladnička, telefon, sejf, balkón. Pokoje typu Garden view jsou
menší, s užším francouzským lůžkem.
STRAVOVÁNÍ polopenze – snídaně
a večeře formou bufetu.
PLÁŽ písečná pláž je vzdálená 200 m. V okolí leží další zajímavé pláže, které jsou snadno dostupné pěšky.
SPORT A ZÁBAVA poblíž hotelu se
nachází promenáda a samotné centrum města Ulcinj, kde se naskýtají nepřeberné možnosti využití zábavných programů, nákupů, restaurací,
diskoték, sportovních a kulturních
aktivit.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, služby zástupce CK,
pojištění proti úpadku dle zákona
159/99Sb., dopravu dle zakoupeného
zájezdu: letecká doprava – zpáteční letenku, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní
taxy, základní palivový a emisní příplatek; autobusová doprava – zpáteční
jízdenku luxusním autobusem; vlastní
doprava – není zahrnuta v ceně.
CENA NEZAHRNUJE povinný
příplatek – pobytovou taxu a pojištění, platí se na místě – cca 1,5 EUR/
os./den.

Rezervujte na: 591 160 308 | 596 664 040 | 222 206 206 | www.kovotour.cz | www.travelfamily.cz

• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy
• Blízko centra
• Blízko promenády
• Oblíbené letovisko
• Zábava na dosah

Pokoje:

Strava: polopenze
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: sobota
Bus: pátek
Auto

13 002 Kč*

od
os. / letecky / polopenze / 7 nocí

9 213 Kč*

od
os. / autobusem / polopenze /
7 nocí

6 282 Kč*

od
os. / autem / polopenze / 7 nocí
AKCE POBYT ZDARMA
pro dítě do 9,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

ČERNÁ HORA – Ulcinj

Hotel Albatros +

POLOHA
nachází se v blízkosti centra města Ulcinj, cca 1 km. Stojí u vlastní betonové pláže a obklopují ho borovice.
VYBAVENOST
recepce, lobby bar, WiFi v lobby ZDARMA, parkoviště, 2 restaurace,
sezónní krytý bazén.
UBYTOVÁNÍ
klimatizované 2lůžkové pokoje s možností jedné přistýlky, s vlastním soc. zařízením a balkónem, chladnička, TV. Některé pokoje s výhledem na moře.
STRAVOVÁNÍ
polopenze – snídaně formou bufetu, večeře výběrem z menu.

• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy
• V klidné části
• Blízko centra
• Blízko promenády
• Hotelová pláž
• Oblíbené letovisko

PLÁŽ
hotelová betonová pláž cca 50 m, písečná pláž 1 km od hotelu.
SPORT A ZÁBAVA
Ulcinj nabízí mnoho možností využití zábavných programů, nákupů,
restaurací, diskoték, sportovních a kulturních aktivit.
CENA ZAHRNUJE
ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu,
služby zástupce CK, pojištění proti úpadku dle zákona 159/99Sb., dopravu dle zakoupeného zájezdu: letecká doprava – zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní
taxy, základní palivový a emisní příplatek; autobusová doprava – zpáteční jízdenku luxusním autobusem; vlastní doprava – není zahrnuta v ceně.
MOŽNOST DOKOUPENÍ
komplexního cestovního pojištění včetně storna zájezdu. Využijte
cestovní pojištění pro dítě ZDARMA – viz str. 3.
CENA NEZAHRNUJE
povinný příplatek – pobytovou taxu a pojištění, platí se na místě – cca
1,5 EUR/os./den.

Pokoje:

Strava: polopenze
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: sobota
Bus: pátek
Auto

14 990 Kč*

od
os. / letecky / polopenze / 7 nocí

9 990 Kč*

od
os. / autobusem / polopenze /
7 nocí

6 990 Kč*

od
os. / autem / polopenze / 7 nocí
SLEVA
pro dítě do 11,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

Rezervujte na: 591 160 308 | 596 664 040 | 222 206 206 | www.kovotour.cz | www.travelfamily.cz
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ČERNÁ HORA – Fakultativní výlety

KAM V ČERNÉ HOŘE NA VÝLET
Vážení a milí cestovatelé, připravili
jsme pro Vás lodní a autokarové výlety
do nejhezčích a nejzajímavějších lokalit Černé Hory a města Skadar v Albánii.
Tyto výlety si můžete zakoupit již v České republice u našich autorizovaných
smluvních prodejců.

STARÝ BAR A OKOLÍ
(autokarový výlet)

MOHUTNÉ RUINY STARÉ PEVNOSTI
AUTENTICKÉ TRŽIŠTĚ
NOVÁ PRAVOSLAVNÁ KATEDRÁLA
A MEŠITA

V ranních hodinách odjezd z pobřežních letovisek
do městečka Bar. První atrakcí výletu je prohlídka
nové monumentální pravoslavné katedrály. Dále
se přesuneme do prostor městského tržiště, místa s neopakovatelnou autentickou atmosférou.
Možnost nákupů místních produktů. Následuje
návštěva nové mešity. Cílovou zastávkou výletu
je samotný Starý Bar se svou mohutnou, částečně
dochovanou pevností a působivou uličkou plnou
obchůdků se suvenýry, kavárnami a restauracemi, kde na vás bude dýchat duch starých osmanských časů. Individuálně vstup do prostor pevnosti. Návrat zpět do pobřežních letovisek.
Cena zahrnuje: autokarovou dopravu, služby
průvodce.
Poznámka: výlet pro klienty z letovisek Budva,
Petrovac, Buljarica a Sutomore.

MONTENEGRO TOUR
CETINJE, NJEGUŠI
(autokarový výlet)

CETINJE - KOLÉBKA ČERNOHORSKÉ
KULTURY A HISTORIE
LOVČENSKÉ SERPENTINY
NEJKRÁSNĚJŠÍ PANORAMATICKÉ
VÝHLEDY NA BOKAKOTORSKÝ ZÁLIV
KOTOR (UNESCO)

V ranních hodinách odjezd z jednotlivých pobřežních letovisek do Cetinje se zastávkou na fotografování nad Budvou, během níž se Vám naskytne
překrásný pohled na Budvanskou i Bečićskou
riviéru a slavné letovisko Sveti Stefan. Přes vesničku Braiči pokračujeme do starého hlavního
černohorského a někdejšího královského města
Cetinje rozkládajícího se na úpatí pohoří Lovče-

Cetinje
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Kotor
nu, které tvoří jeden z 5 národních parků Černé
Hory. Pro zájemce návštěva Paláce krále Nikoly I. Od Cetinje cesta pokračuje Lovčenským
národním parkem a stejnojmenným pohořím
do vesničky Njeguši, rodiště národního hrdiny
Njegušiho, kde je zastávka na prohlídku vesnice
a na degustaci specialit tohoto kraje (njegušský pršut a sýr). Dále cesta vede lovčenskými
serpentinami s nádhernými výhledy na záliv
Boky Kotorské se starobylým městem Kotor,
které se nachází na seznamu světového kulturního a historického dědictví UNESCO. Zastávka
na fotografování vysoko nad zálivem (z autokaru).
Návštěva města Kotor. Návrat do jednotlivých letovisek v odpoledních hodinách.
Cena zahrnuje: autokarovou dopravu, občerstvení v Njeguši (pršut a sýr), turistickou taxu pro
město Cetinje a služby průvodce.

KAŇONY ŘEKY TARA A MORAČA,
ŽABLJAK

Černá Hora - Sv. Stefan

Šavnik a Nikšić zpět do pobřežních letovisek. Příjezd ve večerních hodinách.
Cena zahrnuje: autokarovou dopravu, služby
průvodce, vstup do Národního parku Durmitor.

(autokarový výlet)

PRO MILOVNÍKY PŘÍRODY
KAŇONY ŘEKY TARA A MORAČA
ČERNOHORSKÉ „VELEHORY“ DURMITOR
KLÁŠTER OBÝVANÝ MNICHY

Odjezd z jednotlivých přímořských letovisek
v časných ranních hodinách. Cesta vede přes
Podgoricu a dále kaňonem řeky Morača s azurově modrou vodou a strmými a vysokými stěnami.
V kaňonu se nachází klášter Morača, přestávka
na odpočinek a dále cesta vede kaňonem řeky
Tara s křišťálově průzračnou vodou. Kaňon řeky
Tara je druhý nejhlubší na světě po Grand Canyon
v USA a dostanete se jím až k mostu vysokému
172 m, jenž byl v době své výstavby nejvyšší v Evropě. Z mostu se nabízí úchvatný a nezapomenutelný pohled na horské vrcholy. Po přestávce
cesta pokračuje do nejznámějšího černohorského
střediska zimních sportů a letní turistiky Žabljak,
centra národního parku a stejnojmenného pohoří Durmitor, ve kterém nejvyšší vrcholy přesahují
nadmořskou výšku 2500 metrů. Samotný Žabljak
je položen na náhorní plošině v nadmořské výšce
okolo 1450 metrů. Procházka k Černému jezeru,
které je položeno v lesích přímo pod vrcholky nejvyšších štítů pohoří Durmitor. Poté návrat přes

BOKA KOTORSKÁ

(autokarový, lodní výlet)

PLAVBA „NEJJIŽNĚJŠÍM EVROPSKÝM
FJORDEM“
KOUPÁNÍ PŘÍMO Z LODI – OSTROV
GOSPA OD ŠKRPJELA

Odjezd z hotelu v ranních hodinách. Příjezd
do přístavního města Tivatu, nejmenšího města Boky Kotorské, které patří k nejkrásnějším
a nejatraktivnějším městům v zálivu. Nástup
na loď „Vodena kočija“, která disponuje také barem, restaurací a čtyřmi toaletami. Panoramatická plavba Tivatskou a Hercegovskou zátokou.
Přestávka na koupání v zátoce Mirišta na pláži
Žanjica. Podle přání mohou hosté za doplatek 3
EUR na osobu navštívit atraktivní Modrou jeskyni
a vyzkoušet nádherné koupání. Po koupání plavba do Risanské zátoky a návštěva ostrova Gospa
od Škrpjela, kde se nachází malebný katolický kostel
a muzeum s námořními a dalšími exponáty.
Po plavbě prohlídka města Kotor. Po prohlídce
odjezd do hotelů.
Cena zahrnuje: autokarovou dopravu, vstupenku na loď, služby průvodce, vstupenku do Gospu
od Škrpjela, turistickou taxu v Kotoru.
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ČERNÁ HORA – Fakultativní výlety
MALÁ BOKA KOTORSKÁ

pevnosti. Dále individuální volno, které je možno využít k nákupům suvenýrů nebo posezení
ve stylových restauracích a barech na pevnosti
s překrásným výhledem na osvětlené centrum
města. Návrat do hotelů v nočních hodinách.
Cena zahrnuje: autokarovou dopravu, služby
průvodce, vstupenku na večerní program.
Poznámka: výlet pro klienty hotelu Long Beach
a komplexů Holiday Village, Ada Bojana a Velká
Pláž.

(autokarový, lodní výlet)

PLAVBA LODÍ NA OSTROV GOSPA
OD ŠKRPJELA
NÁVŠTĚVA KOTORU (UNESCO)
A PERASTU

Cesta autobusem do města Kotor, nástup na loď a plavba lodí (cca 1 hodina) na ostrov Gospa od Škrpjela, na kterém se nachází malebný katolický kostel
a muzeum s námořnickými a dalšími exponáty. Následuje přestávka v nádherném barokním
městečku Perast. Návrat autobusem do města
Kotor, které se nachází na seznamu světového, kulturního a historického dědictví UNESCO.
Prohlídka historického jádra města s průvodcem
a volný čas na individuální aktivity.
Cena zahrnuje: autokarovou dopravu, vstupenku
na loď, služby průvodce, vstupenku na ostrov Gospa od Škrpjela, turistickou taxu v Kotoru.

SKADARSKÉ JEZERO
(autokarový, lodní výlet)

NEJVĚTŠÍ SLADKOVODNÍ JEZERO
NA BALKÁNĚ
NÁRODNÍ PARK A RÁJ ORNITOLOGŮ ∙
PLAVBA PO JEZEŘE S KOUPÁNÍM

Odjezd z jednotlivých pobřežních letovisek v ranních hodinách. Cesta vede do vesničky Virpazar,
ve které nastoupíte na loď a absolvujete plavbu
po Skadarském jezeře trvající cca 2,5 hodiny.
Skadarské jezero je největší sladkovodní plochou
na Balkáně, je jedním ze čtyř národních parků
Černé Hory a rájem ornitologů, žijí zde například
pelikáni. Plavba nabídne krásné výhledy na ostrovy, které se nacházejí na tomto jezeře a na vysoké
hornaté břehy na černohorské i albánské straně.
Program zahrnuje i koupání přímo z lodi v cca 8 m
hluboké vodě a drobné občerstvení. Po plavbě
návštěva Eko Centra a odtud přejezd tunelem
Sozina dlouhým 4189 m skrz pohoří Rumija zpět
do jednotlivých pobřežních letovisek.
Cena zahrnuje: autokarovou dopravu, 2,5 hodinovou plavbu s hodinovým koupáním, welcome
drink, vstupenku do NP Skadarsko jezero a služby
průvodce.

RAFTING NA ŘECE TARA
(autokarový, lodní výlet)

NÁDHERNÁ PŘÍRODA
SJEZD ŘEKY TARY NA RAFTECH
V DÉLCE 12 KM
SNÍDANĚ I OBĚD V CENĚ

Odjezd z jednotlivých pobřežních letovisek v brzkých ranních hodinách. Cesta vede přes Nikšič
do Ščepan Polje s kratšími zastávkami na zajímavých místech na odpočinek a výhledy (rest.
Vukov Most a Pivsko oko - panorama). Snídaně
ve Ščepan Polje, po které jsou klienti převezeni
jeepy do Brštanovice, kde se po převlečení vydají
na plavbu raftem. Samotná plavba dlouhá 12 km
za pomoci profesionálních instruktorů pak vede
po nejlepší a nejatraktivnější části řeky Tara s nedotčenou okouzlující přírodou. Po plavbě Vás čeká
oběd v překrásném ambientu s nezapomenutelným pohledem na řeku Pivu, Taru a Drinu. Návrat
do jednotlivých pobřežních letovisek ve večerních hodinách.
Cena zahrnuje: autokarovou dopravu, snídani, oběd, převoz jeepy, plavbu na raftu, výbavu
na plavbu (záchranné vesty, neopreny), pojištění,

KOUPÁNÍ NA VELKÉ PLÁŽI
(autokarový výlet)

Skadarské jezero
doprovod průvodce nebo delegáta.

VEČERNÍ BOKA S KONCERTEM
NA LODI
(autokarový a lodní výlet)

PLAVBA S VEČEŘÍ NA PALUBĚ ∙
ŽIVÁ MUZIKA
OSTROV GOSPA OD ŠKRPJELA A PORTO
MONTENEGRO

V odpoledních hodinách odjezd z přímořských
letovisek do přístavu Kotor. Nástup na loď, která disponuje také barem, restaurací a toaletami.
Plavba Kotorsko-Rísanskou zátokou na ostrůvek
Gospa od Šrkpjela, na kterém se nachází malebný
katolický kostel a muzeum s námořními a dalšími
exponáty. Dále plavba s živou muzikou na palubě
a podávanou večeří, to vše s kulisou nádherných
scenérií okolních hor a zapadajícího slunce. Zakotvení v přístavu Tivat a individuální návštěva
unikátní mariny Porto Montenegro, kde návštěvníci spatří ty nejluxusnější jachty na celém Jadranu. Cesta autobusem zpět do pobřežních letovisek.
Cena zahrnuje: autokarovou dopravu, lodní jízdenku, večeři na lodi, služby průvodce, vstupenku na ostrov Gospa od Škrpjela, turistickou taxu
v Kotoru.

NOČNÍ ULCINJ
(autokarový výlet)

VÝSTUP NA HRADBY
NEZAPOMENUTELNÉ VÝHLEDY
NA MĚSTO
RESTAURACE A BARY V EXKLUZIVNÍM
PROSTŘEDÍ

Odjezd z jednotlivých hotelů ve večerních hodinách, do centra přímořského městečka s bouřlivou pirátskou minulostí. Procházka s průvodcem podél městské pláže až do staré Ulcinjské

Večerní Boka Kotorská

PLÁŽ S UNIKÁTNÍM LÉČIVÝM PÍSKEM
POZVOLNÝ VSTUP DO MOŘE

Odjezd z jednotlivých letovisek v dopoledních
hodinách. Písčitá pláž dlouhá 12 km si vysloužila
název Velká ulcinjská pláž, je pokrytá velmi jemným pískem s léčebnými účinky. Doporučuje se
revmatikům a osobám s kloubním onemocněním.
Odjezd zpět do jednotlivých pobřežních letovisek
v odpoledních hodinách.
Cena zahrnuje: autokarovou dopravu a služby
delegáta.
Poznámka: výlet v nabídce pro klienty z letovisek
Budva, Petrovac, Buljarica, Sutomore, Dobra Voda
a Kruče.

BUDVA

(autokarový výlet)

NÁDHERNÉ STARÉ MĚSTO
PŘÍSTAV S LUXUSNÍMI JACHTAMI
NÁKUPNÍ MOŽNOSTI

Budva je historickým, architektonickým, kulturním i zábavným klenotem Černé Hory. Tak neváhejte a nasajte atmosféru historického města
s dlážděnými uličkami, kamennými domky, historickou pevností a dalšími zajímavostmi. Návštěvníky taktéž okouzlí přístav plný luxusních jachet
hned za hradbami starého města. Osobní volno
po prohlídce historického centra s průvodcem lze
využít k nákupům nebo posezení v útulných kavárnách a restauracích.
Cena zahrnuje: autokarovou dopravu, turistickou
taxu pro město Budva, služby průvodce.
Poznámka: výlet pro letoviska Ada Bojana, Ulcinj,
Kruče, Dobra Voda, Bar, Sutomore, Buljracia a Petrovac.

ALBÁNIE - SKADAR
(autokarový výlet)

EXOTIKA NA DOSAH RUKY
ROZSÁHLÉ RUINY PEVNOSTI ROZAFA
NÁKUPNÍ MOŽNOSTI ∙ OBĚD

V ranních hodinách odjezd z jednotlivých pobřežních letovisek směrem k hraničnímu přechodu
Sukobin, následuje krátká přestávka v café-baru. Cesta vede dál do města Skadar – největšího
města na severu Albánie. Ve Skadaru návštěva
pevnosti Rozafa s nádhernými pohledy na město, Skadarské jezero, řeku Bojanu, Drim a Kiri.
Na Rozafě se nachází archeologické a etnografické muzeum (za poplatek). Poté následuje prohlídka města, kde se nachází mešita a katolická katedrála. Po prohlídce následuje osobní volno, kdy
můžete navštívit místní obchody. Následuje oběd
v místní restauraci. Po obědě návrat přes hraniční přechod Sukobin do Černé Hory a následně
do jednotlivých pobřežních letovisek.
Cena zahrnuje: autokarovou dopravu, služby
průvodce, vstupenku na pevnost Rozafa, oběd.

Program výletů je orientační, s podrobným programem Vás seznámí delegát na místě. Výlety jsou organizovány místním obchodním partnerem a za předpokladu dostatečného zájmu účastníků. Změna programu vyhrazena.
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ALBÁNIE

| DOSUD NEPOZNANÁ ZEMĚ

„Albánie – kráska se špatnou pověstí“, jak zní
název knihy od českých světoběžníků, kteří se
sem již léta vracejí, čeká jen na vás. Dovolte,
pozvat vás do země orlů, poznat albánskou
pohostinnost, nádhernou přírodu, chutnou
gastronomii a mnoho památek z její bohaté
historie.

Durres

Za poslední léta ušla Albánie v oblasti turismu mílové kroky kupředu, dnes nabízí na poměry balkánské země kvalitní infrastrukturu a pro Vás to nejdůležitější – zejména komfortní hotely s výborným servisem v blízkosti pláže. I z tohoto důvodu jsme se rozhodli
pro Vás v roce 2020 zajišťovat dovolené na albánské riviéře za velmi přijatelné ceny.
Ceník potravin v obchodech:
• chléb
• mléko 1 l
• džus 1 l
• pivo
• minerálka 1 l

od 12 Kč
od 28 Kč
od 15 Kč
od 25 Kč
od 10 Kč

Tiranë

Jaderské moře

Saranda

KORFU

Ksamil

LODNÍ TRANSER

Jónské moře
54

LETIŠTĚ
KSAMIL
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• Coca Cola 2 l
• víno 1 l
• pizza
• hamburger
• káva

od 30 Kč
od 50 Kč
od 60 Kč
od 20 Kč
od 15 Kč

ALBÁNIE - DURRËS
Durrës (Drač) - jedno z nejstarších evropských
měst založili řečtí osadníci už v 7. století př. n.
l. pod názvem Epidamnos. V roce 229 zabrali
tento přirozený přístav Římané, přejmenovali
ho na Dyrrachium a učinili z něj východisko cesty Via Egnatia, která vedla od Jadranu
do Konstantinopole.

Letecky každý
čtvrtek z Prahy
do Tirany

V moderní době byl Durrës v letech 1914-1918
hlavním městem nově nezávislé Albánie a dodnes
je nejvýznamnějším přístavem v zemi. Takto bohatá historie musela samozřejmě zanechat otisk
na tváři města. Nachází se zde vůbec největší
římský amfiteátr na Balkáně z 2. století, který pojal až 15 000 diváků. Jeho součástí je byzantská
kaple s mozaikou. Byzantinci zde po sobě zanechali také městské hradby, které výrazně zpevnili Benátčané, během své vlády v 15. století. Turci
zase mešitu Fatih, jejíž jméno pochází od sultána
Mehmeda II., který si po dobytí Konstantinopole
začal říkat Dobyvatel („Fatih“). Památkou na krále
Zogu je jeho palác. V blízkosti Durrës se nachází
také oblíbené písečné pláže.

KLIMATICKÉ PODMÍNKY
Měsíc/Teplota

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

Vzduch

25 °C

30 °C

32 °C

Voda

20 °C

25 °C

27 °C

32 °C

27 °C

24 °C

27 °C

24 °C

23 °C

MĚNA

ČAS

1 Albánský lek (LEK) = 0,2 Kč

Středoevropský čas (GMT +1 hod.)

NAŠE DESTINACE

DOBA LETU

Durrës

90 min
Obyvatelé Albánie jsou pohostinní, upřímní, štědří a nepotrpí si
na formality. Stejně jako v některých dalších evropských státech
má i v Albánii kývání a kroucení hlavou opačný význam, než jsme
zvyklí u nás. Albánie je zkrátka nádhernou zemí čekající na to, až její kouzlo objevíte a zamilujete si ji.

ALBÁNIE, hornatý stát rozkládající se na necelých 29 tis. km²
na pobřeží Jaderského a Iónského moře, je turisty zatím neobjevený kout Evropy plný kontrastů. Na území velikostně srovnatelném s Belgií či Moravou se střídají rozeklané vrcholky Dinárských hor, majestátně vystupujících nad pobřežními nížinami
a prosluněné písečné pláže kontrastují s betonovými bunkry vybudovanými v minulosti na obranu země.
Albánie sousedí s Černou Horou, Makedonií a Řeckem. Právě
na hranicích se Albánie dělí se svými sousedy o svá největší jezera,
zejména na severu – Skadarské jezero, jehož asi jedna třetina patří
Albánii, zbývající část Černé Hoře.
Bohatství Albánie spočívá nejen v divoké přírodě, tato země nabízí i památky zapsané na seznam světového dědictví UNESCO.
Například město Butrint, obydlené již od doby prehistorické, bylo
řeckou kolonií, římským městem i biskupským sídlem, bylo dokonce
obléháno i Benátčany.
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ALBÁNIE – Durrës

Hotel Perandor

POLOHA
nachází se přímo na pláži v oblasti Plepa, která spojuje samotné
Durrës s hotelovou zátokou Golem, cca 30 km od letiště v Tiraně.
VYBAVENÍ
recepce, výtah, restaurace, WiFi, plážový bar (za poplatek), bar u bazénu, bazén s lehátky a oddělenou částí pro děti.
UBYTOVÁNÍ
klimatizované 2lůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek s balkónem, vlastní soc. zařízení, TV, chladnička, sušák. Pokoje s orientací na
mořskou stranu (za poplatek).
STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, místní nealkoholické a alkoholické nápoje. All Inclusive také v baru u bazénu.
PLÁŽ
písečná pláž přímo před hotelem, plážový servis ZDARMA.
SPORT
vodní sporty na pláži, např. vodní skútr, padák (za poplatek), v okolí promenáda, velké množství obchodů, kaváren, restaurací, barů –
možnost nákupů za velmi nízké ceny.

• LETECKY z Prahy
• Přílet do Tirany
• Rychlý a pohodlný
transfer
• Odlety každý čtvrtek
• Koupání
v Jadranském moři
• All Inclusive
• Zábava na dosah
• Přímo na pláži
• Plážový servis
• Doporučujeme

CENA ZAHRNUJE
ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu,
zpáteční letenku, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy, základní palivový a emisní příplatek, služby
zástupce CK, pojištění proti úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ
komplexního cestovního pojištění včetně storna zájezdu. Využijte
cestovní pojištění pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

Pokoje:

Strava: All Inclusive
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha
Odletový den: čtvrtek

14 929 Kč*

od
os. / letecky / All Inclusive / 7 nocí
AKCE POBYT ZDARMA
pro dítě do 11,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz
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ALBÁNIE – Durrës

Hotel Royal G & SPA

POLOHA
nachází se v oblasti letoviska Durrës, cca 2,5 km od centra, v blízkosti
autobusové zastávky, cca 3 minuty chůze.
VYBAVENÍ
recepce, restaurace, bar, parkoviště, sejf na recepci, knihovna, WiFi.
Směnárna na recepci, konferenční místnost, pizzerie, a la carte restaurace (vše za poplatek). Nejbližší nákupní možnosti cca 200 m
od hotelu, SPA.
UBYTOVÁNÍ
klimatizované 2lůžkové pokoje, vlastní soc. zařízení, TV, mini chladnička, telefon, fén, WiFi.
STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE – snídaně, obědy a večeře formou bufetu. Snack
v plážovém baru.
PLÁŽ
písečná pláž cca 10 m od hotelu, plážový servis na hotelové pláži
ZDARMA. Plážový bar.

• LETECKY z Prahy
• Přílet do Tirany
• Rychlý a pohodlný
transfer
• Odlety každý čtvrtek
• All Inclusive
• Plážový servis
zdarma
• I pro náročné
• Doporučujeme

SPORT
bazén, dětský bazén, jacuzzi, posilovna, sauna, několikrát týdně mezinárodní animační program s živou muzikou. Masáže, vodní sporty
na pláži (za poplatek).
CENA ZAHRNUJE
ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu,
zpáteční letenku, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy, základní palivový a emisní příplatek, služby
zástupce CK, pojištění proti úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ
komplexního cestovního pojištění včetně storna zájezdu. Využijte
cestovní pojištění pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

Pokoje:

Strava: All Inclusive
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha
Odletový den: čtvrtek

15 495 Kč*

od
os. / letecky / All Inclusive / 7 nocí
AKCE POBYT ZDARMA
pro dítě do 5,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz
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ALBÁNIE – Durrës

Hotel Klajdi

Villa Palma

POLOHA nachází se přímo na pláži v oblíbeném albánském letovisku Durrës, v oblasti Golem, cca 8 km
od centra města. Mezinárodní letiště Matky Terezy v Tiraně je vzdáleno
cca 50 km.
VYBAVENÍ recepce, výtahy, vnitřní restaurace, venkovní a la carte restaurace na terase, venkovní bar, klimatizace, WiFi, venkovní bazén u
hotelu.
UBYTOVÁNÍ příjemně zařízené klimatizované 2lůžkové pokoje s možností až jedné přistýlky s balkónem,
vlastní soc. zařízení, fén, TV, minibar.
STRAVOVÁNÍ polopenze – snídaně a večeře formou bufetu, restaurace je zaměřena na tradiční albánskou
gastronomii.
PLÁŽ písečná pláž přímo u hotelu s
pozvolným vstupem do moře, plážový servis ZDARMA.
SPORT vodní sporty na pláži, např.
vodní skútr, jízda na banánu, padák
(za poplatek).
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
základní palivový a emisní příplatek,
služby zástupce CK, pojištění proti
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

POLOHA nachází se v oblasti
Shkembi i Kavajes. Letovisko Durrës
je vzdáleno cca 10 km, autobusová
zastávka v bezprostřední blízkosti.
VYBAVENÍ recepce, restaurace, bar,
parkoviště, konferenční místnost, sejf
na recepci, WiFi. Směnárna na recepci, pizzerie, a la carte restaurace (vše
za poplatek).
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje s možností jedné přistýlky,
vlastní soc. zařízení, balkón, TV, mini
chladnička, telefon, fén, WiFi.
STRAVOVÁNÍ ALL INCLUSIVE – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, místní alkoholické a nealkoholické nápoje.
PLÁŽ písečná pláž s pozvolným
vstupem přímo u hotelu, plážový servis na hotelové pláži ZDARMA. Plážový bar.
SPORT bazén, několikrát týdně mezinárodní animační program s živou
muzikou, vodní sporty na pláži, plážový volejbal, masáže (za poplatek).
V okolí hotelu se nachází restaurace,
bary a obchody s potravinami.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
základní palivový a emisní příplatek,
služby zástupce CK, pojištění proti
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

• LETECKY z Prahy
• Přílet do Tirany
• Rychlý a pohodlný
transfer
• Odlety každý čtvrtek
• Koupání
v Jadranském moři
• Písečná pláž
s pozvolným vstupem
do moře
• Přímo na pláži
• Vodní sporty
• Plážový servis
zdarma

Pokoje:

Strava: polopenze
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha
Odletový den: čtvrtek

15 995 Kč*

od
os. / letecky / polopenze / 7 nocí
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz
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• LETECKY z Prahy
• Přílet do Tirany
• Rychlý a pohodlný
transfer
• Odlety každý čtvrtek
• Koupání
v Jadranském moři
• Písečná pláž
s pozvolným vstupem
do moře
• All Inclusive
• Plážový servis
zdarma
• Vhodné pro rodiny
s dětmi

Pokoje:

Strava: All Inclusive
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha
Odletový den: čtvrtek

15 495 Kč*

od
os. / letecky / All Inclusive / 7 nocí
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

ALBÁNIE – Durrës

Hotel Germany

Hotel Dyrrah

POLOHA velmi stylový hotel Germany, který byl dokončen v roce 2016,
s vysokým standardem ubytování i servisu, leží v oblasti Plepa, která
spojuje samotné Durrës s hotelovou
zátokou Golem. Vzdálenost letiště
v Tiraně je cca 30 km.
VYBAVENÍ recepce, restaurace,
WiFi, výtah, směnárna, čistírna, žehlící služby, parkoviště, úschovna zavazadel, hlavní bar a bar u bazénu.
UBYTOVÁNÍ velmi elegantně a komfortně zařízené klimatizované 1lůžkové pokoje bez balkónu a 2lůžkové pokoje s balkónem, vlastní soc. zařízení,
fén, SAT TV, chladnička, možnost zapůjčení dětské postýlky (za poplatek).
STRAVOVÁNÍ ALL INCLUSIVE – snídaně (08:00-10:00), obědy (13:0015:00) a večeře (20:00-22:00) formou bufetu, místní alkoholické
a nealkoholické nápoje.
PLÁŽ písečná pláž cca 100 m od hotelu, plážový servis ZDARMA.
SPORT vodní sporty na pláži, např.
vodní skútr, jízda na banánu, padák
(za poplatek), v okolí velké množství
obchodů, kaváren, restaurací, barů –
možnost nákupů za výhodné ceny.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
základní palivový a emisní příplatek,
služby zástupce CK, pojištění proti
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

POLOHA nachází se na kraji hotelové zátoky Golem, v blízkosti města
Durrës. Leží na promenádě v oblasti
Plepa. Vzdálenost od mezinárodního
letiště Matky Terezy v hlavním městě
Tirana je cca 35 km.
VYBAVENÍ recepce, restaurace (zaměřená na albánské a italské speciality), snack bar, bar, bar u bazénu, WiFi.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové
pokoje s možností až jedné přistýlky
s balkónem, vlastní soc. zařízení, TV.
STRAVOVÁNÍ polopenze – snídaně formou bufetu a večeře výběrem
z menu nebo formou bufetu.
PLÁŽ písečná pláž s pozvolným
vstupem do moře je vzdálena 50 m
od hotelu, plážový servis ZDARMA.
SPORT venkovní bazén (lehátka a slunečníky u bazénu ZDARMA),
vodní sporty dle místní nabídky (za
poplatek).
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
základní palivový a emisní příplatek,
služby zástupce CK, pojištění proti
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

• LETECKY z Prahy
• Přílet do Tirany
• Rychlý a pohodlný
transfer
• Odlety každý čtvrtek
• Koupání
v Jadranském moři
• Písečná pláž
s pozvolným vstupem
do moře
• All Inclusive
• Blízko pláže
• Plážový servis
zdarma

Pokoje:

Strava: All Inclusive
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha
Odletový den: čtvrtek

15 495 Kč*

od
os. / letecky / All Inclusive / 7 nocí
AKCE POBYT ZDARMA
pro dítě do 11,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

• LETECKY z Prahy
• Přílet do Tirany
• Rychlý a pohodlný
transfer
• Odlety každý čtvrtek
• Koupání
v Jadranském moři
• Písečná pláž
s pozvolným vstupem
do moře
• Blízko pláže
• Pro rodiny s dětmi
• Plážový servis
zdarma

Pokoje:

Strava: polopenze
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha
Odletový den: čtvrtek

15 495 Kč*

od
os. / letecky / polopenze / 7 nocí
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz
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ALBÁNIE – Durrës

Hotel Empire

Hotel Monaco

POLOHA nachází se v letovisku
Durrës, od centra města vzdálen cca
4 km. Letiště v Tiraně je vzdáleno cca
35 km, autobusová zastávka v bezprostřední blízkosti.
VYBAVENÍ recepce, restaurace, dva
bary, parkoviště, sejf na recepci, terasa, WiFi, a la carte restaurace, čistírna, směnárna na recepci, půjčovna
aut, motocyklů a kol (vše za poplatek). Nákupní možnosti, bary a restaurace v blízkosti.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje s možností dvou přistýlek,
vlastní soc. zařízení, TV, mini chladnička, fén, WiFi.
STRAVOVÁNÍ ALL INCLUSIVE – snídaně, obědy a večeře formou bufetu.
PLÁŽ písečná pláž cca 80 m od hotelu, plážový servis na hotelové pláži
ZDARMA. Plážový bar a restaurace.
SPORT bazén s lehátky a slunečníky ZDARMA, vodní sporty na pláži
(za poplatek).
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
základní palivový a emisní příplatek,
služby zástupce CK, pojištění proti
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

POLOHA nachází se v borovicovém
háji, cca 4 km od centra letoviska Golem. Letovisko Durrës je vzdáleno cca
11 km, od letiště v Tiraně vzdáleno cca
40 km.
VYBAVENÍ recepce, restaurace,
bar, parkoviště, WiFi v některých částech hotelu. Pokojový servis, čistírna, směnárna (vše za poplatek). Nákupní možnosti, ulička s restauracemi
a stánky se suvenýry či občerstvením
cca 100 m od hotelu.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje s možností jedné přistýlky,
vlastní soc. zařízení, TV, mini chladnička, sejf, telefon, fén, WiFi .
STRAVOVÁNÍ polopenze – kontinentální snídaně, večeře servírované.
PLÁŽ písečně-oblázková pláž přímo
u hotelu, plážový servis na hotelové
pláži ZDARMA. Přímo na pláži se nachází velké množství restaurací a barů (za poplatek).
SPORT dětské hřiště, vodní sporty
na pláži, biliárd (za poplatek).
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
základní palivový a emisní příplatek,
služby zástupce CK, pojištění proti
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

• LETECKY z Prahy
• Přílet do Tirany
• Rychlý a pohodlný
transfer
• Odlety každý čtvrtek
• Koupání
v Jadranském moři
• Písečná pláž
s pozvolným vstupem
do moře
• All Inclusive
• Plážový servis
zdarma
• Blízko pláže

Pokoje:

Strava: All Inclusive
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha
Odletový den: čtvrtek

14 929 Kč*

od
os. / letecky / All Inclusive / 7 nocí
AKCE POBYT ZDARMA
pro dítě do 11,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

• LETECKY z Prahy
• Přílet do Tirany
• Rychlý a pohodlný
transfer
• Odlety každý čtvrtek
• Koupání
v Jadranském moři
• Písečná pláž
s pozvolným vstupem
do moře
• Přímo u pláže
• Plážový servis
zdarma
• Pro rodiny s dětmi
• Zábava na dosah

Pokoje:

Strava: polopenze
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha
Odletový den: čtvrtek

13 895 Kč*

od
os. / letecky / polopenze / 7 nocí
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz
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ALBÁNIE – Saranda
Albánská riviéra – Saranda a Ksamil – jsou
v očích místních vnímány díky překrásnému
prostředí, křišťálově průzračnému moři a nádherným plážím jako ideální destinace.
Země má bohatou historii ovlivněnou Ilyry, Řeky,
Římany, Byzantinci, Bulhary, Sicilany, Srby,
Benátčany, Turky a především Enverem Hodžou
– diktátorem, který se odklonil od rétoriky tehdejšího Sovětského svazu a nechal proti nepřátelům
jeho režimu vystavět přes 700 tis. bunkrů. Nejen
díky neúprosnému zbrojení dovedl svou zemi
téměř k bankrotu. A přesně to jsou ty důvody,
které většinu z Vás přivedly do malebné Albánie.

Letecky každé
pondělí z Prahy
a Ostravy přes
ostrov Korfu

„Albánie – kráska se špatnou pověstí“, jak zní název knihy od českých světoběžníků, kteří se sem
již léta vracejí, čeká jen na Vás. Dovolte nám pozvat Vás do země orlů, poznat albánskou pohostinnost, nádhernou přírodu, chutnou gastronomii
a mnoho památek z její bohaté historie.
Věříme, že si z pobytu v Albánii odnesete nezapomenutelné vzpomínky a budete příjemně překvapeni jako řada klientů, kteří již Albánii navštívili.
KLIMATICKÉ PODMÍNKY
Měsíc/Teplota

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

Vzduch

25 °C

30 °C

32 °C

Voda

20 °C

25 °C

27 °C

32 °C

27 °C

24 °C

27 °C

24 °C

23 °C

DOPRAVA
Letecky z Prahy a Ostravy na Korfu s následným lodním transferem do Albánie
NAŠE DESTINACE

DOBA LETU

Saranda

110 min

MĚNA

ČAS

1 Albánský lek (LEK) = 0,2 Kč

Středoevropský čas (GMT +1)

| FAKULTATIVNÍ VÝLETY

62

Rezervujte na: 591 160 308 | 596 664 040 | 222 206 206 | www.kovotour.cz | www.travelfamily.cz

ALBÁNIE – Saranda

Hotel Aloha Beach

POLOHA
zrekonstruovaný rodinný hotel Aloha se nachází jen 10 min. chůze od
centra letoviska albánské riviéry – Sarandy, přímo u pláže.
VYBAVENÍ
recepce, restaurace, trezor na recepci (za poplatek), parkoviště, platební terminál na karty, WiFi.

2lůžkový pokoj typu Standard

UBYTOVÁNÍ
nově zařízené klimatizované 1lůžkové pokoje typu Economy bez
příplatku, 2lůžkové pokoje typu Standard orientované na mořskou
stranu s balkónem, 3lůžkové pokoje typu Standard orientované na
mořskou stranu s balkónem, rodinné 2ložnicové pokoje orientované na mořskou stranu s balkónem a s možností obsazení až 5 osobami (na vyžádání). Všechny pokoje mají vlastní soc. zařízení, fén,
chladničku, TV a WiFi.
STRAVOVÁNÍ
polopenze – snídaně a večeře formou bufetu.
light all inclusive – snídaně a večeře formou bufetu, servírovaný
oběd, k obědu jeden nápoj dle vlastního výběru, večer je pro Vás otevřen hotelový bar (cca 19:00-20:00) – neomezená konzumace nealkoholických a alkoholických nápojů místní výroby.
PLÁŽ
hotel se nachází přímo na oblázkové pláži, vstup do moře pozvolný,
plážový servis na hotelové pláži ZDARMA.

• LETECKY z Prahy
a Ostravy
• Přílet na Korfu
• Lodní a pohodlný
transfer na albánskou
pevninu
• Přímo u pláže
• Pro rodiny s dětmi
• Plážový servis
zdarma
• 1lůžkový pokoj
typu Economy
bez příplatku
• Doporučujeme

SPORT
vodní sporty dle místní nabídky (za poplatek).
CENA ZAHRNUJE
ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu,
zpáteční letenku, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy, základní palivový a emisní příplatek, služby
zástupce CK, pojištění proti úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ
komplexního cestovního pojištění včetně storna zájezdu. Využijte
cestovní pojištění pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

Pokoje:

Strava: polopenze / Light All
Inclusive
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Ostrava
Odletový den: pondělí

14 503 Kč*

od
os. / letecky / polopenze / 7 nocí
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz
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ALBÁNIE – Saranda

Villa E Bardhe

POLOHA
nachází se v letovisku Saranda, od centra města vzdálen cca 500 m.
Autobusová zastávka je v blízkosti.
VYBAVENÍ
recepce, lobby, restaurace, bar, zahrada, terasa, WiFi. Kadeřnictví,
půjčovna aut, parkoviště (vše za poplatek). Nákupní možnosti, bary,
noční kluby a restaurace v blízkosti.
UBYTOVÁNÍ
klimatizované 2lůžkové pokoje s možností přistýlky, vlastní soc. zařízení, TV, mini chladnička, fén, WiFi.
STRAVOVÁNÍ
polopenze – snídaně a večeře formou švédských stolů.
PLÁŽ
oblázková pláž přímo u hotelu s pozvolným vstupem do moře, plážový servis na hotelové pláži ZDARMA.
SPORT
vodní sporty na pláži, masáže, bowling a posilovna ve městě (vše za
poplatek).
CENA ZAHRNUJE
ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu,
zpáteční letenku, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy, základní palivový a emisní příplatek, služby
zástupce CK, pojištění proti úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ
komplexního cestovního pojištění včetně storna zájezdu. Využijte
cestovní pojištění pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

• LETECKY z Prahy
a Ostravy
• Přílet na Korfu
• Lodní a pohodlný
transfer na albánskou
pevninu
• Odlety každé pondělí
• Koupání v Jónském
moři
• Vodní sporty
• Plážový servis
zdarma
• Doporučujeme

Pokoje:

Strava: polopenze
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Ostrava
Odletový den: pondělí

14 503 Kč*

od
os. / letecky / snídaně / 7 nocí
AKCE POBYT ZDARMA
pro dítě do 11,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz
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ALBÁNIE – Saranda

Hotel Epirus

POLOHA
nachází se v letovisku Saranda od centra města vzdálen cca 1 km. Autobusová zastávka je v blízkosti, cca 500 m.
VYBAVENÍ
recepce, restaurace, dva bary, parkoviště, WiFi. Nákupní možnosti,
bary a restaurace v blízkosti.
UBYTOVÁNÍ
klimatizované 2lůžkové pokoje s možností dvou přistýlek, balkón,
vlastní soc. zařízení, TV, mini chladnička, fén, WiFi.
STRAVOVÁNÍ
polopenze – snídaně a večeře formou bufetu.
PLÁŽ
písečně-oblázková pláž přímo u hotelu, plážový servis na hotelové
pláži ZDARMA. Plážový bar.
SPORT
vybavení na grilování, vodní sporty na pláži, masáže, bowling a posilovna ve městě (vše za poplatek).
CENA ZAHRNUJE
ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu,
zpáteční letenku, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy, základní palivový a emisní příplatek, služby
zástupce CK, pojištění proti úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.

• LETECKY z Prahy
a Ostravy
• Přílet na Korfu
• Lodní a pohodlný
transfer na albánskou
pevninu
• Odlety každé pondělí
• Koupání v Jónském
moři
• Plážový servis
zdarma
• Zábava na dosah
• Vodní sporty
• Doporučujeme

MOŽNOST DOKOUPENÍ
komplexního cestovního pojištění včetně storna zájezdu. Využijte
cestovní pojištění pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

Pokoje:

Strava: polopenze
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Ostrava
Odletový den: pondělí

14 503 Kč*

od
os. / letecky / polopenze / 7 nocí
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz
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ALBÁNIE – Saranda

Hotel Titania

+

POLOHA rodinný hotel s příjemnou
atmosférou se nachází pár minut od
centra albánské riviéry – Sarandy.
Po malebné promenádě se dostanete
do centra města.
VYBAVENÍ recepce, restaurace, WiFi
v lobby i na pokoji.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové
a 3lůžkové pokoje s balkónem, vlastní
soc. zařízení, fén, TV, minibar. Pokoje s přímou či částečnou orientací na
mořskou stranu.
STRAVOVÁNÍ snídaně – formou bufetu, jsou podávány na střešní terase
s výhledem na celou Sarandu. Možnost dokoupení polopenze – snídaně
formou bufetu, servírované večeře v
blízké restauraci.
PLÁŽ písečná „Nová Pláž“ před hotelem, plážový servis ZDARMA.
SPORT kulturní a sportovní možnosti přímo v Sarandě, které je centrem
celé albánské riviéry. V okolí naleznete restaurace a kavárny.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
základní palivový a emisní příplatek,
služby zástupce CK, pojištění proti
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

Hotel Mano

• LETECKY z Prahy
a Ostravy
• Přílet na Korfu
• Lodní a pohodlný
transfer na albánskou
pevninu
• Odlety každé pondělí
• Koupání v Jónském
moři
• V blízkosti pláže
• Plážový servis
zdarma
• Zábava na dosah

Pokoje:

Strava: snídaně / polopenze
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Ostrava
Odletový den: pondělí

POLOHA nachází se v centru věhlasného letoviska Saranda, vzdálen jen
několik minut chůze od promenády
či přístavu.
VYBAVENÍ recepce, restaurace, malá venkovní zahrada s posezením, bar.
WiFi ve vyhrazených částech hotelu.
Parkování ZDARMA (nutná rezervace předem).
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje s balkónem, vlastní soc. zařízení, TV a WiFi. Možnost pokoje s
orientací na mořskou stranu za poplatek.
STRAVOVÁNÍ snídaně – formou bufetu.
PLÁŽ nejbližší pláž se nachází 50 m
před hotelem, plážový servis ZDARMA.
SPORT vodní aktivity na pláži, např. vodní skútr, padák (za poplatek).
Hotel leží na okraji promenády, která se táhne celým středem letoviska Saranda. Na promenádě se nachází mnoho restaurací, barů, kaváren či
několik klubů.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
základní palivový a emisní příplatek,
služby zástupce CK, pojištění proti
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

11 982 Kč*

od
os. / letecky / snídaně / 7 nocí
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz
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• LETECKY z Prahy
a Ostravy
• Přílet na Korfu
• Lodní a pohodlný
transfer na albánskou
pevninu
• Odlety každé pondělí
• Koupání v Jónském
moři
• Zábava na dosah
• Vodní sporty
• V blízkosti pláže
• Plážový servis
zdarma

Pokoje:

Strava: snídaně
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Ostrava
Odletový den: pondělí

11 982 Kč*

od
os. / letecky / snídaně / 7 nocí
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

ALBÁNIE – Saranda

Hotel Brilant

Hotel Seaside Saranda

POLOHA nachází se v klidné oblasti širšího centra letoviska Saranda,
od centra letoviska je vzdálen cca 10
– 15 min. chůze.
VYBAVENÍ recepce, lobby, restaurace, WiFi, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ prostorné klimatizované 2lůžkové pokoje s možností až
dvou přistýlek, SAT TV, balkón (za
poplatek), fén, minibar. Za poplatek
možnost pokoje Superior s výhledem
na mořskou stranu.
STRAVOVÁNÍ snídaně – formou bufetu.
PLÁŽ hotel se nachází u písečně-oblázkové pláže, plážový servis ZDARMA.
SPORT vodní aktivity na pláži, v okolí se nacházejí obchody, kavárny a restaurace. Letovisko je lemováno nádhernou promenádou, na které se
nachází velké množství restaurací
a barů. Nejbližší obchod je situován
50 m od hotelu, nejbližší restaurace specializující se na středomořskou
gastronomii se nachází 100 m od hotelu. Autobusová zastávka je umístěna 700 m od hotelu.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
základní palivový a emisní příplatek,
služby zástupce CK, pojištění proti
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

POLOHA nachází se v krásné zátoce
Jónského moře a má výhodnou polohu vzhledem k městu Saranda.
VYBAVENÍ vstupní hala s recepcí,
restaurace na střešní terase, WiFi v
lobby, bezplatné parkoviště, venkovní
prosklený panoramatický výtah.
UBYTOVÁNÍ 2lůžkové a 3lůžkové
pokoje, vlastní soc. zařízení, SAT TV,
telefon, chladnička, klimatizace, balkón s výhledem na mořskou stranu,
sejf (za poplatek).
STRAVOVÁNÍ snídaně – formou bufetu. Možnost dokoupení polopenze
– snídaně formou bufetu, večeře servírované.
PLÁŽ písečná pláž se nachází cca
80 m od hotelu, plážový servis (za
poplatek).
SPORT cca 20 minut od hotelu se
nachází archeologický park Butrint,
vodní sporty na pláži (za poplatek).
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
základní palivový a emisní příplatek,
služby zástupce CK, pojištění proti
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

• LETECKY z Prahy
a Ostravy
• Přílet na Korfu
• Lodní a pohodlný
transfer na albánskou
pevninu
• Odlety každé pondělí
• Koupání v Jónském
moři
• Klidné prostředí
• Plážový servis
zdarma
• Zábava na dosah

Pokoje:

Strava: snídaně

• LETECKY z Prahy
a Ostravy
• Přílet na Korfu
• Lodní a pohodlný
transfer na albánskou
pevninu
• Odlety každé pondělí
• Koupání v Jónském
moři
• V blízkosti pláže
• Vodní sporty

Pokoje:

Strava: snídaně / polopenze

Nocí: 7, 14

Nocí: 7, 14

Odlety: Praha, Ostrava
Odletový den: pondělí

Odlety: Praha, Ostrava
Odletový den: pondělí

12 798 Kč*

od
os. / letecky / snídaně / 7 nocí
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

12 369 Kč*

od
os. / letecky / snídaně / 7 nocí
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz
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ALBÁNIE – Saranda

Hotel Saranda International

Hotel Oasis

POLOHA nachází se přímo u pláže,
1,5 km od centra známého letoviska Saranda. Starověké město Butrint
je vzdálené 20 minut jízdy a historický hrad Gjirokastër se nachází cca
54 km od hotelu.
VYBAVENÍ recepce, restaurace s barem, střešní terasa s výhledem na
moře, dětské hřiště, fotbálek, volejbalové hřiště, fitness, úschovna zavazadel.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje s možností až jedné přistýlky s balkónem, vlastní soc. zařízení,
WiFi, TV, telefon, sejf (za poplatek),
chladnička, fén.
STRAVOVÁNÍ snídaně – formou bufetu. Možnost dokoupení polopenze
– snídaně formou bufetu, večeře servírované.
PLÁŽ hotelová oblázková pláž se
nachází cca 80 m od hotelu, plážový
servis (za poplatek).
SPORT vodní sporty na pláži, dětské hřiště, fotbálek, volejbalové hřiště, fitness.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
základní palivový a emisní příplatek,
služby zástupce CK, pojištění proti
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

POLOHA nachází se v jižní části letoviska Saranda, v jeho širším centru. Vzdálen je 20 min. chůze od centra letoviska.
VYBAVENÍ recepce, restaurace, bar,
výtah, WiFi ve vyhrazených částech
hotelu (za poplatek). Parkování (za
poplatek).
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje s balkónem, vlastní soc. zařízení, fén, chladnička, SAT TV. Pokoj
orientovaný na mořskou stranu (za
poplatek).
STRAVOVÁNÍ snídaně – bohatá kontinentální snídaně.
PLÁŽ hotel se nachází cca 200
m od oblázkové pláže. Plážový servis
(za poplatek).
SPORT vodní sporty na pláži (za poplatek). V okolí se nacházejí obchody,
kavárny a restaurace.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
základní palivový a emisní příplatek,
služby zástupce CK, pojištění proti
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

• LETECKY z Prahy
a Ostravy
• Přílet na Korfu
• Lodní a pohodlný
transfer na albánskou
pevninu
• Odlety každé pondělí
• Koupání v Jónském
moři
• Vodní sporty
• Fitness
• Zábava na dosah

Pokoje:

• Přílet na Korfu
• Lodní a pohodlný
transfer na albánskou
pevninu
• Odlety každé pondělí
• Koupání v Jónském
moři
• V blízkosti pláže
• Zábava na dosah

Pokoje:

Strava: snídaně / polopenze

Strava: snídaně

Nocí: 7, 14

Nocí: 7, 14

Odlety: Praha, Ostrava
Odletový den: pondělí

Odlety: Praha, Ostrava
Odletový den: pondělí

12 625 Kč*

od
os. / letecky / snídaně / 7 nocí
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz
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• LETECKY z Prahy
a Ostravy
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12 994 Kč*

od
os. / letecky / snídaně / 7 nocí
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

ALBÁNIE – Ksamil

Hotel Heksamil

+

POLOHA
zrekonstruovaný rodinný hotel Heksamil leží 180 m od pláže v klidné oblasti poloostrova Ksamil a nabízí nádherné pláže a klidné prostředí, kde Vám nebude nic chybět. V blízkosti hotelu se nachází velká promenáda s kavárnami a restauracemi. Vzdálenost do Sarandy je
cca 25 min autobusem.
VYBAVENÍ
recepce, restaurace, bazén, lehátka u bazénu ZDARMA, WiFi v lobby.
UBYTOVÁNÍ
klimatizované 2lůžkové pokoje s možností až jedné přistýlky s balkónem, vlastní soc. zařízení, fén, sušák, TV, minibar.
STRAVOVÁNÍ
polopenze – snídaně a večeře formou bufetu. Možnost dokoupení plné penze – snídaně a večeře formou bufetu, obědy servírované.
PLÁŽ
písečně-oblázková pláž se nachází 180 m od hotelu, písečná pláž
s pozvolným vstupem do moře cca 600 m, plážový servis (za poplatek).
SPORT
v blízkosti hotelu se nachází velká promenáda, která vede podél celého pobřeží.

• LETECKY z Prahy
a Ostravy
• Přílet na Korfu
• Lodní a pohodlný
transfer na albánskou
pevninu
• Odlety každé pondělí
• Koupání v Jónském
moři
• Pro rodiny s dětmi
• Klidné prostředí
• Zábava na dosah
• Doporučujeme

CENA ZAHRNUJE
ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu,
zpáteční letenku, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy, základní palivový a emisní příplatek, služby
zástupce CK, pojištění proti úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.

Pokoje:

MOŽNOST DOKOUPENÍ
komplexního cestovního pojištění včetně storna zájezdu. Využijte
cestovní pojištění pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

Strava: polopenze /
plná penze
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Ostrava
Odletový den: pondělí

13 649 Kč*

od
os. / letecky / polopenze / 7 nocí
AKCE POBYT ZDARMA
pro dítě do 8,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz
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ALBÁNIE – Ksamil

Hotel 6 Milje

POLOHA hotel se nachází v centru
poloostrova Ksamil, který je věhlasný
pro své malebné zátoky a skvělé podmínky pro koupání. Leží 15 km od albánského přístavu v Sarandě.
VYBAVENÍ recepce, restaurace, bar
u bazénu, WiFi ve vyhrazených částech hotelu, výtah. Směnárna na recepci, parkování ZDARMA (nutná
rezervace předem). Úschovna zavazadel.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové
pokoje s balkónem, vlastní soc. zařízení, SAT TV, telefon, sušák na prádlo.
STRAVOVÁNÍ plná penze – snídaně, obědy a večeře formou bufetu.
ALL INCLUSIVE – místní alkoholické
a nealkoholické nápoje.
PLÁŽ nejbližší pláž se nachází cca
280 m od hotelu, plážový servis (za
poplatek). V oblasti se nacházejí písečné i oblázkové pláže.
SPORT vodní aktivity na pláži, např.
vodní skútr, padák (za poplatek). Doporučujeme zaplatit si transfer malou lodí na jeden z přilehlých ostrovů
v zátoce (za poplatek).
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
základní palivový a emisní příplatek,
služby zástupce CK, pojištění proti
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

Hotel Mare

• LETECKY z Prahy
a Ostravy
• Přílet na Korfu
• Lodní a pohodlný
transfer na albánskou
pevninu
• Odlety každé pondělí
• Koupání v Jónském
moři
• All Inclusive
• Vodní aktivity

Pokoje:

Strava: plná penze /
All Inclusive
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Ostrava
Odletový den: pondělí

POLOHA hotel leží v severní části poloostrova Ksamil, v blízkém sousedství s hotelem Heksamil. Nachází se 13 km od albánského přístavu
v Sarandě a zároveň jen 4 km od světové památky – starodávného města
Butrint (UNESCO).
VYBAVENÍ recepce, restaurace, bar,
WiFi ve vyhrazených částech hotelu, výtah, parkování ZDARMA (nutná rezervace předem). Úschovna zavazadel.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje s balkónem, vlastní soc. zařízení, TV. Rodinné pokoje – na vyžádání.
STRAVOVÁNÍ snídaně – formou bufetu.
PLÁŽ nejbližší pláž je vzdálena
150 m od hotelu, plážový servis (za
poplatek). V oblasti se nacházejí písečné i oblázkové pláže.
SPORT hotel se nachází v blízkosti
promenády, která vede podél celého
pobřeží poloostrova Ksamil a je lemována množstvím kaváren, barů a restaurací.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
základní palivový a emisní příplatek,
služby zástupce CK, pojištění proti
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

14 991 Kč*

od
os. / letecky / plná penze / 7 nocí
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz
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• LETECKY z Prahy
a Ostravy
• Přílet na Korfu
• Lodní a pohodlný
transfer na albánskou
pevninu
• Odlety každé pondělí
• Koupání v Jónském
moři
• V blízkosti pláže
• Zábava na dosah

Pokoje:

Strava: snídaně
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Ostrava
Odletový den: pondělí

12 369 Kč*

od
os. / letecky / snídaně / 7 nocí
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

ALBÁNIE – Ksamil

Hotel Class

Hotel Delight

POLOHA hotel se nachází v širším centru poloostrova Ksamil, který je věhlasný pro své malebné zátoky a skvělé podmínky pro koupání.
Leží 14 km od albánského přístavu v
Sarandě.
VYBAVENÍ recepce, restaurace, bar,
WiFi ve vyhrazených částech hotelu, výtah, parkování ZDARMA (nutná rezervace předem). Úschovna zavazadel.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové
pokoje s balkónem, vlastní soc. zařízení, SAT TV, telefon, chladnička.
Rodinné 2ložnicové pokoje – na vyžádání.
STRAVOVÁNÍ snídaně – formou bufetu.
PLÁŽ nejbližší pláž je vzdálena
350 m od hotelu, plážový servis (za
poplatek). V oblasti se nacházejí písečné i oblázkové pláže.
SPORT vodní aktivity na pláži, např.
vodní skútr, padák (za poplatek). Doporučujeme zaplatit si transfer malou lodí na jeden z přilehlých ostrovů
v zátoce (za poplatek).
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
základní palivový a emisní příplatek,
služby zástupce CK, pojištění proti
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

POLOHA hotel leží přímo u nejkrásnější zátoky poloostrova Ksamil. Nachází se uprostřed několika písečných nebo oblázkových pláží. Leží
16 km od albánského přístavu v Sarandě.
VYBAVENÍ recepce, restaurace, bar,
WiFi ve vyhrazených částech hotelu,
výtah, parkování ZDARMA (nutná rezervace předem), terasa.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové
pokoje s balkónem, vlastní soc. zařízení, SAT TV, chladnička.
STRAVOVÁNÍ snídaně – formou bufetu.
PLÁŽ nachází se jen 30 m před hotelem, plážový servis (za poplatek).
V oblasti se nacházejí písečné i oblázkové pláže.
SPORT vodní aktivity na pláži, např. vodní skútr, šlapadla, veslice (za
poplatek). Doporučujeme zaplatit si
transfer malou lodí na jeden z přilehlých ostrovů v zátoce (za poplatek).
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
základní palivový a emisní příplatek,
služby zástupce CK, pojištění proti
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

• LETECKY z Prahy
a Ostravy
• Přílet na Korfu
• Lodní a pohodlný
transfer na albánskou
pevninu
• Odlety každé pondělí
• Koupání v Jónském
moři
• Vodní sporty
• V blízkosti pláže

Pokoje:

Strava: snídaně
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Ostrava
Odletový den: pondělí

12 369 Kč*

od
os. / letecky / snídaně / 7 nocí
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

• LETECKY z Prahy
a Ostravy
• Přímo u pláže
• Vodní sporty
• Přílet na Korfu
• Lodní a pohodlný
transfer na albánskou
pevninu
• Odlety každé pondělí
• Koupání v Jónském
moři

Pokoje:

Strava: snídaně
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Ostrava
Odletový den: pondělí

14 991 Kč*

od
os. / letecky / snídaně / 7 nocí
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz
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VÝLETY V ALBÁNII – DURRËS
Kam v Albánii na výlet
Tyto výlety doporučujeme zakoupit již v České
republice u našich autorizovaných smluvních
prodejců. Výlety lze zakoupit také v Albánii u našich delegátů.

VLORA - LODNÍ VÝLET

Cesta do Vlóry, města, kde byla vyhlášena 28. listopadu 1912 nezávislost země na Osmanské říši.
Procházka centrem města skrz Náměstí Vlajky
s monumentálním pomníkem nezávislosti. Následuje cesta do přístavu, odkud poplujeme lodí
směrem k ostrovu Sazan (dříve vojenská základna) a na závěr navštívíme pláž na poloostrově
Karaburun.
Cena zahrnuje: transfer, průvodce, místní taxy.
Cena nezahrnuje: stravování, vstupy.

POGRADEC / SAINT NAUM /
OHRID

Odjezd od hotelu, cesta do Pogradce, města dominujícího u jižního cípu jezera Ohrid obklopeného poli a malebnými horami. Cesta skrz albánské
národní parky, horské průsmyky a horské říčky.
Poté pokračujeme ke klášteru sv. Nauma posazenému na skalnatém výběžku nad jezerem. Sv.
Naum byl léčitel a tvůrce zázraků z 10. století.
Jeho díla je možné vidět v podobě fresek uvnitř
kaple, která je věnovaná archandělům Michaelovi
a Gabrielovi. Zároveň byl žákem Cyrila a Metoděje. Můžete obdivovat fresky nebo jít k pramenům
řeky Černý Drin, která se vlévá do jezera Ohrid.
Volitelný oběd v místní restauraci a poté následuje cesta do samotného Ohridu (UNESCO). Prohlídka zahrnuje návštěvu soch Cyrila a Metoděje
a poté budeme pokračovat k Dolní bráně a národnímu muzeu v Ohridu. Prohlídka pokračuje
ke kostelu sv. Sophie, římskému amfiteátru, horní
bráně a kostelu Sv. Klementa. Návštěva Samoilovy pevnosti a závěrem procházka skrz ohridské
tržiště.
Cena zahrnuje: dopravu, průvodce po celý výlet,
místní taxy.
Cena nezahrnuje: volitelný oběd a vstupné
do Ohridu - kostel Sv. Sofia (1,65 EUR), kostel Sv.
Klementa (1,65 EUR) a kláštera svatého Nauma
(1,65 EUR).

TIRANA / KRUJA

Odjezd od hotelu, prohlídka Kruje. Jedná se
o nádhernou horskou pevnost, která je zároveň
místem narození Gjergji Kastrioti Skenderbega
(albánského národního hrdiny), ležící více než

horská pevnost Kruja

Berat (UNESCO)
600 m n. m. Návštěva hradu postaveného během
5. až 6. století. Nad Krují ční 9 věží, které během
války sloužily pro pozorování a k poplachu při
útoku nepřátel. V celém areálu pevnosti lze dosud
nalézt pozůstatky původních domů. Uvnitř hradu
se také nachází muzeum Skanderbega. Město
je vyhlášeno tradičním bazarem, který je zároveň hlavním koridorem k pevnosti. Jeho největší
zvláštností jsou dřevěné obchody. Zde si můžete
zakoupit výrobky tradiční ruční práce jako je filigrán, stříbro, vlněné koberce a další zajímavosti
orientované na bývalé hlavního město Albánie.
Mají zde opravdu vše, je to jedno ze dvou míst
v Albánii orientováno na turisty. Poté se autokarem (cca 45 min.) přesuneme do hlavního města.
Návštěva Náměstí Matky Terezy, Hodžova domu,
mauzolea. Návštěva Národního historického
muzea dle časových možností. Návštěva symbolu města Tirana - věže s hodinami s 200letou
historií, jejíž výstavba se datuje do let 1821-1822.
Návštěva mešity Ethem Bey. U této mešity se
nachází věž vysoká 9 m a široká 2,25 m, složená
z 37 řad kamenů. V některých kamenech jsou vyryty geometrické tvary a rostlinné motivy typické
pro Albánii.
Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, místní taxy.
Cena nezahrnuje: volitelný oběd a vstupné
do Národního historického muzea Tirana (2 EUR),
muzea v Kruji (2 EUR) a vstupné do pevnosti
v Kruji (0,80 EUR).

ARDENICA A BERAT –
MĚSTO TISÍCE OKEN

Odjezd od hotelu, návštěva města Berat (památka UNESCO). Návštěva pevnosti, která je postavena na skalnatém kopci na levém břehu řeky
Osum. Pevnost Berat, je stále impozantní a to
nejen rozlohou pevnosti, která je dosud obydlená
a poskytuje nekonečné výhledy. Berat znamená
ve slovanských jazycích „Bílé Město“, z čehož
můžeme odvodit převažující barvu nejen ve městě, ale především pevnosti, která je vybudována
z bílého kamene. Obyvatelé pevnosti byli křesťané - stálo zde 20 kostelů (většina postavena
ve 13. století) a pouze dvě mešity, které sloužily
turecké posádce. Bohužel pevnost se neubránila
bombardování za doby II. světové války a mešity
vzaly za své. Volitelný oběd v tradiční restauraci.
Návštěva Katedrály Nanebevzetí Panny Marie,
která byla zrenovována. Nyní se zde nachází muzeum věnované památce malíře Onufriho, který
patří mezi jednoho z nejlepších malířů 16. století,
„maloval“ především ikony. Návštěva Onufriho
muzea s průvodcem, kde najdete jeho díla, díla
jeho syna Nikoly a díla dalších malířů. Dále je zde
mnoho ikon a některé příklady náboženské stří-

brnické práce (posvátné nádoby, kryty a pouzdra náboženských knih, kodexy), především však
pozlacený ikonostas, který je dominantou celého
muzea, respektive katedrály. Přesun do městské
části, procházka spletitými uličkami Mangalemu,
společná návštěva královské mešity (postavena
v roce 1417 během turecké okupace), případně
pravoslavného kostela v Beratu a americké univerzity.
Cestou nazpět se zastavíme v Cobovu vinohradu,
kde budete moci ochutnat 4 druhy albánského
vína. Poslední zastávkou je vyhlášený klášter Ardenica, kde se oženil Skanderbeg a kde jsou dochovány nádherné dobové fresky.
Cena zahrnuje: dopravu, místního průvodce,
místní taxy.
Cena nezahrnuje: volitelný oběd, vstupy do Berat a Onufri muzea.

KAJAKEM KOLEM HRADU
NA MYSU KEPI I RODONIT

Pouze z Durrës nabízíme jedinečnou možnost
obeplout na kajaku dříve nejvýznamnější Skanderbegův opěrný bod na pobřeží – hrad na mysu
Kepi i Rodonit. Užijete si plavbu nádherným prostředím se zastávkou na místní pláži.
Cena zahrnuje: transfer, průvodce, místní taxy.
Cena nezahrnuje: stravování, vstupy.

JEEP SAFARI

Ideální zážitek pro milovníky přírody. Cesta vede
podél pobřeží Cape i Rodoni nebo do přímořské
laguny, kde budete moci zahlédnout světově
ohroženou populaci pelikána kadeřavého.
Cena zahrnuje: transfer, průvodce, místní taxy.
Cena nezahrnuje: stravování, vstupy.

ALBÁNSKÝ VEČER

Tradiční albánský večer doprovázen v rytmu balkánské hudby a variacemi vystoupení albánských
tanečníků. Výborná příležitost ochutnat místní
středomořskou kuchyni a domácí víno.
Cena zahrnuje: transfer, průvodce, místní taxy.
Cena nezahrnuje: stravování, vstupy.

DURRËS - LIKÉRKA KOŇAKU
SKANDERBEU

Odjezd od hotelu do části města Durrës, ve kterém se nachází nejstarší tradiční fabrika v Albánii
„Gjergj Kastrioti Skanderbeu“, která byla založena v roce 1933. Zde můžete ochutnat výborný
Skanderbeuský koňak, značka, která je známá
od dob komunismu, tradiční albánské pití, které je
významné svou jedinečnou chutí a kvalitou. Poté
následuje prohlídka anticko-řecko-románského
přístavu – město Dyrrachium. Návštěva amfiteátru, který byl postaven ve 2. st. n. l.. Budete
mít možnost se podívat na polychromatický mozaikový zvon v Durrësu. Tento zvon byl nalezen
pod obydlenou částí města. Nabízíme možnost
návštěvy archeologického muzea, které je v bezprostřední blízkosti moře. Tato návštěva umožní
návštěvníkům poznat blíž město Durrës a jeho
antickou historii i jeho kořeny.
Cena zahrnuje:
dopravu, průvodce, vstup
do fabriky „Gjergj Kastrioti Skanderbeu“
Cena nezahrnuje: volitelný oběd, vstup do amfiteátru, vstup do archeologického muzea.

Program výletů je orientační, s podrobným programem Vás seznámí delegát na místě. Výlety jsou organizovány místním obchodním partnerem a za předpokladu dostatečného zájmu účastníků. Změna programu vyhrazena.
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VÝLETY V ALBÁNII – SARANDA
Kam v Albánii na výlet
Tyto výlety doporučujeme zakoupit již v České
republice u našich autorizovaných smluvních
prodejců. Výlety lze zakoupit také v Albánii u našich delegátů.

STAROVĚKÉ MĚSTO BUTRINT
(UNESCO)

Cestou z hotelu překročíme řeku Bistrici, skalní
soutěsku Tsouka a širokou planinu Vurgu, která
obklopuje samotné pozůstatky Řecko–římského města Butrint, jež je od roku 2005 památkou
UNESCO. Butrint je obklopen přímo fascinujícím prostředím jezer a soutěsek, můžete spatřit množství divokých ptáků, motýlů, zajímavou
flóru a také několik úrovní historie na jednom
místě. Založen byl v době bronzové řeckým králem, který jej později využíval jako základnu své
expanze na severozápad – Řím. V 6. století z něj
udělali svoji provincii a důležitý přístav Římané,
Byzantinci či Benátčané. Benátčané město opevnili hradbami před tureckými nájezdy. Butrint
patří k nejzajímavějším archeologickým místům
v celém středomoří, je totiž doslova křižovatkou,
kde se mísily všechny středomořské civilizace.
Naleznete zde divadlo, veřejné lázně, akropoli
i muzeum.
Cena zahrnuje: transfer, průvodce, místní taxy.
Cena nezahrnuje: stravování, vstupy.

Gjirokastra (UNESCO)

Gjirokastra (UNESCO)

MODRÉ OKO & VINAŘSTVÍ

Na tomto výletu navštívíme krásný hrad Lekuresi, který se tyčí v místním pohoří a poskytuje
nádherný panoramatický výhled do širého okolí
Sarandy. V průběhu prohlídky hradu bude krátké
vystoupení místního folklóru. Posléze následuje
přesun do státem chráněné přírodní rezervace
Blue Eye (Modré oko, Siri i kalter), kde pramení
místní řeka se specifickým zabarvením. Následně se dostáváme ke klášteru Mesopotami, jehož
počátky sahají až do 13. století. Klášter byl v 17.
století rekonstruován. Cestou si můžete načerpat svěží vodu z horských pramenů. Poslední zastávkou je návštěva rodinného vinohradu „Isak“
ve vesnici Vrioni. Židovská komunita zde našla
útočiště od 2. světové války a vyrábí mimo jiné
rakii.
Cena zahrnuje: transfer, průvodce, místní taxy.
Cena nezahrnuje: stravování, vstupy.

GJIROKASTRA (UNESCO) & DŮM
BABAMETO

Projížďka klimatizovaným autobusem (cca 80
min) albánskou krajinou a pohořím, poté příjezd
do architektonického skvostu jižní Albánie – města Gjirokastra. O malebném městě Gjirokastra se
prameny poprvé zmiňují ve 13. století, dnešní tvář
dostalo město především z dob turecké okupace. Na rozdíl od mnoha jiných albánských měst,
Gjirokastra za této éry vzkvétá a stává se samosprávním centrem jižní Albánie. V dobách komunismu dostává statut památkové rezervace, díky
němuž můžeme obdivovat její krásy i dnes. Gjirokastra je vskutku perlou otomanské architektury
v zemi. Navštívíme starý bazar, Obelisk – z jehož
výhledu budete mít celé město jako na dlani. Pokračujeme do domu Babameto – původně z roku
1885. Dům je typickým příkladem místního kulturního dědictví. Dostaneme napít místní tradiční
kávy, rakie a typické albánské svačiny „Qifqiqi“.
Cena zahrnuje: transfer, průvodce, místní taxy.
Cena nezahrnuje: stravování, vstupy.

ALBÁNSKÝ VEČER – POLYFONIE
& FOLKLÓR

Příjezd do hradu Lekuresi, situovaném na kopci nad Sarandou. Hrad pochází ze 17. století a je
600 m n. m. Díky impozantnímu výhledu budeme
moct obdivovat soutok Jaderského a Jónského moře a samozřejmě samotný ostrov Korfu.
K hudbě a tanci bude hrát albánská polyfonie, budete mít příležitost naučit se tradiční tance. Spolu s místním vínem a drobným občerstvením je to
záruka dobré zábavy.
Cena zahrnuje: transfer, průvodce, místní taxy.
Cena nezahrnuje: stravování, vstupy.

Butrint (UNESCO)
Butrint (UNESCO)
Modré oko

albánský večer

Modré oko

Program výletů je orientační, s podrobným programem Vás seznámí delegát na místě. Výlety jsou organizovány místním obchodním partnerem a za předpokladu dostatečného zájmu účastníků. Změna programu vyhrazena.
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BULHARSKO

| NEKONEČNÉ PÍSEČNÉ PLÁŽE

ÚVODNÍ STR...

ETOVISKY

Bulharsko láká klienty dlouhými písečnými
plážemi s jemným zlatavým pískem, bohatou
historií, výbornou bulharskou kuchyní
a každoročně se zvyšující úrovní služeb.
Bulharsko je tou správnou volbou pro klienty,
kteří preferují cenově příznivou dovolenou
v bezpečné destinaci. Doporučujeme vybírat
z pestré škály hotelů na Slunečném pobřeží
a Zlatých Pískách z nabídky TRAVEL FAMILY.

BULHARSKO

Letecky každý čtvrtek do Burgasu
z Prahy, Brna a Ostravy
Letecky každou neděli do Varny
z Prahy
 nimační program s českými
A
animátory pro malé i větší děti
Dovolená pro seniory

Zlaté Písky
Sv. Konstantin
Varna

Slunečné pobřeží
Nessebar
Burgas
Sozopol
Primorsko
Lozenec

ZLATÉ PÍSKY
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BULHARSKO
Bulharsko se nachází v jihovýchodní Evropě na pobřeží Černého
moře. Sousedí s Rumunskem, Srbskem, Makedonií, Řeckem
a Tureckem. Od roku 2007 je součástí Evropské unie.
Bulharsko je velmi oblíbenou destinací pro letní dovolenou
už celá desetiletí. Kdo však tuto krásnou zemi nenavštívil
v posledních letech, bude velmi překvapen, jak moc se zvedla úroveň nabízeného ubytování a služeb pro turisty. Po celém
pobřeží najdete spoustu nových kvalitních hotelů a restaurací,
kde navíc často mají jídelní lístky i v češtině.
Hledáte-li spoustu zábavy, bude pro Vás Bulharsko tou správnou
volbou. Ještě stále jsou ceny podobné jako u nás a na mnohých
místech dokonce i levnější. Navíc Bulharsko nabízí nejen více než
350 km dlouhé pobřeží s krásnými plážemi, ale také spoustu
možností sportovního vyžití, bohatý noční život, historické památky, jedinečný folklor a v neposlední řadě také výbornou bulharskou kuchyni. Ta je ovlivněna zvláštní kombinací středoevropské,
balkánské, turecké a řecké kuchyně. A rozhodně stojí za to ji
ochutnat. Vyzkoušejte například pravý šopský salát, boršč, tarator, balkánský sýr, kavarmu, musaku, atd. Celkově se bulharská
kuchyně skládá z velkého množství zeleniny, masa a samozřejmě
ryb a plodů moře (především v přímořských oblastech).

HISTORICKÝ NESSEBAR

DELFINÁRIUM VE VARNĚ

HISTORICKÝ NESSEBAR

Pláže jsou v Bulharsku dlouhé, široké a písečné s jemným zlatavým
pískem a s pozvolným vstupem do moře, které jsou ideální také pro
malé děti či neplavce. Řada bulharských pláží získala tzv. Modrou
vlajku, ocenění, které je synonymem kvality a čistoty.

Milovníci vína jistě ocení širokou nabídku velmi oblíbených místních vín a přátelskou pohostinnost a vstřícnost místních obyvatel.
Ne každý také ví, že Bulharsko je zemí s vysokým počtem památek
zapsaných v seznamu UNESCO. A protože se v Bulharsku během
jeho dějin vystřídalo hodně kultur, můžete zde najít opravdu
různorodé památky.

Bulharsko je ideálním místem pro strávení Vaší báječné dovolené.

KLIMATICKÉ PODMÍNKY
Měsíc/Teplota

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

Vzduch

27 °C

30 °C

32 °C

33 °C

30 °C

25 °C

Voda

20 °C

24 °C

27 °C

27 °C

24 °C

21 °C

MĚNA

ČAS

1 LEVA/100 stotinek (1 LEVA = cca 14 Kč)

+ 1 hod. středoevrop. času (GMT +2 hod.)

Ceník potravin, zboží a jídel v obchodech a restauracích:
chléb
• 250 g másla
• 1 l mléka
• 1 ks sladkého pečiva
• 1 l ovocného džusu
• pivo (láhev)
• 1 l minerálky
• 2 l Fanta/Cola

od 13 Kč
od 27 Kč
od 25 Kč
od 8 Kč
od 26 Kč
od 15 Kč
od 20 Kč
od 50 Kč

• 1 l bílé/červené víno
• 1 kg rajčat/paprik

od 50 Kč
od 18 Kč

• hlavní jídlo
• pizza
• hamburger
• ovocný džus
• 2,5 dcl minerální vody

od 80 Kč
od 50 Kč
od 40 Kč
od 20 Kč
od 15 Kč

• vinný střik (2 dcl)
• točené pivo
• 1 l vína
• 3 cl místního alk. nápoje
• káva
• míchaný salát

od 30 Kč
od 25 Kč
od 50 Kč
od 20 Kč
od 25 Kč
od 35 Kč
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BULHARSKO – Nessebar

Hotel Kamenec Club

+

POLOHA
nachází se v nové části letoviska Nessebar, 100 m od pláže.
VYBAVENÍ
recepce, restaurace, tři výtahy, lobby bar, bar u bazénu, tři venkovní
bazény, lehátka a slunečníky u bazénů ZDARMA, WiFi v lobby ZDARMA, sejf na recepci (za poplatek), dětské hřiště, parkoviště ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ
klimatizované 2lůžkové pokoje s možností až jedné přistýlky s balkónem, vlastní soc. zařízení, SAT TV, chladnička, SOS tlačítko. V hotelu
k dispozici také rodinná studia s možností až dvou přistýlek.

rodinné studio

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE – snídaně (8:00 – 10:00), obědy (12:30 – 14:00) a večeře (18:30 – 20:00) formou bufetu. Snack a cukrovinky (10:30 –
11:30). Odpolední snack a zmrzlina (15:30 – 17:00). Nealkoholické nápoje, káva, čaj, alkoholické nápoje místní výroby, pivo a víno (10:00
– 22:00).
PLÁŽ
dlouhá, prostorná, písečná pláž cca 100 m od hotelu, plážový servis
na pláži (za poplatek).

• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy
• Přílet do Burgasu
• Rychlý a pohodlný
transfer cca do
hodiny
• Koupání v Černém
moři
• Animační program
v češtině
• Vhodný pro rodiny
s dětmi
• Hit sezóny 2019

SPORT
možnost vodních sportů na pláži (za poplatek). V docházkové vzdálenosti do 5 minut najdete spoustu obchůdků, restaurací, barů a dalších možností k dennímu i nočnímu vyžití.
CENA ZAHRNUJE
ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu,
zpáteční letenku, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy, základní palivový a emisní příplatek, služby
zástupce CK, pojištění proti úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ
komplexního cestovního pojištění včetně storna zájezdu. Využijte
cestovní pojištění pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

Pokoje:

Strava: All Inclusive
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: čtvrtek

10 591 Kč*

od
os. / letecky / All Inclusive / 7 nocí
AKCE POBYT ZDARMA
pro dítě do 6,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz
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BULHARSKO – Nessebar

Penzion Casa Zdrava

Penzion Preslav +

POLOHA
nachází se v nové části Nessebaru,
v okolí naleznete spousta obchůdků,
restaurací, taveren a dalších atrakcí. Letiště v Burgasu je vzdáleno cca
30 km.

POLOHA
nachází se 250 m od písečné pláže v nové části Nessebaru, cca 1,5 km
od historického Nessebaru.

VYBAVENÍ
restaurace, terasa s výhledem na moře, WiFi ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ
klimatizované 2lůžkové pokoje
s možností až jedné přistýlky s balkónem, vlastní soc. zařízení, SAT TV,
varná konvice.
Klimatizované dvoupokojové apartmány: 2lůžkové s možností až dvou
přistýlek (ideální pro rodiny s dětmi), vlastní soc. zařízení, SAT TV, varná konvice.
STRAVOVÁNÍ
bez stravy. Možnost dokoupení snídaní nebo polopenze.
PLÁŽ
severní pláž je vzdálena cca 350 m
od penzionu, jižní pláž cca 15 minut
chůze. Obě pláže jsou písečné s pozvolným vstupem do moře, plážový
servis (za poplatek).
SPORT
možnost vodních sportů na pláži (za poplatek). V docházkové vzdálenosti do 5 minut najdete spoustu
obchůdků, restaurací, barů a dalších
možností k dennímu i nočnímu vyžití.
CENA ZAHRNUJE
ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní
a bezpečnostní taxy, základní palivový a emisní příplatek, služby zástupce
CK, pojištění proti úpadku dle zákona
159/99Sb, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ
komplexního cestovního pojištění
včetně storna zájezdu. Využijte cestovní pojištění pro dítě ZDARMA –
viz str. 3.

• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy
• Přílet do Burgasu
• Rychlý a pohodlný
transfer cca do
hodiny
• Koupání v Černém
moři
• Písečná pláž
s pozvolným vstupem
do moře
• Výhodná cena
• Možnost dokoupení
stravování
• Doporučujeme

Pokoje:

Strava: bez stravy /
snídaně / polopenze
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: čtvrtek

9 808 Kč*

od
os. / letecky / bez stravy / 7 nocí
AKCE POBYT ZDARMA
pro dítě do 5,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

VYBAVENÍ
restaurace, terasa.
UBYTOVÁNÍ
2lůžkové pokoje s možností až jedné
přistýlky, vlastní soc. zařízení, chladnička, TV, rychlovarná konvice, WiFi
ZDARMA.
STRAVOVÁNÍ
polopenze – kontinentální snídaně,
servírovaná večeře.
PLÁŽ
dlouhá písečná pláž se nachází cca
250 m od penzionu, plážový servis
(za poplatek).
SPORT
na blízké Slunečné pobřeží jezdí
v pravidelných intervalech místní doprava a turistický vláček. V Nessebaru se nachází aquapark a lunapark,
což ocení především rodiny s dětmi. Na pláži naleznete také tobogány
a atrakce pro děti. Možnost vodních
sportů (za poplatek).
CENA ZAHRNUJE
ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní
a bezpečnostní taxy, základní palivový a emisní příplatek, služby zástupce
CK, pojištění proti úpadku dle zákona
159/99Sb, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ
komplexního cestovního pojištění
včetně storna zájezdu. Využijte cestovní pojištění pro dítě ZDARMA –
viz str. 3.

• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy
• Přílet do Burgasu
• Rychlý a pohodlný
transfer cca do
hodiny
• Odlety každý čtvrtek
• Koupání v Černém
moři
• Písečná pláž
s pozvolným vstupem
do moře
• Oblíbené letovisko
• Výhodná cena

Pokoje:

Strava: polopenze
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: čtvrtek

9 210 Kč*

od
os. / letecky / polopenze / 7 nocí
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz
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BULHARSKO – Nessebar

Vila Krastev +

POLOHA nachází se v letovisku
Nessebar nedaleko centra, 1,5 km od
staré části města.
VYBAVENÍ recepce, rychlovarná
konvice, chladnička, WiFi, restaurace
cca 250 m od penzionu.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové
pokoje s možností až jedné přistýlky,
vlastní soc. zařízení, balkón, SAT TV.
STRAVOVÁNÍ bez stravy. Možnost
dokoupení servírované snídaně nebo polopenze v blízké restauraci s výhledem na historický Nessebar (cca
250 m).
PLÁŽ široká písečná pláž vzdálena
cca 200 m.
SPORT v Nessebaru se nachází
aquapark a lunapark. V blízkosti jsou
obchody, restaurace, bary a nákupní
možnosti. Do blízkého letoviska Slunečné pobřeží jezdí v pravidelných intervalech místní doprava a turistický vláček.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
základní palivový a emisní příplatek,
služby zástupce CK, pojištění proti
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

Hotel Vanini

• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy
• Přílet do Burgasu
• Rychlý a pohodlný
transfer cca do
hodiny
• Odlety každý čtvrtek
• Koupání v Černém
moři
• Písečná pláž
s pozvolným vstupem
do moře
• Oblíbené letovisko
• WiFi
• Možnost dokoupení
stravování

Pokoje:

POLOHA nachází se v letovisku
Nessebar, v blízkosti centra. Hotel určený pro nenáročnou klientelu a pro
klienty, kteří vyhledávají klid a rodinnou atmosféru.
VYBAVENÍ recepce, hlavní restaurace, WiFi.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové
pokoje s možností až jedné přistýlky,
vlastní soc. zařízení, balkón, TV, minibar, telefon, fén.
STRAVOVÁNÍ snídaně – servírovaná. Možnost dokoupení servírované
polopenze.
PLÁŽ písečná pláž vzdálena cca
500 m.
SPORT v Nessebaru se nachází
aquapark a lunapark.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
základní palivový a emisní příplatek,
služby zástupce CK, pojištění proti
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

Strava: bez stravy /
snídaně / polopenze
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: čtvrtek

9 980 Kč*

od
os. / letecky / bez stravy / 7 nocí
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz
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• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy
• Přílet do Burgasu
• Rychlý a pohodlný
transfer cca do
hodiny
• Odlety každý čtvrtek
• Písečná pláž
s pozvolným vstupem
do moře
• Snídaně v ceně
• Výhodná cena
• Doporučujeme

Pokoje:

Strava: snídaně / polopenze
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: čtvrtek

10 985 Kč*

od
os. / letecky / snídaně / 7 nocí
AKCE POBYT ZDARMA
pro dítě do 12,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

BULHARSKO – Nessebar

Hotel MPM Arsena

Hotel Marieta Palace

POLOHA nachází se přímo na pláži, 1 km od centra historického Nessebaru.
VYBAVENÍ recepce, WiFi, restaurace s terasou, bar u bazénu, lobby
bar, venkovní bazén s částí pro děti
(08:00-18:00), vnitřní bazén, fitness,
sauna, parní lázeň, parkování, sejf,
Beauty Salon.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové
pokoje s možností až dvou přistýlek,
vlastní soc. zařízení, TV, mini chladnička, fén.
STRAVOVÁNÍ ULTRA ALL INCLUSIVE – snídaně (07:30 – 10:00), obědy (12:30 – 14:30) a večeře (18:30
– 21:30) formou bufetu v hlavní restauraci s terasou, horké nápoje, voda, džus, pivo, víno, místní alkoholické a nealkoholické nápoje, možné
také v baru u bazénu (11:00 – 17:00)
a v lobby baru (10:00 to 23:00). Pizza, sendviče, hot dog, zmrzlina, sladkosti v baru u bazénu. Dress code
u obědu a večeře – Smart casual.
PLÁŽ písečná pláž s pozvolným
vstupem do moře přímo u hotelu.
Plážový servis u bazénu nebo na pláži
ZDARMA (dvě lehátka a jeden slunečník na pokoj).
SPORT hotelový animační tým, dětský klub, mini disco, aerobic, aqua aerobic, pilates, šipky, sportovní a jiné
soutěže pro děti a dospělé, večerní zábava.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
základní palivový a emisní příplatek,
služby zástupce CK, pojištění proti
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

POLOHA nachází se v centru města Nessebar, od letiště Burgas vzdálený 30 km.
VYBAVENÍ recepce, WiFi, výtah, parkoviště, společenská místnost, TV
koutek, konferenční místnost, restaurace, lobby bar, bar u bazénu, venkovní bazén, venkovní jacuzzi, relaxační
centrum, masáže, fitness, sauna (finská, infra), parní lázeň, solárium, půjčovna aut (za poplatek).
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové
pokoje s možností až dvou přistýlek,
vlastní soc. zařízení, balkón, SAT TV,
mini chladnička, telefon, fén.
STRAVOVÁNÍ snídaně – formou bufetu. Možnost dokoupení polopenze.
PLÁŽ písečná pláž vzdálená cca
350 m, plážový servis (za poplatek). Lehátka a slunečníky u bazénu
ZDARMA.
SPORT biliárd, bowling, šipky.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
základní palivový a emisní příplatek,
služby zástupce CK, pojištění proti
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy
• Přílet do Burgasu
• Rychlý a pohodlný
transfer cca do
hodiny
• Ultra All Inclusive
• I pro náročné
• Animační program
• Plážový servis
zdarma

Pokoje:

Strava: Ultra All Inclusive
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: čtvrtek

15 481 Kč*

od
os. / letecky / Ultra All Inclusive /
7 nocí
AKCE POBYT ZDARMA
pro dítě do 12,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy
• Přílet do Burgasu
• Rychlý a pohodlný
transfer cca do
hodiny
• Odlety každý čtvrtek
• Koupání v Černém
moři
• Výhodná cena
• Fitness & Spa
• I pro náročné

Pokoje:

Strava: snídaně / polopenze
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: čtvrtek

10 781 Kč*

od
os. / letecky / snídaně / 7 nocí
AKCE POBYT ZDARMA
pro dítě do 11,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz
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BULHARSKO – Nessebar

Komplex Sol Nessebar Palace

Komplex Sol Nessebar Bay-Mare

POLOHA nedaleko písečné pláže, 2,5 km od města Nessebar.
VYBAVENÍ recepce, WiFi, internetový koutek (za poplatek), restaurace
s venkovním posezením, pět tematických restaurací, dva tematické bary, bar
u bazénu, lobby bar, aquapark, venkovní bazén s terasou, vnitřní bazén, bazén pro děti, dětský klub, fitness, open air fitness, šest konferenčních místností, noční klub (za poplatek), tři osvětlené venkovní tenisové kurty s možností lekcí (za poplatek), víceúčelová hřiště, biliárd, mini golf, mini bowling,
SPA centrum, kadeřník, Beauty salon, hotelový lékař, hlídané venkovní parkoviště, prádelna, pronájem aut a kol (vše za poplatek), směnárna, obchod se
suvenýry, mini market, zlatnictví.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek,
vlastní soc. zařízení, balkón, SAT TV, mini chladnička nebo minibar (za poplatek), telefon, sejf (za poplatek), fén.
STRAVOVÁNÍ ALL INCLUSIVE – snídaně (07:30 – 10:00), obědy (12:30
– 14:30) a večeře (18:00 – 21:00) for• LETECKY z Prahy,
mou bufetu v hlavní restauraci, horké
Brna a Ostravy
nápoje, voda, džus, pivo, víno, místní alkoholické a nealkoholické nápoje,
• All Inclusive
pět tematických restaurací (japonská,
• I pro náročné
italská, španělská, německá, středomořská), dva tematické bary (čaj, káva, nealkoholické nápoje, pivo, panini, zmrzlina), donuty, hot dog, pizza,
burger, zmrzlina, místní nealkoholické nápoje, pivo, víno, koktejly v baru
u bazénu (10:00 – 18:00), káva, místní nealkoholické a alkoholické nápoje, pivo, víno, sušenky v lobby baru
Pokoje:
(10:00 to 23:00).
PLÁŽ písečná pláž u hotelu, plážový
servis na pláži (za poplatek), lehátka
Strava: All Inclusive
u bazénu ZDARMA, osušky u bazénu.
SPORT mezinárodní animační tým,
Nocí: 7, 14
dětský klub, dětské disco, aerobic,
aqua aerobic, vodní polo, jóga, zumOdlety: Praha, Brno, Ostrava
ba, stolní tenis, šipky, vodní volejbal,
Odletový den: čtvrtek
taneční lekce, večerní show v amfiteátru.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vyod
braný počet nocí, stravování v uveos. / letecky / All Inclusive / 7 nocí
deném rozsahu, zpáteční letenku,
AKCE POBYT ZDARMA
transfer z letiště do místa ubytovápro dítě do 11,99 let
ní a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
základní palivový a emisní příplatek,
služby zástupce CK, pojištění proti
* cena po nejvyšší slevě
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobyKapacitně / časově ometovou taxu.

POLOHA nedaleko písečné pláže, 2,5 km od města Nessebar.
VYBAVENÍ recepce, WiFi, internetový koutek (za poplatek), restaurace
s venkovním posezením, pět tematických restaurací, dva tematické bary, bar
u bazénu, lobby bar, aquapark, venkovní bazén s terasou, vnitřní bazén, bazén pro děti, dětský klub, fitness, open air fitness, šest konferenčních místností, noční klub (za poplatek), tři osvětlené venkovní tenisové kurty s možností lekcí (za poplatek), víceúčelová hřiště, biliárd, mini golf, mini bowling,
SPA centrum, kadeřník, Beauty salon, hotelový lékař, hlídané venkovní parkoviště, prádelna, pronájem aut a kol (vše za poplatek), směnárna, obchod se
suvenýry, mini market, zlatnictví.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek,
vlastní soc. zařízení, balkón, SAT TV, mini chladnička nebo minibar (za poplatek), telefon, sejf (za poplatek), fén.
STRAVOVÁNÍ ALL INCLUSIVE – snídaně (07:30 – 10:00), obědy (12:30 –
14:30) a večeře (18:00 – 21:00) formou bufetu v hlavní restauraci, horké nápoje, voda, džus, pivo, víno, místní alkoholické a nealkoholické nápoje, pět
tematických restaurací (japonská,
italská, španělská, německá, středo• LETECKY z Prahy,
mořská), dva tematické bary (čaj, káBrna a Ostravy
va, nealkoholické nápoje, pivo, panini, zmrzlina), donuty, hot dog, pizza,
• All Inclusive
burger, zmrzlina, místní nealkoholic• I pro náročné
ké nápoje, pivo, víno, koktejly v baru
u bazénu (10:00 – 18:00), káva, místní nealkoholické a alkoholické nápoje, pivo, víno, sušenky v lobby baru
(10:00 to 23:00).
PLÁŽ písečná pláž u hotelu, plážový
servis na pláži (za poplatek), lehátka
u bazénu ZDARMA, osušky u bazénu.
SPORT mezinárodní animační tým,
Pokoje:
dětský klub, dětské disco, aerobic,
aqua aerobic, vodní polo, jóga, zumba, stolní tenis, šipky, vodní volejbal,
Strava: All Inclusive
taneční lekce, večerní show v amfiteátru.
Nocí: 7, 14
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uveOdlety: Praha, Brno, Ostrava
deném rozsahu, zpáteční letenku,
Odletový den: čtvrtek
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
základní palivový a emisní příplatek,
od
služby zástupce CK, pojištění proti
os. / letecky / All Inclusive / 7 nocí
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
* cena po nejvyšší slevě
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexníKapacitně / časově omeho cestovního pojištění včetně storna
zeno. Více informací na
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
kovotour.cz
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

18 991 Kč*

zeno. Více informací na
kovotour.cz
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16 991 Kč*

BULHARSKO – Nessebar

Komplex Esteban

Komplex Poseidon

POLOHA nachází se v nové části Nessebaru směrem k Ravdě, jen 5 min chůze od pláže.
VYBAVENÍ recepce, restaurace, výtah, bar, bar u bazénu, tři venkovní bazény, WiFi v lobby ZDARMA, sejf na recepci (za poplatek), dětské hřiště, místo
pro grilování, podzemní parkoviště (za poplatek). Komplex Esteban se skládá
ze 4 budov: Esteban, Esteban Soraya,
Paříž a Amour. Zahrada s exotickými
rostlinami, fontánami a sochami, kte• LETECKY z Prahy,
ré navozují příjemnou atmosféru.
Brna a Ostravy
UBYTOVÁNÍ plně vybavené klimatizované studio 6+1 pro až 7 osob s roz• Apartmány až pro
kládací pohovkou a balkónem, vlastní
7 osob
soc. zařízení, kuchyňský kout (elektrická varná deska, mikrovlnná trou• Možnost dokoupení
ba nebo trouba, chladnička, nádobí,
stravování
příbory, hrnce, pánve, sklenice apod.),
pračka, SAT TV, WiFi, žehlička a žeh• Doporučujeme
licí prkno, fén. Za příplatek možnost
nadstandardně vybavených klimatizovaných apartmánů pro 2 až 5 osob
s balkónem. Cena za osobu ve studiu
6+1 platí při obsazení studia nejméně
6 osobami. Cena za osobu v apartmánu 4+1 platí při obsazení apartmánu
nejméně 4 osobami. Cena za osobu
v apartmánu 2+1 platí při obsazení
Pokoje:
apartmánu nejméně 2 osobami.
STRAVOVÁNÍ bez stravy. Možnost
dokoupení servírované snídaně nebo
polopenze.
PLÁŽ písečná pláž s pozvolným
Strava: bez stravy /
vstupem do moře cca 300 m od komsnídaně / polopenze
plexu, plážový servis na pláži (za poplatek), lehátka a slunečníky u bazéNocí: 7, 14
nů ZDARMA.
SPORT vodní sporty na pláži (za poOdlety: Praha, Brno, Ostrava
platek), tenisový kurt (10 EUR/hod.),
Odletový den: čtvrtek
biliárd (10 EUR/ hod.), VIP laguna Poseidon (25 EUR/osoba/den), dětská
postýlka (4 EUR/den), dětská židle
od
(3 EUR/ den).
os. / letecky / bez stravy / 7 nocí
CENA ZAHRNUJE ubytování na vyAKCE POBYT ZDARMA
braný počet nocí, stravování v uvepro dítě do 11,99 let
deném rozsahu, zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
* cena po nejvyšší slevě
základní palivový a emisní příplatek,
Kapacitně / časově omeslužby zástupce CK, pojištění proti
zeno. Více informací na
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobykovotour.cz
tovou taxu.

POLOHA nachází se v nové části Nessebaru směrem k Ravdě, jen 5 min chůze od pláže.
VYBAVENÍ recepce, restaurace, výtah, bar, bar u bazénu, tři venkovní bazény, WiFi v lobby ZDARMA, sejf na recepci (za poplatek), dětské hřiště, místo
pro grilování, podzemní parkoviště (za poplatek 8 EUR/den). Komplex Poseidon se skládá ze 6 budov: Orion, Triton, Tesey, Arion, Pegas a Starfish.
Komplex je určený pro pravé požit• LETECKY z Prahy,
káře, je vyzdoben elegantními perBrna a Ostravy
golami, plastikami a fontánami. Hlavní a dětský bazén, VIP zóna (umělé
• Apartmány až pro
jezero).
7 osob
UBYTOVÁNÍ plně vybavené klimatizované studio 6+1 pro až 7 osob s roz• Možnost dokoupení
kládací pohovkou a balkónem, vlastní
stravování
soc. zařízení, kuchyňský kout (elektrická varná deska, mikrovlnná trou• Doporučujeme
ba nebo trouba, chladnička, nádobí,
příbory, hrnce, pánve, sklenice apod.),
pračka, SAT TV, WiFi, žehlička a žehlicí prkno, fén. Za příplatek možnost
nadstandardně vybavených klimatizovaných apartmánů pro 2 až 5 osob
s balkónem. Cena za osobu ve studiu
6+1 platí při obsazení studia nejméně
6 osobami. Cena za osobu v apartmáPokoje:
nu 4+1 platí při obsazení apartmánu
nejméně 4 osobami. Cena za osobu
v apartmánu 2+1 platí při obsazení
apartmánu nejméně 2 osobami.
STRAVOVÁNÍ bez stravy. Možnost
Strava: bez stravy /
dokoupení servírované snídaně nebo
snídaně / polopenze
polopenze.
PLÁŽ písečná pláž s pozvolným
Nocí: 7, 14
vstupem do moře cca 300 m od komplexu, plážový servis na pláži (za poOdlety: Praha, Brno, Ostrava
platek), lehátka a slunečníky u bazéOdletový den: čtvrtek
nů ZDARMA.
SPORT vodní sporty na pláži (za poplatek), tenisový kurt (10 EUR/hod.),
od
biliárd (10 EUR/ hod.).
os. / letecky / bez stravy / 7 nocí
CENA ZAHRNUJE ubytování na vyAKCE POBYT ZDARMA
braný počet nocí, stravování v uvepro dítě do 11,99 let
deném rozsahu, zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
* cena po nejvyšší slevě
základní palivový a emisní příplatek,
Kapacitně / časově omeslužby zástupce CK, pojištění proti
zeno. Více informací na
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobykovotour.cz
tovou taxu.

10 372 Kč*

10 372 Kč*
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BULHARSKO – Slunečné pobřeží

Hotel Viand

POLOHA
nachází se v centrální části letoviska přímo na pláži. V blízkém okolí
se nachází obchody, restaurace, bary, noční kluby a kasina.
VYBAVENÍ
vstupní hala s recepcí, směnárna, hlavní restaurace s terasou, lobby
bar, denní bar, venkovní bazén s dětskou částí, dětské hřiště, WiFi,
venkovní fitness, prádelna, parkoviště (obojí za poplatek), výtah.
UBYTOVÁNÍ
klimatizované 2lůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek, vlastní
soc. zařízení, SAT TV, chladnička, telefon, fén, sejf (za poplatek), pokoje s orientací na mořskou stranu (za poplatek).
STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE PREMIUM – snídaně (07:30 – 10:00), obědy (12:30 –
14:40) a večeře (18:30 – 21:00) formou bufetu, pozdní snídaně v denním baru (10:00 – 12:00), odpolední občerstvení (pizza, zákusky, hot
dog), zmrzlina ( 07:30 – 21:00), jedenkrát týdně tematická večeře
v hlavní restauraci, alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby
v hotelových barech (10:00 – 23:00).

• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy
• Přílet do Burgasu
• Rychlý a pohodlný
transfer cca do
hodiny
• Koupání v Černém
moři
• All Inclusive Premium
• I pro náročné
• Mezinárodní animační
program

PLÁŽ
prostorná písečná pláž dlouhá několik kilometrů se nachází přímo
u hotelu, plážový servis na pláži za poplatek. Přímo před hotelem se
nachází také jedna z největších „Free zone“, tzn. že není třeba zde
platit plážový servis. Lehátka a slunečníky u bazénu ZDARMA.
SPORT
mezinárodní animační program, venkovní fitness, šipky, na pláži
a v blízkém okolí vodní sporty (windsurfing, kiteboarding, vodní lyže,
banán, wakeboarding, vodní šlapadlo, vodní skútr) za poplatek, stánky s občerstvením, bary, kavárny a restaurace.
CENA ZAHRNUJE
ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu,
zpáteční letenku, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy, základní palivový a emisní příplatek, služby
zástupce CK, pojištění proti úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ
komplexního cestovního pojištění včetně storna zájezdu. Využijte
cestovní pojištění pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

Pokoje:

Strava: All Inclusive Premium
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: čtvrtek

12 991 Kč*

od
os. / letecky / All Inclusive
Premium / 7 nocí
AKCE POBYT ZDARMA
pro dítě do 11,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz
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BULHARSKO – Slunečné pobřeží

Hotel Yavor Palace

POLOHA
nachází se v centru Slunečného pobřeží poblíž kolonády i hlavní procházkové obchodní třídy. V okolí možnost kulturního vyžití (obchody,
taverny a bary), kde můžete strávit svůj volný čas zábavou. Atrakce
pro děti i dospělé, 3D a 4D kino.

• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy

VYBAVENÍ
recepce, restaurace, bar, venkovní bazén s lehátky a slunečníky, bar
u bazénu – lze v něm čerpat All Inclusive (11:00-22:00), sauna, WiFi
(za poplatek), výtah, směnárna.

• Rychlý a pohodlný
transfer cca do
hodiny

UBYTOVÁNÍ
moderně zařízené 2lůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek,
vlastní soc. zařízení, fén, SAT TV, chladnička, sejf (za poplatek), balkón, klimatizace, některé pokoje s orientací na stranu k bazénu
(za poplatek).
STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, odpolední
občerstvení, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby (11:0022:00).
PLÁŽ
krásná písečná pláž vzdálená 200 m od hotelu, plážový servis (za poplatek).

• Přílet do Burgasu

• Odlety každý čtvrtek
• Koupání v Černém
moři
• All Inclusive
• Vhodné pro rodiny
s dětmi
• Oblíbené letovisko

SPORT
vodní sporty na pláži (za poplatek), masáže a využití vodních sportů (za poplatek).
CENA ZAHRNUJE
ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu,
zpáteční letenku, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy, základní palivový a emisní příplatek, služby
zástupce CK, pojištění proti úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.

Pokoje:

MOŽNOST DOKOUPENÍ
komplexního cestovního pojištění včetně storna zájezdu. Využijte
cestovní pojištění pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

Nocí: 7, 14

Strava: All Inclusive

Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: čtvrtek

12 781 Kč*

od
os. / letecky / All Inclusive / 7 nocí
AKCE POBYT ZDARMA
pro dítě do 13,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz
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BULHARSKO – Slunečné pobřeží

Hotel Kotva

Resort Kuban & Aquapark

POLOHA nachází se v klidné části letoviska Slunečné pobřeží, cca 2 km
od centra střediska, cca 500 m od Nessebaru.
VYBAVENÍ recepce, směnárna, výtah, restaurace, bar v lobby a u bazénu,
WiFi v lobby ZDARMA, sejf na recepci (za poplatek), internetový koutek, bazén dětskou částí, bazén se skluzavkami, bazén v mini aquaparku.
UBYTOVÁNÍ moderně zařízené kli• LETECKY z Prahy,
matizované 2lůžkové pokoje s možBrna a Ostravy
ností až dvou přistýlek s balkónem,
vlastní soc. zařízení, fén, SAT TV,
• Přílet do Burgasu
chladnička, sejf (za poplatek), minibar
(za poplatek), dětská postýlka (za po• Rychlý a pohodlný
platek).
transfer cca do
STRAVOVÁNÍ ALL INCLUSIVE – sníhodiny
daně (7:30-10:00), obědy (12:3014:30) a večeře (18:00-21:00) for• All Inclusive
mou bufetu, občerstvení během dne
• Bazén se
(11:00-17:00), káva, čaj, neomezená
konzumace nealkoholických a alkoskluzavkami
holických nápojů místní výroby, če• Hotelový aquapark
pované pivo, šumivé víno. All Inclusive bar (10:00-22:30).
• Vhodné pro rodiny
PLÁŽ krásná písečná pláž vzdáles dětmi
ná 250 m od hotelu, plážový servis
(za poplatek), lehátka a slunečníky
u bazénu ZDARMA.
SPORT mezinárodní animační tým,
stolní tenis, posilovna (za poplatek),
kulečník, sauna a parní lázeň (za poplatek), ve středisku minigolf, tenisové kurty, pronájem jízdních kol,
vodní sporty na pláži, diskotéky, maPokoje:
sáže a využití vodních sportů (za poplatek).
CENA ZAHRNUJE ubytování na vyStrava: All Inclusive
braný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku,
Nocí: 7, 14
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
základní palivový a emisní příplatek,
Odletový den: čtvrtek
služby zástupce CK, pojištění proti
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
od
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexníos. / letecky / All Inclusive / 7 nocí
ho cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
* cena po nejvyšší slevě
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

POLOHA nachází se v centru letoviska a od letiště v Burgasu je vzdálen
cca 30 km.
VYBAVENÍ recepce, sejf (za poplatek), lobby bar, WiFi, restaurace, bar,
obchod se suvenýry, 4 bazény, bar
u bazénu, terasa, vstup do hotelového aquaparku ZDARMA, samostatný
dětský bazén, skluzavky a tobogány.
UBYTOVÁNÍ 2lůžkové klimatizované pokoje s možností až jedné přistýlky s balkónem, vlastní soc. zařízení,
chladnička, SAT TV.
STRAVOVÁNÍ ALL INCLUSIVE – snídaně (7:30-10:00), obědy (12:3014:30) a večeře (18:00-21:00) formou bufetu, občerstvení během dne
(10:30-17:00), káva, čaj, neomezená
konzumace nealkoholických a alkoholických nápojů místní výroby, pivo,
víno. All Inclusive bar (10:00-22:30).
PLÁŽ dlouhá, široká pláž s jemným bílým pískem se nachází 150 m
od hotelu, plážový servis (za poplatek), lehátka a slunečníky u bazénu
ZDARMA.
SPORT fitness, tenis, bowling, hřiště na volejbal v blízkém okolí hotelu, vodní sporty na pláži (vše za poplatek).
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
základní palivový a emisní příplatek,
služby zástupce CK, pojištění proti
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

14 981 Kč*

Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz
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• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy
• Přílet do Burgasu
• Rychlý a pohodlný
transfer cca do
hodiny
• Odlety každý čtvrtek
• Koupání v Černém
moři
• All Inclusive
• Hotelový aquapark
• Vhodné pro rodiny
s dětmi

Pokoje:

Strava: All Inclusive
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: čtvrtek

13 986 Kč*

od
os. / letecky / All Inclusive / 7 nocí
AKCE POBYT ZDARMA
pro dítě do 12,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

BULHARSKO – Slunečné pobřeží

Hotel Sunset

Hotel Kiparisite

POLOHA nachází se v modernější části Slunečného pobřeží, v lokalitě jménem Zora, směrem na letovisko Svatý Vlas. Centrum letoviska se nachází
700 m od hotelu.
VYBAVENÍ recepce, restaurace, WiFi v lobby ZDARMA, venkovní bazén, obchod, směnárna, lobby bar, venkovní bar u bazénu. Dětská postýlka – 6 BGN/
den, sejf – 5 BGN/den, WiFi 24h/10 BGN, 7 dní/20 BGN, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ klimatizované moderní 2lůžkové pokoje s možností až dvou
přistýlek s balkónem, vlastní soc. zařízení, fén, SAT TV, minibar, hotelový telefon.
STRAVOVÁNÍ ALL INCLUSIVE – snídaně, obědy a večeře formou bufetu.
• LETECKY z Prahy,
Restaurace podává bulharskou náBrna a Ostravy
rodní kuchyni a evropské speciality.
Snídaně (8:00-10:00), oběd (12:30• Přílet do Burgasu
14:00), svačina (16:00-17:00), večeře (18:30-20:00), káva, čaj, zmrzli• Rychlý a pohodlný
na, zákusky (16:00-17:00). Lobby bar
transfer cca do
– místní nealkoholické nápoje, točené
hodiny
pivo, víno, káva a čaj (10:30- 22:30);
místní alkoholické nápoje + vodka,
• All Inclusive
gin, mastika, menta, whiskey, vermut
(18:30- 22:30); bar u bazénu – místní
• Oblíbené letovisko
nealkoholické nápoje, točené pivo, ví• Hit sezony 2019
no, káva a čaj (10:30-18:30).
PLÁŽ písečná pláž s pozvolným
vstupem do moře se nachází 150 m
od hotelu, plážový servis (za poplatek).
SPORT v hotelu je k dispozici dětský
koutek. Na pláži vodní sporty (za poplatek). V blízkosti hotelu Sunset se
nachází „Helena Resort“ se sportoPokoje:
višti (za poplatek).
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uveStrava: All Inclusive
deném rozsahu, zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytováNocí: 7, 14
ní a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
základní palivový a emisní příplatek,
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
služby zástupce CK, pojištění proti
Odletový den: čtvrtek
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexníod
ho cestovního pojištění včetně storna
os. / letecky / All Inclusive / 7 nocí
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

POLOHA nachází se cca 80 m
od pláže v oblasti Zora, v klidné severovýchodní části Slunečného pobřeží,
cca 30 km od letiště v Burgasu.
VYBAVENÍ recepce, restaurace
se zahradou a posezením, bar, WiFi (za poplatek), bazén s částí vyhrazenou pro děti, sauna, sejf na recepci
(za poplatek), dětská postýlka.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek pro děti nebo jedné přistýlky pro
osobu nad 13 let s balkónem, vlastní
soc. zařízení, fén, TV, chladnička, SOS
tlačítko.
STRAVOVÁNÍ plná penze – snídaně,
obědy a večeře formou bufetu.
PLÁŽ písečná pláž se nachází cca
80 m před hotelem, plážový servis
na pláži (za poplatek), lehátka a slunečníky u bazénu ZDARMA.
SPORT Slunečné pobřeží nabízí velké množství kulturního, společenského a sportovního vyžití. Nepřeberné
množství kaváren, nočních barů, diskoték vede podél pobřeží a je lemována množstvím obchodů.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
základní palivový a emisní příplatek,
služby zástupce CK, pojištění proti
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

13 649 Kč*

* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy
• Přílet do Burgasu
• Rychlý a pohodlný
transfer cca do
hodiny
• Odlety každý čtvrtek
• Koupání v Černém
moři
• Písečná pláž
s pozvolným vstupem
do moře
• Plná penze
• V klidné lokalitě
• Vhodné pro rodiny
s dětmi

Pokoje:

Strava: plná penze
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: čtvrtek

12 198 Kč*

od
os. / letecky / plná penze / 7 nocí
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

Rezervujte na: 591 160 308 | 596 664 040 | 222 206 206 | www.kovotour.cz | www.travelfamily.cz
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BULHARSKO – Slunečné pobřeží

Hotel Planeta

POLOHA nachází se v centru města,
cca 100 m od pláže.
VYBAVENÍ recepce, WiFi, aquapark,
dětské hřiště, mini disco, sauna, fitness, venkovní bazén, vnitřní bazén.
Parkování, SPA, kosmetický salon,
kadeřnictví, prádelna (vše za poplatek), obchody, směnárna, pronájem
aut, disco.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové
pokoje s možností až dvou přistýlek,
vlastní soc. zařízení, balkón, SAT TV,
minibar, telefon, fén, sejf.
STRAVOVÁNÍ ALL INCLUSIVE – snídaně (07:30 – 10:00), obědy (12:00
– 14:00) a večeře (18:30 – 21:00) formou bufetu, odpolední svačiny (14:30
– 17:00), místní alkoholické a nealkoholické nápoje, pivo, víno, koktejly, horké nápoje v baru u bazénu a ve snack baru (10:00 – 23:00).
U večeře dress code – Smart casual.
PLÁŽ nachází se cca 100 m od hotelu, plážový servis (za poplatek). Lehátka a slunečníky u bazénu ZDARMA.
SPORT mezinárodní animační program, mini disco, tematické hry, vodní volejbal, zumba, aerobic, aqua aerobic, stolní tenis, šipky, šachy, karty,
večerní zábavné show. Biliárd, počítačové hry (za poplatek).
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
základní palivový a emisní příplatek,
služby zástupce CK, pojištění proti
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

Hotel Chaika

• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy
• Přílet do Burgasu
• Rychlý a pohodlný
transfer cca do
hodiny
• Koupání v Černém
moři
• Písečná pláž
s pozvolným vstupem
do moře
• All Inclusive
• Aquapark
• Vhodné pro rodiny
s dětmi

Pokoje:

Strava: All Inclusive
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: čtvrtek

14 591 Kč*

od
os. / letecky / All Inclusive / 7 nocí
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz
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POLOHA nachází se v těsné blízkosti pláže, 1,6 km od centra Slunečného pobřeží.
VYBAVENÍ recepce, restaurace, a la
carte restaurace, lobby bar, bar u bazénu, snack bar, dětský klub, dětské
hřiště, WiFi, SPA centrum (sauna, parní lázeň, masáže), mini market, parkování (za poplatek), půjčovna aut,
taxi, výtah, prádelna (za poplatek),
směnárna, dva venkovní bazény, kadeřnictví, kosmetický salon.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové
pokoje s možností až dvou přistýlek,
vlastní soc. zařízení, balkón nebo terasa, SAT TV, telefon, fén, sejf (za poplatek).
STRAVOVÁNÍ ALL INCLUSIVE – snídaně (07:30 – 10:00), obědy (12:30
– 14:30) a večeře (18:00 – 21:00) formou bufetu, místní alkoholické a nealkoholické nápoje, horké nápoje. Nápoje a pivo, také v lobby baru , irském
baru (oba 10:00 – 24:00), baru u bazénu (10:00 – 18:00), v klubu Mystique (16:00 – 24:00). Snack a místní alkoholické a nealkoholické nápoje,
pivo ve snack baru (10:00 – 17:00).
PLÁŽ nachází se v těsné blízkosti hotelu, plážový servis (za poplatek). Lehátka a slunečníky u bazénu
ZDARMA.
SPORT hotelový animační tým pro
děti i dospělé, dětský klub, aerobic.
Windsurfing a další sporty na pláži
(za poplatek).
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
základní palivový a emisní příplatek,
služby zástupce CK, pojištění proti
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

Rezervujte na: 591 160 308 | 596 664 040 | 222 206 206 | www.kovotour.cz | www.travelfamily.cz

• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy
• Přílet do Burgasu
• Rychlý a pohodlný
transfer cca do
hodiny
• Odlety každý čtvrtek
• Koupání v Černém
moři
• All Inclusive
• Mezinárodní animační
program
• Doporučujeme

Pokoje:

Strava: All Inclusive
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: čtvrtek

14 991 Kč*

od
os. / letecky / All Inclusive / 7 nocí
AKCE POBYT ZDARMA
pro dítě do 11,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

BULHARSKO – Slunečné pobřeží

Hotel Trakia Plaza

Hotel Slavyanski

POLOHA nachází se 200 m od pláže,
v centru letoviska.
VYBAVENÍ recepce, směnárna, hlavní restaurace, lobby bar, bar u bazénu, venkovní bazén se dvěma
tobogány, dětský bazén s malým tobogánem, obchod, dětský koutek, WiFi. Internetový koutek, sejf na recepci, masáže, vířivka, elektronické hry,
parkoviště (vše za poplatek).
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové
pokoje s možností až dvou přistýlek,
vlastní soc. zařízení, balkón, SAT TV,
telefon, chladnička.
STRAVOVÁNÍ ALL INCLUSIVE – snídaně (07:30 – 10:00), obědy (12:00
– 14:00) a večeře (18:00 – 21:00) formou bufetu v restauraci „Čučura“, občerstvení v lobby baru (11:00 – 18:00).
Káva, čaj, neomezená konzumace
místních alkoholických a nealkoholických nápojů v lobby baru a v baru
u bazénu (10:00 – 23:00).
PLÁŽ prostorná písečná pláž dlouhá
několik kilometrů s pozvolným vstupem do moře se nachází cca 200 m
od hotelu. Plážový servis na pláži
(za poplatek). Lehátka a slunečníky
u bazénu ZDARMA.
SPORT mezinárodní animační programy pro děti a dospělé, dětský koutek, šachy, stolní tenis, šipky. Biliárd, tenis (za poplatek). Vodní sporty
(windsurfing, kiteboarding, vodní lyže, banán, wakeboarding, šlapadla,
vodní skútr) na pláži za poplatek.
Na pláži stánky s občerstvením, bary,
kavárny a restaurace.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku, transfer
z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy, základní palivový a emisní příplatek, služby zástupce CK, pojištění proti úpadku dle
zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

POLOHA nachází se 50 m od pláže,
2 km od centra Slunečného pobřeží.
VYBAVENÍ recepce, směnárna, hlavní restaurace, a la carte restaurace, lobby bar, bar u bazénu, venkovní
bazén s dětskou částí, dětské hřiště, obchod, WiFi, parkoviště, výtah.
Sejf na recepci, masáže, půjčovna aut
(za poplatek).
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové
pokoje s možností až jedné přistýlky,
vlastní soc. zařízení, balkón, TV, telefon, mini chladnička.
STRAVOVÁNÍ snídaně – formou bufetu. Možnost dokoupení polopenze.
PLÁŽ prostorná písečná pláž dlouhá několik kilometrů s pozvolným
vstupem do moře se nachází 50 m
od hotelu. Plážový servis (za poplatek). Lehátka a slunečníky u bazénu
ZDARMA.
SPORT biliárd a masáže (za poplatek). Vodní sporty (windsurfing, kiteboarding, vodní lyže, banán, wakeboarding, šlapadla, vodní skútr) na pláži
za poplatek. Na pláži stánky s občerstvením, bary, kavárny a restaurace.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
základní palivový a emisní příplatek,
služby zástupce CK, pojištění proti
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy
• Přílet do Burgasu
• Rychlý a pohodlný
transfer cca do
hodiny
• Koupání v Černém
moři
• All Inclusive
• Mezinárodní animační
program
• V centru letoviska

Pokoje:

Strava: All Inclusive
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: čtvrtek

14 991 Kč*

od
os. / letecky / All Inclusive / 7 nocí
AKCE POBYT ZDARMA
pro dítě do 12,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy
• Přílet do Burgasu
• Rychlý a pohodlný
transfer cca do
hodiny
• Odlety každý čtvrtek
• Koupání v Černém
moři
• V blízkosti pláže
• Doporučujeme
• Zábava na dosah

Pokoje:

Strava: snídaně / polopenze
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: čtvrtek

10 991 Kč*

od
os. / letecky / snídaně / 7 nocí
AKCE POBYT ZDARMA
pro dítě do 11,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz
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BULHARSKO – Slunečné pobřeží

Hotel Hrizantema

Hotel Mercury

POLOHA hotel se nachází v centrální části letoviska Slunečné pobřeží.
VYBAVENÍ vstupní hala s recepcí, restaurace s terasou, dvě tematické restaurace a la carte (Pizza & Chicken a Fish), lobby bar, denní bar, bar u bazénu, venkovní bazén s oddělenou dětskou částí, zahrada, dětské hřiště, směnárna, casino, obchod. Sejf na recepci, masáže, kosmetika, kadeřnictví, sauna,
tenisový kurt, biliárd, prádelna, parkoviště (vše za poplatek).
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek,
vlastní soc. zařízení, balkón, SAT TV, telefon, chladnička.
STRAVOVÁNÍ ALL INCLUSIVE – snídaně (07:30 – 10:00), obědy (12:00 –
14:00) a večeře (18:00 – 21:00) formou bufetu, občerstvení v denním baru
(hot dog, sendviče, ovoce, zmrzlina –
11:30 – 17:00), odpolední občerstvení
v lobby baru (zákusky, pečiva – 15:00
• LETECKY z Prahy,
– 17:00), 1x týdně večeře v restauraci
Brna a Ostravy
a la carte (místa nutno předem objednat), káva, čaj v lobby baru a v baru
• All Inclusive
u bazénu (10:00 – 17:00), neomezená
• Mezinárodní animační
konzumace alkoholických a nealkoholických nápojů místní výroby v lobby
program
baru (10:00 – 23:00).
• Fitness & Spa
PLÁŽ prostorná písečná pláž dlouhá
několik kilometrů s pozvolným vstupem do moře je vzdálená cca 200 m
od hotelu, plážový servis (za poplatek), lehátka a slunečníky u bazénu
ZDARMA, vodní sporty (za poplatek).
SPORT venkovní bazén s oddělenou
částí pro děti, fitness, šachy, boccia,
šipky, stolní tenis, vířivka. Tenisový
Pokoje:
kurt a vodní sporty na pláži (za poplatek). Mezinárodní animační programy pro děti i dospělé.
Strava: All Inclusive
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uveNocí: 7, 14
deném rozsahu, zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytováOdlety: Praha, Brno, Ostrava
ní a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
Odletový den: čtvrtek
základní palivový a emisní příplatek,
služby zástupce CK, pojištění proti
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobyod
tovou taxu.
os. / letecky / All Inclusive / 7 nocí
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexníAKCE POBYT ZDARMA
ho cestovního pojištění včetně storna
pro dítě do 12,99 let
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

POLOHA hotel se nachází 300 m od pláže na Slunečném pobřeží.
VYBAVENÍ recepce, směnárna, restaurace, lobby bar, snack bar, venkovní bazén s dětskou částí, dětské hřiště, dětský klub, mini disco, WiFi, malé fitness. Sejf na recepci, kosmetický salon, prádelna, biliárd, parkoviště, obchody, konferenční místnost (vše za poplatek).
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek,
vlastní soc. zařízení, balkón, SAT TV, telefon, chladnička, fén.
STRAVOVÁNÍ ALL INCLUSIVE PREMIUM– snídaně (07:30 – 10:00), obědy (12:30 – 14:30) a večeře (18:30 –
21:00) formou bufetu. Pozdní snídaně
ve snack baru (10:00 – 12:00), odpo• LETECKY z Prahy,
lední občerstvení – pizza, hot dog, zákusky (12:00 – 17:30), zmrzlina (7:30
Brna a Ostravy
– 21:00), neomezená konzumace
• All Inclusive
místních a zahraničních alkoholických
a nealkoholických nápojů v lobby ba• Vhodný pro rodiny
ru a snack baru (10:00 – 23:00).
s dětmi
PLÁŽ prostorná písečná pláž dlouhá
několik kilometrů se nachází 300 m
• Zábava na dosah
od hotelu. Plážový servis (za poplatek). Lehátka a slunečníky u bazénu
ZDARMA.
SPORT mezinárodní animační tým
pro děti, dětský klub, mini disco,
dětské hřiště, šipky. Tenis, bowling
za poplatek. Vodní sporty (windsurfing, kiteboarding, vodní lyže, banán,
wakeboarding, šlapadla, vodní skútr)
Pokoje:
na pláži za poplatek. Na pláži stánky
s občerstvením, bary, kavárny a reStrava: All Inclusive
staurace.
Premium
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uveNocí: 7, 14
deném rozsahu, zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytováOdlety: Praha, Brno, Ostrava
ní a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
Odletový den: čtvrtek
základní palivový a emisní příplatek,
služby zástupce CK, pojištění proti
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobyod
tovou taxu.
os. / letecky / All Inclusive
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexníPremium / 7 nocí
ho cestovního pojištění včetně storna
AKCE POBYT ZDARMA
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě do 11,99 let
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

13 993 Kč*
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13 991 Kč*

BULHARSKO – Primorsko

Hotel North Beach

Hotel Belitsa

POLOHA nachází se cca 200 m od pláže, 700 m od centra Primorska.
VYBAVENÍ recepce, sejf (za poplatek), restaurace, lobby bar, venkovní bazén, WiFi.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje s možností až jedné přistýlky,
vlastní soc. zařízení, balkón, TV, telefon, minibar (za poplatek).
STRAVOVÁNÍ snídaně – snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení servírované polopenze.
• LETECKY z Prahy,
PLÁŽ písečná pláž se nachází cca
Brna a Ostravy
200 m od hotelu. Plážový servis
(za poplatek), lehátka a slunečníky
• Přílet do Burgasu
u bazénu ZDARMA.
• Pohodlný transfer
SPORT vodní sporty (windsurfing,
kiteboarding, vodní lyže, banán, wa• Odlety každý čtvrtek
keboarding, šlapadla, vodní skútr)
na pláži za poplatek. Na pláži stánky
• Koupání v Černém
s občerstvením, bary, kavárny a remoři
staurace.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vy• Písečná pláž
braný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku,
• Zábava na dosah
transfer z letiště do místa ubytová• Výhodná cena
ní a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
základní palivový a emisní příplatek,
• Doporučujeme
služby zástupce CK, pojištění proti
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

POLOHA zrekonstruovaný hotel se nachází v krásné zahradě severovýchodní části Primorska 300 m od centra s nepřeberným množstvím obchodů, barů
a zábavním parkem. Letiště v Burgasu je vzdáleno 60 km.
VYBAVENÍ recepce, restaurace, lobby bar, kadeřnictví, směnárna, prádelna,
žehlení, sejf na recepci, hlídání dětí, WiFi (vše za poplatek), bazén, dětský bazén, dětský koutek, bar u bazénu, stolní tenis, dětské hřiště.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek,
vlastní soc. zařízení, balkón, SAT TV, chladnička, telefon, fén, sejf, WiFi (za poplatek).
STRAVOVÁNÍ ALL INCLUSIVE – snídaně (07:30 – 10:00), obědy (12:30 –
14:30) a večeře (18:00 – 20:30) formou bufetu, místní alkoholické a nealkoholické nápoje v lobby baru a baru u bazénu (10:00 – 22:00), dopolední svačina
v hlavní restauraci (10:00 – 10:30), odpolední svačina včetně zmrzliny v lobby
baru (15:30 – 16:30).
PLÁŽ severní písečná pláž je vzdálená cca 300 m od hotelu, plážový ser• LETECKY z Prahy,
vis (za poplatek), jižní písečná pláž je
Brna a Ostravy
vzdálená cca 800 m od hotelu, plážový servis (za poplatek), vodní atrakce
• All Inclusive
na obou plážích (za poplatek). Lehát• Zábava na dosah
ka a slunečníky u bazénu ZDARMA.
SPORT bazén, dětský bazén, atrak• Vhodné pro rodiny
ce na pláži (za poplatek), tenisový
s dětmi
kurt, hřiště na volejbal, basketbal (vše
za poplatek) stolní tenis, stolní hokej,
dětské hřiště.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
základní palivový a emisní příplatek,
Pokoje:
služby zástupce CK, pojištění proti
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
Strava: All Inclusive
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
Nocí: 7, 14
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: čtvrtek

Pokoje:

Strava: snídaně / polopenze
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: čtvrtek

12 991 Kč*

od
os. / letecky / snídaně / 7 nocí
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

12 992 Kč*

od
os. / letecky / All Inclusive / 7 nocí
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz
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BULHARSKO – Primorsko

Hotel Perla Playa

POLOHA
nachází se v severní, klidné části Primorska, v 1. linii hned u pláže, s
nádherným výhledem na moře, rušnější centrum s lunaparkem a jinou zábavou je vzdáleno asi 350 m.

• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy

VYBAVENÍ
recepce a restaurace s venkovním posezením, WiFi, bazén a bazének pro děti.

• Přílet do Burgasu

UBYTOVÁNÍ
klimatizované 2lůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek, vlastní
soc. zařízení, SAT TV, mini chladnička, sejf.

• Odlety každý čtvrtek

STRAVOVÁNÍ
snídaně – rozšířená kontinentální snídaně formou bufetu, možnost
dokoupení servírované večeře. Možnost dokoupení ALL INCLUSIVE
v sousedním hotelu Primorsko Del Sol.
PLÁŽ
široká, několik kilometrů dlouhá pláž s pozvolným vstupem do moře
se nachází cca 30 m od hotelu, plážový servis (za poplatek).
SPORT
rušnější centrum s lunaparkem a jinou zábavou je vzdáleno asi
350 m. Na pláži najdete bary, rychlé občerstvení, sprchy i vodní
sporty (za poplatek).

• Pohodlný transfer
• Koupání v Černém
moři
• Písečná pláž
• V blízkosti pláže
• Hit sezony 2019
• Doporučujeme

CENA ZAHRNUJE
ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu,
zpáteční letenku, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy, základní palivový a emisní příplatek, služby
zástupce CK, pojištění proti úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.

Pokoje:

MOŽNOST DOKOUPENÍ
komplexního cestovního pojištění včetně storna zájezdu. Využijte
cestovní pojištění pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

Strava: snídaně /
polopenze / All Inclusive
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: čtvrtek

10 912 Kč*

od
os. / letecky / snídaně / 7 nocí
AKCE POBYT ZDARMA
pro dítě do 11,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz
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BULHARSKO – Primorsko

Hotel Primorsko Del Sol

POLOHA
luxusní a moderní hotel se nachází ve městě Primorsko u severní pláže, pouhých 150 m od azurového pobřeží. Hotel je ideální pro rodiny s dětmi.
VYBAVENÍ
recepce, restaurace, a la carte restaurace, lobby bar, pizza bar, bar
u bazénu, cukrárna, noční klub, konferenční místnost, venkovní
a vnitřní bazén s dětskou částí, dětské hřiště.
UBYTOVÁNÍ
klimatizované 2lůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek, 2lůžkové a 4lůžkové apartmány s kuchyňským koutem a možností až dvou
přistýlek, vlastní soc. zařízení, balkón, SAT TV, sejf, chladnička.
STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE – snídaně (07:30 – 10:00), obědy (12:30 – 14:30)
a večeře (18:30 – 21:00) formou bufetu, pizza bar (10:00 – 23:00),
občerstvení, místní alkoholické a nealkoholické nápoje, lobby bar
(10:00 – 23:00), bar u bazénu (10:00 – 18:00), zmrzlina (14:00 –
17:00).

• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy
• Přílet do Burgasu
• Odlety každý čtvrtek
• Koupání v Černém
moři
• Písečná pláž
• All Inclusive
• Spa centrum
• Vhodný pro rodiny
s dětmi

PLÁŽ
písečná pláž vzdálená cca 150 m od hotelu, plážový bar (nápoje
za poplatek), plážový servis (za poplatek), lehátka a slunečníky u bazénu ZDARMA.
SPORT
venkovní a vnitřní bazén s dětskou částí, dětské hřiště, posilovna,
SPA centrum – lázně, turecké lázně, jacuzzi, sauna a masáže (za poplatek), 400 m od hotelu aqua park (za poplatek), animační program
pro děti a dospělé v cizím jazyce.
CENA ZAHRNUJE
ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu,
zpáteční letenku, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy, základní palivový a emisní příplatek, služby
zástupce CK, pojištění proti úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ
komplexního cestovního pojištění včetně storna zájezdu. Využijte
cestovní pojištění pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

Pokoje:

Strava: All Inclusive
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: čtvrtek

13 993 Kč*

od
os. / letecky / All Inclusive / 7 nocí
AKCE POBYT ZDARMA
pro dítě do 13,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz
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BULHARSKO – Primorsko

Hotel Tishina

Hotel Nortik

POLOHA
nachází se v centru letoviska Primorsko, nedaleko Severní (cca 200 m)
i Jižní pláže (cca 450 m).

POLOHA
nachází se 200 m od centra letoviska,
150 m od Severní pláže.

VYBAVENÍ
recepce, lobby bar, WiFi, restaurace
s venkovním posezením, bar, dětské
hřiště, krásná a udržovaná zahrada,
venkovní bazén, bar u bazénu.
UBYTOVÁNÍ
klimatizované 2lůžkové pokoje
s možností až dvou přistýlek, vlastní soc. zařízení, SAT TV, mini chladnička, sejf.
STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE – snídaně (07:30 –
10:00), obědy (12:00 – 14:00) a večeře (18:00- 20:00) formou bufetu. Sladké pokrmy, pizza, těstoviny
a burgery v baru u bazénu (10:00 –
17:00). Místní alkoholické a nealkoholické nápoje (10:00 – 22:00) v restauraci, lobby baru a baru u bazénu.
PLÁŽ
písečná pláž s pozvolným vstupem
do moře cca 200 m od hotelu, plážový servis na pláži (za poplatek).
Sport Na pláži najdete bary, rychlé občerstvení, sprchy i vodní sporty
(za poplatek).
CENA ZAHRNUJE
ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní
a bezpečnostní taxy, základní palivový a emisní příplatek, služby zástupce
CK, pojištění proti úpadku dle zákona
159/99Sb, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ
komplexního cestovního pojištění
včetně storna zájezdu. Využijte cestovní pojištění pro dítě ZDARMA –
viz str. 3.
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• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy
• Přílet do Burgasu
• Pohodlný transfer
• Odlety každý čtvrtek
• Koupání v Černém
moři
• Písečná pláž
• All Inclusive
• Vhodné pro rodiny
s dětmi
• Doporučujeme

Pokoje:

Strava: All Inclusive
Nocí: 7, 14

       

VYBAVENÍ
recepce, klimatizace, WiFi.
UBYTOVÁNÍ
klimatizované 2lůžkové pokoje, vlastní soc. zařízení, balkón, SAT TV, minibar, chladnička.
STRAVOVÁNÍ
bez stravy. Možnost dokoupení ALL
INCLUSIVE v blízkém hotelu Tishina.
PLÁŽ
Severní pláž se nachází 150 m od hotelu, plážový servis na pláži (za poplatek).
SPORT
vodní sporty na pláži (za poplatek).
CENA ZAHRNUJE
ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní
a bezpečnostní taxy, základní palivový a emisní příplatek, služby zástupce
CK, pojištění proti úpadku dle zákona
159/99Sb, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ
komplexního cestovního pojištění
včetně storna zájezdu. Využijte cestovní pojištění pro dítě ZDARMA –
viz str. 3.

Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: čtvrtek

12 992 Kč*

od
os. / letecky / All Inclusive / 7 nocí
AKCE POBYT ZDARMA
pro dítě do 11,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

Rezervujte na: 591 160 308 | 596 664 040 | 222 206 206 | www.kovotour.cz | www.travelfamily.cz

• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy
• Přílet do Burgasu
• Pohodlný transfer
• Odlety každý čtvrtek
• Koupání v Černém
moři
• Písečná pláž
• Výhodná cena
• Možnost dokoupení
stravování
• Doporučujeme

Pokoje:

Strava: bez stravy /
All Inclusive
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: čtvrtek

9 891 Kč*

od
os. / letecky / 7 nocí

* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

BULHARSKO – Lozenec

Resort Lozenec

Penzion Rosen

POLOHA
menší rodinný hotel se nachází v klidnější oblasti letoviska Lozenec,
250 m od centra města, v okolí hotelu
je několik restaurací, barů a kaváren.

POLOHA
útulný rodinný penzion se nachází v klidné části letoviska Lozenec
a 250 m od centra.

VYBAVENÍ
vstupní hala s recepcí, restaurace,
venkovní bazén s dětskou částí, lehátka a slunečníky u bazénu ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ
klimatizované 2lůžkové pokoje
s možností až jedné přistýlky, klimatizované apartmány s možností až
dvou přistýlek, vlastní sociální zařízení, SAT TV.

• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy
• Přílet do Burgasu
• Pohodlný transfer
• Odlety každý čtvrtek
• Koupání v Černém
moři
• Písečná pláž
• V klidné oblasti

STRAVOVÁNÍ
bez stravy, možnost dokoupení snídaní nebo polopenze formou bufetu.
PLÁŽ
dlouhá písečná pláž je od hotelu
pouhých cca 120 m, plážový servis
na pláži (za poplatek).

MOŽNOST DOKOUPENÍ
komplexního cestovního pojištění
včetně storna zájezdu. Využijte cestovní pojištění pro dítě ZDARMA –
viz str. 3.

UBYTOVÁNÍ
klimatizované 2lůžkové pokoje
s možností až dvou přistýlek, vlastní
soc. zařízení, SAT TV, chladnička, varná konvice, WiFi.
STRAVOVÁNÍ
bez stravy, možnost dokoupení snídaní a večeří formou bufetu v resortu Lozenec (cca 280 m) nebo snídaně
formou bufetu a servírované večeře v
hotelu Sunrise (cca 350 m).

• Přílet do Burgasu
• Pohodlný transfer
• Odlety každý čtvrtek
• Koupání v Černém
moři
• Písečná pláž
• Výhodná cena
• Doporučujeme

PLÁŽ
písečná pláž se nachází cca 250 m
od penzionu, další dlouhá písečná pláž cca 450 m od hotelu, plážový servis na pláži (za poplatek), vodní
atrakce na pláži (za poplatek).

SPORT
venkovní bazén s dětskou částí.
CENA ZAHRNUJE
ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní
a bezpečnostní taxy, základní palivový a emisní příplatek, služby zástupce
CK, pojištění proti úpadku dle zákona
159/99Sb, pobytovou taxu.

VYBAVENÍ
zahrada s příjemným posezením,
venkovní bazén se slunečníky a lehátky ZDARMA.

• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy

SPORT
bazén, vodní atrakce na pláži (za poplatek).

Pokoje:

Strava: bez stravy /
snídaně / polopenze
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: čtvrtek

13 982 Kč*

od
os. / letecky / 7 nocí

AKCE POBYT ZDARMA
pro dítě do 13,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

CENA ZAHRNUJE
ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní
a bezpečnostní taxy, základní palivový a emisní příplatek, služby zástupce
CK, pojištění proti úpadku dle zákona
159/99Sb, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ
komplexního cestovního pojištění
včetně storna zájezdu. Využijte cestovní pojištění pro dítě ZDARMA –
viz str. 3.

Pokoje:

Strava: bez stravy /
snídaně / polopenze
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: čtvrtek

9 480 Kč*

od
os. / letecky / 7 nocí

* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz
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BULHARSKO – Lozenec

Hotel Sunrise

POLOHA
oblíbený hotel Sunrise se nachází v severní části letoviska Lozenec
přímo u pláže, centrum města je vzdáleno cca 150 m od hotelu.
VYBAVENÍ
vstupní hala s recepcí, denní bar, venkovní restaurace, venkovní bazén, dětský bazén, hřiště, zahrada, sauna (za poplatek), sejf na recepci (za poplatek).
UBYTOVÁNÍ
klimatizované 2lůžkové pokoje s možností až jedné přistýlky, balkónem, vlastní soc. zařízení, SAT TV, chladnička.
STRAVOVÁNÍ
snídaně formou bufetu, možnost dokoupení servírovaných večeří (výběr hlavního jídla z menu).
PLÁŽ
široká písečná pláž se nachází v bezprostřední blízkosti hotelu, cca 30 m přes zahradu od hotelu, plážový servis a vodní sporty
na pláži (za poplatek), pláž je dlouhá více než 1 km s pozvolným vstupem do moře, v okolí se nacházejí také menší písečné pláže. Lehátka
a slunečníky u bazénu ZDARMA.

• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy
• Přílet do Burgasu
• Pohodlný transfer
• Odlety každý čtvrtek
• Koupání v Černém
moři
• Písečná pláž
• Výhodná cena
• Možnost dokoupení
stravování
• Doporučujeme

SPORT
venkovní bazén, vodní sporty na pláži (za poplatek).
CENA ZAHRNUJE
ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu,
zpáteční letenku, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy, základní palivový a emisní příplatek, služby
zástupce CK, pojištění proti úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ
komplexního cestovního pojištění včetně storna zájezdu. Využijte
cestovní pojištění pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

Pokoje:

Strava: snídaně / polopenze
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: čtvrtek

11 752 Kč*

od
os. / letecky / snídaně / 7 nocí
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz
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BULHARSKO – Lozenec

Apartmány Dion

POLOHA
rodinný apartmánový dům Dion se nachází v klidnější části letoviska
Lozenec, centrum s obchody a restauracemi je od hotelu cca 200 m.
V okolí je řada kaváren, obchodů, stánků, restaurací a barů.

• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy

VYBAVENÍ
krásná zahrada s venkovním posezením a komorní kavárnou, parkoviště, dětské hřiště.

• Přílet do Burgasu

UBYTOVÁNÍ
klimatizované apartmány (ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládací sedací soupravou až pro 2 osoby), plně vybavený kuchyňský kout (chladnička, vařič, varná konvice, mikrovlnná trouba,
základní nádobí), vlastní sociální zařízení, LCD TV, WiFi. Apartmány
jsou s terasou nebo balkónem a orientací na mořskou stranu. Dětská
postýlka na vyžádání ZDARMA.

• Odlety každý čtvrtek

STRAVOVÁNÍ
bez stravy. Možnost dokoupení snídaní nebo polopenze formou bufetu v resortu Lozenec (cca 100 m) nebo snídaně formou bufetu a servírované večeře v hotelu Sunrise (cca 40 m).
PLÁŽ
písečná pláž se nachází cca 30 m od apartmánového domu, plážový
servis (za poplatek).

• Pohodlný transfer
• Koupání v Černém
moři
• Písečná pláž
• Výhodná cena
• Možnost dokoupení
stravování
• Apartmánový typ
ubytování

SPORT
vodní sporty na pláži (za poplatek).
CENA ZAHRNUJE
ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu,
zpáteční letenku, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy, základní palivový a emisní příplatek, služby
zástupce CK, pojištění proti úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ
komplexního cestovního pojištění včetně storna zájezdu. Využijte
cestovní pojištění pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

Pokoje:

Strava: bez stravy /
snídaně / polopenze
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: čtvrtek

12 928 Kč*

od
os. / letecky / bez stravy / 7 nocí
AKCE POBYT ZDARMA
pro dítě do 11,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz
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BULHARSKO – Lozenec

Penzion Elmaz

Hotel Yiannis

POLOHA rodinný penzion nacházející se v centru klidného letoviska Lozenec, pouhých pár metrů od písečné
pláže. Letiště v Burgasu se nachází 70 km.
VYBAVENÍ recepce, útulná zahrada s venkovním posezením, venkovní bazén.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové
pokoje s možností až jedné přistýlky
s balkónem, SAT TV, chladnička, WiFi.
STRAVOVÁNÍ bez stravy. Možnost
dokoupení snídaní nebo polopenze
formou bufetu v resortu Lozenec (cca
150 m) nebo snídaně formou bufetu
a servírované večeře v hotelu Sunrise (cca 40 m).
PLÁŽ písečná pláž se nachází cca
30 m od penzionu, plážový servis
na pláži (za poplatek).
SPORT vodní sporty (za poplatek).
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
základní palivový a emisní příplatek,
služby zástupce CK, pojištění proti
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

POLOHA nachází se cca 40 m od
pláže a cca 200 m od centra letoviska.
VYBAVENÍ recepce, WiFi, dětské
hřiště, a la carte řecká restaurace.
Prádelna, parkování (za poplatek).
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové
pokoje s možností až jedné přistýlky
s balkónem, vlastní soc. zařízení, TV,
mini chladnička.
STRAVOVÁNÍ snídaně – servírovaná, k snídani hrnek kávy, čaje, sklenice mléka nebo džusu.
PLÁŽ písečná pláž se nachází cca
40 m od hotelu, plážový servis na
pláži (za poplatek).
SPORT vodní sporty na pláži (vše za
poplatek).
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
základní palivový a emisní příplatek,
služby zástupce CK, pojištění proti
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy
• Přílet do Burgasu
• Pohodlný transfer
• Odlety každý čtvrtek
• Koupání v Černém
moři
• Písečná pláž
• Výhodná cena
• Možnost dokoupení
stravování
• Doporučujeme

• Přílet do Burgasu
• Pohodlný transfer
• Odlety každý čtvrtek
• Koupání v Černém
moři
• Písečná pláž
• Výhodná cena
• Doporučujeme

Pokoje:

Pokoje:

Strava: bez stravy /
snídaně / polopenze

Strava: snídaně

Nocí: 7, 14

Nocí: 7, 14

Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: čtvrtek

Odlety: Praha, Brno, Ostrava
Odletový den: čtvrtek

9 481 Kč*

od
os. / letecky / bez stravy / 7 nocí
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz
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• LETECKY z Prahy,
Brna a Ostravy
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11 881 Kč*

od
os. / letecky / snídaně / 7 nocí
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

BULHARSKO – Zlaté Písky

Hotel Mirabelle

Hotel Sunrise

POLOHA nachází se v severní části letoviska Zlaté Písky, jen 350 m od krásné pláže a 800 m od živého centra.
VYBAVENÍ vstupní hala s recepcí, restaurace s terasou, lobby bar, WiFi v lobby, venkovní bazén s oddělenou dětskou částí, bar u bazénu, fitness,
stolní tenis, mezinárodní animace, dětská postýlka, dětské hřiště, parkoviště.
Sejf, směnárna, kulečník, masáže, jacuzzi, sauna, internetová kavárna, konferenční místnost (vše za poplatek).
UBYTOVÁNÍ moderně zařízené klimatizované 2lůžkové pokoje (případně
studia pro až 4 osoby s jednou přistýlkou a s balkónem nebo terasou na vyžádání), vlastní soc. zařízení, telefon, WiFi (za poplatek), SAT TV, minibar, fén.
Dětská postýlka a vysoká jídelní židlička je k dispozici na vyžádání.
STRAVOVÁNÍ ALL INCLUSIVE – snídaně (7:30-10:00), obědy (12:00-14:00)
a večeře (18:30- 21:00) formou bufetu, zahrnující salátový bar, hlavní jídla,
dezerty, zmrzlinu. Lehké občerstvení během dne – sladkosti a ovoce (10:0011:00), pizza, sendviče, sladkosti a snacky (15:00-17:00) v lobby baru, nápoje
v bazénovém baru (10:00-18:00). Neomezená konzumace místních alkoholických a nealkoholických nápojů
• LETECKY z Prahy
(10.00-22:30).
PLÁŽ písečná pláž s pozvolným
• All Inclusive
vstupem do moře je od hotelu vzdálena 350 m. Možnost dopravy několi• Fitness & Spa
krát denně hotelovým shuttle busem
• I pro náročné
ZDARMA, plážový servis (za poplatek).
SPORT fitness, aerobik, vodní gymnastika, vodní pólo, bowling, plavání,
biliárd a motorizované i nemotorizované vodní sporty na pláži (za poplatek např. loďky, šlapadla, windsurfing,
vodní lyžování, paragliding, motorové
čluny, jízdy na banánech, šnorchlováPokoje:
ní). Pro relaxaci je určena sauna, vířivka, masážní salon s pestrou nabídkou masáží (za poplatek) a venkovní
Strava: All Inclusive
bazén s terasou. Na pláži najdete bary, rychlé občerstvení, sprchy i vodní
Nocí: 7, 14
sporty (za poplatek).
CENA ZAHRNUJE ubytování na vyOdlety: Praha
braný počet nocí, stravování v uveOdletový den: neděle
deném rozsahu, zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
od
základní palivový a emisní příplatek,
os. / letecky / All Inclusive / 7 nocí
služby zástupce CK, pojištění proti
úpadku dle zákona 159/99Sb, poby* cena po nejvyšší slevě
tovou taxu.

POLOHA nachází se v centru známého letoviska Zlaté Písky, cca 200 m
od krásné písčité pláže.
VYBAVENÍ vstupní hala s recepcí, sejf (za poplatek), směnárna, výtahy, společenská místnost se satelitní TV, úschovna zavazadel, parkoviště (za poplatek), lobby bar, hlavní restaurace, a la carte restaurace (za poplatek), WiFi.
4 venkovní bazény, dětský bazén, snack bar u bazénu, opalovací terasa, dětské hřiště, mini klub, mini disco, sportoviště pro tenis, volejbal a basketbal.
Od r. 2019 je v provozu nově postavená SPA zóna.
UBYTOVÁNÍ elegantně zařízené 2lůžkové pokoje typu Standard s možností až jedné přistýlky, vlastní soc. zařízení, fén, telefon, klimatizace, rádio, SAT
TV, chladnička, balkón. Dětská postýlka a vysoká jídelní židlička na vyžádání.
WiFi na pokoji za poplatek.
STRAVOVÁNÍ ALL INCLUSIVE – snídaně (07:30 – 10:00), obědy (12:00 –
14:00) a večeře (18:30 – 21:30) formou bufetu; během dne (14:00 – 16:00)
lehké občerstvení (pizza, zákusky, káva, čaj, ovoce, zmrzlina), neomezené
množství rozlévaných alkoholických
(pivo, víno, vodka, rum, likéry, whisky, míchané nápoje) a nealkoholic• LETECKY z Prahy
kých nápojů místní výroby. U večeře
je vyžadováno formální oblečení. Ho• All Inclusive
tel pořádá pravidelné tematické večeře a gala večeře.
• Wellness & Spa
PLÁŽ krásná několik kilometrů dlou• I pro náročné
há písečná pláž s pozvolným vstupem
do moře (vhodná pro děti i neplavce), plážový servis na pláži (za poplatek), lehátka a slunečníky u bazénu
ZDARMA.
SPORT dětské hřiště, mini klub, mini disco, sportoviště pro tenis, volejbal a basketbal. Na pláži široká nabídka vodních sportů (loďky, šlapadla,
Pokoje:
windsurfing, vodní lyžování, paragliding, motorové čluny, jízdy na banánech, katamarány, atrakce pro děti –
Strava: All Inclusive
vše za poplatek).
CENA ZAHRNUJE ubytování na vyNocí: 7, 14
braný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku,
Odlety: Praha
transfer z letiště do místa ubytováOdletový den: neděle
ní a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
základní palivový a emisní příplatek,
služby zástupce CK, pojištění proti
od
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobyos. / letecky / All Inclusive / 7 nocí
tovou taxu.

13 981 Kč*

Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

13 983 Kč*

* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz
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BULHARSKO – Zlaté Písky

Hotel Central

Hotel Palm Beach

POLOHA nachází se v centrální části živého letoviska Zlaté Písky, cca 350 m
od krásné, dlouhé, písčité pláže.
VYBAVENÍ recepce, směnárna, sejf (za poplatek), lobby bar, WiFi (ve společných prostorách ZDARMA), hlavní restaurace, a la carte restaurace, fitness
centrum, kadeřnictví, masážní salon, sauna, konferenční sál, prádelna (za poplatek), služby lékaře, venkovní bazén s dětskou částí, opalovací terasa, sportoviště a parkoviště.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje s možností až jedné přistýlky
s balkónem, vlastní soc. zařízení, telefon, WiFi (za poplatek), SAT TV, minibar
(konzumace za poplatek), fén, SOS tlačítko. Hotel má k dispozici pokoje pro
handicapované (na vyžádání). Dětská postýlka a jídelní židlička (na vyžádání).
STRAVOVÁNÍ ALL INCLUSIVE – do 20:00, snídaně, obědy a večeře formou
bufetu, během dne lehké občerstvení (pečivo, zákusky, káva, čaj), neomezené
množství rozlévaných alkoholických a nealkoholických nápojů místní výroby.
Bar u bazénu (za poplatek).
PLÁŽ krásná, dlouhá, písečná pláž
s pozvolným vstupem do moře se nachází 350 m od resortu, plážový ser• LETECKY z Prahy
vis (za poplatek).
SPORT vodní sporty na pláži, fit• All Inclusive
ness centrum, stolní tenis, biliárd, kadeřnictví, masáže, sauna (vše za po• Zábava na dosah
platek).
• Fitness & Spa
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
základní palivový a emisní příplatek,
služby zástupce CK, pojištění proti
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
Pokoje:
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
Strava: All Inclusive
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

POLOHA nachází se v centru letoviska Zlaté Písky, přímo u krásné promenády a široké písečné pláže.
VYBAVENÍ vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, lobby bar, bowling bar,
WiFi v lobby ZDARMA, sejf na recepci (za poplatek), venkovní bazén s oddělenou dětskou částí, dětské hřiště, dětský klub.
UBYTOVÁNÍ 2lůžkové klimatizované pokoje s možností až dvou přistýlek
s balkónem, vlastní soc. zařízení, kabelová TV, telefon, minibar (za poplatek),
WiFi. Za příplatek možnost pokoje s výhledem na moře.
STRAVOVÁNÍ ALL INCLUSIVE – snídaně (7:30–10:00), obědy (12:00–14:00)
a večeře formou bufetu (18:00–20:00), lehký snack (10:00–11:00), sušenky
a káva, zmrzlina (16:00–17:00), alkoholické a nealkoholické nápoje (vše místní
výroby, rozlévané). Bowling bar: nealkoholické a vybrané alkoholické nápoje
– místní výroby, rozlévané (9:00–16:30). Lobby bar: nealkoholické a vybrané
alkoholické nápoje – místní výroby, rozlévané (10:00–22:00).
PLÁŽ hotel se nachází přímo u písečné pláže s pozvolným vstupem
do moře, plážový servis (za popla• LETECKY z Prahy
tek). Lehátka a slunečníky u bazénu
ZDARMA.
• All Inclusive
SPORT dětské hřiště, dětský klub,
• Zábava na dosah
sportovní aktivity na pláži (za poplatek), fitness, stolní tenis, bowling (2×
• Vhodný pro rodiny
týdně v rámci turnaje, nutná rezers dětmi
vace).
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
základní palivový a emisní příplatek,
služby zástupce CK, pojištění proti
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobyPokoje:
tovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
Strava: All Inclusive
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.
Nocí: 7, 14

Nocí: 7, 14
Odlety: Praha
Odletový den: neděle

13 222 Kč*

od
os. / letecky / All Inclusive / 7 nocí
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz
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Odlety: Praha
Odletový den: neděle

13 992 Kč*

od
os. / letecky / All Inclusive / 7 nocí
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

BULHARSKO – Zlaté Písky

Hotel Berlin Golden Beach

Parkhotel Berlin Golden

POLOHA hotel se nachází na severním okraji letoviska Zlaté písky přímo
u pláže, od které je oddělen jen pobřežní promenádou.
VYBAVENÍ vstupní hala s recepcí, lobby bar, hlavní restaurace s terasou, restaurace a la carte, směnárna, bar u bazénu, venkovní bazén s dětskou částí, fitness centrum, kulečník, konferenční centrum, business centrum, dětské
hřiště, minimarket, šipky, stolní tenis.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek,
vlastní soc. zařízení, balkón, SAT TV, WiFi ZDARMA, telefon, minibar, dětská
postýlka na vyžádání ZDARMA.
STRAVOVÁNÍ ALL INCLUSIVE – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, občerstvení ve snack baru (ovoce, sendviče, pizza, zákusky, zmrzlina (10:0017:00), noční občerstvení v lobby baru (00:00-01:00), večeře v a la carte restauraci Mediterranean (1x za pobyt, nutná rezervace předem), neomezená
konzumace vybraných místních alkoholických a nealkoholických nápojů v barech a v restauraci (10:00-23:00),
v lobby baru (24 hodin denně) a v baru na pláži (10:00-22:00).
• LETECKY z Prahy
PLÁŽ písečná pláž vzdálená cca
20 m od hotelu, plážový servis –
• All Inclusive
omezený počet (za poplatek).
• Fitness & sport
SPORT venkovní bazén s dětskou
částí, fitness centrum, dětské hřiště,
• Různé varianty
mezinárodní animační programy pro
pokojů
děti, vodní sporty na pláži (za poplatek), minigolf a tenisové kurty (za poplatek).
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
základní palivový a emisní příplatek,
Pokoje:
služby zástupce CK, pojištění proti
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
Strava: All Inclusive
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
Nocí: 7, 14
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.
Odlety: Praha
Odletový den: neděle

POLOHA hotel se nachází v klidnější severní části letoviska v přírodním parku ve svahu nad mořem.
VYBAVENÍ vstupní hala s recepcí, loby bar, hlavní restaurace, bar u bazénu,
venkovní bazén s dětskou částí, fitness centrum, dětské hřiště, směnárna, sejf
(za poplatek), WiFi ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek,
vlastní soc. zařízení, balkón, fén SAT TV, WiFi ZDARMA, telefon, minibar, pokoje mají výhled do parkové zeleně.
STRAVOVÁNÍ ALL INCLUSIVE – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, dopolední a odpolední občerstvení, neomezená konzumace místních nealkoholických a alkoholických nápojů.
PLÁŽ písečná pláž je cca 300 m
od hotelu, od hotelu odjíždí každých
30 min. shuttle bus na pláž, plážový
• LETECKY z Prahy
servis na pláži ZDARMA (na pokoj jeden slunečník a dvě lehátka).
• All Inclusive
SPORT venkovní bazén s dětskou
• Fitness
částí, šipky, fitness, aquaerobic, stolní
tenis, sportovní vyžití na pláži (volej• Mezinárodní animační
bal, nohejbal). Sauna, masáže, biliárd
programy
a vodní sporty na pláži (za poplatek). Mezinárodní animační programy
• Plážový servis
a hotelový dětský klub.
zdarma
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
základní palivový a emisní příplatek,
služby zástupce CK, pojištění proti
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
Pokoje:
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
Strava: All Inclusive
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

13 997 Kč*

od
os. / letecky / All Inclusive / 7 nocí
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

Nocí: 7, 14
Odlety: Praha
Odletový den: neděle

12 422 Kč*

od
os. / letecky / All Inclusive / 7 nocí
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

Rezervujte na: 591 160 308 | 596 664 040 | 222 206 206 | www.kovotour.cz | www.travelfamily.cz
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BULHARSKO – Zlaté Písky

Hotel Kaliakra

Hotel Royal

POLOHA nachází se přímo u pláže v samotném srdci letoviska Zlaté Písky.
VYBAVENÍ recepce, restaurace s venkovní terasou (grilování), a la carte rybí restaurace (1x za pobyt ZDARMA), tři venkovní bazény, vnitřní bazén, lobby
bar, multifunkční dětské hřiště, dětský bazén. Sauna, fitness, kulečník, sejf
(vše za poplatek), WiFi v lobby ZDARMA, parkoviště (za poplatek).
UBYTOVÁNÍ nadstandardně vybavené klimatizované 2lůžkové pokoje
s možností až jedné přistýlky typu Standard, typ Superior – prostorné 2lůžkové pokoje s možností až dvou
přistýlek vyššího standardu. Všechny
typy pokojů vybaveny telefonem, led• LETECKY z Prahy
ničkou, TV, fénem, orientace na moř• Ultra All Inclusive
skou stranu (za poplatek). V pokojích
typu Superior WiFi ZDARMA. Studia
• Přímo u pláže
a apartmány 4+2 pro až 6 osob. Cena za osobu ve studiu nebo apart• Plážový servis
mánu platí při obsazení minimálně 4
zdarma
osobami.
STRAVOVÁNÍ ULTRA ALL INCLUSI• Animační program
VE – snídaně (07:30-10:00), obědy
(12:00-14:00) a večeře (18:00- 21:00)
formou bufetu. Pozdní kontinentální snídaně (10:00-11:00), odpolední občerstvení – pizza a těstoviny (14:00-16:00), sladkosti s kávou
a čajem (16:00-17:00), půlnoční svačina (00:00- 02:00). Velký výběr
místních a importovaných alkoholicPokoje:
kých (pivo, whisky, vodka, gin, brandy) a nealkoholických nápojů v lobby
baru nonstop, v baru u bazénu (10:00
– 22:30).
Strava: Ultra All Inclusive
PLÁŽ hotel se nachází v 1. řadě přímo u písečné pláže s pozvolným
Nocí: 7, 14
vstupem do moře, lehátka a slunečníky u bazénu i na pláži ZDARMA.
Odlety: Praha
SPORT široké sportovní vyžití, meziOdletový den: neděle
národní animační program.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uveod
deném rozsahu, zpáteční letenku,
os. / letecky / Ultra All Inclusive /
transfer z letiště do místa ubytová7 nocí
ní a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
AKCE POBYT ZDARMA
základní palivový a emisní příplatek,
pro dítě do 12,99 let
služby zástupce CK, pojištění proti
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.

POLOHA nachází se v centru letoviska Zlaté Písky, cca 300 m od promenády a široké písečné pláže.
VYBAVENÍ vstupní hala s recepcí, restaurace s venkovní terasou, pizza bar,
BBQ terasa, lobby bar, bazén, bar u bazénu, vnitřní bazén s oddělenou částí pro děti, dětské skluzavky, dětské hřiště, obchod, směnárna. Sejf na recepci (za poplatek).
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek
s balkónem, vlastní soc. zařízení, fén, kabelová TV, telefon, minibar (za poplatek), WiFi.
STRAVOVÁNÍ ALL INCLUSIVE – snídaně (7:30-10:00), obědy (12:0014:00) a večeře (18:00-21:00) formou
• LETECKY z Prahy
bufetu. Svačina ve formě pizzy a těstovin (14:30-16:00), káva, čaj a slad• Pláž vhodná pro děti
kosti (16:00- 17:00). Nápoje – výběr
z místních alkoholických a nealko• Pro rodiny s dětmi
holických nápojů (pivo, víno, whisky,
• All Inclusive
vodka, gin, brandy), teplé a studené
nápoje (10:00-23:00). Možnost za• Mezinárodní animační
koupit nápoje v lobby baru od 23 h.
program
(za poplatek).
PLÁŽ hotel se nachází cca 300 m
od písečné pláže s pozvolným vstupem do moře, plážový servis (za poplatek), lehátka a slunečníky u bazénu ZDARMA.
SPORT sportovní aktivity na pláži (za poplatek), sauna, fitness, multifunkční hřiště přímo v hotelu (vše
Pokoje:
za poplatek). Stolní tenis, šachy, šipky, vodní pólo. Hotel má vlastní mezinárodní animační tým.
Strava: All Inclusive
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uveNocí: 7, 14
deném rozsahu, zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytováOdlety: Praha
ní a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
Odletový den: neděle
základní palivový a emisní příplatek,
služby zástupce CK, pojištění proti
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobyod
tovou taxu.
os. / letecky / All Inclusive / 7 nocí
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexníAKCE POBYT ZDARMA
ho cestovního pojištění včetně storna
pro dítě do 12,99 let
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

17 983 Kč*

* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz
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13 210 Kč*

* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

BULHARSKO – St. Konstantin

Hotel Estreya

Hotel Sirius Beach

POLOHA hotelový areál lázeňského typu Estreya leží 170 m od pláže v klidném letovisku Svatý Konstantin.
VYBAVENÍ vinárna, recepce, restaurace se zahradou a posezením, bar, WiFi
(za poplatek), vnitřní bazén s minerální vodou, venkovní bazén, masáže, fitness, sauna, sejf na recepci, velká zahrada, dětské hřiště, konferenční místnost, venkovní scéna pro animace.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje s možností až jedné přistýlky
s balkónem, vlastní soc. zařízení, fén, TV, chladnička, dětská postýlka (na vyžádání).
STRAVOVÁNÍ ALL INCLUSIVE – snídaně (07:30-10:00), obědy (12:00• LETECKY z Prahy
14:00) a večeře (18:00- 20:00) formou bufetu, 2x týdně tematická
• Přílet do Varmy
večeře. Svačina – sendviče, sladkos• Rychlý a pohodlný
ti (15:30-17:00). Nápoje v rámci All
Inclusive v lobby baru a u bazénu –
transfer cca do
káva, čaj, místní nealkoholické a alkohodiny
holické nápoje, víno z vinařství Belogradec (10:00-22:00).
• Wellness a spa
PLÁŽ nejbližší písečná pláž se na• All Inclusive
chází 170 m před hotelem, plážový servis na pláži (za poplatek). Pláž
Sv. Konstantin a Helena cca 400 m,
plážový servis na pláži (za poplatek).
SPORT relaxační a ozdravné procedury v moderně zařízeném lázeňském centru, které je součástí hotelu (za poplatek). Sportovní aktivity
na pláži (za poplatek).
Pokoje:
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku,
Strava: All Inclusive
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
Nocí: 7, 14
základní palivový a emisní příplatek,
služby zástupce CK, pojištění proti
Odlety: Praha
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobyOdletový den: neděle
tovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
od
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
os. / letecky / All Inclusive / 7 nocí
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.
AKCE POBYT ZDARMA
pro dítě do 11,99 let

POLOHA hotelový areál lázeňského typu se nachází v blízkosti minerálních
pramenů v letovisku Svatý Konstantin, 200 m od centra letoviska a přímo
na písečné pláži.
VYBAVENÍ recepce, výtah, WiFi, restaurace, a la carte restaurace, lobby bar,
bar u bazénu, bar na pláži, bazén s vyhrazenou částí pro děti. Sejf, směnárna,
prádelna, konferenční místnost, SPA centrum a balneo (aroma sauna, turecká lázeň, parní sauna, slaná komora, Kneippův chodník, Vichy sprcha, vířivka,
finská sauna, solárium, relaxační místnost), parkování (vše za poplatek).
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje s možností až jedné přistýlky
s balkónem, vlastní soc. zařízení, fén,
SAT TV, chladnička, telefon.
STRAVOVÁNÍ ALL INCLUSIVE – sní• LETECKY z Prahy
daně (08:00-10:00), obědy (12:3015:00) a večeře (18:30- 21:00) formou
• Wellnes a spa
bufetu, 3x týdně tematická večeře.
Pozdní snídaně (11:00 – 12:00), slad• Přímo na pláži
ké odpolední občerstvení (16:00 –
• All Inclusive
17:00). Nealkoholické nápoje, káva,
čaj, džus, voda v restauraci a v barech
• Mezinárodní animační
(08:00 – 22:00) a místní alkoholicprogram
ké nápoje, pivo, víno v barech (10:0022:00).
PLÁŽ dlouhá, široká, písečná pláž se
nachází přímo před hotelem, plážový
servis na pláži ZDARMA (dvě lehátka
a jeden slunečník na pokoj), lehátka
a slunečníky u bazénu ZDARMA.
SPORT hotelový animační program
pro děti i dospělé, workshopy pro
Pokoje:
děti, večerní program, aqua aerobic, šipky. Biliárd, stolní tenis, plážový volejbal, vodní sporty na pláži (vše
Strava: All Inclusive
za poplatek).
CENA ZAHRNUJE ubytování na vyNocí: 7, 14
braný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku,
Odlety: Praha
transfer z letiště do místa ubytováOdletový den: neděle
ní a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
základní palivový a emisní příplatek,
služby zástupce CK, pojištění proti
od
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobyos. / letecky / All Inclusive / 7 nocí
tovou taxu.
AKCE POBYT ZDARMA
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexnípro dítě do 11,99 let
ho cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

13 222 Kč*

* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

13 428 Kč*

* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

Rezervujte na: 591 160 308 | 596 664 040 | 222 206 206 | www.kovotour.cz | www.travelfamily.cz
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BULHARSKO – Fakultativní výlety

VÝLETY V BULHARSKU
Vážení a milí cestovatelé,
cestovní kancelář Kovotour plus s.r.o. pro
Vás opět připravila bohatou nabídku fakultativních výletů do nejhezčích a nejzajímavějších lokalit Bulharska.
Každý si z naší nabídky jistě vybere to pravé! Ať už jsou to výlety protkané bohatou,
bouřlivou historií či stavitelskými skvosty,
kterých je v Bulharsku nepřeberné množství.
Poznejte typický folklór a neopakovatelnou atmosféru této země na vlastní kůži!
Tak neváhejte a navštivte tato kouzelná
místa a odneste si nezapomenutelné zážitky, na které budete dlouho vzpomínat!
Vždyť dovolená je nejen o odpočinku a relaxaci, ale také o poznání.

VÝLETY STŘEDNÍ
A JIŽNÍ BULHARSKO
BULHARSKÝ VEČER VE VESNIČCE
BATA SPOJENÝ S NÁVŠTĚVOU
HISTORICKÉHO NESSEBRU
NEJNIŽŠÍ CENA NA SLUNEČNÉM
POBŘEŽÍ! DOPORUČUJEME!

Jeden z nejoblíbenějších výletů započne procházkou s průvodcem po úzkých uličkách romantického Nessebru, který byl pro svou unikátní architekturu zařazen na listinu chráněných
památek UNESCO. Možnost návštěvy české
hospody a nakupování. Poté přesun do malebné vesničky Bata. Zde na Vás bude čekat bohatý
program zahrnující úvodní přípitek rakije, hostinu
o 4 chodech (šopský salát, polévka, grilované kuřecí maso, banica, meloun či třešně jako dezert),
neomezenou degustaci bílého a červeného vína,
nestinarský tanec na žhavém uhlí, folklórní tance,
originální soutěže a na závěr diskotéku (i v průběhu programu živou kapelu). Kolem půlnoci příjezd na Slunečné pobřeží.
Cena zahrnuje: autokarovou dopravu, služby průvodce v českém jazyce, vstup a hostinu
ve vesničce BATA, prohlídku starobylého města
Nessebar.

SOZOPOL MĚSTO APOLONIA
S KATAMARANEM

Výlet určený pro milovníky historie a přírody.
Započneme prohlídkou po jednom z nejstarších
a nejúchvatnějších měst bulharského Černomoří - Sozopolu, které je podobně jako Nessebar
od roku 1970 pod záštitou UNESCO. Uvidíme starobylé kostely a dřevěné domečky z renesanční-

kulturní večer
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ho období vytvářející romantickou a relaxační atmosféru. Do Sozopolu se vyplouvá katamaranem.
Cena zahrnuje: dopravu katamaranem, služby
průvodce.

DELFINÁRIUM VE VARNĚ
(PŮLDENNÍ)

Hlavním programem návštěvy třetího největšího
města bulharské republiky bude nezapomenutelná delfíní show. V případě, že jste show v životě
neviděli, vřele doporučujeme. Po návštěvě delfinária následuje 1h-1,5h rozchod po městě Varna
s možností nákupu za výrazně nižší ceny. Návrat
je kolem 14-15h odpoledne.
Cena zahrnuje: autokarovou dopravu, vstup
do delfinária, průvodce v českém jazyce.

ISTANBUL - VÝLET DO BRÁNY
ORIENTU
JEDNODENNÍ ČI DVOUDENNÍ
VÝLET S ČESKÝM PRŮVODCEM

Díky poloze letoviska, ve kterém se nacházíme,
je vzdálenost kratší než z tureckých letovisek.
Čeká Vás okružní jízda s prohlídkou Modré mešity, Hippodromu, asijské části města a Bosporu.
Ve volném čase je možnost navštívit Velký krytý
bazar, Egyptský bazar nebo si udělat lodní výlet
po Bosporu.
Cena zahrnuje: autokarovou dopravu, snídani
a oběd v restauraci 4* hotelu, průvodce v českém
jazyce.
Dvoudenní verze zahrnuje navíc 1x ubytování
ve 4* hotelu.
Odjezd z Istanbulu kolem 18h, návrat kolem půlnoci.
Fakultativní výlety: lodní výlet po Bosporu (25
EUR), návštěva paláce Topkapi a chrám Hagia Sofia (38 EUR), návštěva Miniaturku (15 EUR).

BURGASKÁ JEZERA

lázně, balneologie a koupání
Oblíbený výlet s možností koupání se v lázni
zůstávající po odsolování mořské vody bohaté
na soli a minerály, blahodárně působící na pokožku, ekzémy, artrózu, revmatismus atd.
Cena zahrnuje: autokarovou dopravu, vstup k jezerům, služby průvodce.

JEEP SAFARI - DOBRODRUŽNÝ
VÝLET

Toužíte-li zažít nevšední zážitek plný dobrodružství a adrenalinu, projet se vojenským džípem
po vesničkách, horách, lesích, přes řeky, navštívit nejvyšší bod Slunečného pobřeží, zastřílet si
ze vzduchovky, navštívit soukromou zoo, klášter,
palírnu tradiční bulharské rakije, ochutnat ji a dát

jeep safari

si oběd v typické bulharské restauraci, je tento
výlet určen právě pro Vás!
Cena zahrnuje: autokarovou dopravu, program
dle popisu a oběd.

ZÁPAD SLUNCE NA JACHTĚ

Jak si nejlépe vychutnat okouzlující, romantický
a nezapomenutelný západ slunce? Představte si
dvě hodiny na jachtě se sklenkou sektu, oříšky
a nádherný výhled na staré město Nessebru, pobřeží Ravda, Svatý vlas, Elenite...
Cena zahrnuje: autokarovou dopravu, pronájem
lodi.

PIRÁTI Z KARIBIKU
SLUNCE, VLNY A ZÁBAVA
A ALL INCLUSIVE
NA KATAMARANU „COOK“

Užijte si plavbu na palubě lodi Tatoo podél pobřeží s úchvatným panoramatem Nessebaru, Elenite
a Svatého párty v pirátském stylu. A ještě k tomu
je i tobogán! Pohoštění zahrnuje grilované maso
a ryby, saláty, nealko, pivo, víno.
Cena zahrnuje: autokarovou dopravu, výlet
na lodi dle programu, oběd, animační program.

PIKNIK NA JACHTĚ

Originální celodenní výlet plachetnicí spojený
s piknikem (konzumace ryb, vína, piva nealkoholických nápojů). Možnost rybaření, opalování,
koupání či potápění.
Cena zahrnuje: autokarovou dopravu, pronájem
lodi, oběd, animační program, zapůjčení vybavení.

RYBOLOV

Přijedete do přístavu, následuje plavba na otevřené moře. V relaxační atmosféře můžete rybařit
bez jakýkoliv předchozích znalostí a samozřejmě
se i se svými úlovky vyfotit a kapitán je poté pro
Vás připraví na grilu. Zapomenete na všední starosti daleko od pevniny a načerpáte síly na další
horké odpoledne na pláži. vybavení udic i návnady, oběd – vše v ceně. Délka závisí na tom, jak
ryby budou brát. V případě příznivých podmínek
můžete zahlédnout černomořské delfíny.
Cena zahrnuje: autokarovou dopravu, pronájem
lodi, zapůjčení vybavení, oběd.

VÝLET DO NESSEBRU

Návštěva Nessebru, architektonické rezervace
se starobylými kostely a chrámy, malebnými domečky a rozmanitými uličkami. Historie Nessebru
se datuje až do 6. století před naším letopočtem,
kdy oblast byla osídlena Thráky. Díky své strategické poloze (v dráze obchodní cesty do Sozopolu), město začalo velmi rychle vzkvétat. V průbě-

výlet plachetnicí
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BULHARSKO – Fakultativní výlety

botanická zahrada

delfinárium

Sozopol

pirátská fiesta

návštěva u babky Radky

VÝLETY ZLATÉ PÍSKY
A SV. KONSTANTIN
CELODENNÍ VÝLET DO NESSEBRU

hu výletu navštívíte všechna skrytá a netradiční
zákoutí Nessebru, pokud budete chtít, můžete
Váš výlet zakončit českým čepovaným pivem.
Cena zahrnuje: autokarovou dopravu, služby
průvodce.

SOZOPOL A LODNÍ VÝLET
PO ŘECE ROPOTAMO

Výlet určený pro milovníky historie a přírody.
Započneme prohlídkou po jednom z nejstarších
a nejúchvatnějších měst bulharského Černomoří - Sozopolu, které je podobně jako Nessebar
od roku 1970 pod záštitou UNESCO. Uvidíme
starobylé kostely a dřevěné domečky z renesančního období vytvářející romantickou a relaxační
atmosféru. Pokračovat budeme plavbou ve člunu
po slavné řece Ropotamo, jejíž zajímavostí je, že
voda se zde mění ze sladké ve slanou. Řeka je
součástí přírodní rezervace Ropotamo, kde budeme obdivovat okouzlující přírodu. Poslední zastávkou bude čtvrté největší město Burgas, kde
budeme mít možnost výhodně nakoupit v nákupních střediscích během volného programu či navštívit věhlasné kavárny v Mořské zahradě.
Cena zahrnuje: autokarovou dopravu, plavba
po řece Ropotamo, služby průvodce.

Výlet do starobylého města na jižním černomořském pobřeží Bulharska. Nessebar je místem
s tisíciletou historií, zachoval si svou unikátní architekturu
a je zařazen na listinu památkových míst chráněných organizací UNESCO.
Při prohlídce starého města možnost zhlédnout
pravoslavné kostely z různých období.
Cena zahrnuje: autokarovou dopravu, služby
průvodce.

PŮLDENNÍ VÝLET DO BALČIKU
A NA MYS KALIAKRA

Během půldenního výletu navštívíte letní sídlo
královny Marie s botanickou a kaktusovou zahradou. Výlet pokračuje na nejdelší a nejkrásnější
mys Černého moře - Kaliakra s ruinami pevností.
Cena zahrnuje: autokarovou dopravu, služby
průvodce, vstup do botanické zahrady v Balčiku.

PIRÁTSKÁ FIESTA

3-hodinová plavba na jachtě vybavené pro námořní bitvy včetně animačních programů, dětské
animace, hledání pirátského pokladu, chlebíčky,
pivo, rum
a nealkoholické nápoje.
Cena zahrnuje: autokarovou dopravu, služby
průvodce, plavbu lodí

DELFINÁRIUM VE VARNĚ
(PŮLDENNÍ)

Půldenní výlet s návštěvou Delfin show ve Varně
s možností osobního volna po prohlídce města
a občerstvení. Nejatraktivnější zážitek z Vaší dovolené.
Cena zahrnuje: autokarovou dopravu, služby
průvodce, vstup do delfinária.

RYBOLOV

3-hodinová plavba na moři, zapůjčení rybářského
vybavení, oběd na palubě, all inclusive bar, koupání v moři a opalování na palubě, hudba a party
nálada. Vhodné i pro rekreační příznivce rybaření.
Cena zahrnuje: autokarovou dopravu, oběd, zapůjčení výbavy.

NA NÁVŠTĚVĚ U BABKY RADKY

Dům babky Radky je živé muzeum narodní svébytnosti, tradic a kultury. Na úvod Vás místní obyvatelé přivítají domácím chlebem a solí. Můžete
se podívat do místních obydlí s etnografickou
výstavou tkanin i soukromé farmy. Očekávájí Vás
chutné venkovské pohostění a atraktivní program
lidovych písní, tanců a zvyků. Využijte možnost
načerpat dobrou náladu. Po cestě se zastavíme
u ústí řeky Kamčie a svezeme se loďkou po řece
až k moři.
Cena zahrnuje: autokarovou dopravu, služby
průvodce, vstupy

návštěva u babky Radky

pirátská fiesta

Kaliakra

Program výletů je orientační, s podrobným programem Vás seznámí delegát na místě. Výlety jsou organizovány místním obchodním partnerem a za předpokladu dostatečného zájmu účastníků. Změna programu vyhrazena.
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TURECKO

Letecky každou středu
z Prahy
a Brna

| ZEMĚ S PŘÍCHUTÍ ORIENTU

BULHARSKO
Zlaté Písky
Sv. Konstantin
Varna

Slunečné pobřeží
Nessebarcestovatele,
Turecko dokáže uchvátit každého

nabízí úchvatnou přírodu, bohatou historii se
Burgas
spoustou rozmanitých památek, nádherné
písečné pláže a pro milovníky
jídla nepřeberné
Sozopol
množství chutí.
Primorsko

Místní obyvatelé jsou přátelští a pohostinní, rádi poučí o zvyklostech a tradicích své země. Pokud dodržíte jejich
pravidla, můžete
Lozenec
se podívat do mešity i v době modlení. Turecko je zemí dvou kontinentů – evropského a asijského, na hranici leží město Istanbul, kde
visutý most propojuje Evropu a Asii. Istanbul je největším městem
Turecka - městem císařů, sultánů, krásných mešit a paláců. Naleznete zde více antických památek než v Řecku, například Efes s jedinečnou knihovnou a archeologickými památkami, Fethiyi se svými skalními chrámy, horské město Thermessos, římský amfiteátr
v Aspendos, staré město v Side a mnoho dalších. Světoznámou památkou je Pamukkale, kde vyvěrají minerální prameny s vysokým
obsahem vápníku a tvoří sněhobílé travertinové terasy, kaskády
a jezírka. Turecko obklopuje moře Egejské, Černé a Středozemní.
Nejoblíbenější letoviska leží u Středozemního moře. Nejznámější letoviska jsou Alanya s proslulou Kleopatřinou pláží a Side s nádherným historickým centrem. Moře je zde krásně čisté a většinou

TURECKO
Antalya

Belek

klidné, vstup do moře je pozvolný a pláže jsou pokryty pískem či
oblázky. Obě letoviska uspokojí i milovníky nákupů a promenád.
Ke správné relaxaci Vám pomůžou pravé turecké lázně „Hamam“ –
tradice stará přes tisíc let – tak ji určitě nezapomeňte vyzkoušet.
Ceník potravin v obchodech:
• voda 1,5 l
• zmrzlina
• Coca-Cola 0,5 l
• víno 0,75 l
• pivo 0,33 l – 0,5 l

od 4 Kč
od 8 Kč
od 8 Kč
od 44 Kč
od 20 Kč

ISTANBUL

Side

Göynük
Avsallar

Kemer

Středozemní moře

Alanya
Mahmular
TURECKÉ LÁZNĚ
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• baklava 1 kg
• salámy 1 kg
• olivy 1 kg
• čokoláda 100 g
• džus 1 l

od 100 Kč
od 68 Kč
od 28 Kč
od 8 Kč
od 12 Kč

TURECKO – Alanya

Hotel Beach Club Doganay

POLOHA
nachází se v letovisku Konakli, cca 8 km od centra města Alanya.
VYBAVENÍ
recepce, restaurace, pět barů, noční klub, mini market, obchod se suvenýry, butik, amfiteátr, konferenční místnost, WiFi v lobby ZDARMA.
Doktor, služby tetovacího salonu, půjčovna aut (vše za poplatek).
UBYTOVÁNÍ
klimatizované 2lůžkové pokoje s balkónem nebo terasou, vlastní soc.
zařízení, SAT TV, sejf, telefon, minibar.
STRAVOVÁNÍ
ULTRA ALL INCLUSIVE – snídaně (07:00 – 10:00), obědy (12:30 –
14:00) a večeře (18:30 – 21:00) formou bufetu, odpolední zákusek,
káva, čaj, snack (11:00 – 18:00), místní alkoholické a nealkoholické nápoje.
PLÁŽ
písečně-oblázková pláž cca 50 m před hotelem, plážový servis
ZDARMA na hotelové pláži, plážový bar, sprchy a WC.

• LETECKY z Prahy
a Brna
• Přílet do Antalya
• Písečná pláž
• Vhodné pro rodiny
s dětmi
• Ultra All Inclusive
• Mezinárodní animační
program
• Blízko pláže
• Podchod na pláž

SPORT
bazén se skluzavkami, dětský bazén, miniklub, mezinárodní animační program, plážový volejbal, stolní tenis, posilovna, turecká lázeň,
sauna. Masáže, SPA centrum, vodní sporty, tenisový kurt, fotbalové
a basketbalové hřiště (vše za poplatek).
CENA ZAHRNUJE
ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu,
zpáteční letenku, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy, základní palivový a emisní příplatek, služby
zástupce CK, pojištění proti úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ
komplexního cestovního pojištění včetně storna zájezdu. Využijte
cestovní pojištění pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

Pokoje:

Strava: Ultra All Inclusive
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno
Odletový den: středa

15 900 Kč*

od
os. / letecky / Ultra All Inclusive /
7 nocí
AKCE POBYT ZDARMA
pro dítě do 12,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz
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TURECKO – Alanya

Hotel Grand Atilla

POLOHA
nachází se v letovisku Alanya, cca 130 km od letiště v Antalyi. Hotel je
situován v blízkosti pláže.
VYBAVENÍ
vstupní hala s recepcí, restaurace, výtah, WiFi v okolí recepce
a na pokojích ZDARMA, bazén, lehátka a slunečníky u bazénu ZDARMA, bar u bazénu.
UBYTOVÁNÍ
klimatizované 2lůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek s balkónem, vlastní soc. zařízení, SAT TV.
STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE – snídaně (07:30-09:30), obědy (12:30-14:00) a večeře (19:00-21:00) formou bufetu, odpolední čaj, káva a sušenky
(16:30-17:30), místní nealkoholické a alkoholické nápoje.
PLÁŽ
písečná pláž s pozvolným vstupem do moře se nachází cca 35 m
od hotelu (místy se mohou v písku vyskytovat oblázky). Plážový servis (za poplatek).

• LETECKY z Prahy
a Brna
• Přílet do Antalya
• Vhodné pro rodiny
s dětmi
• All Inclusive
• Písečná pláž
• Pláž vhodná pro děti
• Blízko pláže
• Podchod na pláž

SPORT
vodní sporty na pláži za poplatek.
CENA ZAHRNUJE
ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu,
zpáteční letenku, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy, základní palivový a emisní příplatek, služby
zástupce CK, pojištění proti úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ
komplexního cestovního pojištění včetně storna zájezdu. Využijte
cestovní pojištění pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

Pokoje:

Strava: All Inclusive
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno
Odletový den: středa

13 481 Kč*

od
os. / letecky / All Inclusive / 7 nocí
AKCE POBYT ZDARMA
pro dítě do 13,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz
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TURECKO – Alanya

Hotel K House

POLOHA
nachází se v blízkosti letoviska Alanya, jehož centrum je vzdáleno cca
3 km, nedaleko Damlatské jeskyně, cca 4 km, známe rekreační oblasti
řeky Dim, cca 2 km a hradu Alanya, cca 5 km.

• LETECKY z Prahy
a Brna

VYBAVENÍ
recepce, restaurace, dva bary. Doktor, půjčovna aut a kol, business
centrum (vše za poplatek).

• Písečná pláž

• Přílet do Antalya

UBYTOVÁNÍ
klimatizované 3lůžkové pokoje s možností jedné přistýlky, vlastní soc. zařízení, SAT TV, minibar, sejf (za poplatek), telefon, fén, WiFi ZDARMA.

• Vhodné pro rodiny
s dětmi

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE – snídaně (07:00 – 09:00), obědy (12:30 – 14:00)
a večeře (19:00 – 21:00) formou bufetu, snack bar (12:00 – 16:00), bar
(10:00 – 24:00) místní alkoholické a nealkoholické nápoje.

• Plážový servis

• All Inclusive
• Animační program

PLÁŽ
písečně-oblázková pláž vzdálená cca 150 m od hotelu, plážový servis
na hotelové pláži ZDARMA, plážový bar (10:00 – 17:30).
SPORT
bazén, dětský bazén, mezinárodní animační program (3x týdně), posilovna, turecká lázeň, sauna. Masáže, peeling, vodní sporty (vše
za poplatek).
CENA ZAHRNUJE
ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu,
zpáteční letenku, transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy, základní palivový a emisní příplatek, služby
zástupce CK, pojištění proti úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ
komplexního cestovního pojištění včetně storna zájezdu. Využijte
cestovní pojištění pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

Pokoje:

Strava: All Inclusive
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno
Odletový den: středa

13 781 Kč*

od
os. / letecky / All Inclusive / 7 nocí
AKCE POBYT ZDARMA
pro dítě do 12,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz
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TURECKO – Alanya

Resort Justiniano Park Conti

Hotel Armas Prestige

POLOHA nachází se na mírném svahu v nádherné zahradě s výhledem
na zátoku. Od letiště vzdálen 90 km, nejbližší město Okurcalar cca 3,5 km.
VYBAVENÍ recepce, restaurace, čtyři bary, mini market, butik, WiFi v hotelové lobby ZDARMA, večerní představení, disco, TV místnost pro děti, minizoo. Kadeřnictví, foto koutek, doktor, půjčovna aut a motocyklů, shuttle servis
do Alanye, herna pro děti (vše za poplatek).
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové
• LETECKY z Prahy
pokoje, vlastní soc. zařízení, balkón,
SAT TV, minibar, sejf, telefon, fén.
a Brna
STRAVOVÁNÍ ALL INCLUSIVE – sní• Přílet do Antalya
daně (07:00 – 10:00), obědy (12:30
– 14:00) a večeře (19:00 – 21:00) for• All Inclusive
mou bufetu, půlnoční snack, snack
bar a další bary nabízí místní alkoho• Tobogány
lické a nealkoholické nápoje.
• Pro rodiny s dětmi
PLÁŽ písečně-oblázková pláž u hotelu s pozvolným vstupem do moře, plážový servis a plážové osušky
na hotelové pláži ZDARMA, plážový
snack bar (12:30 – 14:00).
SPORT bazén, tobogány, dětský bazén, mezinárodní animační program,
miniclub pro děti, dětské hřiště, plážový volejbal, minifotball, stolní tenis,
šipky, posilovna, aerobic, vodní gymnastika, sauna, turecké lázně. Masáže, vodní sporty (surfing, parasailing),
biliárd (za poplatek).
Pokoje:
CENA ZAHRNUJE ubytování na vy-

POLOHA nachází se v oblasti Mahmutlar, jež je vzdálená cca 8 km od letoviska Alanya.
VYBAVENÍ recepce, restaurace, čtyři bary, mini market, živá hudba, večerní
představení, disco, konferenční místnost. WiFi (za poplatek).
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek,
vlastní soc. zařízení, balkón, LCD TV, SAT TV, minibar, sejf (za poplatek), telefon, fén.
STRAVOVÁNÍ ULTRA ALL INCLUSIVE – snídaně (07:00 – 10:00), obě• LETECKY z Prahy
dy (12:30 – 14:00) a večeře (19:00
a Brna
– 21:00) formou bufetu, snack (11:00 –
16:00), místní alkoholické a nealkoho• Ultra All Inclusive
lické nápoje v barech (09:00 – 01:00).
PLÁŽ písečně-oblázková pláž vzdá• Blízko pláže
lená cca 150 m, přístupná podcho• Mezinárodní animační
dem, plážový servis na hotelové pláži
ZDARMA, plážový bar.
programy
SPORT bazén s tobogány, dětský
bazén, mezinárodní animační program, miniklub, mini disko pro děti,
dětské hřiště, plážový volejbal, vodní polo, stolní tenis, šipky, posilovna,
aerobic, turecká lázeň. SPA centrum,
masáže, biliárd, vodní sporty (za poplatek).
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku,
Pokoje:
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
základní palivový a emisní příplatek,
Strava: Ultra All Inclusive
služby zástupce CK, pojištění proti
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobyNocí: 7, 14
tovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexníOdlety: Praha, Brno
ho cestovního pojištění včetně storna
Odletový den: středa
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.
od
os. / letecky / Ultra All Inclusive /
7 nocí

braný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
základní palivový a emisní příplatek,
služby zástupce CK, pojištění proti
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

Strava: All Inclusive
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno
Odletový den: středa

17 981 Kč*

od
os. / letecky / All Inclusive / 7 nocí
AKCE POBYT ZDARMA
pro dítě do 14,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz
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17 991 Kč*

AKCE POBYT ZDARMA
pro dítě do 13,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

TURECKO – Alanya

Resort Diamond Hill

Hotel Aydinbey Gold Dreams

POLOHA nachází se v blízkosti letoviska Alanya, centrum je vzdáleno cca
4 km. Rušné noční centrum Alanye je vzdáleno cca 10 minut. Hotel je rovněž
v blízkosti rekreační oblasti řeky Dimcay, cca 15 minut.
VYBAVENÍ recepce, restaurace, pět barů, mini market, butik, WiFi v hotelové lobby ZDARMA, parkoviště, konferenční místnost, noční představení a živá hudba. Kadeřnictví, fotograf, pokojový servis, babysitting, herna (videohry,
arkády, biliárd), doktor, vodní sporty,
půjčovna aut (vše za poplatek).
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové
• LETECKY z Prahy
pokoje s možností až dvou přistýlek,
a Brna
vlastní soc. zařízení, balkón, SAT TV,
minibar, sejf, telefon, fén, WiFi v poko• Ultra All Inclusive
ji (za poplatek).
• Plážový servis
STRAVOVÁNÍ ULTRA ALL INCLUSIVE – snídaně (07:00 – 10:30), obězdarma
dy (12:30 – 14:00) a večeře (19:00
• Mezinárodní animační
– 21:30) formou bufetu, snack bary (12:00 – 18:00), pozdní večeře
programy
(23:30 – 00:30), noční snack (01:00
• Pro rodiny s dětmi
– 06:00), místní alkoholické a nealkoholické nápoje v barech (10:00 –
23:30).
PLÁŽ písečně-oblázková pláž vzdálená 100 m od hlavní budovy, přístup
podchodem, plážový servis na hotelové pláži ZDARMA, plážové osušky
na recepci (za poplatek), plážový bar.
SPORT bazén, mezinárodní animačPokoje:
ní program (vodní gymnastika, noční představení), miniclub a minidisco
pro děti, plážový volejbal, stolní tenis,
Strava: Ultra All Inclusive
vodní polo, šipky, posilovna, turecká lázeň, sauna. Masáže, vodní sporty
Nocí: 7, 14
– surf, kánoe, parasailing, vodní lyže,
vodní skútr (vše za poplatek).
Odlety: Praha, Brno
CENA ZAHRNUJE ubytování na vyOdletový den: středa
braný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytováod
ní a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
os. / letecky / Ultra All Inclusive /
základní palivový a emisní příplatek,
7 nocí
služby zástupce CK, pojištění proti
AKCE POBYT ZDARMA
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobypro dítě do 12,99 let
tovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
* cena po nejvyšší slevě
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
Kapacitně / časově omepro dítě ZDARMA – viz str. 3.

POLOHA nejbližší město Avsallar se nachází cca 5 km. Vzdáleno cca 25 km
od centra města Alanya. Taxi a autobusová doprava k dispozici.
VYBAVENÍ recepce, restaurace, čtyři bary, mini market, butik, obchod se
suvenýry, denní a noční zábavné programy, WiFi ve veřejných prostorech
ZDARMA. Konferenční místnost, kadeřnictví, fotograf, pokojový servis, vodní
sporty, půjčovna aut, doktor, internetová kavárna (vše za poplatek).
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje s možností až jedné přistýlky,
vlastní soc. zařízení, balkón, SAT TV,
minibar, telefon, fén, sejf.
STRAVOVÁNÍ ULTRA ALL INCLU• LETECKY z Prahy
SIVE – snídaně (07:00 – 10:00), oběa Brna
dy (12:30 – 14:00) a večeře (19:00
– 21:00) formou bufetu, snack bar
•
Přílet
do Antalya
(11:30 – 16:30), večerní snack (23:30
– 00:30), místní alkoholické a neal• Wellnes a spa
koholické nápoje v barech (10:00 –
02:00).
• Zábava na dosah
PLÁŽ písečná pláž vzdálená cca
• Ultra All Inclusive
50 m od hotelu, plážový servis na hotelové pláži ZDARMA, plážový bar.
SPORT bazén s tobogány, vnitřní
bazén, dětský bazén, aerobik, vodní
gymnastika, miniclub, minidisco a kino pro děti, stolní tenis, basketball,
šipky, taneční kurzy, turecká lázeň,
sauna, posilovna. Masáže, SPA centrum, vodní sporty (parasailing, kánoe,
vodní skútr), tenis, biliárd (vše za poPokoje:
platek).
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uveStrava: Ultra All Inclusive
deném rozsahu, zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytováNocí: 7, 14
ní a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
základní palivový a emisní příplatek,
Odlety: Praha, Brno
služby zástupce CK, pojištění proti
Odletový den: středa
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexníod
ho cestovního pojištění včetně storna
os. / letecky / Ultra All Inclusive /
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
7 nocí
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.
AKCE POBYT ZDARMA
pro dítě do 12,99 let

12 990 Kč*

zeno. Více informací na
kovotour.cz

19 981 Kč*

* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz
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TURECKO – Alanya

Hotel First Class

Resort Nox Inn Beach

POLOHA nachází se v těsné blízkosti pláže, cca 4 km od centra letoviska Mahmutlar. Další města spojená místní hromadnou dopravou.
VYBAVENÍ recepce, výtah, restaurace, kavárna, pět barů, disco, mini market,
konferenční místnost, TV místnost, parkoviště, WiFi v lobby ZDARMA. Doktor,
kadeřník, půjčovna aut, půjčovna jízdních kol, internetová kavárna, vitamínový bar (vše za poplatek).
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje s možností dvou přistýlek, vlastní soc. zařízení, balkón, SAT
• LETECKY z Prahy
TV, minibar, sejf (za poplatek), telefon, fén.
a Brna
STRAVOVÁNÍ ALL INCLUSIVE – sní• Blízko pláže
daně (08:00 – 10:00), obědy (12:30
– 14:30) a večeře (19:00 – 21:00) for• Aquapark
mou bufetu, odpolední zákusek, káva, čaj, snack, místní alkoholické a ne• All Inclusive
alkoholické nápoje v barech (10:00
– 23:00).
• Pro rodiny s dětmi
PLÁŽ písečně-oblázková pláž v blízkosti hotelu, k přechodu místní komunikace lze použít podchod, plážový servis ZDARMA na hotelové pláži,
plážové sprchy a plážový bar.
SPORT aquapark, bazén, dětský bazén, dětské hřiště, miniclub, mezinárodní animační program, plážový volejbal, stolní tenis, posilovna. Turecká
lázeň, parní lázeň, sauna, masáže, peeling, biliárd, vodní sporty (vše za poPokoje:
platek).
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uveStrava: All Inclusive
deném rozsahu, zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytováNocí: 7, 14
ní a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
základní palivový a emisní příplatek,
Odlety: Praha, Brno
služby zástupce CK, pojištění proti
Odletový den: středa
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexníod
ho cestovního pojištění včetně storna
os. / letecky / All Inclusive / 7 nocí
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
AKCE POBYT ZDARMA
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.
pro dítě do 12,99 let

POLOHA nachází se v oblasti letoviska Konakli, cca 12 km od města Alanya.
VYBAVENÍ recepce, výtah, restaurace, čtyři bary, mini market, butik, WiFi ZDARMA, směnárna na recepci, parkoviště, konferenční místnost. Kadeřnictví, fotograf, pokojový servis, babysitting, doktor, půjčovna aut (vše za poplatek).
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje s možností až jedné přistýlky,
vlastní soc. zařízení, balkón, SAT TV, minibar, telefon, fén, sejf (za poplatek).
STRAVOVÁNÍ ULTRA ALL INCLUSIVE – snídaně (07:30 – 10:00), obědy (12:30 – 14:00) a večeře (19:00 – 21:00) formou bufetu, snack bar (12:30
– 16:00), pozdní večeře (23:30 –
00:30), místní alkoholické a nealkoholické nápoje v barech (10:00 –
• LETECKY z Prahy
23:00).
a Brna
PLÁŽ hotelová písečně-oblázková
pláž vzdálená cca 80 m od hlavní bu• Plážový servis
dovy, plážový servis na hotelové pláži
zdarma
ZDARMA, plážové osušky na recepci
na zálohu, plážový bar.
• Ultra All Inclusive
SPORT vnitřní a vnější bazén, vod• Wellness a spa
ní gymnastika, miniclub, stolní tenis,
turecká lázeň. Masáže, SPA centrum,
posilovna, vodní sporty, herna (vše
za poplatek).
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
Pokoje:
základní palivový a emisní příplatek,
služby zástupce CK, pojištění proti
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobyStrava: Ultra All Inclusive
tovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexníNocí: 7, 14
ho cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
Odlety: Praha, Brno
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.
Odletový den: středa

* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

11 981 Kč*
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19 768 Kč*

od
os. / letecky / Ultra All Inclusive /
7 nocí
AKCE POBYT ZDARMA
pro dítě do 12,99 let

TURECKO – Alanya

Hotel Dizalya Palm Garden

Resort Eftalia Aqua

POLOHA nachází se v blízkosti letoviska Konakli, centrum je vzdáleno cca
2 km. Hotel je autobusovou dopravou spojen s městem Alanya, cca 12 km. Letiště je vzdáleno cca 120 km.
VYBAVENÍ recepce, sejf, restaurace, tři bary, patisserie, mini market, butik,
obchod se suvenýry, konferenční místnost , WiFi v hotelu ZDARMA. Kadeřnictví, fotograf, doktor, půjčovna aut (vše za poplatek).
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové
pokoje s možností až dvou přistýlek,
vlastní soc. zařízení, balkón, TV, mini• LETECKY z Prahy
bar, sejf, telefon, fén.
a Brna
STRAVOVÁNÍ ULTRA ALL INCLUSIVE – snídaně (07:00 – 10:00), obě• Ultra All Inclusive
dy (12:30 – 14:00) a večeře (19:00
– 21:30) formou bufetu, snack bar
• Aquapark
(12:00 – 16:00), patisserie (11:00 –
• Mezinárodní animační
18:00), noční snack (01:00 – 06:00),
místní alkoholické a nealkoholické
programy
nápoje v barech (10:00 – 02:00), pravá turecká káva.
PLÁŽ písečně-oblázková pláž s molem vzdálená cca 200 m, plážový servis a plážové osušky na hotelové pláži
ZDARMA, převlékací kabiny a sprchy,
plážový bar.
SPORT bazén, aquapark, dětský bazén, mezinárodní animační program
(vodní gymnastika), miniclub , minidisco a hřiště pro děti, plážový voPokoje:
lejbal, stolní tenis, šipky, posilovna,
turecká lázeň, sauna. Masáže, vodní sporty, jacuzzi, biliárd (vše za poStrava: Ultra All Inclusive
platek).
CENA ZAHRNUJE ubytování na vyNocí: 7, 14
braný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku,
Odlety: Praha, Brno
transfer z letiště do místa ubytováOdletový den: středa
ní a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
základní palivový a emisní příplatek,
služby zástupce CK, pojištění proti
od
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobyos. / letecky / Ultra All Inclusive /
tovou taxu.
7 nocí
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexníAKCE POBYT ZDARMA
ho cestovního pojištění včetně storna
pro dítě do 12,99 let
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

POLOHA nachází se v blízkosti letoviska Konakli, cca 4 km. Hotel je autobusovou dopravou spojen s městem Alanya, cca 18 km.
VYBAVENÍ recepce, výtah, restaurace, burgerland, pět barů, patisserie, disco, mini market, butik, obchod se suvenýry, konferenční místnost, parkoviště,
TV místnost, amfiteátr, večerní představení, živá hudba, půjčovna aut a čtyřkolek, WiFi v hotelu ZDARMA, směnárna na recepci. Kadeřnictví, SPA
centrum, doktor (vše za poplatek).
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové
• LETECKY z Prahy
pokoje s možností až jedné přistýlky,
a Brna
vlastní soc. zařízení, balkón, TV, mini• Pro rodiny s dětmi
bar, sejf, telefon, fén.
STRAVOVÁNÍ ULTRA ALL INCLU• Ultra All Inclusive
SIVE – snídaně (07:00 – 10:00), obědy (12:30 – 14:00) a večeře (19:00
• Tobogány
– 21:00) formou bufetu, snack bar
(12:00 – 16:00), patisserie (11:00 –
• Wellness a spa
17:00), místní alkoholické a nealkoholické nápoje.
PLÁŽ písečně-oblázková pláž vzdálená cca 250 m od areálu, dostupná
podchodem, plážový servis a plážové osušky na hotelové pláži ZDARMA,
plážové sprchy, plážový bar a plážový snack bar.
SPORT aquapark s tobogány, dětský bazén, mezinárodní animační program, miniclub a hřiště pro děPokoje:
ti, plážový volejbal, stolní tenis, šipky,
posilovna, sauna, aerobic, vodní gymnastika, waterball, basketball. MasáStrava: Ultra All Inclusive
že, SPA centrum, vodní sporty (surfing, vodní skútr, parasailing), tenis,
Nocí: 7, 14
fotbal (vše za poplatek).
CENA ZAHRNUJE ubytování na vyOdlety: Praha, Brno
braný počet nocí, stravování v uveOdletový den: středa
deném rozsahu, zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
od
základní palivový a emisní příplatek,
os. / letecky / Ultra All Inclusive /
služby zástupce CK, pojištění proti
7 nocí
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobyAKCE POBYT ZDARMA
tovou taxu.
pro dítě do 14,99 let
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
* cena po nejvyšší slevě
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

12 480 Kč*

* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

19 980 Kč*

Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz
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TURECKO – Alanya

Resort Eftalia Village

Resort Eftalia Ocean

POLOHA nachází se v blízkosti letoviska Konakli, cca 4 km. Hotel je autobusovou dopravou spojen s městem Alanya, cca 18 km.
VYBAVENÍ recepce, restaurace, pět barů, patisserie, mini market, butik, obchod se suvenýry, parkoviště, TV místnost, amfiteátr, večerní představení, živá hudba, půjčovna aut a čtyřkolek, směnárna na recepci, WiFi v hotelu
ZDARMA. Kadeřnictví, SPA centrum, doktor (vše za poplatek).
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové
pokoje s možností až jedné přistýlky,
vlastní soc. zařízení, balkón, TV, mini• LETECKY z Prahy
bar, telefon, fén, sejf (za poplatek).
STRAVOVÁNÍ ALL INCLUSIVE – snía Brna
daně (07:00 – 10:00), obědy (12:30
• Zábava na dosah
– 14:00) a večeře (19:00 – 21:00)
formou bufetu, snack bar (12:00 –
• Plážový servis
16:00), patisserie (11:00 – 16:00),
místní alkoholické a nealkoholické
• All Inclusive
nápoje v barech (10:00 – 23:00).
PLÁŽ písečně-oblázková pláž cca
• Aquapark
200 m od areálu, dostupná podchodem, plážový servis a plážové osušky na hotelové pláži ZDARMA, plážové sprchy, plážový bar a plážový
snack bar.
SPORT aquapark s tobogány, dětský bazén, mezinárodní animační program, miniclub a hřiště pro děti, plážový volejbal, stolní tenis, šipky,
posilovna, sauna, aerobic, vodní gymnastika, waterball, basketball. MasáPokoje:
že, SPA centrum, vodní sporty (surfing, vodní skútr, parasailing), tenis,
fotbal, biliárd (vše za poplatek).
Strava: All Inclusive
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uveNocí: 7, 14
deném rozsahu, zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytováOdlety: Praha, Brno
ní a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
Odletový den: středa
základní palivový a emisní příplatek,
služby zástupce CK, pojištění proti
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobyod
tovou taxu.
os. / letecky / All Inclusive / 7 nocí
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexníAKCE POBYT ZDARMA
ho cestovního pojištění včetně storna
pro dítě do 14,99 let
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

POLOHA nachází se v blízkosti letoviska Konakli, cca 4 km. Hotel je autobusovou dopravou spojen s městem Alanya, cca 18 km.
VYBAVENÍ recepce, restaurace, pět barů, patisserie, mini market, butik, obchod se suvenýry, parkoviště, TV místnost, amfiteátr, večerní představení, živá hudba, půjčovna aut a čtyřkolek, směnárna na recepci, WiFi v hotelu
ZDARMA. Kadeřnictví, SPA centrum, doktor (vše za poplatek).
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové
pokoje s možností až jedné přistýlky,
vlastní soc. zařízení, balkón, TV, mini• LETECKY z Prahy
bar, telefon, fén, sejf (za poplatek).
STRAVOVÁNÍ ALL INCLUSIVE – snía Brna
daně (07:00 – 10:00), obědy (12:30
• Zábava na dosah
– 14:00) a večeře (19:00 – 21:00)
formou bufetu, snack bar (12:00 –
• Plážový servis
16:00), patisserie (11:00 – 16:00),
místní alkoholické a nealkoholické
• All Inclusive
nápoje v barech (10:00 – 23:00).
PLÁŽ písečně-oblázková pláž cca
• Aquapark
80 m od areálu, dostupná podchodem, plážový servis a plážové osušky na hotelové pláži ZDARMA, plážové sprchy, plážový bar a plážový
snack bar.
SPORT aquapark s tobogány, dětský
bazén, mezinárodní animační program, miniclub a hřiště pro děti (412 let), plážový volejbal, stolní tenis,
šipky, posilovna, sauna, aerobic, vodní gymnastika, waterball, basketball.
Pokoje:
Masáže, SPA centrum, vodní sporty
(surfing, vodní skútr, parasailing), tenis, fotbal, biliárd, večerní diskotéka
Strava: All Inclusive
(vše za poplatek).
CENA ZAHRNUJE ubytování na vyNocí: 7, 14
braný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku,
Odlety: Praha, Brno
transfer z letiště do místa ubytováOdletový den: středa
ní a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
základní palivový a emisní příplatek,
služby zástupce CK, pojištění proti
od
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobyos. / letecky / All Inclusive / 7 nocí
tovou taxu.
AKCE POBYT ZDARMA
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexnípro dítě do 14,99 let
ho cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

18 374 Kč*

* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz
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18 374 Kč*

* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

TURECKO – Alanya

Hotel Konakli Nergis

Hotel Long Beach Harmony

POLOHA nachází se poblíž Alanye, cca 15 km, v části Konakli, 120 km od letiště a cca 200 m od pláže. Do centra Alanye je možné využít spojení autobusovou dopravou. V okolí se nachází obchody, bankomat, restaurace, bary.
VYBAVENÍ recepce, lobby, výtah, restaurace, venkovní bazén (08:00 –
18:00), bazén pro děti, bar u bazénu, obchody přímo u hotelu, telefon a fax
za poplatek, platební terminál na recepci, WiFi na recepci ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje s možností jedné přistýlky,
vlastní soc. zařízení, SAT TV, minibar, fén, telefon, sejf (za poplatek), balkón.
STRAVOVÁNÍ ALL INCLUSIVE (10:00 – 23:00) – snídaně (08:00 – 10:00),
oběd (12:30 – 14:00), večeře (19:00 – 21:00) formou bufetu, odpolední káva se
zákuskem (17:00 – 18:00), alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby
(bar u bazénu 10:00 – 23:00, plážový
bar 10:00 – 17:00).
PLÁŽ vlastní písečná pláž se nachází
• LETECKY z Prahy
cca 200 m od hotelu přímou cestou.
Plážový servis ZDARMA, možnost zaa Brna
půjčení plážových osušek na recep• All Inclusive
ci hotelu (vratná záloha). Plážový bar
(10:00 – 17:00) v rámci all inclusi• Plážový servis
ve (místní alkoholické a nealkoholiczdarma
ké nápoje).
SPORT bazén, dětský bazén, možnost procházek a nákupů v blízkosti
hotelu, plážový volejbal (za poplatek),
vodní sporty na pláži (za poplatek).
Stolní tenis a šipky v hotelu ZDARMA.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku,
Pokoje:
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
základní palivový a emisní příplatek,
Strava: All Inclusive
služby zástupce CK, pojištění proti
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobyNocí: 7, 14
tovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexníOdlety: Praha, Brno
ho cestovního pojištění včetně storna
Odletový den: středa
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.
od
os. / letecky / All Inclusive / 7 nocí

POLOHA nachází se v blízkosti letoviska Avsallar, jehož centrum je vzdáleno
cca 5 km. Autobusová doprava k dispozici. Vzdálen cca 20 km od centra města
Alanya a cca 25 km od hradu Alanya.
VYBAVENÍ recepce, restaurace, dětský bufet, deset barů, kavárna, taverna, patisserie, disco, kino, mini mar• LETECKY z Prahy
ket, butik, konferenční místnost, WiFi
a Brna
v hotelu ZDARMA. Kadeřnictví, fotograf, doktor, půjčovna aut, dětský ko• Ultra All Inclusive
čárek, babysitting (vše za poplatek).
• Aquapark
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje s možností jedné přistýlky,
• Blízko pláže
vlastní soc. zařízení, SAT TV, minibar,
sejf ZDARMA, telefon, fén, toalet• Wellness a spa
ní stolek.
• Mezinárodní animační
STRAVOVÁNÍ ULTRA ALL INCLUSIVE – snídaně (07:00 – 10:00), oběprogram
dy (12:30 – 14:30) a večeře (19:00
– 21:00) formou bufetu, snack bar
(12:00 – 17:00), patisserie (11:00 –
18:00), noční snack (23:00 – 01:00),
místní alkoholické a nealkoholické
nápoje v barech (10:00 – 02:30).
PLÁŽ písečně-oblázková pláž vzdálená cca 50 m od hotelu a oddělena místní komunikací, plážový servis
na hotelové pláži ZDARMA, sprchy,
plážový bar.
Pokoje:
SPORT bazén, aquapark, dětský bazén, mezinárodní animační program
(vodní gymnastika), miniklub , miStrava: Ultra All Inclusive
ni disco a hřiště pro děti, plážový volejbal, stolní tenis, šipky, šachy, hrací
Nocí: 7, 14
karty, posilovna, turecká lázeň, sauna. Masáže, SPA servis, čokoládová
Odlety: Praha, Brno
kůra, vodní sporty, potápění, biliárd,
Odletový den: středa
bowling (vše za poplatek).
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uveod
deném rozsahu, zpáteční letenku,
os. / letecky / Ultra All Inclusive /
transfer z letiště do místa ubytová7 nocí
ní a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
AKCE POBYT ZDARMA
základní palivový a emisní příplatek,
pro dítě do 12,99 let
služby zástupce CK, pojištění proti
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
* cena po nejvyšší slevě
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexníKapacitně / časově omeho cestovního pojištění včetně storna
zeno. Více informací na
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
kovotour.cz
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

14 880 Kč*

AKCE POBYT ZDARMA
pro dítě do 12,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

21 983 Kč*
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TURECKO – Alanya

Resort White City

Hotel Kaila Beach

POLOHA nachází se v letovisku Avsallar, cca 1 km od centra. Centrum oblíbeného města Konakli je vzdáleno cca 7 km. Hotel je autobusovou dopravou
spojen s městem Alanya (cca 20 km) a dalšími místy.
VYBAVENÍ recepce, restaurace, barbecue house, dětský bufet, kavárna, čtyři bary, patisserie, disco, mini market, butik, obchod se suvenýry, venkovní kino,
knihovna, konferenční místnost, TV místnost, večerní představení, živá hudba,
půjčovna aut, WiFi v hotelu ZDARMA.
Kadeřnictví, fotograf, SPA centrum,
doktor, babysitting, herna, internetová
kavárna a vysokorychlostní internet,
• LETECKY z Prahy
vitamínový bar (vše za poplatek).
a Brna
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje s možností jedné přistýlky,
• Zábava na dosah
vlastní soc. zařízení, balkón, TV, mini• Wellness a spa
bar, sejf, telefon, fén, toaletní stolek,
DVD přehrávač, varná konvice.
• All Inclusive
STRAVOVÁNÍ ALL INCLUSIVE – snídaně, obědy a večeře formou bufetu,
• Aquapark
snack bar (včetně plážové obsluhy),
• Mezinárodní animační
bary (10:00 – 00:00) místní alkoholické a nealkoholické nápoje.
program
PLÁŽ písečná pláž s hotelovým molem přímo před resortem (vstup
podchodem pod hotelovou zahradou), plážový servis na hotelové pláži
ZDARMA, plážový bar a plážový snack.
SPORT aquapark s tobogány, dětský bazén, infinity pool, mezinárodní animační program, miniklub, mini
disco, denně sportovní turnaje, kurzy
a lekce, plážový volejbal, stolní tenis,
šipky, posilovna, aerobic, vodní gymPokoje:
nastika, vodní polo, boccia, turecká
lázeň, sauna, vnitřní bazén. Masáže,
SPA centrum, solná jeskyně, parní láStrava: All Inclusive
zeň, vodní sporty (surfing, banán, ringo, vodní skútr, parasailing), zumba,
Nocí: 7, 14
biliárd (vše za poplatek).
CENA ZAHRNUJE ubytování na vyOdlety: Praha, Brno
braný počet nocí, stravování v uveOdletový den: středa
deném rozsahu, zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytování
a zpět, letištní a bezpečnostní taxy, záod
kladní palivový a emisní příplatek, služos. / letecky / All Inclusive / 7 nocí
by zástupce CK, pojištění proti úpadku
dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
* cena po nejvyšší slevě
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexníKapacitně / časově omeho cestovního pojištění včetně storna
zeno. Více informací na
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
kovotour.cz
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

POLOHA nachází se v letovisku Alanya, cca 3 km od městského centra. Leží
v blízkosti hradu Alanya, cca 5 km a rekreační oblasti řeky Dim.
VYBAVENÍ recepce, lobby, restaurace, čtyři bary, kavárna, WiFi. Kadeřník,
půjčovna aut, půjčovna kol, business centrum, pokojový servis (vše za poplatek).
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek,
vlastní soc. zařízení, balkón, SAT TV,
LCD TV, minibar, sejf (za poplatek),
toaletní stolek, varná konvice, tele• LETECKY z Prahy
fon, fén, WiFi.
STRAVOVÁNÍ ALL INCLUSIVE – snía Brna
daně (07:00 – 09:00), obědy (12:30
• All Inclusive
– 14:30) a večeře (19:00 – 21:00) formou bufetu, snack (12:00 – 17:00),
• Pláž vhodná pro děti
půlnoční snack (00:00 – 00:30),
místní alkoholické a nealkoholické
• Pro rodiny s dětmi
nápoje v barech (10:00 – 00:00).
PLÁŽ písečně-oblázková pláž s po• Přímo u pláže
zvolným vstupem do moře přímo
u hotelu, plážový servis na hotelové
pláži ZDARMA, plážový bar (10:00 –
17:30) nepodává alkoholické nápoje.
SPORT dva bazény, dětský bazén,
krytý bazén, vlastní dětský klub, dětské hřiště, mezinárodní animační program, stolní tenis, posilovna, turecká
lázeň, parní lázeň, sauna. SPA centrum, centrum zdraví a krásy, masáže,
biliárd (vše za poplatek).
Pokoje:
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku,
Strava: All Inclusive
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
Nocí: 7, 14
základní palivový a emisní příplatek,
služby zástupce CK, pojištění proti
Odlety: Praha, Brno
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobyOdletový den: středa
tovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
od
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
os. / letecky / All Inclusive / 7 nocí
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.
AKCE POBYT ZDARMA
pro dítě do 12,99 let

21 983 Kč*
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17 485 Kč*

* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

TURECKO – Kemer

Resort Karmir & SPA

Resort Crystal Flora Beach

POLOHA nachází se v oblasti
Göynük, jen 8 km od centra známého letoviska Kemer. Antalya, spojena
místní dopravou, je cca 30 km.
VYBAVENÍ recepce, restaurace, tři
bary, taverna, patisserie, konferenční
místnost. Doktor, fotograf, kadeřník,
babysitting (vše za poplatek).
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové
pokoje, vlastní soc. zařízení, SAT TV,
sejf, minibar, telefon, fén, balkón.
STRAVOVÁNÍ ULTRA ALL INCLUSIVE – snídaně (07:00 – 10:00), obědy (12:30 – 14:00) a večeře (19:00 –
21:00) formou bufetu, snack (13:00
– 17:00), káva, čaj a zmrzlina, půlnoční snack (23:00 – 00:00), neomezené množství místních alkoholických
a nealkoholických nápojů (10:00 –
00:00).
PLÁŽ písečně-oblázková pláž přímo
u hotelu, cca 100 m od budovy. Plážový servis ZDARMA na hotelové pláži
a plážový bar.
SPORT bazén, dětský bazén, mini
club, mezinárodní animační program,
stolní tenis, tenis, šipky, basketbal,
posilovna, turecká lázeň, sauna, parní sauna. Masáže, peeling, biliárd (vše
za poplatek).
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
základní palivový a emisní příplatek,
služby zástupce CK, pojištění proti
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

POLOHA nachází se v letovisku Beldibi, hotel má vlastní zahradu. Leží v blízkosti národního parku Olympia. Od mezinárodního letiště Antalya je vzdálen
cca 35 km, od centra Kemeru cca 18 km.
VYBAVENÍ recepce, lobby, mnoho restaurací, pět barů, disco, dětský bufet, mini market, konferenční místnost, parkoviště, WiFi na recepci a u bazénu
ZDARMA, denní i noční představení, živá muzika. Doktor, kadeřnictví, půjčovna aut, směnárna na recepci, herna (video hry), zábavní centrum, babysitting
(vše za poplatek).
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje s možností jedné přistýlky,
• LETECKY z Prahy
vlastní soc. zařízení, balkón, SAT TV,
LCD TV, minibar, sejf, telefon, fén.
a Brna
STRAVOVÁNÍ ULTRA ALL INCLU• Zábava na dosah
SIVE – snídaně (07:00 – 10:00), obědy (12:30 – 14:30) a večeře (18:30 –
• Ultra All Inclusive
21:00) formou bufetu, snack (12:30
– 16:30), půlnoční snack (23:30 –
• Mezinárodní animační
00:30), místní alkoholické a nealprogram
koholické nápoje v barech (10:00 –
24:00).
• Wellness a spa
PLÁŽ písečná pláž přímo u hotelu, plážový servis na hotelové pláži
ZDARMA, plážový bar (10:00 – 18:00).
SPORT čtyři bazény včetně dvou
dětských bazénů, vlastní dětský
klub, dětské hřiště, mezinárodní animační program, stolní tenis, šipky, tenis, boccia, aquaerobik, aerobik, stretching, posilovna, basketbal,
plážový volejbal, turecká lázeň, parní lázeň, sauna. SPA centrum, centPokoje:
rum zdraví a krásy, masáže, bowling,
vodní sporty (kánoe, vodní skútr, surf,
windsurfing), biliárd, stolní fotbal (vše
Strava: Ultra All Inclusive
za poplatek).
CENA ZAHRNUJE ubytování na vyNocí: 7, 14
braný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku,
Odlety: Praha, Brno
transfer z letiště do místa ubytováOdletový den: středa
ní a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
základní palivový a emisní příplatek,
služby zástupce CK, pojištění proti
od
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobyos. / letecky / Ultra All Inclusive /
tovou taxu.
7 nocí
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
* cena po nejvyšší slevě
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
Kapacitně / časově omepro dítě ZDARMA – viz str. 3.

• LETECKY z Prahy
a Brna
• Přílet do Antalya
• Písečná pláž
• Vhodné pro rodiny
s dětmi
• Ultra All Inclusive
• Plážový servis
zdarma
• Blízko pláže

Pokoje:

Strava: Ultra All Inclusive
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno
Odletový den: středa

18 771 Kč*

od
os. / letecky / Ultra All Inclusive /
7 nocí
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

20 991 Kč*

zeno. Více informací na
kovotour.cz
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TURECKO – Kemer

Hotel Golden Lotus

POLOHA hotel je od centra města
Kemer vzdálen 5 minut chůze. V blízkosti mnohých klubů a barů. Vzdálen cca 10 km od známe hory Tahtali
a cca 15 km od rozvalin řeckořímského města Phaselis.
VYBAVENÍ recepce, výtah, restaurace, dva bary, mini market, konferenční místnost, parkoviště, televizní
místnost, WiFi ZDARMA, menší molo. Doktor, půjčovna aut, směnárna
na recepci, vysokorychlostní WiFi (vše
za poplatek).
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje s možností jedné přistýlky, vlastní soc. zařízení, balkón, SAT
TV, minibar, sejf (za poplatek), telefon, fén.
STRAVOVÁNÍ ALL INCLUSIVE – snídaně (07:30 – 10:00), obědy (12:30
– 14:00) a večeře (19:00 – 21:00) formou bufetu, snack (10:00 – 16:30),
místní alkoholické a nealkoholické
nápoje v barech (10:00 – 24:00).
PLÁŽ oblázková pláž přímo u hotelu,
plážový servis ZDARMA na hotelové
pláži, osušky na zálohu, plážový bar
(za poplatek).
SPORT bazén, dětský bazén, stolní
tenis, posilovna, turecká lázeň, parní
lázeň, sauna. Masáže, peeling, biliárd,
vodní sporty (za poplatek).
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
základní palivový a emisní příplatek,
služby zástupce CK, pojištění proti
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

Resort Crystal Deluxe & SPA

• LETECKY z Prahy
a Brna
• Přílet do Antalya
• Písečná pláž
• Vhodné pro rodiny
s dětmi
• Zábava na dosah
• All Inclusive
• Plážový servis
zdarma

Pokoje:

Strava: All Inclusive
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno
Odletový den: středa

POLOHA nachází se cca 38 km od centra Antalye, nejbližší nákupní možnosti
ve městě Kemer, centrum vzdáleno cca 500 m.
VYBAVENÍ recepce, lobby, mnoho restaurací, pět barů, disco, mini market,
konferenční místnost, parkoviště, WiFi na recepci ZDARMA, kino. Doktor, kadeřnictví, půjčovna aut (vše za poplatek).
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje s možností jedné přistýlky,
vlastní soc. zařízení, balkón, SAT TV, LCD TV, minibar, sejf, telefon, fén, WiFi
ZDARMA.
STRAVOVÁNÍ ULTRA ALL INCLUSIVE – snídaně (07:00 – 10:00), obědy
(12:30 – 14:30) a večeře (19:00 – 21:30) formou bufetu, snack (11:00 – 17:00),
pozdní večeře (21:30 – 00:30), místní alkoholické a nealkoholické nápoje
v barech (10:00 – 24:00).
PLÁŽ písečná pláž přímo u hotelu, plážový servis na hotelové pláži
• LETECKY z Prahy
ZDARMA, plážový bar (10:00 – 18:00).
SPORT pět bazénů včetně dvou děta Brna
ských bazénů a aquaparku, vlastní
• Ultra all inclusive
dětský klub, dětské hřiště, mezinárodní animační program, stolní te• Aquapark
nis, šipky, tenis, aquaerobik, aerobik,
stretching, posilovna, plážový volej• Pro rodiny s dětmi
bal, turecká lázeň, parní lázeň, sauna,
• Wellness a spa
jacuzzi. SPA centrum, centrum zdraví
a krásy, masáže, bowling, vodní sporty (kánoe, vodní skútr, surf, windsurfing), biliárd, stolní fotbal, basketbal
(vše za poplatek).
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytováPokoje:
ní a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
základní palivový a emisní příplatek,
služby zástupce CK, pojištění proti
Strava: Ultra All Inclusive
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
Nocí: 7, 14
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
Odlety: Praha, Brno
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
Odletový den: středa
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

18 483 Kč*

od
os. / letecky / All Inclusive / 7 nocí
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz
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20 991 Kč*

od
os. / letecky / Ultra All Inclusive /
7 nocí
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

TURECKO – Kemer

Hotel Fame Residence Kemer

Resort Limak Limra

POLOHA nachází se v oblasti Göynük, jen 8 km od centra známého letoviska Kemer. Nejbližší nákupní možnosti přímo v hotelu, který je spojen s městem místní dopravou.
VYBAVENÍ recepce, restaurace, tři bary, dětský bufet, kavárna, hospoda,
parkoviště, mini market, butik, obchod se suvenýry, směnárna, konferenční
místnost. Internetový koutek, doktor,
fotograf, kadeřník, půjčovna aut, babysitting (vše za poplatek).
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžko• LETECKY z Prahy
vé pokoje s možností jedné přistýla Brna
ky, vlastní soc. zařízení, SAT TV, sejf
(za poplatek), minibar, telefon, fén,
• Přílet do Antalya
varná konvice, balkón.
• Písečná pláž
STRAVOVÁNÍ ALL INCLUSIVE – snídaně, obědy a večeře formou bufe• Vhodné pro rodiny
tu, lehký snack během dne, káva, čaj
s dětmi
a zmrzlina, neomezené množství
místních alkoholických a nealkoholic• Blízko pláže
kých nápojů (10:00 – 23:00).
PLÁŽ oblázková pláž se nachá• All Inclusive
zí cca 80 m od budovy. Plážový servis ZDARMA na hotelové pláži, plá• Mezinárodní animační
žový bar.
programy
SPORT bazén, dětský bazén, mini club, mezinárodní animační program, stolní tenis, posilovna, jacuzzi,
turecká lázeň, sauna. Masáže, peeling, vodní sporty, biliárd (vše za poplatek).
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku,
Pokoje:
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
základní palivový a emisní příplatek,
Strava: All Inclusive
služby zástupce CK, pojištění proti
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobyNocí: 7, 14
tovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexníOdlety: Praha, Brno
ho cestovního pojištění včetně storna
Odletový den: středa
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.
od
os. / letecky / All Inclusive / 7 nocí

POLOHA nachází se nedaleko letoviska Kemer, cca 8 km od centra. Nejbližší
nákupní možnosti cca 100 m.
VYBAVENÍ recepce, restaurace, šest barů, hospoda, disco, kino, hotelové
molo, parkoviště, mini market, konferenční místnost, WiFi v lobby ZDARMA,
denní i noční program. Internetová kavárna, kadeřník (za poplatek).
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje s balkónem nebo terasou, vlastní soc. zařízení, SAT TV, sejf
(za poplatek), minibar, telefon, fén.
• LETECKY z Prahy
STRAVOVÁNÍ ULTRA ALL INCLUSIa Brna
VE – snídaně, obědy a večeře formou
• Aquapark
bufetu, lehký snack během dne, káva,
čaj a zmrzlina, půlnoční snack, neo• Ultra All Inclusive
mezené množství místních alkoholických a nealkoholických nápojů (10:00
• Pro rodiny s dětmi
– 24:00).
PLÁŽ písečně-oblázková pláž pří• Přímo u pláže
mo u hotelu, plážový servis ZDARMA
na hotelové pláži, WC, sprchy a plážová bar.
SPORT aquapark, čtyři bazény, dětský bazén, dětské hřiště, mini club,
junior club, mezinárodní animační
program, plážový volejbal, stolní tenis, basketbal, posilovna, tenis, jacuzzi, turecká lázeň, sauna. Masáže, peeling, vodní sporty, potápění, biliárd
(vše za poplatek).
Pokoje:
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku,
Strava: Ultra All Inclusive
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
Nocí: 7, 14
základní palivový a emisní příplatek,
služby zástupce CK, pojištění proti
Odlety: Praha, Brno
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobyOdletový den: středa
tovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
od
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
os. / letecky / Ultra All Inclusive /
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.
7 nocí

19 963 Kč*

* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

22 295 Kč*

AKCE POBYT ZDARMA
pro dítě do 14,99 let
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz
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TURECKO – Side

Hotel Saygili Beach

POLOHA nachází se v letovisku Side,
cca 1 km od centra města. Turisticky
oblíbené město Manavgat je vzdáleno
cca 7 km. Starověké ruiny v Side pouze 10 minut chůze.
VYBAVENÍ recepce, restaurace, bar,
WiFi v lobby ZDARMA. Hotelový sejf,
pokojové služby (vše za poplatek).
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové
pokoje s balkónem, vlastní soc. zařízení, SAT TV, telefon, fén, minibar.
STRAVOVÁNÍ ALL INCLUSIVE – snídaně (07:30 – 09:30), obědy (12:30
– 14:00) a večeře (19:00 – 21:00) formou bufetu, odpolední káva a čaj
(16:00 – 16:30), místní alkoholické
a nealkoholické nápoje v baru (10:00
– 22:00).
PLÁŽ písečná pláž cca 50 m od hotelu, plážový servis ZDARMA na hotelové pláži.
SPORT bazén s dětskou částí a tobogánem, mezinárodní animační program. Masáže, stolní tenis, vodní
sporty (vše za poplatek).
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
základní palivový a emisní příplatek,
služby zástupce CK, pojištění proti
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

+

Resort Heaven Beach & SPA

• LETECKY z Prahy
a Brna
• Přílet do Antalya
• Písečná pláž
• Vhodné pro rodiny
s dětmi
• All Inclusive
• Tobogán
• Mezinárodní animační
programy

Pokoje:

Strava: All Inclusive
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno
Odletový den: středa

13 852 Kč*

od
os. / letecky / All Inclusive / 7 nocí

POLOHA resort určený pouze pro dospělé leží v upravované zahradě
na okraji turisticky oblíbeného místa Kizilagac, od jehož centra je vzdálen cca
1 km, v blízkosti historických měst Side (15 km), Aspendos a Perge. Další nákupní možnosti ve městě Manavgat, cca 10 km.
VYBAVENÍ recepce, výtah, restaurace, bary, irský bar, disco, shuttle bus
do obchodního centra, mini market, butik, konferenční místnost, kino, gala
večery, parkoviště, WiFi ve veřejných prostorech ZDARMA. Doktor, kadeřník,
půjčovna aut, čistírna (vše za poplatek).
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje, vlastní soc. zařízení, balkón,
SAT TV, minibar, toaletní stolek, varná konvice, WiFi ZDARMA, sejf, telefon,
fén.
STRAVOVÁNÍ ULTRA ALL INCLUSIVE – snídaně, obědy a večeře formou
bufetu, večeře v a la carte restauraci (1x za pobyt ZDARMA, nutná rezer• LETECKY z Prahy
vace), odpolední zákusek, káva, čaj,
a Brna
snack, půlnoční občerstvení, noční
snack, nedělní brunch, místní alkoho• Ultra All Inclusive
lické a nealkoholické nápoje v barech
(09:00 – 24:00).
• Blízko pláže
PLÁŽ písečně-oblázková pláž cca
• Plážový servis
150 m od hotelu, plážový servis
zdarma
a osušky ZDARMA na hotelové pláži.
SPORT dva bazény, mezinárodní
animační program, plážový volejbal,
boccia, šachy, aerobik, gymnastika,
cvičení ve vodě, stretching, posilovna, turecká lázeň, parní lázeň, sauna,
jacuzzi. Masáže, peeling, biliárd, vodní sporty (ringo, banán, parasailing,
vodní lyže, vodní skútr), lekce potáPokoje:
pění (vše za poplatek).
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uveStrava: Ultra All Inclusive
deném rozsahu, zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytováNocí: 7, 14
ní a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
základní palivový a emisní příplatek,
Odlety: Praha, Brno
služby zástupce CK, pojištění proti
Odletový den: středa
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexníod
ho cestovního pojištění včetně storna
os. / letecky / Ultra All Inclusive /
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
7 nocí
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz
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19 861 Kč*

* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

TURECKO – Side

Hotel Side Alegria & SPA

Resort Lyra & SPA

POLOHA hotel pouze pro dospělé se
nachází v oblasti Kumkoy, od centra
Side je vzdálen cca 4 km.
VYBAVENÍ recepce, výtah, restaurace, dva bary, mini market, konferenční místnost, parkoviště, televizní
místnost, WiFi v lobby ZDARMA. Doktor, kadeřnictví, pokojová služba (vše
za poplatek).
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové
pokoje, vlastní soc. zařízení, balkón,
SAT TV, minibar, sejf (za poplatek), telefon, fén, WiFi.
STRAVOVÁNÍ ALL INCLUSIVE – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, snack, káva a zákusky během dne,
půlnoční snack, mini občerstvení
(00:00 – 07:00), bary (10:00 – 23:00)
místní alkoholické a nealkoholické
nápoje.
PLÁŽ písečná pláž 200 m od hotelu,
plážový servis ZDARMA na hotelové
pláži, osušky za poplatek.
SPORT dva bazény se skluzavkami,
posilovna. Turecká lázeň, sauna, masáže, peeling, Whirlpool, stolní fotbal,
biliárd (vše za poplatek).
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uvedeném rozsahu, zpáteční letenku,
transfer z letiště do místa ubytování a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
základní palivový a emisní příplatek,
služby zástupce CK, pojištění proti
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexního cestovního pojištění včetně storna
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

POLOHA nachází se v turisticky populárním místě Kizilagac, od jehož centra
je vzdálen cca 1 km. V blízkosti historických měst Side, Aspendos a Perge.
VYBAVENÍ recepce, výtah, restaurace, dětská restaurace, pět barů, disco,
shuttle bus do obchodního centra, mini market, butik, konferenční místnost,
kino, zdravotník, WiFi ve veřejných prostorech ZDARMA. Doktor, kadeřník, fotograf, půjčovna aut, internetová kavárna, video hry, pinball, babysitting, vitamínový bar (vše za příplatek).
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje s možností dvou přistýlek,
vlastní soc. zařízení, balkón, SAT TV,
• LETECKY z Prahy
minibar, toaletní stolek, WiFi ZDARa Brna
MA, sejf, telefon, fén.
STRAVOVÁNÍ ULTRA ALL INCLU• Ultra All Inclusive
SIVE – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, večeře v a la carte re• Aquapark
stauraci (1x za pobyt ZDARMA, nutná
• Vhodné pro rodiny
rezervace), odpolední zákusek, káva, čaj, snack, místní alkoholické a nes dětmi
alkoholické nápoje v barech (09:00
• Přímo u pláže
– 24:00).
PLÁŽ písečně-oblázková pláž přímo u hotelu, plážový servis ZDARMA pouze na hotelové pláži, osušky
na zálohu.
SPORT aquapark, tři bazény, dva
dětské bazény, molo, dvě dětská hřiště, miniklub, mini disco, vodní basketbal, plážový volejbal, basketball, mini
Pokoje:
fotbal, tenisový kurt, lukostřelba, šipky, boccia, stolní tenis, lezecká stěna,
šachy, aerobik, gymnastika, cvičení
Strava: Ultra All Inclusive
ve vodě, stretching, posilovna, turecká lázeň, parní lázeň, sauna. Masáže,
Nocí: 7, 14
peeling, biliárd, vodní sporty (ringo,
banán, parasailing, vodní lyže, vodOdlety: Praha, Brno
ní skútr, potápění), trampolína (vše
Odletový den: středa
za poplatek).
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, stravování v uveod
deném rozsahu, zpáteční letenku,
os. / letecky / Ultra All Inclusive /
transfer z letiště do místa ubytová7 nocí
ní a zpět, letištní a bezpečnostní taxy,
AKCE POBYT ZDARMA
základní palivový a emisní příplatek,
pro dítě do 12,99 let
služby zástupce CK, pojištění proti
úpadku dle zákona 159/99Sb, pobytovou taxu.
* cena po nejvyšší slevě
MOŽNOST DOKOUPENÍ komplexníKapacitně / časově omeho cestovního pojištění včetně storna
zeno. Více informací na
zájezdu. Využijte cestovní pojištění
kovotour.cz
pro dítě ZDARMA – viz str. 3.

• LETECKY z Prahy
a Brna
• Přílet do Antalya
• Písečná pláž
• Vhodné pro rodiny
s dětmi
• All Inclusive
• Fitness
• Plážový servis
zdarma

Pokoje:

Strava: All Inclusive
Nocí: 7, 14
Odlety: Praha, Brno
Odletový den: středa

15 686 Kč*

od
os. / letecky / All Inclusive / 7 nocí
* cena po nejvyšší slevě
Kapacitně / časově omezeno. Více informací na
kovotour.cz

15 946 Kč*

Rezervujte na: 591 160 308 | 596 664 040 | 222 206 206 | www.kovotour.cz | www.travelfamily.cz

119

DŮLEŽITÉ INFORMACE

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek Travel Family
a Reklamačního řádu jsou následující Důležité informace, které
zpřesňují a upravující obsah našich služeb. Veškeré údaje a informace
o službách, cenách a cestovních podmínkách odpovídají informacím
známým v době jejich tisku. Změna cen a termínů vyhrazena. Při
zjištění rozdílných cen jsou platné ty, které jsou zveřejněny na
webových stránkách. Tiskové chyby vyhrazeny.
CESTOVNÍ DOKLADY

Občanský průkaz
K cestám do Řecka, na Kypr (stejně jako do dalších zemí
Evropské unie, EHP a Švýcarska) postačí občanům České republiky jako cestovní doklad občanský průkaz se
strojově čitelnými údaji (občanský průkaz s odstřiženým rohem je považován za neplatný).
Cestovní pas
Je možné cestovat i na platný cestovní pas. Všechny
doklady by měly být platné nejméně po dobu pobytu
v destinaci. Klienty s cizí státní příslušností upozorňujeme, aby si ve vlastním zájmu ověřili, jaké cestovní doklady a případně víza potřebují. Občané ČR cestující do
Turecké republiky a na Severní Kypr musí mít cestovní
doklad platný ještě minimálně 150 dnů od data vstupu
na území Turecké republiky.
Doklady pro děti
Upozorňujeme, že všechny děti bez ohledu na věk
(tedy včetně nejmenších kojenců) musí mít vlastní cestovní pas nebo vlastní občanský průkaz.

POJIŠTĚNÍ

Komplexní cestovní pojištění není zahrnuto v ceně. Doporučujeme Vám si cestovní pojištění u CKTF připlatit.
Více informací na www.viamare.cz a www.vtt.cz

LETECKÁ DOPRAVA

Zavazadla
Zavazadla se přepravují jako nezapsaná (příruční - kabinové zavazadlo) a zapsaná (odbavované zavazadlo).
Příruční zavazadlo může vážit maximálně 8 kg. Povolená váha zapsaného zavazadla je 23 kg/1 kus (neplatí
pro lety na Paros/Naxos a na Kalamatu/Kythiru, tam
je povolená váha 15 kg/1 kus). Zavazadla nelze tzv.
poolovat (nelze sčítat váhu zavazadel v rámci rodiny/
rezervace). Je povolen jeden kus zavazadla 15kg/23 kg
na osobu.
Služby za příplatek – občerstvení, rezervace míst
v letadle, nadváha zavazadel
Občerstvení po dobu letu není poskytováno na žádných
námi nabízených letech. Do všech těchto destinací je
poskytován tzv. servis BOB (Buy on Board). Občerstvení na těchto letech je možné zakoupit dle aktuální
nabídky uvedené v palubním magazínu. Zvláštní jídla
– dietní, košer, vegetariánská, bezlepková, bezmléčná
dieta – nelze na těchto letech zajistit. Dětské jídlo, teplá strava, dětské teplé jídlo, kuřecí řízky, vepřové řízky,
kanapky, sekt, bílé červené víno lze zakoupit v CKTF
nejpozději 4 dny před odletem. O cenách se informujte
v CKTF. Cestující mají možnost si rezervovat v letadle
konkrétní místa tzv. seating (neplatí pro všechny lety).
Letecká společnost nabízí seating standard nebo seating premium u nouzových východů nebo v 1. - 6. řadě.
Služba je na zpětné potvrzení. Lze zakoupit nejpozději
4 dny před odletem. O cenách se informujte v CKTF.
V případě, že bude Vaše zavazadlo vážit více než je povolený limit, můžete si nejpozději 4 dny před odletem
zakoupit nadváhu. Lze si připlatit zavazadlo do 32 kg
nebo další zavazadlo do 23 kg navíc. Jedno zavazadlo
nemůže být těžší než 32 kg z důvodu manipulace na
letištích. O cenách se informujte v CKTF.
Přeprava kočárků
Kočárky se přepravují zdarma, klienti je mohou mít
až k nástupu do letadla. Kočárky musí být složitelné
tak, aby prošly rentgenem při kontrole. Při vstupu do
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letadla se odevzdají personálu, který kočárky uloží do
zavazadlového prostoru. Letecké společnosti nenesou
za případné poškození nezabalených kočárků odpovědnost.

CESTUJÍCÍ ZA ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNEK

Nemocné a handicapované osoby
Je pro nás samozřejmostí poskytovat služby také osobám s omezenou pohyblivostí i jinak handicapovaným
osobám. Vybíráme proto i kapacity, které splňují požadavky takto postižených osob (bezbariérový vstup
a pohyb po hotelu, přizpůsobené pokoje atd.). Pro maximální spokojenost a splnění veškerých nároků však
doporučujeme jednotlivé kapacity a jejich přístupnost
zkonzultovat se zaměstnancem CKTF. Je také nezbytné handicapovaného cestujícího CKTF včas nahlásit,
popř. informovat CKTF o osobách, které jej doprovázejí.
Ve zvláštních případech může dopravce požadovat lékařský souhlas s přepravou cestujícího, který je uveden
na zvláštním formuláři. Pokud potřebujete asistenci
během odbavení a letu, informujte nás o tom prosím
již při rezervaci místa. Speciální asistence je zajištěna
především osobám tělesně postiženým, slepým a jinak
handicapovaným.
Nastávající matky
Těhotné ženy v období od 26. do konce 34. týdne (u vícečetného těhotenství od 20. do konce 28. týdne) těhotenství jsou povinny předložit dopravci potvrzení lékaře
na předepsaném formuláři. Těhotné ženy po 34. týdnu
(u vícečetného těhotenství po 28. týdnu) těhotenství
nejsou dopravcem k přepravě akceptovány. Těhotné
ženy do 25. týdne těhotenství nepotřebují potvrzení
lékaře, ale musí prokázat, v jakém týdnu těhotenství
jsou, tzn. mít s sebou těhotenský průkaz. Těhotné ženy
by měly dobře zvážit podmínky, za kterých bude zahraniční cesta probíhat a především kvalitu a dostupnost
lékařské péče. Doporučujeme cestovat s doprovodem
a nepodceňovat sebemenší komplikace. Doprava je na
vlastní zodpovědnost.
Doprava dětí ve věku do 2 let (infanti)
Dítětem do 2 let se rozumí dítě ve věku od narození do
dovršení 2. roku života. V případě zpátečního letu je
rozhodným časem datum návratu. Dítě do 2 let nemá
nárok na vlastní sedadlo a na občerstvení a je přepravováno na klíně doprovázející osoby. Dospělý cestující
může cestovat s maximálně jedním dítětem ve věku do
dvou let. Na jednu řadu sedadel je povoleno vždy pouze jedno dítě ve věku do dvou let. Použití dětské autosedačky je povoleno, pokud má cestující pro umístění
dětské autosedačky zakoupené zvláštní sedadlo, dětská autosedačka je certifikována pro použití v letecké
dopravě a certifikace je na sedačce vyznačena. Dětská
autosedačka může být použita pouze tehdy, pokud je jí
možno připoutat dvou-bodovým pásem a musí zůstat
takto upevněna po celou dobu letu.
Přeprava živých zvířat z/do ČR
Pokud se rozhodnete vzít si s sebou na dovolenou živé
zvíře, potom je nezbytné svůj požadavek nahlásit předem v naší CKTF, nejlépe již při objednávce zájezdu. Na
palubě letadla lze za zvláštních podmínek přepravovat malá zvířata ve schránce o max. rozměrech: délka
43 cm, šířka 30 cm a výška 27 cm a do celkové váhy
8 kg (dle dopravce). Za zvláštních podmínek je možné
přepravovat větší zvířata ve speciálních schránkách
v klimatizovaném zavazadlovém prostoru. S přepravou
zvířat na palubě vždy musí souhlasit kapitán letadla.

Pro autokarovou přepravu není přeprava živých zvířat
akceptována. Některé ubytovací kapacity pobyt zvířat
neakceptují. V některých hotelech může být ubytování
se zvířetem zpoplatněno. Živá zvířata lze přepravovat
jen do těch zemí, kam to povolují předpisy země místa určení a za podmínek stanovených příslušnou zemí.
Přeprava je zpoplatněna. Informujte se v CKTF.
Přeprava jízdních kol a surfů
Přeprava jízdních kol a surfů (a dalších nadměrných zavazadel) musí být v CKTF nahlášena předem, nejlépe
již při objednávce zájezdu. Doprava z cílového letiště
do místa pobytu a zpět je zajišťována za asistence zákazníka. Poplatek za přepravu se platí předem v cestovní kanceláři. CKTF nenese odpovědnost za škody
jakéhokoliv druhu, které mohou vzniknout při přepravě
nadměrných zavazadel. Vyhrazuje si právo na zrušení
přepravy nadměrných zavazadel, pokud ji letecká společnost odmítne provést.
Změny v dopravě
Na základě předpisů a úmluv běžných v mezinárodní
letecké přepravě si naše cestovní kancelář vyhrazuje
možnost změny místa odletu, trasy letu, možnost mezipřistání, změny letecké společnosti, typu letadla a letového plánu. První a poslední den leteckých zájezdů
je určen převážně k dopravě, nikoli k vlastní dovolené.
Změny letových časů se mohou uskutečnit i několik
hodin před nebo po plánovaném odletu. Odlet i přílet
se může uskutečnit v kteroukoliv denní i noční hodinu. Upozorňujeme též, že může vzniknout zpoždění,
především ve vrcholné sezóně, které může být způsobeno počasím, technickými problémy nebo přeplněním vzdušných koridorů. Letecké společnosti usilují
o vyloučení těchto rušivých vlivů a žádají o pochopení
v případě změn odletových časů nebo jiných neplánovaných odchylek.

SVOZOVÉ AUTOBUSY

Pro zájemce zajišťujeme (u vybraných destinací) ZDARMA (v sezóně 2020 při objednání zájezdu do 31. 1. 2020,
následně za poplatek) transfery na Letiště Václava Havla v Praze – Ruzyni až z 88 míst Česka a následně zpět
domů (nevztahuje se na nabídky Last Minute). Detailní
přehled a informace najdete na straně 14–15. Pokud
máte o tuto službu zájem, je potřeba ji objednat hned
při koupi zájezdu. V případě, že transfer není předem
objednán, klienti nemohou tuto službu dodatečně využít, to znamená, že nebudou přijati do autobusu. Protože svozy jsou obvykle pořádány pro několik více méně
současných letů najednou, může se stát, že na letišti
budou někteří klienti do odletu čekat. Stejně tak nelze
vyloučit čekání po návratu zpět. Dětské sedačky dopravce negarantuje. Zrušení a změna: Každý účastník našeho
zájezdu, který je přihlášen na svoz autobusem a hodlá se
na letiště dopravit jinak nebo přistoupit do svozu jinde,
je povinen včas předem hlásit veškeré změny (byť i jen
úseku), kdy se svozu nezúčastní. Jinak při odletu/příletu
znepříjemní cestu ostatním účastníkům, řidiči i zástupci
CK, kteří na něj budou muset zbytečně čekat, vystavuje
se rovněž riziku, že svoz odjede bez něj. Zmeškání svozu:
V případě zmeškání svozu si klient zajišťuje dopravu sám
na vlastní náklady a případné zmeškání odletu nelze reklamovat. V naléhavých a nepředpokládaných případech
jsou též v Pokynech na cestu uvedeny kontakty (čísla
mobilů), na které je možné se obracet. Z tohoto důvodu a pro zlepšení způsobu komunikace v případech jako
např. porucha autobusu či jakákoliv změna, doporučujeme, abyste při sepisování objednávky/smlouvy o zájezdu uváděli též své mobilní spojení, abychom i my Vás
mohli neprodleně kontaktovat. Odjezd zpět: Po příletu
na letiště do Prahy čeká obvykle hned v příletové hale
zástupce naší kanceláře, ev. Řidič mikrobusu/autobusu
nebo osobního auta (označený logem CKTF), který koordinuje nástup do svozových autobusů. V případě zdržení
v příletové hale či prodlení v nástupu (reklamace, ztráta
zavazadel, nevolnost apod.) o tom prosím neprodleně
informujte zaměstnance naší CK, a to na telefonním čísle
uvedeném na Vašich Pokynech k odletu či osobně v příletové hale. Pokud jste vzhledem k reklamaci či ztrátě
zavazadel nuceni zůstat v prostoru u výdeje zavazadel
a nemáte možnost nás o dané skutečnosti informovat
telefonicky, požádejte prosím spolucestujícího či některého z ostatních cestujících.

Rezervujte na: 591 160 308 | 596 664 040 | 222 206 206 | www.kovotour.cz | www.travelfamily.cz

DŮLEŽITÉ INFORMACE
UBYTOVÁNÍ

Hodnocení * symbol, který uvádíme, nemusí být oficiální kategorií ubytování, ale může vycházet z našich zkušeností a poznatků. CKTF upozorňuje na skutečnost, že
kategorizace ubytovacích zařízení se může v jednotlivých zemích lišit a na tu skutečnost, že jsou rozdíly
v kategorizaci ubytovacích zařízení mezi jednotlivými
destinacemi. K tamním zvyklostem a předpisům je nutné přihlédnout nejen při hodnocení ubytování a stravování, ale i při posuzování úpravy okolí hotelu a hygienických podmínek. Tolerantnější či přísnější mohou
být i normy k životnímu prostředí, dle dané turistické
lokality. Stavební styl v ubytovacích kapacitách obvykle umožňuje zvukovou propustnost stěn, stropů, dveří
a podlah se sousedními pokoji. Vlivem klimatických
faktorů a změnou tlaku vzduchu a působením případných jiných faktorů může docházet k přechodnému
zesílení pachů zejména kanalizace apod.. V katalogu
a dalších propagačních materiálech CKTF je k dispozici
popis a ilustrační fotografie ubytovacích zařízení. Jako
obrazový materiál slouží různé prospekty a fotografie,
kde každé ubytovací zařízení může mít několik typů
pokojů, které se mohou lišit velikostí a vybavením nebo
mohou mít jiný design, barvu apod. a není možné klientovi v katalogu a dalších propagačních materiálech
představit všechny typy pokojů, proto je nutné považovat tyto obrázky jako ilustrační. Nemusí přesně odpovídat přidělenému pokoji, popřípadě u interiéru nebo
exteriéru ubytovacího zařízení se musí brát ohled také
na období vyhotovení fotografie. V katalogu a dalších
propagačních materiálech jsou také i takzvané ilustrační fotografie, které nemusí přesně odpovídat popisu
ubytovacího zařízení, pláže, okolí ubytovacích zařízení
apod. Popis jednotlivých ubytovacích zařízení a jejich
okolí a popis hotelových služeb odpovídá skutečnostem známým v době přípravy katalogů. Podle mezinárodních zvyklostí musí hosté opustit pokoje v den odjezdu nejpozději do 12:00 hodin, v některých zařízeních
již do 9:00 hodin, pokud není uvedeno jinak. Popřípadě
lze s recepcí včas, a za poplatek na místě, dohodnout
pozdější vyklizení pokoje (tzv. day use) dle aktuální
obsazenosti hotelu. Možnost nastěhování v den příjezdu je dle možností nejdříve po 15:00 hodině. Časný
příjezd či pozdní odjezd není důvodem k delšímu používání pokoje. V případě nočních letů je započítávána
i noc, je-li zákazník ubytován do 12 hodin následujícího
dne. V některých hotelech se po příjezdu vyplňuje na
recepci registrační karta. Před odhlášením z ubytovacího zařízení doporučujeme každému překontrolovat své
osobní věci. Zkontrolujte zejména skříně, noční stolky,
zásuvky, umyvadlo a ostatní prostory. V případě zapomenutých osobních věcí v destinaci cestovní kancelář
nenese odpovědnost za jejich nalezení a následné zaslání zpět do ČR.
Vybavení pokojů a studií
Snažíme se, aby popis pobytového místa i ubytovacího
zařízení uvedený v našem katalogu, byl co nejpřesnější.
Pokoje jsou vybaveny dle popisu v katalogu. Vybavení,
velikost a poloha nejsou vždy stejné. Studia a apartmány bývají navíc vybaveny kuchyňským koutem, el.
vařičem a chladničkou. Vybavení nádobím je pouze
základní, na tzv. malé vaření a přípravu jednoduchých
jídel. Mohou chybět např. větší hrnce, cedníky, otvíráky
na konzervy, otvíráky na víno, naběračky, prkénka, vařečky, struhadla, vývrtky, sáčky do koše, mycí a čisticí
prostředky, utěrky… Doporučujeme též přibalit si s sebou pár kolíčků na prádlo a šnůru.
Požadavky a přání
Ve Vaší smlouvě o zájezdu můžete v příslušné kolonce
vyplnit Váš zvláštní požadavek (jedná se o přání, která
nejsou za poplatek), jako je např. ubytování v 1. patře,
s výhledem na moře nebo bazén, ubytování vedle známých či příbuzných, kteří cestují s Vámi, atd. Vzhledem
k tomu, že nejsou tyto požadavky zpoplatněny, není na
ně právní nárok a nemohou být naší cestovní kanceláři garantovány. V případě, že se nepodaří i přes snahy
CKTF Vaše speciální požadavky zajistit, nemůže být
následně žádána a poskytnuta kompenzace ani sleva.
Přistýlky
Přistýlky nejsou součástí pokoje. Přistýlka není plnohodnotným lůžkem, velmi často jsou jako přistýlky

používána rozkládací lůžka, gauče, pohovky, sofa, skládací lehátka, vysouvací lůžka, palandy apod. Přidáním
přistýlky do pokoje se obytný prostor pokoje zmenší.
Přistýlky doporučujeme jen pro malé děti (nebo děti
menšího vzrůstu a standardní postavy). Pro dospělé
osoby a starší děti (především též vyšší postavy) je
vhodnější zajištění samostatného jednolůžkového či
vícelůžkového pokoje. Rádi Vám zpracujeme nabídku
na rodinné pokoje, pokud jimi vybraný hotel disponuje
a jejich cena není přímo uvedena v katalogu. Samozřejmě můžeme též doporučit z naší nabídky ubytovací
kapacity, kde je možné objednat si větší rodinné pokoje
nebo rodinné suity či další nadstandardní typy ubytování vhodné pro min. 4 osoby. Je určitě lepší si připlatit
a bydlet v dostatečně prostorném pokoji nebo pokojích
a mít k dispozici kvalitní lůžka.
Dětské postýlky
Dětské postýlky jsou poskytovány buď zdarma, nebo
za poplatek. Počet dětských postýlek, které jsou v dané
kapacitě k dispozici, je většinou omezený, CKTF proto
nemůže garantovat jejich dostupnost. Ve většině případů jsou dětské postýlky vybaveny lůžkovinami. Doporučujeme však nechat si tuto skutečnost pro konkrétní
hotel potvrdit předem. Též je třeba počítat, že přidáním dětské postýlky do pokoje se jeho obytný prostor
zmenšuje, tedy ubytování je na úkor pohodlí. Do standardních pokojů lze přidat obvykle jen 1 dětská postýlka. V některých kapacitách není možné umístit do pokoje s přistýlkou ještě postýlku. Doporučujeme vždy si
raději přiobjednat a připlatit za větší, prostornější typ
pokoje, který nabízí pohodlnější ubytování pro rodiny.
Minibary
Některé hotely či jen pokoje jsou vybaveny minibarem,
tedy malým chladicím zařízením s nabídkou nápojů či
malých snacků. Konzumaci hradí klient zvlášť a není
součástí zájezdu (není-li uvedeno jinak). Je zakázáno
používat minibary jako chladničky pro donesené jídlo či
nápoje. Výkon ledničky na pokoji nelze srovnávat s výkonem v domácnostech.

ani žádné jiné finanční zvýhodnění. V Řecku, na Kypru
a dalších našich destinací se často stává, že po udělení
stavebního povolení místními úřady začne stavba ze
dne na den, i bez ohledu na to, zda je právě turistická sezóna a stavební činnost bude obtěžovat místní
obyvatele a turisty. O přidělování stavebních povolení
nejsme předem informováni a není v našich silách ani
kompetenci nově zahájenou stavební činnost přerušit
či stanovit časové rozvržení stavby. Je třeba počítat
s tím, že v hotelích není možné zaručit absolutní klid,
a to ani v nočních hodinách, zvláště v hlavní sezóně,
kdy se mnoho turistů přijíždí bavit a čas tráví na diskotékách, v barech a podobně. Hluk může způsobovat
i technologické zařízení hotelu a také dopravní obsluha
hotelu, jako je zásobování, odvoz odpadu a podobně.
V mnoha oblastech není veřejná kanalizace, a proto
se odpad odváží speciálními vozy – v takovém případě je třeba počítat s krátkodobým zápachem. Téměř
u každého ubytovacího zařízení popisujeme jeho polohu vůči pláži a centru letoviska. Centrem letoviska je
chápána nejrušnější část, kde jsou restaurace, bary, kavárny, diskotéky, zde je, především v době hlavní turistické sezóny, živo a rušno. Nelze tedy počítat s klidným
prostředím. V blízkosti některých ubytovacích kapacit
může být železniční trať nebo silniční tah a rovněž se
zde může vyskytovat hluk způsobený leteckou dopravou. Ve výjimečných případech se stane, že se nám
nepodaří zajistit Vámi objednaný hotel, a to i přesto,
že naše objednávka byla provedena a potvrzena dlouhodobě před Vaším odjezdem/odletem. Hotely a další
ubytovací kapacity hostitelských zemí mají ze zákona
povoleno přijmout vyšší počet objednávek, než je jejich skutečná kapacita. V případě, že se tak stane, mají
povinnost zajistit náhradní ubytování, a to vždy v téže,
nebo ve vyšší kategorii s odpovídající formou stravy.
Doporučujeme klientům účast na první informační
schůzce, kde se dozví aktuální a užitečné informace.
Věnujte prosím pozornost vývěskám na informačních
tabulích, zvláště před odjezdem, doporučujeme rovněž účast na poslední informační schůzce, kde se dozvíte přesnou organizaci zpáteční cesty.

Úklid
V hotelích všech kategorií, penzionech a některých
studiích a apartmánech je základní úklid zajišťován
v pravidelných intervalech, kromě nedělí a státních
svátků. Ve většině studií a apartmánech je úklid zajišťován obvykle 2–3× během pobytu, někde pouze 1×.
V hotelích typu *, kategorie „C”, penzionech, některých
studiích a apartmánech je obvyklá výměna ložního
prádla a ručníků 1–2× během pobytu (v závislosti na
délce pobytu). V hotelích typu ** a *** a hotelích kategorie „B” je obvyklá výměna ložního prádla a ručníků
2–3× během pobytu (v závislosti na délce pobytu).
V hotelích typu **** a hotelích kategorie „A” je obvyklá výměna ložního prádla a ručníků 4–5× během pobytu (v závislosti na délce pobytu). Organizace úklidu
pokojů, jakož i výměna ručníků a ložního prádla je klientům obvykle představena v rámci první informační
schůzky. V případě požadavku na mimořádný úklid doporučujeme kontaktovat zaměstnance recepce nebo
delegáta.

WiFi
V katalogu uvádíme u některých ubytování bezdrátové
připojení WiFi. Tato služba je poskytována bez záruky!
V mnoha případech se jedná o veřejné připojení, které
zajišťuje místní radnice. Síla signálu často kolísá a ne
vždy je signál dobrý a je ovlivněn mnoha dalšími faktory, kterým CKTF nemůže zabránit. CK nemůže ovlivnit
rychlost a kvalitu připojení. Pokud není uvedeno jinak,
může být připojení k WiFi zpoplatněno.

Situace v hotelích
V případě ubytování jednoho klienta v jednolůžkovém
nebo dvoulůžkovém pokoji je účtován příplatek za neobsazené lůžko, a to i v případech, kdy toto lůžko není
v pokoji umístěno. To znamená, že jednolůžkový pokoj
či dvoulůžkový pokoj s doplatkem za neobsazené lůžko
jsou zcela rovnocenné a prodávají se za stejnou cenu.
Konkrétní přidělení příslušného typu pokoje záleží
výhradně na možnostech ubytovacího zařízení. Pokoje, které jsou situovány směrem k moři (na mořskou
stranu), nemají automaticky výhled na moře. Uvedená charakteristika znamená, že pokoje jsou umístěné
v té části ubytovacího zařízení, které je orientováno
směrem k moři. Mezi mořem a okny pokoje mohou být
překážky, jako např. stromy, vyšší keře nebo stavby.
Proto se může stát, že moře bude vidět jen částečně
nebo omezeně. Je též možné, že bude během sezóny v blízkosti ubytovacích zařízení probíhat stavební
činnost (ta souvisí se stále se rozvíjejícím cestovním
ruchem). Naše cestovní kancelář Vám v případě stížností na tuto skutečnost nemůže poskytnout slevu,

Klimatizace
Informaci, zda je v ubytovacím zařízení klimatizace
najdete v našem katalogu. Klimatizace je v ceně ubytování u některých ubytovacích kapacit, obvykle v hotelech vyššího standardu. Je-li tato služba uvedena za
poplatek, je třeba v případě zájmu ji uhradit přímo na
místě na recepci. V některých zařízeních je klimatizace ovládána centrálně, tudíž zapínání a vypínání závisí
na režimu hotelu. Někde je též klimatizace v provozu
v určitém časovém intervalu. V současné době je převážná část ubytovacích kapacit střední a vyšší úrovně
vybavena klimatizací, kterou může ovládat klient individuálně dálkovým ovladačem nebo ručně na svém
pokoji a existuje také zařízení založené na systému tzv.
pojistky, připojené ke klíči od pokoje, které při umístění
do příslušné zásuvky klimatizaci aktivuje. Tato pojistka
nesmí být oddělována od klíče. V některých hotelích
může být klimatizace jen v některých pokojích hotelu
a nelze ji tak garantovat. Nikdy nenechávejte klimatizaci puštěnou, pokud větráte nebo pokud pokoj opouštíte.
Prosíme, šetřete energii, je vzácná.

TV/SAT
Značná část námi nabízených pokojů je vybavena televizí se satelitním příjmem, nabídka programů ale bývá
často velmi omezená. Není možné předem zaručit, že
budou k dispozici právě Vaše oblíbené zahraniční nebo
české stanice, i když v Česku jsou běžně dostupné. České programy obvykle nejsou v nabídce řeckých a kyperských poskytovatelů satelitních služeb a nelze je
vyžadovat. U hotelů nižší kategorizace je možný příjem
pouze jednoho TV kanálu.

Rezervujte na: 591 160 308 | 596 664 040 | 222 206 206 | www.kovotour.cz | www.travelfamily.cz
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DŮLEŽITÉ INFORMACE
Hmyz/hygiena
V destinacích je možný výskyt komárů. Výskyt komárů
a jiné fauny, která je obvyklou součástí místního biotopu, jejíž přítomnost není vadou plnění a nemůže být
proto předmětem reklamace. CKTF proto doporučuje
vzít s sebou repelentní přípravky V některých zařízeních je součástí vybavení pokoje též přístroj na odpuzování komárů. Klienti si v takovémto případě dokupují jen tablety, které se vkládají do přístroje. V jižních
zemích se též může vyskytovat i jiný drobný hmyz,
který není možné navzdory stále se zvyšujícím dávkám chemických odpuzovačů zcela vyhubit. Z tohoto
důvodu nedoporučujeme v žádném případě nechávat
na pokoji volně ležet potraviny, obzvláště ne ovoce.
Jelikož je v jižních zemích odlišná mentalita a jiné kulturní a hygienické návyky, je občas nutné se přizpůsobit místním pravidlům. Týká se to zejména vztahu
k životnímu prostředí a místních předpisů.
Cennosti
Na zahraniční dovolenou raději nedoporučujeme brát
si s sebou větší cennosti, šperky, značkové oblečení
nebo oblečení/boty vyšší hodnoty, značkové kufry/
cestovní tašky atd. V případě, že je možné v ubytovacím zařízení využívat služby trezoru (převážně za
poplatek), doporučujeme uložit si tam veškeré cenné
věci (cestovní doklady, peníze, platební karty, cestovní
šeky, dražší fotoaparáty, kamery, notebooky a podobně).
Voda, koupelny/WC
V Řecku a na Kypru je odlišný kanalizační systém. Z tohoto důvodu je ve většině zařízení nutno dodržovat
pokyn, kdy je třeba použitý toaletní papír nesplachovat, ale odhazovat do koše. U sprchových koutů hotelů
nižší kategorie nebo u studií není obvykle koupelnový
závěs, ani předložka na podlaze. Z důvodu nedostatku
vody může být někdy z nařízení úřadů omezena její
dodávka jen na určité hodiny v průběhu dne. Ohřívání
vody zvláště v menších a jednodušších ubytovacích
kapacitách je prováděno pomocí ekologického solárního ohřevu, může se tak stát, že voda bude zvláště
při zhoršených klimatických podmínkách jen vlažná.
Je třeba také počítat s tím, že může dojít ke kratším
výpadkům elektrické energie a vody. O kvalitě pitné
vody Vás bude informovat delegát přímo v místě pobytu nebo Vám podají informace na recepci. V jižních
zemích CKTF nedoporučuje konzumaci vody přímo
z vodovodu. Ve snaze předejít zdravotním problémům
CKTF klientům doporučuje konzumovat vodu balenou. Upozorňujeme na skutečnost, že chemické složení vody (např. obsah soli, minerálů, siřičitanů apod.)
je odlišné od složení vody v ČR.
Bazény
Hoteloví hosté mají možnost využívat bazén, je-li
součástí vybavení hotelu. U některých zařízení je též
možné využívat bazén jiného hotelu, v případě, že je
tato služba inzerována v katalogu. V tomto případě je
vhodné, aby klienti využili též dalších služeb u bazénu,
např. konzumace nápojů, lehkého občerstvení, zmrzliny. V prostoru u bazénu, stejně tak v dalších hotelových prostorech, není dovolena konzumace vlastního
přineseného občerstvení. Ne všechny bazény mají
čistící a filtrační mechaniku, z tohoto důvodu se může
stát, že je bazén vyprázdněn a vyčištěn (obvykle při
vyšších teplotách). V některých zařízeních je obvyklé,
že je bazén svým hostům k dispozici pouze v průběhu
dne, nikoliv večer a v noci. Vnitřní hotelové bazény bývají obvykle v provozu jen v zimním období (listopad
– duben), není-li uvedeno jinak. Počet lehátek a slunečníků u hotelového bazénu, v zahradě nebo na pláži
nemusí vždy odpovídat počtu hotelových hostů.
Stravování
Stravování bývá obvykle přímo úměrné a závislé na
výběru ubytovacího zařízení, kde je uvedeno, jaký
typ stravování je v ceně zájezdu zahrnut. Rozsah
a kvalita stravování závisí na třídě, kategorii, velikosti
(celkovém počtu pokojů v daném ubytovacím zařízení), jakož i na místních tradicích a zvyklostech.
Naše kancelář nemůže ovlivnit výběr a skladbu jídel
v jednotlivých stravovacích zařízeních, nemůže ani
omezit případnou nabídku specialit místní kuchyně
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dané země. Také nemůže ovlivnit případné opakování
nabídky jídel (menu), především u déletrvajících pobytů, některé hotely mají pevně stanovený sedmidenní
rytmus. Upozorňujeme též, že stravování formou bufetu a stravování s obsluhou jsou cenově rovnocenné.
Z provozních důvodů může hoteliér (především v případě nízkého vytížení hotelu na začátku nebo na konci
sezóny) uváděný způsob změnit, v takovém případě
nevzniká nárok na finanční náhradu. Čerpání stravovacích služeb může být časově omezeno, včetně programu All Inclusive. Časy čerpání jednotlivých služeb,
pokud jsou uvedeny, jsou orientační, mohou se měnit
v průběhu sezony. Stravu zmeškanou z osobních důvodů či z důvodů pozdního příletu nebo časného odletu nelze nahradit. To se týká i fakultativních výletů.
V případě nečerpání stravovací služby z důvodu odjezdu z destinace nemají hotely povinnost připravovat
pro klienty balíčky, pokud tak není uvedeno v popisu
ubytovací kapacity. Obsahem balíčku nejsou tekutiny
Obsah balíčku závisí na kategorii ubytovacího zařízení a místních zvyklostech. Některé hotely umožňují
hostům výměnu večeře za oběd, je možné domluvit
na místě dle možností hotelu. Nápoje u večeře nejsou
zahrnuty v ceně zájezdu, není-li to přímo uvedeno
v popisu ubytovací kapacity.
Vynášení jídla z restaurace je nepřípustné! Množství a výběr jídla
Pokud si chcete během dovolené vybírat z opravdu
široké nabídky jídel, doporučujeme čtyř a pětihvězdičkové hotely. Nabídka předkrmů, hlavních jídel i dezertů v nich bývá opravdu mimořádná.
Stolování
V hotelích středního a vyššího standardu je naprostou
samozřejmostí společenské oblečení během stravování, především u večeře. U mužů –dlouhé kalhoty,
u žen – sukně, kalhoty. Nápoje u večeří (není-li uvedeno jinak) nejsou zahrnuty v ceně poukazu (neplatí pro
stravování typu all inclusive).
Pláže
V případě, že u popisu ubytovacích kapacit není uvedeno, že jsou slunečníky a lehátka na pláži v ceně poukazu, je nutno si je v případě zájmu pronajmout přímo na
pláži za poplatek. Ten se často liší podle atraktivnosti
letoviska a také sezóny (cca 6–10€/den za set dvou lehátek a slunečníku). Počet lehátek a slunečníků na pláži nemusí vždy odpovídat počtu hostů. Kapacita lehátek a slunečníků je omezena a plážový servis může být
ze strany provozovatele v průběhu sezony pozměněn.
Větší pláže jsou též vybaveny sportovními možnostmi.
Sprchy, převlékárny a toalety jsou jen na některých
plážích. Doporučujeme sledovat vyvěšení červené
nebo černé vlajky, které varují před nepříznivým počasím nebo jiným nebezpečím. Na plážích s oblázky či
kameny doporučujeme plážovou obuv a také obuv do
vody. Většina pláží je veřejně přístupných, je tedy třeba počítat i s tím, že tam mohou přijít i místní, na naše
poměry třeba hlučnější, obyvatelé. Přestože se snažíme v katalogu co nejpřesněji popisovat stav pláží, nemůžeme ovlivnit činnost moře. Někdy se může stát, že
silné proudy písek odplaví, že bude odhaleno skalnaté
podloží, či naopak vyplaveny řasy a podobně. Správci
pláží se snaží udržovat je v maximální možné čistotě,
někdy ale nelze nánosům zcela zabránit. V některých
oblastech v Řecku (především ostrov Zakynthos) a na
Kypru (např. zátoka Lara Bay), které jsou známy výskytem želv nebo jiných ohrožených živočichů chráněných Mezinárodní unií pro ochranu přírody, je navíc
nutno dodržovat přísná pravidla spojená s omezenou
možností údržbou. Písečná pláž ještě automaticky neznamená, že písečné je i mořské dno. Mohou se v něm
vyskytovat oblázky, kameny nebo kamenná plata.
Řada pláží v našich destinacích byla oceněna modrou
vlajkou EU. Údaje o vzdálenostech uvádí CK pouze orientační, mohou být měřeny vzdušnou čarou, zejména
u rozsáhlých hotelových komplexů.
Koupání bez plavek
V Řecku nejsou oficiální nudistické pláže. Na některých místech je koupání bez plavek tolerováno, prosím
informujte se v CKTF. Nahota na veřejných místech se
netoleruje.

DELEGÁTI

Naše kancelář klade velký důraz na výběr svých delegátů. Vždy se snažíme, aby jejich znalosti byly na
co nejvyšší úrovni. Delegát – zástupce firmy, který
nemusí být s klienty nepřetržitě. Delegát přebírá skupinu po příletu na cílovém letišti a zajišťuje transfer
do letovisek a zpět, organizuje pro klienty informační
schůzku (ta se koná většinou v den příletu nebo další
den pobytu), je nápomocen při výběru fakultativních
výletů. Během pobytu je obvykle k dispozici v konkrétní hodiny. Obracejte se na ně v případě jakéhokoliv
problému. Reklamace řešte bez odkladu na místě tak,
aby mohla být vada obratem odstraněna. Pro takové
případy Vám doporučujeme nosit u sebe telefonní číslo na našeho delegáta, které je vždy vyvěšeno v hotelu, na informační tabuli.

FAKULTATIVNÍ VÝLETY

Fakultativní výlety si můžete zakoupit přímo na místě
u delegáta. Některé výlety se konají jen v případě dostatečného počtu zájemců nebo naopak jsou limitovány kapacitou mikrobusu/autobusu, lodě, jeepu apod.
Fakultativní výlety, které si zákazník objedná přímo
v místě pobytu, nejsou součástí služeb poskytovaných
cestovní kanceláří zákazníkovi a cestovní kancelář
nenese žádnou odpovědnost za žádné škody a újmy,
vzniklé zákazníkovi v souvislosti s těmito výlety a zákazník se v případě uplatňování nároků, vyplývajících
a vzniklých z fakultativního výletu, musí obrátit výlučně na poskytovatele fakultativního výletu. Není-li uvedeno jinak, na místě nelze obvykle platit fakultativní
výlety platebními kartami.

SPORT A ZÁBAVA

Nabízené aktivity lze využívat dle příslušných možností, popř. dle povětrnostních podmínek. Zejména
prosíme, abyste zohlednili, že při velké poptávce je
snaha poskytnout nabízené možnosti sportů a zábavy
všem hostům ve stejné míře. V jednotlivých případech
proto může docházet k čekacím dobám nebo omezením, proto prosíme o Vaše pochopení. Určité sportovní
či zábavní aktivity lze absolvovat pouze na základě
předchozí rezervace, bližší informace Vám poskytne
na místě delegát, či zaměstnanci hotelu. Používání
sportovního nářadí i účast na sportovních, zábavních
a jiných aktivitách probíhá na vlastní nebezpečí, přičemž rodiče jsou zodpovědní za své děti, vedení neodpovídá za zranění vznikající při sportovní činnosti.
Pouštějte se prosím jen do takových aktivit, na které
jste zvyklí a dbejte prosím bezpodmínečně na to, že na
základě klimatických podmínek může rychleji docházet k únavovým jevům a větší ztrátě tekutin. Sportovní zařízení, sportovní nářadí i zapůjčená vozidla byste
měli před převzetím zkontrolovat. Při jejich případném poškození je nutné provést úhradu na místě. Zábavu pro děti, popř. dětský klub nelze srovnávat s mateřskou školkou a zejména nelze dětem nutit účast na
těchto aktivitách proti jejich vůli. Animační programy
jsou dostupné pouze v některých kapacitách.

PRONÁJEM DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ

Stále více turistů využívá v místě pobytu možnost
pronájmu automobilů, ale i dalších dopravních prostředků, jako jsou čtyřkolky nebo skútry. Při jejich
pronájmu je možnost obrátit se na delegáta cestovní
kanceláře, který může pronájem zajistit u prověřené půjčovny s komplexním pojištěním. Vzhledem ke
kvalitě komunikací a temperamentu místních řidičů
je nutná zvýšená opatrnost. Seznamte se s místními
pravidly silničního provozu. Při pronájmu dopravního
prostředku, vzniká přímý vztah mezi Vámi a půjčovnou a CKTF nenese za případné nedostatky, závady
nebo škody odpovědnost. Při přebírání vozidla věnujte
proto pozornost technickému stavu vozidla, porovnejte skutečný stav tachometru s tím, co máte napsáno
v nájemní smlouvě vozidla a překontrolujte si také
množství pohonných hmot. Nezapomeňte se o dalším
(např. o pojištění, o spoluúčasti v případě nehody…)
informovat přímo v půjčovně nebo u delegáta CKTF.
Samozřejmou podmínkou je platné řidičské oprávnění, některé půjčovny si vyhrazují právo půjčovat motorové prostředky například až po dosažení 23. roku.
Autopůjčovny obvykle též žádají platbu platební (embosované) kartou nebo si opíší číslo/udělají kopii karty
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DŮLEŽITÉ INFORMACE
pro případ řešení nákladů vzniklé porušením smlouvy
(např. nedotankování, další ujeté kilometry nad sjednaný limit kilometrů,…).

CESTOVÁNÍ VLASTNÍM VOZEM

Vydáte-li se do ciziny vlastním vozidlem, stále platí
mít s sebou osvědčení o technickém stavu vozidla,
zelenou kartu a u zapůjčených vozidel notářsky ověřený dopis o zapůjčení vozidla opatřený překladem.
Doporučuje se rovněž sjednání havarijního pojištění
vozidla.

SEZÓNNÍ OMEZENÍ

K různým omezením nebo zúžení poskytovaných
služeb může dojít v období před a po hlavní sezóně.
V tomto období může management či majitel ubytovací kapacity z důvodu nižší obsazenosti rozhodnout
o odložení nebo předčasném uzavření svého zařízení. Na počátku, stejně tak na konci sezóny může dojít s ohledem na nižší obsazení ubytovacích kapacit
k omezení či úpravě poskytovaných služeb. Týká se
především aktivit sportovních (sauna, pára, masáže,
plážové aktivity, vodní sporty atd.) či zábavních (animační programy, vystoupení, show, večírky…). Stejně
tak může dojít (především u velkých komplexů a areálů) k uzavření některých budov, křídel či pavilonu
a omezení fungování služeb (např. zlatnictví, klenotnictví, půjčovna aut, směnárna…) nebo k upravení
fungování počtu služeb (uzavření některých restaurací, snackbarů, barů…). Pro většinu hotelů, které mají
ve svém vybavení vnitřní bazény, platí, není-li uvedeno jinak, že jsou vyhřívány jen v období mimo sezónu.
V některých případech jsou vnitřní vyhřívané bazény
v hlavní letní sezóně zcela nahrazeny venkovními bazény. Ve dnech oslav státních a náboženských svátků
nebo výročí může dojít k omezení otevírací doby historických a kulturních památek či náboženských pamětihodností, event. dalších služeb. Na začátku a na
konci sezony může být i nabídka fakultativních výletů
či doplňkových služeb v letoviscích (vodní sporty, zábavní akce) omezena.

SLEVY V MÍSTĚ POBYTU

Studentům, učitelům a novinářům doporučujeme vybavit se platným mezinárodním průkazem k uplatnění
slev, především na vstupy do historických památek.
Naopak poskytování slev pro seniory je velmi sporadické a například na Kypru není nabízeno skoro vůbec.

ZDRAVÍ A LÉKY

ky. Na cestách je velmi nutné respektovat nároky na
pohodlí dítěte. U kojenců obvykle odpadají problémy
s přípravou stravy, u starších je třeba dbát na pitný
režim, uchovávání potravin a jejich ohřívání. Podstatná je také kvalitní, snadno dostupná zdravotní péče.
Cestování by v útlém věku dítěte mělo být omezeno
na několikahodinové přejezdy nebo přelety. Necestujte s nemocnými dětmi, nebo s dětmi po očkování. Jak
létat s malým dítětem: volte let bez přestupů. Mějte
u sebe kojeneckou stravu a plenky v dostatečném
množství, protože nikdy nevíte, jaké zpoždění může
letadlo nabrat. Během vzlétání a přistávání by mělo
dítě něco polykat nebo cucat (třeba i gumovou hračku – důležité je, aby se podporovala tvorba slin a dítě
tak více polykalo). Jak chránit děti před sluncem: děti
do dvanácti měsíců se nemají slunci vystavovat vůbec.
Starší by se pak měly před paprsky chránit mezi 11.
a 15. hodinou. Dětskou pokožku je třeba mazat přípravkem s vysokým ochranným faktorem proti slunečnímu záření, označovaným jako SPF, který by měl
mít hodnotu nejméně 50. Pokud si dítě bude hrát ve
vodě, doporučuje se používat přípravky odolávající
vodě. I u nich je ale nutné aplikaci pravidelně opakovat.
Rozhodně pokaždé, když dítě vyleze z vody. Dětská
pokožka je tenčí, a tudíž citlivější než u dospělých. Při
opalování proto vyžaduje zvláštní péči. Ta může spočívat i v tom, že dítě nosí na pláži tričko a čepici s širokým kšiltem. Samozřejmostí by mělo být důsledné
dodržování pitného režimu.

Ve větších letoviscích obvykle najdete dobře zásobenou lékárnu otevřenou dlouho do noci. Medikamenty
ovšem bývají dražší než u nás, proto doporučujeme
vzít si s sebou základní léky jako například: Paralen,
Ibuprofen, Imudon, Imódium, Fenistil, Panthenol a podobně. V případě onemocnění či zranění se obraťte na
asistenční službu, jejíž kontakt je uveden na průkazu
pojištěného, který obdržíte společně s ubytovacími
poukazy před odletem. POZOR: Vezměte si prosím na
dovolenou i průkaz národní zdravotní pojišťovny (VZP,
VoZP atd.) V případě, že asistenční služba nebude při
řešení pojistné události kontaktována, může Vám být
odmítnuta úhrada nákladů ze strany pojišťovny. U diabetiků je nezbytné absolvovat kontrolní vyšetření
lékařem 2 až 3 týdny před odjezdem. Velmi důležité
je, aby lékař vystavil stručnou zprávu o stavu a léčení
diabetu v anglickém jazyce. S sebou doporučujeme
vzít dvojnásobnou zásobu léků a inzulínu. Pozor na
dehydrataci, přehřátí a riziko hypoglykémie. Každý klient cestuje s vědomím svého zdravotního stavu, s vědomím úhrady nákladů za lékařské zákroky a léčení
v zahraničí a s vědomím rizika zdravotních komplikací
zejména v případě chronických nebo jiných onemocnění. Každý klient je povinen zajistit si doprovod a dohled další osoby, jestliže to vyžaduje jeho zdravotní
stav. Klient je povinen v případě zdravotních omezení
na tuto skutečnost CK písemně upozornit.

OPALOVÁNÍ

CENY

Přestože lidský organismus slunce potřebuje, intenzivní opalování bez ochranných prostředků může mít
za následek spálení a kožní nemoci. Doporučujeme
používat dostatečně silné opalovací krémy, nejlépe ty,
jejichž účinnost nemizí po prvním ponoření do vody.
Zvláště v prvních dnech dovolené se slunečnímu záření vystavujte s rozvahou. Spálit se hned první den
a zbytek dovolené strávit v bolestech není zrovna
šťastný způsob odpočinku.

CKTF si vyhrazuje právo upravovat v průběhu sezóny
ceny zájezdů, zvláště pokud jde o mimořádné akce
typu Last minute, podobně. Tyto nabídky nezakládají nárok na případnou úpravu cen služeb pro klienty,
kteří si zájezdy koupili před vyhlášením mimořádné
nabídky. V případě slev, které vyhlašuje CKTF po datu
uzavření Smlouvy o zájezdu, nezakládají tyto právo
klientovi na zlevnění ceny. Závaznou smluvní cenou je
ta, která je uvedena ve Smlouvě o zájezdu.

DOVOLENÁ S DĚTMI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

S malými dětmi cestuje čím dál více rodin. (POZOR:
Jedna dospělá osoba může v letadle zdarma přepravovat pouze jedno dítě do 2 let!) Cestovní kanceláře
nemohou rodinám s malými dětmi něco zakazovat, ale
snaží se poradit, případně nasměrovat do vhodnějších oblastí, jako jsou zpravidla středomořské státy.
Důvodem jsou především dobré hygienické podmín-

Všechny uvedené informace se vztahují k září 2019,
kdy byl katalog odevzdán tisku. Cestovní kancelář Travel Family si vyhrazuje právo změny i tiskových chyb.
Ani při nejlepší vůli není možné zaznamenat změny
vzniklé po odeslání do tisku.

| TRAVEL FAMILY ASISTENT ZA POUHÝCH 49 KČ
Ve spolupráci se společností Click2Claim, s.r.o.
nabízíme unikátní příplatkovou asistenční službu k vašemu zájezdu či letence „Travel Family Asistent“.
Travel Asistent řeší případné nenadálé situace na vašich cestách s námi, okamžitě, rychle a profesionálně.
Můžete si tak zajistit finanční kompenzaci až do výše 16 500 Kč za osobu v případě zpožděného nebo zrušeného letu.

|

Odepření nástupu

|

Přesměrování

Pokud nastane problém s letem, Click2Claim vám
poradí, v dané nemilé situaci, jak postupovat a na jaký
rozsah péče máte od operujícího dopravce nárok.
Asistenční linka je určena výhradně pro případ, že dojde k
problému s vaším letem, případně se zavazadlem. Pokud
vám vznikne na cestě újma v podobě výše uvedených
nepravidelností v letecké dopravě, Click2Claim vám zajistí
za cenově nejvýhodnějších podmínek vyřízení případné
finanční kompenzace či dalších náhrad a nákladů spojené
s řešením daného problému.

|

Zpoždění

|

Zrušení

SLUŽBA TRAVEL FAMILY ASISTENT ZAJIŠŤUJE:
Asistenční linku v provozu 24/7, kterou obsluhují profesionálové v oboru
Zhodnocení situace a navržení vhodného postupu vzhledem k okolnostem problému
Ověření a zajištění případného nároku na finanční kompenzaci
Informace k zajištění tzv péče (ubytování, občerstvení, transport atd.)
Komplexní servis při vymáhání finanční kompenzace
On-line přístup k informacím o případu
Bezplatné právní služby v případě soudního vymáhání finanční kompenzace v rámci EU
Tuto službu žádejte v cestovní kanceláři TRAVEL FAMILY s.r.o.
Více informací na kovotour.cz
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Všeobecné smluvní podmínky prodeje, účasti, rozsahu a kvality služeb zahrnutých do
cen zájezdů cestovní kanceláře TRAVEL FAMILY s.r.o., IČ 17049415 (dále jen Všeobecné
obchodní podmínky). Následující Všeobecné
obchodní podmínky platí pro všechny zájezdy,
pobyty, spojené služby cestovního ruchu
a jiné služby cestovního ruchu pořádané cestovní kanceláří TRAVEL FAMILY s.r.o. (dále jen
CKTF). Práva a povinnosti zákazníka a CKTF
uvedené v těchto podmínkách v souvislosti
se zájezdem se použijí přiměřeně i pro případy poskytování spojených služeb cestovního
ruchu. Nedílnou součástí těchto Všeobecných
obchodních podmínek je „Reklamační řád“,
„Důležité informace“ a kartička pojištění záruky proti úpadku CKTF. Zákazník je povinen
seznámit se s informacemi, které CKTF k danému typu zájezdu poskytuje. Níže uvedené
Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou
součástí Smlouvy o zájezdu/cestovní službě
mezi zákazníkem a CKTF.
V případě, že zákazník za účelem financování části ceny zájezdu využil produktu
Smartpůjčka (jak je blíže definován v čl. III
těchto Všeobecných obchodních podmínek),
upravují tyto Všeobecné obchodní podmínky
rovněž práva a povinnosti zákazníka a společnosti EC Financial Services, a.s., IČ: 24243744,
která je poskytovatelem financování.
I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
Smluvní vztah mezi CKTF a zákazníkem vzniká
uzavřením Smlouvy o zájezdu, úhrady zálohy
či celé částky zákazníkem na účet CKTF a jejího
potvrzení ze strany CKTF. Zákazník obdrží návrh
Smlouvy o zájezdu, který po vyplnění předá nebo
zašle elektronicky do CKTF a uhradí zálohu na
účet CKTF do termínu platnosti rezervace. Tímto
okamžikem nabývá Smlouva o zájezdu platnosti
i účinnosti a dále zákazník stvrzuje, že:
a) se seznámil se Všeobecnými podmínkami prodeje, uznává je a souhlasí s nimi,
b) mu byl předán doklad o pojištění pořadatele
proti úpadku,
c) mu byl předán příslušný formulář dle vyhlášky
č. 122/2018 Sb., o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb,
d) mu byly poskytnuty obecné údaje o pasových
a vízových požadavcích pro cestu včetně přibližných lhůt pro vyřízení víz, údaje o zdravotních požadavcích státu určení,
e) mu byl předán kontakt na místního zástupce
pořadatele,
f) je oprávněn smlouvu uzavřít, a to i ve prospěch
dalších cestujících osob; pokud zákazník uzavírá smlouvu ve prospěch osoby mladší 18 let,
prohlašuje, že je jejím zákonným zástupcem,
případně, že disponuje jejím souhlasem, a dále,
že souhlasí s účastí nezletilého na všech částech
zájezdu,
g) za smluvní závazky dalších přihlášených osob
ve smlouvě o zájezdu ručí první uvedený klient objednavatel, jako za své vlastní závazky.
e) a že se seznámil se všemi souvisejícími informacemi, které CKTF k poskytovaným službám
uvádí.
V případě, že je část ceny zájezdu dle Smlouvy
o zájezdu financována prostřednictvím produktu
Smartpůjčka, je stranou Smlouvy o zájezdu rovněž
společnost EC Financial Services, a.s. (dále jen Poskytovatel financování), a to v rozsahu práv a povinností týkající se Zápůjčky (jak je definována níže).
Za Poskytovatele financování je při sjednávání
Zápůjčky, Smlouvy o zájezdu, pokud jde o práva a povinnosti Poskytovatele financování, a při
právních jednáních a faktických úkonech, které se
Zápůjčkou souvisí, oprávněna jednat CKTF, a to na
základě plné moci udělené jí pro tyto účely Poskytovatelem financování.
CKTF poskytuje své služby všem zájemcům bez
omezení, osoby mladší 15 let mohou užívat 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. CKTF si proto vyhrazuje právo
oznámit před uzavřením Smlouvy o zájezdu změny
údajů a konečných cen uvedených v katalogu zájezdů. V případě, kdy se údaje na Smlouvě o zájezdu
a v katalogu odlišují, jsou závaznými údaje uvedené
na Smlouvě o zájezdu, potvrzené ze strany CKTF.
CKTF si vyhrazuje právo měnit/upřesňovat údaje
a informace v průběhu platnosti katalogu a nabídek.
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II. CENOVÉ PODMÍNKY
Konečnou cenou zájezdu se rozumí cena, která je
uvedena na Smlouvě o zájezdu a kterou potvrdí
CKTF. Ceny jsou cenami smluvními mezi CKTF na
straně jedné a zákazníkem na straně druhé. Obsah
cen je uveden u nabídky jednotlivých služeb. Ceny
obsahují DPH. Cena zájezdu nezahrnuje komplexní cestovní pojištění. Zákazník bere na vědomí, že
v případě sjednání vlastního cestovního pojištění
je povinen sám a na svoje náklady řešit případnou
pojistnou událost, a to dle podmínek a pokynů pojišťovny, u které má sjednané cestovní pojištění.
Cena zájezdu v některých zemích a destinacích
(např. Řecko a řecké ostrovy) nezahrnuje žádné pobytové taxy. Zákazník bere na vědomí, že
v případech kdy ubytování podléhá pobytovým
taxám, je povinen tyto taxy uhradit přímo v ubytovacím zařízení, přičemž o výši jednotlivých tax
bude předem informován. Pokud není v katalogu
a/nebo na webových stránkách CKTF stanoveno
jinak, v ceně zájezdu je zahrnuta cena za dopravu,
letištní a bezpečnostní taxy u letecké přepravy,
palivový poplatek, emisní a kurzový příplatek,
ubytování a stravování v rozsahu dle smlouvy,
transfery z letiště do ubytovacího zařízení a zpět
na letiště, další transfery (je-li uvedeno u specifikace zájezdu), služby delegáta. CKTF je oprávněna
do 20. dne před realizací zájezdu jednostranným
úkonem zvýšit cenu zájezdu, a to v případech, kdy
po datu stanovení cen v katalogu nebo ve Smlouvě
o zájezdu došlo ke změně ceny za dopravu včetně
cen pohonných hmot nebo plateb, spojených s dopravou, např. letištních, palivových, bezpečnostních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty
v konečné ceně zájezdu, nebo kdy došlo ke změně
směnného kurzu české koruny vůči EUR, USD, použitého pro stanovení konečné 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
počtem zákazníků tohoto zájezdu.
b) při zvýšení daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžních plnění anebo úplat z cestovních
služeb poskytovaných podle smlouvy třetími
stranami, které se přímo podílejí na poskytnutí
zájezdu včetně plateb spojených s dopravou
o částku odpovídající zvýšené platbě na osobu.
c) při zvýšení směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu, 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
CKTF zákazníkovi nejpozději 20 dnů před zahájením zájezdu.
Je-li CKTF nucena vnějšími okolnostmi zvýšit
konečnou cenu zájezdu v jiných než výše uvedených případech, nebo má-li být zvýšena cena zájezdu o více jak 8 %, navrhne zákazníkovi změnu
Smlouvy o zájezdu. Nesouhlasí-li zákazník se
změnou Smlouvy o zájezdu, má právo od Smlouvy
o zájezdu odstoupit 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
kapacity na základě požadavku ze strany klientů,
může být cena individuálně stanovena dodavatelem služeb a s blížícím se termínem pobytu může
docházet k navýšení ceny oproti ceně katalogové
(způsobeno vyčerpáním kapacity). Případné slevy či úpravy snížení cen vyhlášené CKTF po
datu uzavření Smlouvy o zájezdu mezi CKTF
a zákazníkem, nezakládají zákazníkovi právo
žádat dodatečné poskytnutí zlevněné ceny.

b) při snížení daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžních plnění anebo úplat z cestovních
služeb poskytovaných podle smlouvy třetími
stranami, které se přímo podílejí na poskytnutí
zájezdu včetně plateb spojených s dopravou
o částku odpovídající snížené platbě na osobu.
c) při snížení směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu, 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.
V případě snížení ceny má pořadatel právo na
odečtení skutečných administrativních nákladů od
částky, jež má být zákazníkovi vrácena. Na žádost
zákazníka je pořadatel povinen tyto skutečné administrativní náklady doložit.
III. PLATEBNÍ PODMÍNKY
CKTF 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.
Zákazník je povinen uhradit při uzavření
Smlouvy o zájezdu zálohu ve výši minimálně
50 % z celkové konečné ceny zájezdu (včetně
fakultativních služeb), případně jinou částku
stanovenou CKTF. V případě, že konečná cena
zájezdu uvedená na Smlouvě o zájezdu obsahuje
i pojištění, je v záloze zahrnuta i platba za
pojištění. Doplatek celkové ceny zájezdu, která
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 CKTF
obdrží fyzicky finanční prostředky. Při placení
fakturou, platební kartou nebo bezhotovostním
převodem se termínem zaplacení rozumí termín,
kdy je na účet CKTF připsána požadovaná
částka. Při platbě zálohy či celkové částky za
zájezd fakturou bude od zákazníka 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 zájezdu.
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 CKTF nebo hotově v kanceláři CKTF.
V případě nedodržení termínu zaplacení ceny
zájezdu zákazníkem má CKTF právo od Smlouvy
o zájezdu odstoupit s tím, že zákazník je povinen
uhradit odstupné dle článku VII. 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 služeb (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 CKTF, vrátí CKTF příslušnou částku
zaměstnavateli po odečtení odstupného.

Jestliže dojde mezi uzavřením smlouvy a zahájením zájezdu ke snížení výše uvedených nákladů,
má zákazník právo na snížení ceny.

Financování zájezdu prostřednictvím produktu Smartpůjčka:
Produkt Smartpůjčka může být sjednán pouze u smluv uzavíraných zákazníkem starším
18 let. V případě, že cena zájezdu překročí částku 1.000 EUR nebo ekvivalentu této částky v jiné
měně[, musí zákazník v případě on-line sjednávání
smlouvy CKTF zaslat kopii občanského průkazu
a dalšího dokladu totožnosti (cestovního pasu,
řidičského průkazu či jiného dokladu přijatelného
pro CKTF) a zároveň uhradit část kupní ceny, která
je hrazena zákazníkem při uzavření Smlouvy o zájezdu bezhotovostním převodem na Účet CKTF
(jak je definován níže) z účtu zákazníka vedeného
u úvěrové instituce nebo u zahraniční úvěrové instituce působící na území České republiky nebo
jiného státu Evropského hospodářského prostoru
nebo] musí uzavřít smlouvu na pobočce CKTF.

Způsob výpočtu snížení ceny zájezdu:
a) při snížení ceny za dopravu včetně pohonných
hmot o částku, která odpovídá podílu, který
připadne na jednoho zákazníka, když se celkové snížení ceny z tohoto důvodu dělí celkovým
počtem zákazníků tohoto zájezdu.

V případě, že bylo ve Smlouvě o zájezdu ujednáno,
že část ceny zájezdu bude financována prostřednictvím zápůjčky poskytnuté společností Poskytovatelem financování, kterým je společnost EC
Financial Services, a.s., IČO: 24243744, se sídlem
Koněvova 2660/141, Žižkov, 130 00 Praha 3, za-
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psaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, sp. zn. B. 18353 uhradí zákazník
část ceny zájezdu určenou ve Smlouvě o zájezdu
při podpisu Smlouvy o zájezdu na pobočce CKTF
a zbylá část zájezdu bude uhrazena CKTF za zákazníka Poskytovatelem financování na základě
ujednání o zápůjčce mezi zákazníkem jako zapůjčitelem a Poskytovatelem financování jako vydlužitelem, které je součástí Smlouvy o zájezdu (dále jen
Zápůjčka). Část ceny zájezdu hrazená prostřednictvím Zápůjčky, jak je tato částka specifikovaná ve
Smlouvě o zájezdu (dále jen Částka zápůjčky) se
v takovém případě pro účely Smlouvy o zájezdu
považuje za uhrazenou v okamžiku, kdy zákazník
uzavře Smlouvu o zájezdu. Finanční prostředky odpovídající Částce zápůjčky následně CKTF uhradí
Poskytovatel financování CKTF za podmínek a ve
lhůtách stanovených ve smlouvě o spolupráci uzavřené mezi Poskytovatelem financování a CKTF.
Zápůjčka je sjednávána jako bezúročná a pro zákazníka není spojena s jakýmikoli poplatky za poskytnutí Zápůjčky ani s žádnými jinými obdobnými platbami. Nárok Poskytovatele financování na úhra-du
smluvní pokuty a dalších plnění v případě prodlení
zákazníka s vrácením Částky zápůjčky ke Dni splatnosti (jak je definován níže) tím není dotčeno.
Zákazník se prostřednictvím Smlouvy o zájezdu
zavázal vrátit Poskytovateli financování Zápůjčku,
a to ke dni splatnosti uvedenému ve Smlouvě o zájezdu (dále jen Den splatnosti) a některým ze způsobů uvedených v následující větě dle volby zákazníka. Zákazník tak ke Dni splatnosti uhradí částku
odpovídající Částce zápůjčky některým z následujících způsobů: (i) v hotovosti na pobočce CKTF nebo
(ii) bezhotovostně převodem na bankovní účet
CKTF uvedený ve Smlouvě o zájezdu (dále jen Účet
CKTF). V případě úhrady Částky zápůjčky prostřednictvím bezhotovostního převodu na Účet CKTF se
Částka zápůjčky považuje za uhrazenou v okamžiku, kdy bude odpovídající platba připsána na Účet
CKTF. Zákazník v případě bezhotovostního převodu
uvede jako variabilní symbol číslo Smlouvy o zájezdu. Okamžikem úhrady Částky zápůjčky k rukám
CKTF ze strany zákazníka se Zápůjčka považuje ve
vztahu k Poskytovateli financování za uhrazenou.
Zákazník je oprávněn splatit Zápůjčku kdykoli i přede dnem splatnosti, a to za stejných podmínek, jako
by Zápůjčku vracel ke Dni splatnosti.
V případě, že zákazníkovi vznikne po uzavření
Smlouvy o zájezdu právo na následné snížení ceny
zájezdu (dle čl. II těchto Všeobecných obchodních
podmínek), použije CKTF částku, o kterou byla
původně sjednaná cena zájezdu snížena, k úhradě
části Zápůjčky v odpovídající výši, ledaže Zákazník
již Částku Zápůjčky v plné výši vrátil Poskytovateli financování. Zákazník je tedy v případě snížení kupní ceny povinen v Den splatnosti uhradit
Poskytovateli financování prostřednictvím CKTF
Částku Zápůjčky sníženou o částku, o kterou byla
cena zájezdu snížena. V případě, že Zákazník vrátí
Částku zápůjčky v plné výši před tím, než bude ze
strany CKTF informován o snížení ceny zájezdu,
bude mu rozdíl spočívající ve snížení ceny zájezdu
vrácen ze strany CKTF.
Zákazník bere na vědomí, že prostřednictvím Zápůjčky je financována pouze část ceny zájezdu
odpovídající Částce Zápůjčky. Poskytovatel financování není na základě Smlouvy o zájezdu povinen uhradit za zákazníka CKTF žádné jiné plnění.
Pokud tedy dojde po uzavření Smlouvy o zájezdu
k navýšení ceny zájezdu (za podmínek uvedených
v čl. II této Smlouvy) a zároveň nebude Smlouva
o zájezdu dohodou smluvních stran změněna tak,
že Částka Zápůjčky bude navýšena o částku odpovídající navýšení ceny zájezdu, je zákazník povinen
navýšení ceny zájezdu uhradit CKTF z vlastních
zdrojů.
Nevymahatelnost, neplatnost nebo zdánlivost jakéhokoli ustanovení Smlouvy o zájezdu, nemá vliv
na platnost a vymahatelnost ujednání o Zápůjčce
obsažením ve Smlouvě o zájezdu, ledaže by důvod nevymahatelnosti, neplatnosti či zdánlivosti
Smlouvy o zájezdu spočíval v ujednání o Zápůjčce.
V případě, že zákazník nebo CFKT odstoupí od
Smlouvy o zájezdu, případně Smlouvu o zájezdu
ukončí jiným způsobem, zůstává ujednání o Zápůjčce (včetně souvisejících ujednání obsažených
v těchto Všeobecných obchodních podmínkách
prodeje) platné a účinné, ledaže by se důvod pro
odstoupení od Smlouvy o zájezdu vztahoval i na
ujednání o Zápůjčce. Úhrada Částky zápůjčky
bude v takovém případě provedena následujícím

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
způsobem: (i) částka, která odpovídá části ceny zájezdu, kterou je CKTF povinna v důsledku ukončení
Smlouvy vrátit zákazníkovi, tj. částku odpovídající
ceně zájezdu po odečtení případného stornopoplatku či jiného plnění, na které má CKTF dle
Smlouvy o zájezdu (včetně těchto Všeobecných
obchodních podmínek prodeje) či právních předpisů nárok, bude CKTF použita k úhradě odpovídající
části Částky zápůjčky Poskytovateli financování,
s tím, že v případě, že měl zákazník sjednáno pojištění storna zájezdu dle čl. IX této Smlouvy, CKTF
použije pojistné plnění stejným způsobem jako
částku, kterou by byla povinna zákazníkovi vrátit
v případě ukončení Smlouvy o zájezdu, a (ii) v případě, že částka dle bodu (i) nestačí k úhradě celé
Částky zápůjčky, je zákazník povinen zbylou část
Částky zápůjčky uhradit Poskytovateli financování nejpozději do 10 (deseti) dní ode dne, kdy byla
Smlouva o zájezdu ukončena, a to stejným způsobem jako úhradu Částky zápůjčky.
V případě, že se zákazník dostane do prodlení s vrácením Zápůjčky, má Poskytovatel financování právo na úhradu smluvní pokuty ve výši a za podmínek
stanovených ve Smlouvě o zájezdu (dále jen Smluvní pokuta). Smluvní pokuta je splatná v den následující po prvním dni prodlení a zákazník je povinen
provést její úhradu stejným způsobem jako úhradu
Částky zápůjčky. Zaplacením Smluvní pokuty podle
této Smlouvy není dotčeno právo Poskytovatel financování na náhradu účelně vynaložených nákladů a náhradu škody, která Poskytovatel financování
vznikla v souvislosti s prodlením zákazníka, a úroky
z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.
Strany tímto výslovně uvádějí, že včasné nevykonání jakéhokoliv práva Poskytovatel financování
vyplývajícího z této Smlouvy není prominutím
jakéhokoli dluhu ze strany Poskytovatel financování. Vydá-li Poskytovatel financování zákazníkovi
kvitanci, aniž by zákazník dluh splnil, nedochází
k prominutí tohoto dluhu. Vydá-li Poskytovatel
financování zákazníkovi kvitanci na jistinu dlužné
pohledávky, neuplatní se domněnka podle § 1949
odst. 1 třetí věta OZ, že bylo vyrovnáno také příslušenství pohledávky.
Ujednání o Zápůjčce se řídí právním řádem České
republiky.
Zákazník bere na vědomí, že s ohledem na bezúplatný charakter půjčky a výjimku stanovenou v §
5 odst. 3 zákona č. 257/2016 Sb., zákon o spotřebitelském úvěru (dále jen zákon o spotřebitelském
úvěru) se na zápůjčku ustanovení zákona o spotřebitelském úvěru vztahují jen v omezeném rozsahu. Poskytovatel financování tak zejména není
povinen posuzovat úvěruschopnost zákazníka
a poskytovat zákazníkovi předsmluvní informace.
Orgánem dohledu nad činností Poskytovatele, která je předmětem této Smlouvy, je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Web:
www.coi.cz.
Zákazník má právo obrátit se v případě sporů
z ujednání o Zápůjčce na Finančního arbitra České
republiky, a to písemně na adrese Legerova 69, 110
00 Praha 1 či prostřednictvím internetové stránky
na adrese www.finarbitr.cz.
IV. SLEVY
Slevy se poskytují ze základní, tzn. katalogové
ceny za pobyt (neposkytují se z fakultativních
služeb – letecké a autobusové dopravy, ze služeb
zakoupených 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 tento průkaz
předložit také před uzavřením Smlouvy o zájezdu.
Slevy dětem na přistýlkách jsou poskytovány dle
věku dětí v pořadí od nejstaršího po nejmladší
a současně děti nemohou být umístěny na základní
lůžka v pokoji, pokud tato lůžka lze obsadit
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
ubytovaných 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 CKTF. 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.
Podmínky získání EXTRA SLEVU: Sleva lze
kombinovat se slevou First Minute. Sleva bude
přiznána pouze v případě, že půjde o druhý zájezd

stejné nebo nižší hodnoty realizovaný ve stejném
roce. Extra slevu nelze kumulovat s věrnostní
slevou a nevztahuje se na nabídky LM a jiné akční
nabídky vypsané společností TRAVEL FAMILY s.r.o..
V. ZMĚNY SLUŽEB, ZMĚNY PROGRAMU, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O ZÁJEZDU A ZRUŠENÍ ZÁJEZDU
CKTF může změnit podmínky zájezdu, pokud se
jedná o nevýznamnou změnu, o které zákazníka
informuje v textové podobě. Nutí-li vnější
okolnosti CKTF podstatně změnit některou
z hlavních náležitostí zájezdu (náležitosti uvedené
v § 2527 občanského zákoníku) nebo nemůže-li
splnit zvláštní požadavky zákazníka, které přijala,
navrhne zákazníkovi změnu smlouvy, kterou
může zákazník přijmout, nebo může od smlouvy
odstoupit, aniž by musel hradit odstupné. Lhůta
pro odstoupení nesmí být kratší než pět dnů
a musí skončit před zahájením zájezdu. CKTF
spolu s návrhem na změnu smlouvy předloží
zákazníkovi v textové podobě informace dle §2531
odst. 3 občanského zákoníku.
CKTF je oprávněna odstoupit od smlouvy, pokud:
a) počet osob přihlášených na zájezd je nižší než
nejnižší počet určený ve smlouvě a pořadatel
oznámil zákazníkovi zrušení zájezdu ve lhůtě
určené ve smlouvě, která nesmí být kratší než:
I.) dvacet dní před zahájením zájezdu v případě
cest trvajících déle než šest dní,
II.) sedm dní před zahájením zájezdu v případě
cest trvajících dva až šest dní,
III.) čtyřicet osm hodin před zahájením zájezdu
v případě cest trvajících méně než dva dny,
nebo
b) mu v plnění závazku brání nevyhnutelné
a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu
oznámil zákazníkovi bez zbytečného odkladu
ještě před zahájením zájezdu.
Pořadatel v těchto případech vrátí zákazníkovi
veškeré uhrazené platby za zájezd, nevzniká mu
však vůči zákazníkovi povinnost k náhradě škody.
Pokud nastanou závažné okolnosti (vyplývající
i ze změn způsobené dodavatelem), které CKTF
brání poskytnout služby podle sjednaných cen
a podmínek Smlouvy o zájezdu nebo závažné
okolnosti mající charakter vyšší moci, je CKTF
oprávněna odstoupit od Smlouvy o zájezdu
a zájezd kdykoliv zrušit. Pokud nastanou okolnosti,
které CKTF brání dodržet program podle
sjednaných podmínek Smlouvy o zájezdu a má
možnost nebo byla nucena provést jejich změnu, je
CKTF 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 zájezdu z důvodu vyšší
moci má právo na vrácení zaplacené ceny nebo
zálohy, případně na převod zaplacené částky na
úhradu ceny náhradního plnění, bez jakéhokoli
odstupného.
Pokud zákazník neodstoupí od Smlouvy o zájezdu
ve lhůtě 5 dnů od doručení návrhu změn Smlouvy
o zájezdu, má se za to, že s její změnou souhlasí.
CKTF je oprávněna zrušit zájezd nejpozději
21 dní před zahájením zájezdu, jestliže nebylo
dosaženo minimálního počtu zákazníků u zájezdů
s dopravou organizovanou CKTF, a to:
a) 
35 osob platících plnou katalogovou cenu
přepravy u autobusu do 48 míst,
b) 
45 osob platících plnou katalogovou cenu
přepravy u autobusu do 60 míst,
c) 
50 osob platících plnou katalogovou cenu
letecké dopravy u letadla do 78 míst,
d) 
100 osob platících plnou katalogovou cenu
letecké dopravy u letadla nad 132 míst.
U ostatních zájezdů si CKTF vyhrazuje právo
zrušit zájezd, pokud nebylo dosaženo minimálního
počtu účastníků, uvedeného v katalogu. O zrušení
zájezdu je CKTF povinna informovat zákazníka
písemně nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu
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 CKTF v průběhu
pobytu, má zákazník právo na náhradu jen do výše
nečerpaných služeb mimo nároků, uvedených
v článku VIII. CKTF 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 výjimečných případech i několik hodin
před plánovaným odjezdem). V případě změny
nástupního místa nevzniká klientovi nárok na
odstoupení od SoZ nebo na slevu. V tomto případě
přebírá na sebe CKTF náklady na autobusovou či
vlakovou jízdenku 2. třídy do nového nejbližšího
možného místa nástupu či výstupu, které CKTF
zákazníkovi oznámí obratem při vzniku této

změny. V případě, že klient chce do náhradního
nástupního místa využít vlastní osobní automobil,
pak má nárok na proplacení pohonných hmot
pouze do výše hodnoty autobusových jízdenek
nebo vlakových jízdenek 2. třídy. Dále si CKTF
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
CKTF nemohla ovlivnit. CKTF nepřebírá ve shora
uvedených případech odpovědnost za důsledky
a škody plynoucí ze změny programu a ceny
zájezdu. CKTF rovněž nepřebírá odpovědnost za
zrušení zájezdu a za změny programu zájezdu,
trasy a služeb z důvodu zásahu vyšší moci. V tomto
případě může CKTF zajistit jen služby v souladu se
svými možnostmi. U zrušeného zájezdu z důvodu
zásahu vyšší moci garantuje CKTF zákazníkovi
vrácení peněz, které zákazník zaplatil CKTF.
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
požadavku zákazníka bude ze strany CKTF
provedena, pokud CKTF může dle svých možností
požadovanou změnu zajistit. Požadavky zákazníka
na změnu Smlouvy o zájezdu jsou platné až po
písemném potvrzení CKTF. Za změnu termínu
zájezdu, změnu místa zájezdu, změnu typu
ubytování nebo změnu typu dopravy ve Smlouvě
o zájezdu ze strany zákazníka je zákazník 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 termínu 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
změně se do stanoveného počtu dnů započítává
i den, kdy došlo k doručení oznámení do CKTF
o změně. Do počtu dnů se nezapočítává den, ve
kterém má být poskytnuta první služba (odlet,
odjezd či nástup na zájezd, pobyt).
2. Změnu adresy, osobních údajů, změnu
zákazníka (náhradník), který se místo něho
zájezdu zúčastní, musí Zákazník písemně
oznámit CKTF. Dnem prokázaného doručení
oznámení do CKTF 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 splňuje veškeré podmínky stanovené pro
poskytnutí zájezdu. Za změnu osoby zákazníka ve
Smlouvě o zájezdu provedenou 3 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 2 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. Za změnu jména
a jiných osobních údajů vč. adresy 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 CKTF o změně. Do počtu dnů se nezapočítává
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, bude
provedena změna, kdy základní cena bude totožná
s cenou ke dni uzavření smlouvy, s přiznáním
pouze aktuálních platných slev. 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 CKTF, 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
celkové ceny, kdy je povinna zaplatit zbývající
osoba/osoby příplatek za jednolůžkový pokoj
nebo doplatit neobsazená lůžka. Pokud tento
příplatek nebude uhrazen, tyto osoby nesplňují
podmínky pro vystavení ubytovacího poukazu –

Voucheru a nemohou jí být poskytnuty služby
ze strany CKTF.
b) V případě, že zákazník zakoupí celý apartmán
a jedna nebo více osob v apartmánu provede
storno, jsou zbývající osoby ve Smlouvě
o zájezdu povinny doplatit ve stanoveném
termínu rozdíl do původní ceny apartmánu.
Pokud tak zákazník neučiní, má CKTF právo na
odstoupení od Smlouvy o zájezdu pro porušení
povinností ze Smlouvy o zájezdu zákazníkem
s tím, že mu vznikne nárok na odstupné
uvedené v článku VII.
4. Bezplatná změna zájezdu v rámci rodiny je
možná pouze do 31. 3. 2020. Změnu lze provést
pouze za ceny a podmínek platných ke dni uzavření
původní smlouvy, při stejném počtu osob. „CKTF si
vyhrazuje právo naúčtovat klientovi vícenáklady
vzniklé v souvislosti se změnou zájezdu“.
VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY
ZÁKAZNÍKA
Zákazník má právo před zahájením zájezdu
odstoupit od uzavřené Smlouvy o zájezdu s CKTF
(stornovat zájezd). Toto odstoupení je povinen
učinit zákazník písemně, přičemž storno účasti
na zájezdu je CKTF akceptováno v případě, že
je podepsáno zákazníkem, který svou účast
na zájezdu stornuje nebo je jejím oprávněným
zástupcem. Smluvní vztah je zrušen a účast
stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení
(storno zájezdu) doručeno CKTF. V tomto
případě má CKTF právo účtovat odstupné dle
těchto Všeobecných obchodních podmínek
z ceny zakoupených služeb (obsah viz článek II.
Cenové podmínky). Poplatky za překnihování
a komplexní cestovní pojištění (viz článek VI.)
nejsou zahrnovány do ceny zájezdu při výpočtu
odstupného. Odstupné hradí zákazník a je účtováno
ze strany CKTF ihned. Částka za sjednané pojištění
se klientovi nevrací. CKTF má právo odečíst
odstupné od složené celé nebo částečné zálohové
platby. Pokud odstupné bude vyšší než úhrada
zálohy zákazníkem, je zákazník povinen uhradit
tento rozdíl do 14 dnů od provedeného doúčtování.
Při odstoupení od Smlouvy o zájezdu je zákazník
povinen vrátit všechny ceniny (voucher), jinak mu
CKTF 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 CKTF obdrží zákazník zpět zbytek
ze zaplacené částky. Výše odstupného závisí na
době, kdy CKTF obdržela požadavek zákazníka na
odstoupení od smlouvy o zájezdu, a to:
a) 40 a více dní před zahájením zájezdu 10 %,
minimálně 700 Kč/za každou osobu na smlouvě
o zájezdu
b) od 39. dne do 31. dne před zahájením zájezdu/
cestovní služby: 30 % z celkové ceny zájezdu/
cestovní služby/osoba
c) od 30. dne do 16. dne před zahájením zájezdu/
cestovní služby: 50 % z celkové ceny zájezdu/
cestovní služby/osoba
d) od 15. dne do 8. dne před zahájením zájezdu/
cestovní služby: 75 % z celkové ceny zájezdu/
cestovní služby/osoba
e) Méně než 8 dnů před zahájením zájezdu/
cestovní služby: 100 % z celkové ceny zájezdu/
cestovní služby/osoba
f) V případě odstoupení zákazníka od uzavřené
Smlouvy o zájezdu, která zahrnuje leteckou
dopravu, má CKTF právo účtovat odstupné ve
výši 100 % z ceny letecké dopravy (letenky,
transferu, příslušných tax). Z ostatních služeb
uvedených ve Smlouvě o zájezdu má CKTF
právo účtovat odstupné dle Všeobecných
obchodních podmínek.
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 CKTF
nebo na webových stránkách www.ckvt.cz,
viamare.cz, vtt.cz a kovotour.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 CKTF 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 nedostaví
k čerpání služeb v místě ubytování v den uvedený
na voucheru nebo zmešká odjezd (odlet) zájezdu
nebo musí být vyloučen ze zájezdu (např. z důvodu
zamlčení skutečného zdravotního stavu, z důvodu
vážného narušování průběhu zájezdu, ohrožování
života a zdraví svého nebo ostatních klientů nebo
pracovníků CK, chování v rozporu s dobrými mravy
apod.) nebo se zájezdu nezúčastní v důsledku jím
dodaných nesprávných nebo neúplných údajů
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ve Smlouvě o zájezdu, nedodržením celních,
pasových, devizových nebo jiných předpisů, nemá
nárok na vrácení zaplacené finanční částky, nejedná
se o storno zájezdu, pokud nebylo v tento den
nahlášeno v CKTF 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 storna zájezdu, může uplatnit
u pojišťovny nárok na úhradu části odstupného
účtovaného ze strany CKTF. Zrušení účasti na
zájezdu je povinen pojištěný nebo oprávněná
osoba (ve smyslu Občanského zákoníku)
prokazatelně oznámit CKTF nejpozději následující
pracovní den po dni, kdy nastala neschopnost
zákazníka zúčastnit se zájezdu CKTF. Tento nárok
může uplatnit u pojišťovny ve smyslu podmínek
pojišťovny pro pojištění storna zájezdu. Podmínky
pro pojištění nákladů v souvislosti s odstoupením
od smlouvy o zájezdu obdrží zákazník při uzavření
Smlouvy o zájezdu.
Zákazník má právo odstoupit od smlouvy před
zahájením zájezdu bez zaplacení odstupného,
jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo
jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné
a mimořádné okolnosti, které mají významný
dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu
osob do místa určení cesty nebo pobytu.
V takovém případě má zákazník právo na vrácení
veškerých uhrazených plateb za zájezd, nemá
však právo na náhradu škody.
Odstoupení od Smlouvy o zájezdu nemá dle
dohody zákazníka, CKTF a Poskytovatele
financování účinky dle § 1816 odst. 1 občanského
zákoníku a ujednání o Zápůjčce obsažené ve
Smlouvě o zájez-du v důsledku odstoupení od
Smlouvy o zájezdu nezaniká. V takovém případě
je však zákazník povinen vrátit Poskytovateli
financování Zápůjčku nejpozději do 5 (pěti) dnů
ode dne, kdy CKTF oznámí odstoupení od Smlouvy
o zájezdu, resp. nejpozději v den, který byl určen
jako Den splatnosti, podle toho, který z těchto dnů
nastane dříve.
Odstoupení od ujednání o Zápůjčce
V případech, kdy byla Smlouva o zájezdu
sjednána on-line, je Zákazník v souladu s § 1846
občanského zákoníku oprávněn od ujednání
o Zápůjčce odstoupit, a to ve lhůtě 14 dnů
ode dne, kdy byla Smlouva o zájezdu mezi
zákazníkem, CKTF a Poskytovatelem financování
uzavřena, a to prostřednictvím písemného
oznámení o odstoupení o ujednání o Zápůjčce
doručeného na adresu sídla CKTF. V případě, že
zákazník od ujednání o Zápůjčce ve stanovené
lhůtě neodstoupí, právo odstoupit od ujednání
o Zápůjčce zaniká.
Odstoupení od ujednání o Zápůjčce dle tohoto
ustanovení nemá vliv na platnost a účinnost
Smlouvy o zájezdu.
V případě, že zákazník od ujednání o Zápůjčce
odstoupí, je povinen uhradit CKTF částku
odpovídající Částce Zápůjčky jako zbývající část
ceny zájezdu nejpozději do 5 (pěti) dní ode dne, kdy
Poskytovateli financování oznámení o odstoupení
od ujednání o Zápůjčce doručí, resp. nejpozději
v den, který byl určen jako Den splatnosti, podle
toho, který z těchto dnů nastane dříve. V případě,
že Zákazník ve stanovené lhůtě úhradu zbylé části
ceny zájezdu neprovede, je CKTF oprávněna od
Smlouvy o zájezdu odstoupit, přičemž zákazník je
povinen uhradit CKTF poplatky za storno zájezdu
za stej-ných podmínek jako by od Smlouvy
o zájezdu odstoupil sám zákazník dle tohoto
článku VII Všeobecných obchodních podmínek.
Jestliže vznikne nedoplatek na smlouvě o zájezdu,
klient doplatí chybějící částku do realizovaného
storno poplatku. Chytrá záloha 99 Kč je pouze
druh zálohy, tzn. veškeré rozdíly v platbách se
musí vyrovnat z obou stran (CKTF vs. klient).
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. CKTF
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 případě 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. zrušení nebo výrazné omezení
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stravování formou bufetu, 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 volná 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 CKTF zahrnují povinné smluvní pojištění CKTF ve smyslu platného zákona č.
159/1999 Sb. POVINNÉ POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY CKTF.
CKTF má sjednáno povinné zákonné pojištění záruky pro případ úpadku ve smyslu platného zákona
č. 159/1999 Sb.u Slavia pojišťovna a.s. , na jehož
základě vzniká zákazníkovi pojištěnému cestovní kanceláří právo na plnění v případech,
kdy CKTF z důvodu svého úpadku:
a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato
doprava součástí zájezdu,
b) 
nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo
cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil, nebo
c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého
zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze
z části.
Ustanovení o podmínkách a rozsahu pojištění zákazníků CKTF jsou uvedeny v dokladu pojišťovny.
CKTF je povinna předat zákazníkovi současně se
Smlouvou o zájezdu nebo potvrzením zájezdu doklad pojišťovny, obsahující název pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události. 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 zajišťovala sama. Nároky zákazníka, které mu vznikly
vůči CKTF v důsledku nesplnění smlouvy o zájezdu,
přecházejí u pojištění záruky pro případ úpadku
CKTF na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které
mu pojišťovna poskytla. Povinné smluvní pojištění
CKTF 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
CKTF, 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 uzavření cestovního pojištění prostřednictvím CKTF je Smluvním partnerem UNIQA
pojišťovna, a.s.. Pojistná smlouva vzniká přímo mezi
zákazníkem a pojišťovnou. Při stornu zájezdu se
zaplacené pojistné nevrací. CKTF v případě pojistné
události nepřísluší posuzovat existenci, příp. výši
nároků vyplývajících z pojistného vztahu. V případě
pojistných událostí CKTF poskytne potřebnou součinnost, nehradí však poplatky za lékařské ošetření
apod., veškeré náklady hradí pojišťovna.
Zákazník bere na vědomí, že pokud nevyužije
možnost uzavřít cestovní pojištění prostřednictvím CKTF, 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 CKTF 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 CKTF souhlas zákonného zástupce v případě, že zákazník mladší 18 ti let
čerpá služby bez jeho doprovodu a dohledu. V případě, že zákazník nemá platný cestovní doklad
a zákazník se z tohoto důvodu nemůže zájezdu
účastnit, nejde o překážku na straně CKTF a zákazníkovi v případě nečerpání zájezdu nevzniká

nárok na vrácení záloh ani konečné ceny zájezdu.
V případě, že ještě nebyla celá cena zájezdu zákazníkem uhrazena, je zákazník povinen ji uhradit. Zákazníci, kteří 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 pomoc při
opatření nových nebo náhradních dokladů pro
zpáteční cestu. Náklady CKTF s touto pomocí spojené je povinen zákazník CKTF uhradit.
XI. DODRŽOVÁNÍ CELNÍCH, DEVIZOVÝCH
A OSTATNÍCH PŘEDPISŮ
Zákazníci jsou povinni dodržovat všechny celní, devizové a ostatní předpisy České republiky, tranzitní
a navštívené země. CKTF zákazníkům nezajišťuje
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
CKTF odpovídá za řádné poskytnutí zájezdu a má
povinnost poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích. Zájezd má vadu, není-li některá ze služeb
cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu poskytována v souladu se smlouvou.
Má-li zájezd vadu, je zákazník povinen ji vytknout
CKTF bez zbytečného odkladu, ideálně na místě
samém. Zákazník zároveň určí přiměřenou lhůtu
k odstranění vady, ledaže CKTF odmítne odstranit
vadu nebo je zapotřebí okamžité nápravy. Zákazník má právo vytknout vadu rovněž prostřednictvím zprostředkovatele prodeje zájezdu. Má-li
zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného
odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši
přiměřené rozsahu a trvání vady. Promlčecí lhůta
pro právo zákazníka na slevu je dva roky.
CKTF odstraní vadu zájezdu, ledaže to není možné,
anebo odstranění vady vyžaduje nepřiměřené náklady s ohledem na rozsah vady a hodnotu dotčených cestovních služeb. Neodstraní-li pořadatel
vadu v určené lhůtě, má zákazník právo odstranit
vadu sám a požadovat náhradu nezbytných nákladů. Jde-li o podstatnou vadu, může zákazník
odstoupit od smlouvy bez zaplacení odstupného.
Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu, nabídne CKTF bez dodatečných nákladů pro
zákazníka vhodné náhradní řešení, pokud možno
stejné nebo vyšší jakosti, než jaká byla sjednána
v smlouvě, aby zájezd mohl pokračovat; to platí
i v případech, kdy je návrat zákazníka do místa odjezdu uskutečněn jiným než sjednaným způsobem.
Je-li navrhované náhradní řešení nižší jakosti, než
jakou určuje smlouva, poskytne CKTF zákazníkovi přiměřenou slevu. Zákazník může navrhované
náhradní řešení odmítnout pouze tehdy, není-li
srovnatelné s tím, co bylo ve smlouvě sjednáno,
nebo není-li poskytnutá sleva přiměřená. V této
situaci je CKTF povinna, pokud zájezd zahrnuje
přepravu, poskytnout zákazníkovi bez zbytečného
odkladu a bez dodatečných nákladů pro zákazníka
rovnocennou přepravu do místa odjezdu, nebo do
jiného místa, na němž se smluvní strany dohodly.
Nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností zajistit návrat zákazníka v souladu
se smlouvou, nese CKTF náklady na nezbytné
ubytování, pokud možno v rovnocenné kategorii,
a to nejvýše za tři noci na jednoho zákazníka. CKTF
se nemůže odvolat na nevyhnutelné a mimořádné
okolnosti, jestliže se na takové okolnosti nemůže
podle platných právních předpisů Evropské unie
odvolat příslušný dopravce. 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.
Reklamaci lze uplatnit i u cestovní kanceláře nebo
agentury, která zprostředkovala uzavření Smlouvy.
Způsob uplatnění a vyřízení reklamace viz. Reklamační řád CKTF, který je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Při výskytu závad
v plnění je zákazník povinen společně působit v tom
směru, aby se eventuálním škodám zabránilo nebo
aby byly co nejmenší. Zákazník je zejména povinen
veškeré svoje výhrady neprodleně sdělit v místě
vzniku průvodci/delegátovi CKTF, případně vedoucímu provozovny poskytující služby nebo jinému
odpovědnému pracovníkovi tak, aby mohla být
včas uskutečněna náprava na místě. Opomene-li zákazník z vlastní viny poukázat na nedostatek,
nemá nárok na slevu. Pokud se nedostatek nepo-
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daří odstranit, sepíší průvodce/ delegát CKTF, příp.
jiný odpovědný pracovník se zákazníkem reklamační protokol. CKTF je oprávněna při vyřizování
reklamací v místě konání zájezdu řešit reklamaci
poskytnutím náhradní služby či jinou kompenzací.
Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace. CKTF neručí za úroveň
cizích služeb u akcí, které netvoří součást zájezdu
a které si zákazník obstará na místě prostřednictvím průvodce, v hotelu či u jiné organizace. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek
není závislý na činnosti a postupu CKTF (vis major)
nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě
kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije 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 veškerá opatření k dopravě cestujícího zpět. CKTF tímto informuje zákazníka o možnosti on-line mimosoudního řešení sporu
mezi zákazníkem a CKTF týkajícím se služeb prodávaných přes internet. Řešení takového sporu je
možné prostřednictvím domény http://ec.europa.
eu/consumers/odr/. CKTF tímto informuje zákazníka o možnosti mimosoudního řešení sporu mezi
zákazníkem a CKTF týkajícím se služeb prodávaných pořadatelem. Věcně příslušným subjektem
k projednání takového sporu je Česká obchodní
inspekce (www.adr.coi.cz).
XIII. ZDRAVOTNÍ NÁLEŽITOSTI
Každý zákazník cestuje s vědomím svého zdravotního stavu a s vědomím úhrady nákladů za
lékařské zákroky a léčení v zahraničí. S vědomím
rizika zdravotních komplikací zejména v případě
chronických nebo jiných onemocnění. Každý klient
je povinen zajistit si doprovod a dohled další osoby, jestliže to vyžaduje jeho zdravotní stav. Klient
je povinen v případě zdravotních omezení na tuto
skutečnost CKTF písemně upozornit.
XIV. ZAVAZADLA
V autobusové dopravě zajišťované CKTF je zdarma
převoz zavazadel do hmotnosti 17 kg/osobu, v letecké dopravě do hmotnosti stanovené leteckou
společností, v roce 2019 byly povolené limity 23
kg/osobu (není-li v pokynech na cestu uvedeno
jinak). Zavazadla s váhou přesahující tyto limity
mohou být z přepravy vyloučena. Zákazník je povinen si řádně označit a naložit svá zavazadla do
přepravního prostředku a v cílové stanici zavazadla ihned převzít. V případě ztráty nebo odcizení
zavazadla může zákazník požádat zástupce CKTF
při zjištění ztráty nebo odcizení o pomoc při vyřizování formalit v cizí zemi.
XV. UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Kategorizaci ubytovacích objektů dle počtu hvězdiček (*) si stanovuje každá země samostatně,
protože neexistuje jednotná metodika bodování.
Proto může existovat značná rozdílnost v hodnocení ubytovacích zařízení oproti zvyklostem v ČR.
Z popisu je však rámcově patrno vybavení a poloha
objektu. Časný příjezd či pozdní odjezd není důvodem k delšímu 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 kapacity uvedeno jinak. Přidělení
konkrétních pokojů přísluší prostřednictvím recepce hoteliérovi a cestovní 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 CKTF. 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, rozkládací pohovkou, rozkládacím křeslem, matrací či skládacím lehátkem/palandou.
V případě objednání pokoje s přistýlkou a jeho
obsazením menším počtem osob, CKTF 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 rozlohou 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 pavilónového
typu), pokud není v katalogu nebo na webových stránkách uvedena informace o přímém
pohledu na moře. Jedná se pouze o orientaci
a směr pokoje. U některých ubytovacích kapacit
máme k dispozici čísla studií/apartmánů/pokojů,
která jsou uvedena na ubytovacím poukazu –
voucheru. V případě nepředvídatelných okolností
si CKTF vyhrazuje právo na změnu. Vzhledem
k tomu, že není tato služba zpoplatněna, není na
ni právní nárok a nemůže být naší cestovní kanceláří garantována, viz. článek XII. Reklamace. Pokud

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
je součástí vybavení pokoje přípojka na internet,
CKTF nemůže ovlivnit rychlost a kvalitu připojení.
Toto je plně v kompetenci hoteliéra. Pokud není
uvedeno jinak, je připojení k internetu zpoplatněno. Parkovací místa u ubytovacích objektů, které
klienti navštěvují vlastními automobily, obvykle
nejsou součástí ceny a jsou v omezeném množství.
Nedoporučujeme si brát na dovolenou drahé
šperky, cennosti, velký finanční obnost. Jen v některých ubytování jsou k dispozici trezory k pronájmu. CKTF nenese odpovědnost za odcizené
peníze či jiné cenné věci z pokoje. CKTF doporučuje klientům uschovat všechny cennosti a peníze
do trezoru. Každý klient je povinen se na recepci
ubytovacího zařízení nebo u delegáta informovat o vhodném a bezpečném způsobu ukládání.
V případě dostupnosti bezpečného uložení je
odpovědností klienta, pokud takové uložení nevyužije. POBYTOVÁ TAXA – je povinný poplatek,
který platí každý host v zahraničí dle podmínek
u jednotlivých pobytů. Pobytová taxa je buď již
zahrnuta v konečné ceně a zákazník ji platí podle
počtu zakoupených nocí při koupi zájezdu v CKTF
nebo např. v Řecku a na řeckých ostrovech není
zahrnuta v ceně a klient ji hradí v místě pobytu.
(upřesňující informace o pobytové taxe je uvedeno
v katalozích, na webových stránkách a následně
i v pokynech na cestu. UBYTOVACÍ POUKAZ –
VOUCHER – obdrží zákazník od CKTF po zaplacení
celé částky za zájezd společně s pokyny a informacemi na cestu cca 7 dnů před nástupem na zájezd
– elektronicky. 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 zaplatili u CKTF 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 (postihy, pokuty, vystěhování apod.) ze strany
ubytovatele. 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 CKTF.
Do VOUCHERU není ze strany klienta dovoleno
jakýmkoliv způsobem zasahovat, cokoli přepisovat nebo vpisovat! Jakýkoliv zásah do VOUCHERU
mimo zápisů pracovníky CKTF jej znehodnocuje
a činí ho neplatným. Stravování je poskytováno
dle norem zahraničního partnera a zvyklostí dané
země a destinace. Odpovídá objednanému typu
stravování. Objednaným stravováním se rozumí
stravování v pravidelném časovém harmonogramu
ubytovacího zařízení. CKTF 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 občerstvení, 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 a rozšířená 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 nebo předkrm, případně salát, 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 případě, že ubytovací zařízení dá zákazníkovi písemný
doklad, že zákazníkem nečerpané služby nebude
ubytovací zařízení účtovat CKTF.
XVI. DŮLEŽITÉ INFORMACE
PREZENTACE UBYTOVACÍCH KAPACIT: v katalogu
a dalších propagačních materiálech CK je k dispozici popis a ilustrační fotografie ubytovacích
zařízení. Jako obrazový materiál slouží různé prospekty a fotografie, kde každé ubytovací zařízení
může mít několik typů pokojů, které se mohou lišit
velikostí a vybavením nebo mohou mít jiný design,
barvu apod. a není možné klientovi v katalogu
a dalších propagačních materiálech představit

všechny typy pokojů, proto je nutné považovat
tyto obrázky jako ilustrační. Nemusí přesně odpovídat přidělenému pokoji, popřípadě u interiéru
nebo exteriéru ubytovacího zařízení se musí brát
ohled také na období vyhotovení fotografie. V katalogu a dalších propagačních materiálech jsou
také i takzvané ilustrační fotografie, které nemusí přesně odpovídat popisu ubytovacího zařízení,
pláže, sjezdovek, okolí ubytovacích zařízení apod.
Popis jednotlivých ubytovacích zařízení a jejich
okolí a popis hotelových služeb odpovídá skutečnostem známým v době přípravy katalogů. CK
nemůže byt zodpovědná za případné změny, které nastaly později (např. stavební činností v okolí
apod.).
CK nemůže být zodpovědná za nepředvídatelné
vlivy životního prostředí na kvalitu služeb (jako
např. krátkodobé znečištění moře vlivem změny
počasí a další události, které mohou vést k dočasnému omezení spotřeby vody či elektrické energie, dále také změny majitele ubytovacího zařízení
a tím i změny a rozsah služeb apod.). CK nemůže
nést odpovědnost za vzhled nebo úpravu okolních
pozemků, jelikož tyto pozemky nejsou součástí
ubytovacích kapacit. Není v kompetenci CK ovlivnit národnostní, věkové či jiné složení klientely jednotlivých ubytovacích kapacit. O této skutečnosti
rozhoduje hoteliér. CKTF nezodpovídá za chování
ostatních hostů.
DOPRAVA: CKTF si vyhrazuje právo vyloučit cestujícího z přepravy nebo z celého zájezdu, pokud
svým jednáním a chováním narušuje jejich chod,
popř. hrozí nebezpečí, že by tato situace mohla nastat. Vyloučena je přeprava osob v podnapilém stavu. V případě vyloučení z přepravy nebo ze zájezdu
zaniká nárok zákazníka na úhradu nečerpaných
služeb. Letecká doprava je u zájezdů do Řecka, na
všechny řecké ostrovy, Kypr, Maltu, Sicílii, do Bulharska, Albánie, Černé Hory, Chorvatska a Turecka zahrnuta v ceně zájezdu. Autobusová doprava
u zájezdů do Chorvatska, Černé Hory a Itálie – není
zpravidla zahrnuta v ceně, tyto služby se objednávají fakultativně 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 dopravy. Každá přepravovaná
osoba musí mít s ohledem 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 společností let zdarma. Autobusová přeprava je kyvadlová. 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 letadel. Z těchto
důvodů CKTF nedoporučuje zákazníkům sjednávat obchodní jednání či jiná setkání v místech
příjezdů autobusů či příletů letadel v předem udávaných časech. CKTF 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 zákazníkům.
V případě zpoždění dopravního prostředku z výše
uvedených příčin nevzniká zákazníkovi právo na
odstoupení od smlouvy, případně na jinou náhradu a CKTF nenese za takto vzniklou škodu žádnou
odpovědnost. CKTF neumožňuje přepravu živých
zvířat v rámci svých autobusových a leteckých
přeprav zákazníků.
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA: do pobytových míst
v Chorvatsku, Slovinsku, Itálii a Černé Hoře je doprava 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 CKTF negarantuje stejné uspořádání pro obě
cesty. Doprava je non–stop s bezpečnostními a hygienickými 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 některých případech již okolo 4 hodiny ranní. 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 odpoledních až večerních hodinách po povinném
odpočinku řidičů. Při organizaci autobusové dopravy využívá v některých případech CKTF v Chorvatsku, Slovinsku, Itálii a Černé Hoře v jednotlivých
pobytových místech místní transfery, což je rozvoz
a svoz zákazníků mezi jednotlivými ubytovacími
kapacitami či pobytovými místy autobusy, mikrobusy, taxíky nebo osobními automobily místních
dopravců. V případě potřeby a v zájmu efektivnější

dopravy klientů do a z pobytových míst si CKTF
vyhrazuje 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, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko, Itálie.
CKTF dbá na kvalitu používaných autobusů, a proto spolupracuje s renomovanými dopravními společnostmi. U všech přeprav nabízených v katalogu
CKTF garantujeme klimatizované autobusy.CKTF
negarantuje cestu totožným autobusem klientům,
kteří jsou na jedné, stejné Smlouvě o zájezdu, ale
mají různá nástupní místa. V tomto případě má
právo CKTF cestující rozdělit různých autobusů.
CKTF si vyhrazuje právo vyloučit z přepravy cestující, kteří jsou pod vlivem např. alkoholu, drog
a tp i během cesty do a z destinace.
LETECKÁ DOPRAVA: práva a povinnosti zákazníka
při přepravě cestujících a zavazadel se řídí Přepravními podmínkami přepravní společnostizajišťující
přepravu. Časy odletů a příletů jsou uvedeny v pokynech na cestu a pobyt, které obdržíte poštou,
elektronickou poštou nebo osobně na pobočkách
CKTF (není-li ve Smlouvě o zájezdu uvedeno jinak).
S ohledem na letecký provoz, bezpečnost a počasí
si CKTF vyhrazuje právo změny místa odletu a příletu, trasy letu, možnost mezipřistání, změn letecké
společnosti, typu letadla, letového plánu, případně
změny typu dopravního prostředku. Změny letových časů se mohou uskutečnit i několik hodin před
plánovaným odletem nebo po původně naplánovaném odletu. Veškeré změny vždy směřují k zajištění
bezpečnosti cestujících. Abychom mohli pro všechny hosty, kteří přiletěli stejným letadlem, zajistit co
možná nejrychlejší transfer, je často nezbytné, 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 přepravy 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 zájezdů slouží první a poslední den či noc obvykle k přepravě do a z místa pobytu
a nejsou považovány za dny plnocenného rekreačního pobytu. V případě nočních letů je započítávána
do zájezdu i noc, je-li zákazník ubytován do 12 hodin
následujícího dne. V tomto smyslu nelze tudíž reklamovat event. zkrácení „pobytu“. V případě leteckých zájezdů může být s ohledem na čas příjezdu
do hotelu nebo čas odjezdu z hotelu poskytnuta
první či poslední večeře formou studeného talíře
či balíčku.
DELEGÁTI CKTF: ve vybraných pobytových místech, které Vám nabízíme, bude v uvedených
termínech a hodinách k dispozici náš delegát
(výjimku tvoří před a posezónní pobyty v Chorvatsku a Černé Hoře, t.j. do 6. 6. a od 5. 9. 2020). Na
recepci ubytovacího zařízení najdete informační
tabuli nebo informační knihu CKTF, 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. CKTF je v tomto případě pouze zprostředkovatel a nepřebírá žádnou odpovědnost za
provedení a průběh výletů. CKTF rovněž nepřebírá odpovědnost za nerespektování písemných
pokynů delegáta klientem. CKTF má v nabídce
ubytovací kapacity, kde delegát nebude přítomen
a je k dispozici pouze na telefonu. Sledujte proto
informace v katalozích CKTF nebo informace na
cestu, které obdržíte před vašim odjezdem. Služba
delegátů je službou CKTF klientům, která je součástí ceny, ale kterou klient neplatí.
XVII. ŠKODY
Zákazník je povinen uhradit škodu, kterou způsobil v průběhu přepravy a pobytu v dopravním
prostředku a v ubytovacím zařízení. CKTF neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem,
třetí osobou, která není spojena s poskytováním
zájezdu, pokud tuto skutečnost nebylo možné
předpokládat nebo byla nevyhnutelná nebo vznikla 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 Montrealskou úmluvou:

a) v případě smrti nebo zranění cestujícího se odpovědnosti 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
dopravce, 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
zapsaných nebo nezapsaných zavazadel dohromady je omezena částkou 1 000 SDR na jednoho cestujícího 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
Mezinárodního 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 sjednaných
a zaplacených služeb
b) právo na dodatečné informace, pokud nebyly
uvedeny v katalogu, kontakt na osobu, na kterou se zákazník v případě nesnází může obrátit
(zástupce CKTF), podrobnosti o možnosti kontaktu s nezletilou osobou resp. zástupcem CKTF
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 zahájením čerpání služeb odstoupením od smlouvy za
podmínek dle čl. VII.
e) právo písemně oznámit CKTF, 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 zájezdu.
Toto oznámení musí být doručeno CKTF v termínech a za podmínek definovaných v čl. VI.
původní a nový zákazník společně a nerozdílně
odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a nákladů,
které CKTF vzniknou v souvislosti se změnou
zákazníka.
f) právo na reklamaci vad v souladu s čl. XII a Reklamačním řádem CKTF
g) právo na ochranu dat, která uvádí ve smlouvě
o zájezdu a v dalších dokumentech, před nepovolanými osobami
h) právo obdržet spolu se Smlouvou o zájezdu doklad o povinném smluvním pojištění CKTF pro
případ jejího úpadku, obsahující označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení
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 zájezdu,
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
stanoveném termínu, má CKTF právo jeho účast
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stornovat a účtovat odpovídající odstupné.
e) bez zbytečného odkladu sdělovat CKTF své
stanovisko k případným změnám v podmínkách
a obsahu sjednaných služeb.
f) převzít od CKTF doklady potřebné pro čerpání
služeb.
g) dostavit se ve stanoveném čase na místo se
všemi doklady požadovanými podle cestovních
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 předpisů nebo závažného
narušování programu či průběhu zájezdu je
CKTF 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 povinnosti CKTF.
a) CKTF je povinna pravdivě a řádně informovat
zákazníka o všech skutečnostech, týkajících se
sjednaných služeb, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou CKTF známy.
b) CKTF není povinna poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec předem potvrzených a zaplacených služeb.
c) CKTF je povinna mít uzavřenou pojistnou
smlouvu pro případ úpadku a předat zákazníkovi příslušný doklad dle článku IX.
d) Náhradu škody vzniklou z porušení závazku
CKTF ze smlouvy není CKTF povinna uhradit
nad částku přesahující omezení v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána.
e) CKTF je povinna informovat cestujícího o totožnosti leteckého přepravce, jakmile je letecký
přepravce znám a o případných změnách.
XIX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
a) Ústní informace, které zákazník obdrží na
prodejním místě, nezavazuje CKTF 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 CKTF, kteří Vám rádi poskytnou
vysvětlení.
b) Zákazník bere na vědomí, že CKTF může za účel
plnění Smlouvy o zájezdu a případně rovněž pro
marketingové účely či zařazení zákazníka do
bonusových programů zpracovávat osobní údaje zákaz-níka, a to v rozsahu a za podmínek stanovených ve zvláštním informačním dokumentu, který tvoří přílohu č. 1 těchto Všeobecných
obchodních podmínek. Zákazník bere na vědomí, že v případě využi-tí financování zájezdu
prostřednictvím Zápůjčky, budou jeho osobní
údaje zpracovávány rovněž Poskytovatelem financování, tj. spolenčostí EC Financial Services,
a.s. Informace o zpracování jeho osobních údajů
ze strany Poskytovatele financování jsou rovněž
obsaženy v příloze č. 1 těchto všeobecných obchodních podmínek.

předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) oprávněni
zpracovávat osobní údaje zákazníka (a případně
rovněž dalších osob, které se mají zájezdu dle
Smlouvy účastnit), které jim zákazník poskytl před
uzavřením Smlouvy, a to za účelem:
I) uzavření Smlouvy a plnění Smlouvy vůči zákazníkovi a případně dalším osobám uvedeným ve
Smlouvě;
II) ochrany svých oprávněných zájmů, kterými se
rozumí zájem na řádném splnění Smlouvy ze
strany zákazníka a ochrana práv CKTF či Poskytovatele financování v případě sporu se zákazníkem nebo třetí osobou, které byly na základě
Smlouvy poskytovány služby, ohledně Smlouvy
nebo v souvislosti s ní; a
III) Poskytovatel financování za účelem ochrany
svých oprávněných zájmů rovněž před uzavřením Smlouvy na základě údajů veřejně dostupných v insolvenčním rejstříku a rejstříku
exekucí ověřuje, že zákazník není v prodlení
s úhradou svých stávajících závazků. Poskytovatel financování rovněž za účelem jednoznačné identifikace zákazníka před uzavřením
Smlouvy ověřuje, že průkaz totožnosti, kte-rý
zákazník předložil CKTF není veden v evidenci
neplatný a odcizených průkazů totožnosti.
CKTF a Poskytovatel financování za výše uvedenými účely zpracovává identifikační a kontaktní
údaje zákazníka v následujícím rozsahu: [jméno,
příjmení, číslo občanského průkazu, bydliště, datum narození, číslo telefonu a emailová adresa].
CKTF dále pro účely plnění Smlouvy zpracovává
rovněž údaje o [pohlaví, údaje týkající se speciálních požadavků zákazníka na přepravu, ubytování
a jiné služby zájezdu]. V případě, že zákazník sjednal spolu se Smlouvou rovněž cestovní pojištění
na cesty a pobyt zpracovává CKTF rovněž datum
narození zákazníka a případně dalších pojištěných
osob, a to pro účely jejich předání pojišťovně – společnosti UNIQA pojišťovna, a.s., IČO: 49240480,
se sídlem Praha 6, Evropská 136/810, PSČ 16012
(dále jen „Pojišťovna“), která je oprávněna osobní
údaje zákazníka a případně dalších pojištěných
osob zpracovávat jako samostatný správce dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.
CKTF dále pro účely plnění Smlouvy zpracovává
rovněž osobní údaje dalších osob, které jsou dle
Smlouvy oprávněny využívat služeb CKTF a jejichž
osobní údaje CKTF sdělil zákazník, a to v rozsahu
[jméno a příjmení, bydliště a datum narození, pohlaví, údaje týkající se speciálních požadavků na
přepravu, ubytování a jiné služby zájezdu a (pokud
je to nutné pro předání údajů Pojišťovně)].
Uvedené osobní údaje jsou CKTF a Poskytovatel
financování oprávněni zpracovávat po dobu trvání
Smlouvy a dále po dobu [5] let po jejím ukončení a pokud nebyla Smlouva uzavřena, pak budou
osobní údaje bez zbytečného odkladu nejpozději
do [1] měsíce ode dne jejich získání od zákazníka
zlikvidovány.
Ke zpracování uvedených osobních údajů není
nutný souhlas subjektu údajů. Zákazník poskytuje
osobní údaje dobrovolně, jejich poskytnutí je však
nezbytné pro uzavření Smlouvy a v případě, že
zákazník osobní údaje neposkytne, nemůže s ním
CKTF a Poskytovatel financování Smlouvu uzavřít.

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.
Při zjištění rozdílných cen jsou platné ty, které jsou
zveřejněny na webových stránkách. Pro stanovení
cen v katalozích CKTF pro rok 2020 byl stanoven
směnný kurz české koruny vůči EUR a USD ze dne
1. 9. 2019. Tyto Všeobecné obchodní podmínky
prodeje CKTF vstoupily v platnost dne 26. 9. 2019
a vztahují se na zájezdy organizované CKTF.

1.B. Údaje zpracovávané pro účely zařazení
záklazníka do věrnostního programu
Pokud k tomu zákazník ve Smlouvě udělil souhlas,
CKTF bude pro účely zařazení zákazníka do věrnostního programu, v jehož rámci může zákazník
získávat dodatečné slevy a jiné výhody, zpracovávat jeho identifikační a kontaktní údaje v rozsahu
[jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, telefon a emailová adresa] a dále též údaje
[o zájezdech, které zákazník v minulosti u CKTF
objednal], a to po dobu trvání Smlouvy a dále po
dobu [5] let následujících po jejím uzavření.

Příloha č. 1 – INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ
OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKA
Tato informace o zpracování osobních údajů slouží k informování zákazníků CKTF a Poskytovatele
financování, kteří se zákazníky uzavírají Smlouvu
o zájezdu, jejíž součástí je rovněž ujednání o poskytnutí bezúročné zápůjčky k financování části
ceny zájezdu ze strany Poskytovatele financování
(pro účely této informace dále jen „Smlouva“).

Souhlas zákazníka je dobrovolný a nemá vliv na
uzavření Smlouvy. Zákazník však v případě neudělení souhlasu nebude zařazen do bonusového
programu. Souhlas se zpracováním osobních údajů může zákazník kdykoli odvolat.

1.A. Údaje zpracovávané pro účely uzavření
a realizace smluvního vztahu
Zákazník bere na vědomí, že CKTF i Poskytovatel
financování jsou v souladu s příslušnými právními

128

1.C. Údaje zpracovávané pro marketingové
účely marketingové využití údajů
Zákazník bere na vědomí, že CKTF i Poskytovatel
financování jsou na základě zákona č. 480/2004
Sb., o některých službách informační společnosti,
ve znění pozdějších předpisů, oprávněni za účelem
propagace svých produktů na zákazníkem sdělenou emailovou adresu či telefonní číslo zákazníka

zasílat obchodní sdělení za účelem propagace
vlastních produktů či služeb obdobných těm, které
již zákazníkovi poskytli.
Za účelem nabízení svých produktů mohou CKTF
a Poskytovatel financování využít též ostatní kontaktní údaje zákazníka v rozsahu jméno, příjmení
a adresa. Oprávněným zájmem je v tomto případě
propagace produktů CKTF, resp. Poskytovatele
financování.
Uvedené osobní údaje budou zpracovávány po
dobu trvání Smlouvy a dále po dobu 3 let od prvního dne kalendářního roku následujícího po roce, ve
kterém byla Smlouva ukončena.
Ke zpracování uvedených osobních údajů není potřeba souhlasu zákazníka.
1.D. Údaje zpracovávané pro účely plnění požadavku zvláštního zákona
Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel financování je povinnou osobou dle zákona č. 253/2008
Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu, a proto
je v případě, že částka, kterou jako zápůjčku zákazníkovi v souladu se Smlouvou poskytne, přesáhne
částku odpovídající 1.000 EUR (resp. ekvivalentu
této částky v jiné měně), povinen zaznamenat
a uchovávat (I) identifikační údaje zákazníka v rozsahu jméno a příjmení, rodné číslo (a nebylo-li přiděleno, datum narození), místo narození, pohlaví,
trvalý nebo jiný pobyt, státní občanství, země původu; (II) druh a číslo průkazu totožnosti zákazník,
stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho
platnosti; (III) údaj, zda zákazník je či není politicky exponovanou osobou či zda vůči němu nejsou
uplatňovány mezinárodní sankce a (IV) osobní
údaje obsažené ve smluvní dokumentaci včetně
Smlouvy.
Zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely provádí pouze Poskytovatel fianncování.
Uvedené osobní údaje je Poskytovatel financování povinen zpracovávat po dobu trvání Smlouvy
a dále po dobu 10 let od prvního dne kalendářního
roku následujícího po roce, ve kterém byla Smlouva ukončena. V případě, kdy nebude Smlouva se
zákazníkem uzavřena, Poskytovatel financování
osobní údaje zlikviduje bez zbytečného odkladu
nejpozději do 1 měsíce ode dne jejich získání od
zákazníka.
Ke zpracování uvedených osobních údajů nepotřebuje Poskytovatel financování souhlas zákazníka. Zákazník poskytuje osobní údaje v souladu
s právními předpisy a v případě, že zákazník osobní údaje neposkytne, nemůže s ním Poskytovatel
financování Smlouvu uzavřít.
2. Správce a další příjemci osobních údajů, automatizované zpracování
Správcem osobních údajů zákazníka, který též
provádí jejich zpracování, je CKTF a Poskytovatel
financování, jak je blíže uvedeno výše. Údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně. [K profilování ani automatizovanému rozhodování nedochází].
Osobní údaje nejsou v případě, že je zpracovatelem Poskytovatel financování předávány do třetích
zemí. V případě, že je správcem CKFT mohou být
osobní údaje předávány do třetích zemí, pokud je
předání nezbytné pro splnění Smlouvy. Osobní
údaje mohou být v takovém případě předávány
zejména do cílové země či země, přes kterou zákazník a další osoby, kterým CKFT poskytuje služby dle Smlouvy cestují do cílové země. K předání
osobních údajů do třetí země se v takovém případě
nevyžaduje zvláštní souhlas subjektu údajů.
Poskytovatel financování a CKTF mohou za účelem zpracování osobních údajů využívat rovněž
třetí osoby – zpracovatele, kterými mohou být
zejména marketingové agentury, společnosti
dodávající softwarové vybavení či inkasní agentury. Zpracovatelem osobních údajů zákazníka je
v případě Poskytovatele financování rovněž CKTF,
která se zákazníkem za Poskytovatele financování
při uzavírání Smlouvy jedná.
V případě, že si zákazník spolu se Smlouva sjednal
cestovního pojištění na cesty a pobyt CKTF předá
jeho osobní údaje a osobní údaje dalších pojištěných osob za účelem plnění Smlouvy rovněž Pojišťovně, která je oprávněna osobní údaje zákazníka a dalších pojištěných osob zpracovávat jako
samostatný správce dle zákona č. 277/2009 Sb.,
o pojišťovnictví. Dále CKTF bude předávat osobní
údaje třetím osobám, které budou zákazníkovi
a dalším osobám ve Smlouvě uvedeným poskytovat dopravní, ubytovací či další služby sjednané ve
Smlouvě.
Předat osobní údaje jiným třetím osobám je možné pouze, pokud jim bude svědčit zákonný důvod
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pro přístup k údajům (orgány činné v trestním
řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude
nezbytné pro ochranu práv správce (soud).
3. Práva zákazníka a dalších třetích osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů
Zákazník a další osoba, jejíž údaje jsou případně
v souvislosti se Smlouvou zpracovávány, má jako
subjekt údajů veškerá práva přiznaná Nařízením
a dalšími právními předpisy na ochranu osobních
údajů, zejména:
I) Právo na přístup a opravu – právo od správce
požadovat potvrzení, že jsou osobní údaje zpracovávány a právo na informace o jejich zpracování uvedené v čl. 15 Nařízení. Pokud se subjekt
údajů domnívá, že jsou zpracovávány nepřesné
osobní údaje, může požadovat jejich opravu;
II) Právo na výmaz – pokud budou splněny podmínky článku 17 Nařízení, může subjekt údajů
požadovat výmaz jeho osobních údajů. O takový výmaz může subjekt údajů požádat například pokud správce jeho údaje již nepotřebuje
pro účely, pro které byly zpracovávány, pokud
subjekt údajů odvolá souhlas se zpracováním
osobních údajů a správce nemá jiný právní důvod pro jejich zpraco-vání, anebo pokud byly
osobní údaje subjektu údajů zpracovávány
protiprávně. Pokud správce zpracovává osobní
údaje subjekt údajů pro účely plnění jejích zákonem stanovených povinností, pak nemůže
provést jejich výmaz před uplynutím zákonem
stanovené doby;
III) Právo na přenositelnost – je-li zpracování založeno na souhlasu nebo je prováděno za účelem
plnění Smlouvy a provádí se automatizovaně,
má subjekt údajů právo obdržet od správce
osobní údaje, které správce od subjektu údajů
získal, a to v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na žádost subjekt údajů správce
předá tyto osobní údaje jinému správci, bude-li
to technicky proveditel-né;
IV) Právo na omezení – v případech stanovených
v čl. 18 Nařízení má subjekt údajů právo na to,
aby správce omezil zpracování osobních údajů
subjektu údajů. Mezi tyto případy patří úřípad,
kdy subjekt údajů popírá přesnost osobních
údajů a správce je povinen omezit zpracování
na dobu potřebnou k ověření jejich přesnosti.
Dalším příkladem je, případ ze strany subjektu
údajů došlo k využití prá-va vznést námitku,
kdy správce zpracování omezí, dokud nebude
ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů
proti zpracování. Po dobu omezení bu-dou
údaje subjekt údajů, s výjimkou jejich uložení,
zpracovány pouze se souhlasem zákazníka,
nebo k určení, výkonu nebo obhajobě právních
nároků správce, k ochraně práv jiné osoby nebo
z dů-vodu důležitého veřejného zájmu;
V) Právo vznést námitku – pokud je zpracování
osobních údajů prováděno pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany a mají-li
zájmy nebo základní práva a svobody subjekt
údajů vyžadující ochranu osobních údajů přednost před oprávněnými zájmy správce nebo
třetí strany, pak má subjekt údajů právo vznést
námitku proti takovému zpracování. V takovém
případě správce osobní údaje již nadále nebude
zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují
nad právy a svobodami subjekt údajů, nebo důvody pro určení, výkon nebo obhajobu právních
nároků. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány
pro účely přímého marketingu, má zákazník
právo vznést námitku kdykoli bez dalšího. V takovém případě, nebudou osobní údaje zákazníka pro účely marketingu dále zpracovávány;
VI) Právo na stížnost – pokud se subjekt údajů domnívá, že při zpracování jeho osobních údajů
došlo k porušení právních předpisů, může podat stížnost k některému z dozorových úřadů.
Na území České republiky je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobní údajů, se sídlem
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel: + 420
234 665 111, www.uoou.cz;
VII) Právo odvolat souhlas – pokud subjekt údajů
udělil se zpracováním osobních údajů souhlas,
má právo takový souhlas kdykoliv odvolat.
Takové odvolání však nemá vliv na zákonnost
dosavadního zpracování osobních údajů.
4. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních
údajů v případě Poskytovatele financování: Jan
Psohlavec, +420 602 105 878, jan.psohlavec@
gmail.com [a v případě CKTF: Kateřina Matoušková, 0420 775 409 032, katerina.matouskova@
travelfamily.cz].

