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40%

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 mís-
tech a na www.ckvt.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 na-
leznete na www.ckvt.cz). Slevy za včasný nákup nelze uplatnit na 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 15. 10. 2019. Podmínky cestovního pojištění jsou obsaženy ve Všeobecných pojistných podmínkách pro cestovní pojiš-
tění a jsou k dispozici ve všech prodejních místech a na www.ckvt.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.

 596 664 040    ckvt.cz    travelfamily.cz   travelfamily.cz

SLEVY A VÝHODY „RODINY“
|   Proč jet s námi  
1.    SLEVY ZA VČASNÝ NÁKUP 

Na většinu hotelů, apartmánů, studií či penzionů 
můžete uplatnit slevu za včasný nákup: 
FIRST MINUTE VE VÝŠI AŽ 40 %. 
 Pro získání slevy stačí zakoupit zájezd do uvedeného 
termínu a uhradit zálohu 50 % z konečné ceny 
pobytu. Slevu nelze kombinovat s dalšími akcemi 
nebo slevami, kromě slev níže uvedených.

 2.    VĚRNOSTNÍ SLEVA AŽ 3 % 
Pokud s námi cestujete pravidelně, nebo jste s námi 
jeli několikrát. Vztahují se i na zájezdy se slevou First 
Minute a platí pro všechny plně platící účastníky.

3.   SLEVA AŽ 2 % NAVÍC PŘI PLNÉ  
ÚHRADĚ CENY  
Uhradíte-li celkovou cenu zájezdu do 5 dnů od  
podpisu smlouvy o zájezdu, získáte navíc slevu 2 %. 
Platí do 31. 12. 2019. Slevu 1 % navíc získáte při  
úhradě celé ceny zájezdu do 31. 3. 2020.

4.   VÝHODNÝ BALÍČEK 1+1  
Objednáte-li si do 31. 3. 2020 druhou dovolenou 
realizovanou také v roce 2020, získáte na ni extra slevu 
ve výši 5 % z katalogové nabídky dovolených u moře 
nebo z nabídky relaxačních a zimních pobytů. Více ve 
VOP. (Extra slevu lze kombinovat pouze se slevou First 
Minute). Rádi vám poradíme, jak získáte nejlepší cenu  
v rámci této akce.

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

6.   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. 

        Sledujte náš piktogram...
7.   DĚTI ZDARMA NEBO VÝHODNĚ  

Děti u nás mají ubytování zdarma (ve vybraných 
kapacitách), anebo získají výraznou slevu 
či zvýhodněnou cenu na dopravu.

8.   NÁSTUPY NA POBYT KTERÝKOLIV DEN   
Zvolíte si libovolný počet dní pobytu a naplánujete 
si termín odjezdu a příjezdu, jak potřebujete. I toto 
umíme pro vás zajistit!

9.    SKUPINOVÉ A FIREMNÍ SLEVY   
 Více informací na ckvt.cz

|  DÁREK NAVÍC K FIRST MINUTE :)
Už jste se rozhodli?  Ke koupi dovolené ve včasných náku-
pech FIRST MINUTE ZÍSKÁTE OD NÁS DÁREK, který vás 
může doprovázet na dovolených s TRAVEL FAMILY :).

Super lehký 
batůžek

:)

Super lehký 
batůžek

:)
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|  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

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, Jantarova 4, 702 00 
tel.: 591 160 324, ostravakarolina@kovotour.cz

FRÝDEK-MÍSTEK – OC Frýda, Na Příkopě 3727 
tel.: 596 664 040, frydekmistek@travelfamily.cz

OLOMOUC, Pekařská 10, 772 00 
tel.: 596 664 040, olomouc@travelfamily.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.: 14 001, prodej@kovotour.cz

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

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

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

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

 Rodina tradičních a oblíbených českých značek

 Více než 28 let váš průvodce na dovolené 

 Silná a stabilní společnost:  
patříme mezi největší CK v ČR

Nejširší nabídka na Chorvatsko, Řecko  
a řecké ostrovy, Kypr a Černou Horu

 Pestrý výběr destinací: Chorvatsko, Řecko a řec-
ké ostrovy, Kypr, Bulharsko, Černá Hora, Albánie, 
Itálie, Turecko, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, 
Rakousko, ČR a další

|  SPECIALISTÉ NA DOVOLENOU
Užijte si s námi pohodovou dovolenou :)
Přichází další rok, kdy s námi můžete vyrazit na cesty. Vše 
máme připraveno: vybrali jsem pro vás osvědčené hotely, 
rezervovali spoustu výhodných letenek i autobusových 
míst. Tým našich delegátů a animátorů zatím zaslouženě 
odpočívá, aby vás v létě přivítal v plné síle ve vašich 
oblíbených destinacích. 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. Všechny 
vaše oblíbené české značky i nadále budou sdružené pod 
hlavičkou cestovní kanceláře TRAVEL FAMILY.

Šťastný výběr dovolené přeje Tým Travel Family
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CHYTRÁ ZÁLOHA 99 KČ
|  JAK ZÍSKAT CHYTROU DOVOLENOU?

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

Bez úroků!

ZÁLOHA

Vaše platba

Doplatek ceny zájezdu
1 měsíc před odjezdem

++ =

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

99 Kč 0 Kč 14 901 Kč 15 000 Kč

KČ

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.

1.  Vyberete si a objednáte svou 
dovolenou na našem webu 
nebo našich pobočkách 
TRAVEL FAMILY (Viamare, VTT, 
Vítkovice Tours a Kovotour plus).

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

Bez úroků!

KČ

ceny zájezdu, se půjčka automaticky ceny zájezdu, se půjčka automaticky 
vrátí, bez jakýchkoli úroků. vrátí, bez jakýchkoli úroků. 
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Doporučujeme

Exkluzivně s naší CK

Novinka

Wifi v pokoji nebo  na recepci

Klimatizované pokoje

Možnost výběru čísla pokoje

All inclusive (+light)

Bazén (vnitřní nebo venkovní)

Pláž vhodná pro děti

Přímý výhled na moře

Relax a wellness

Fitness

Bezbariérové pokoje

Pouze pro dospělé

Možný pobyt se psem

Naturistická pláž

|  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)

•  Pokračujete kliknutím na odkaz na www

•  A už jen vybírejte termín s konečnou cenou vaší dovolené

VYSVĚTLIVKY

  

MOBILNÍ APLIKACE
|   POHODLNÉ INFORMACE PO RUCE

VŠECHNY INFORMACE O VAŠÍ CESTĚ U SEBE! 
NA JEDNOM MÍSTĚ, VE VAŠEM TELEFONU!

Klikněte a ujistěte se, 
že váš čas odletu je 

opravdu v...  :) 

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

VŠECHNY INFORMACE O VAŠÍ CESTĚ U SEBE! 

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS MODERNÍ ITINERÁŘ 

ubytování, lety, transfery, detaily destinací, 
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PRAHA

Havířov

KarvináOpava
Český Těšín

Frýdek-Místek

Vsetín

Valašské
Meziříčí

Nový Jičín

Hranice
PřerovOLOMOUC

Prostějov

Vyškov

ZlínOtrokovice

Uherské Hradiště

Mikulov

Hodonín

směr Bratislava (SK)

BRNO

Znojmo

Jihlava
Humpolec

Poděbrady
Pardubice

Chrudim Vysoké Mýto

Litomyšl

Svitavy

Letovice

Ždírec n/D.

Havlíčkův Brod

Mor. Budějovice

Kolín

Hradec Králové

Trutnov
Jičín

Nová Paka

Jaroměř

TurnovLovosice

Roudnice 
n. Labem

Kralupy
n. Vltavou

Mladá
Boleslav

Benešov

TáborPísek

Strakonice
Vodňany

Kaplice

Dolní Dvořiště

HoražďoviceKlatovy

Plzeň

Ústí n. Labem

České
Budějovice

OSTRAVA

Pohořelice

DOPRAVA AUTOBUSEM
|  BEZPEČNĚ A POHODLNĚ

CÍLOVÁ DESTINACE 
Střední Dalmácie

A D

B C

CÍLOVÉ DESTINACE 
Istrie, Kvarner, Severní 

Dalmácie, Střední Dalmácie, 
Jižní Dalmácie

DOPRAVU PRO DÍTĚ DO 12 LET ZDARMA 
poskytujeme při pobytech s NEPTUN 
KLUBEM, a to v termínech do 20. 6. a od 
29. 8. Platí vždy pro 1 dítě v doprovodu 
2 dospělých. Počet míst je omezený, 
akce platí do 31. 1. 2020.

•   Více než 50 nástupních míst v ČR
•   Odjezdy každý pátek od 15. 5. do 18. 9. 

včetně
•   Odjezdy pátek, úterý pro prodloužené 

pobyty na 10 a 11 nocí (platí pro vybrané 
destinace v termínech pobytu 27. 6. – 8. 7., 
8. 7. – 18. 7., 18. 7. – 29. 7., 29. 7. – 8. 8., 8. 
8. – 19. 8. , 19. 8. – 29. 8., ). Možnost pobytů 
i na 3 a 4 noci.  Více info v CK. 

•  Komfortní klimatizované autobusy s WC
•   Technický průvodce na vybraných 

linkách, promítání filmů, denní tisk
•   Občerstvení k zakoupení na palubě 

autobusu

|  CÍLOVÉ DESTINACE

ISTRIE
Umag, Novigrad, Poreč, Vrsar, Rovinj, Rabac (odjezdy od 
29. 5. do 11. 9. včetně)

 KVARNER
Crikvenica, Selce, Novi Vinodolski, ostrov Krk, ostrov 
Rab* (odjezdy od 29. 5. do 11. 9. včetně)

 SEVERNÍ DALMÁCIE
Sv. Filip i Jakov, Biograd na Moru, Pirovac, Vodice, 
Šibenik-Solaris, Primošten, Trogir, Kaštel-Štafilić 
(odjezdy od 22. 5. do 11. 9. včetně)

STŘEDNÍ DALMÁCIE
Split, Omiš, Lokva Rogoznica, Nemira, Brela, Baška 
Voda, Baško Polje, Promajna, Makarska, Tučepi, 
Podgora, Drvenik, Brist, Gradac (odjezdy od 15. 5. do 18. 
9. včetně) 

OSTROVY BRAČ A HVAR** 
(odjezdy od 29. 5. do 11. 9. včetně) 

JIŽNÍ DALMÁCIE
poloostrov Pelješac – Trpanj, Orebić, ostrov Korčula**, 
ostrov Mljet** (odjezdy od 29. 5. do 11. 9. včetně)
Při cestě do jižní Dalmácie na poloostrov Pelješac vás 
autobusem přepravíme do nejbližšího pobytového místa 
na pevnině. Dále pokračujete místními autobusovými 
transfery, případně trajektem do místa vašeho pobytu.

Některá nástupní místa není možno ve vybraných (zejména krajních) termínech využít.
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NA OSTROVY
|  AUTOBUSEM

LETADLEM
|  PRAHA   |  OSTRAVA

Doprava na ostrovy Jadranu je organizována 
vždy do nejbližšího pobytového místa na 
pevnině – přístavu, poté probíhá trajektem 
a místními transfery do místa vašeho 
pobytu. Transfery jsou zajišťovány místními 
dopravci, může dojít k časové prodlevě při 
cestě. Autobus není trajektem přepravován.

OSTROV RAB* 
Autobusem, poté přestup do místního transferu a odvoz 
do pobytového místa na ostrov Rab.

OSTROVY BRAČ, HVAR, KORČULA, MLJET**  
Doprava na tyto ostrovy je kombinací autobusové a lodní 
dopravy, včetně místního transferu do pobytových míst.  

KOMBINOVANĚ
|  AUTOBUS  |  LETADLO
Pro pobyty v termínech 6. 6. – 13. 6. (autobusem tam, 
letecky zpět) a 12. 9. – 19. 9. (letecky tam a autobusem 
zpět) můžete využít kombinaci letecké (do/z Ostravy) 
a autobusové dopravy do různých pobytových míst na 
Makarské riviéře za zvýhodněnou cenu 3 990 Kč 
včetně transferu!

|  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 nenadále 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.

Transfer z letiště do místa vaší dovolené

Každodenní lety do vybraných destinací

 Zástupce CK na letišti na vybraných letech

OSTRAVA–SPLIT–OSTRAVA  
Odlety každou sobotu od 13. 6. do 5. 9. včetně

PRAHA–SPLIT–PRAHA  
Odlety každou středu od 17. 6. do 2. 9. včetně, pro jiné dny 
letenky na vyžádání dle aktuálního letového řádu

PRAHA–DUBROVNÍK–PRAHA  
Odlety každou sobotu od 13. 6. do 5. 9. včetně

DÍTĚ ZDARMA DO 2 LET 
bez nároků na sedadlo

KONEČNÁ CENA LETECKÉ DOPRAVY ZAHRNUJE: 
Letenku tam i zpět, transfer z letiště do hotelu v pobytovém místě a zpět, 
letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek.

 Ceny letecké přepravy naleznete u vybraných ubytovacích kapacit.

POZNÁMKA: individuální transfery na a z letiště v ČR CK nezajišťuje. Pro skupiny nad 
10 osob vám rádi připravíme speciální zvýhodněné ceny letecké dopravy. Samostatné 
letenky pro odlety Praha–Split–Praha, Ostrava-Split–Ostrava, Praha–Dubrovník–Praha bez 
ubytování a transferu je možno zakoupit v CK. Ceny letenek na vyžádání. Ceny leteckých 
zájezdů v tomto katalogu vycházejí z cen letecké dopravy platných ke dni 5. 10. 2019. 
V případě změny kurzu USD/CZK nebo zvýšení ceny leteckého paliva je CK oprávněna 
účtovat doplatek k zakoupené letecké dopravě. Změna letových dnů vyhrazena.

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. 

| Odepření nástupu       | Přesměrování     | 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
Zcela 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 ckvt.cz

PARKOVÁNÍ NA LETIŠTI ZDARMA
Počet parkovacích míst je omezen. 
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Apartmány Polynesia Plava Laguna

CHORVATSKO – Umag

POLOHA v částečně zalesněné oblasti Katoro, cca 3 km severně od Umagu.
VYBAVENÍ klimatizovaná recepce, směnárna, taneční terasa, WI-FI a sejf  
na recepci za poplatek, v blízkosti - restaurace, kavárna, pizzerie, market.
UBYTOVÁNÍ typ STUDIO 2+1 - cca 32 m2 - jedna místnost se 2 lůžky a s roz-
kládacím gaučem pro 1 osobu. APT. 2+1 - cca 39 m2 - 2lůžková ložnice a den-
ní místnost s rozkládacím gaučem. APT. 2+2 - cca 47 m2 - 2lůžková ložnice 
a denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, APT. 2+3 - cca 50 m2 - 
2lůžková ložnice a denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 a 1 osobu, vždy 
vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC, SAT TV, telefon, balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ vlastní, s možností dokoupení snídaní, večeří nebo polopenze 
formou bufetu, v centrální restauraci.
PLÁŽ přírodní kamenitá, oblázková, betonová plata, cca 100-500 m. 

SPORT venkovní bazén se slad-
kou vodou, dětský bazén, tenisové 
kurty, stolní tenis, hřiště pro míčové 
hry, dětské hřiště, plážový volejbal, 
animace (24.5.-11.9.), aerobic, vod-
ní sporty.
POZNÁMKA studia a apartmány 
jsou jednoduše vybaveny. Vzhledem 
k velikosti areálu není možno zajis-
tit ubytování v různých typech apart-
mánů vedle sebe. Parkování za po-
platek - 1 EUR/den. Hosté mohou za 
poplatek využívat služby wellness 
center nacházejících se u hotelu Sol 
Umag. Do centra Umagu jezdí turis-
tický vláček (za poplatek).
SLEVY dítě do 2 let bez lůžka - 
ZDARMA.
CENA ZAHRNUJE ubytování na 
vybraný počet nocí, spotřebu vo-
dy a energie, používání kuchyňské-
ho vybavení, výměnu ložního prádla 
1x týdně, závěrečný úklid, pobyto-
vou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu, polopenze, snídaní, veče-
ří - ceny na webu nebo se informujte 
v CK. Na vyžádání: pobyt s malým 
psem (do 10 kg) - platba na místě: cca 
13 EUR/pes/den,  zapůjčení dětské 
postýlky - ZDARMA.

•  Výhodná cana

  Studia pro 3 osoby 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Apartmány pro 3 až 5 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: bez stravy, možnost 
snídaní, večeří, polopenze

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)
 

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 1 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA do 2 let bez 
lůžka a další SLEVY

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-00012

MAPA

Umag

Novigrad
Poreč

Vrsar
Rovinj

Brijuni
Pula

Medulin
Duga
Uvala

Rabac
Opatija

RIJEKA

Crikvenica
Selce
Klenovica

Zaton Privlaka

Petrčane
Dugi Otok

Starigrad-Paklenica

Primošten
Trogir – NEPTUN KLUB

Kaštel Štafilić
Split

Stari Grad
Hvar

Vrboska Jelsa

Brela

Baško Polje 
Promajna – NEPTUN KLUB

Baška Voda – NEPTUN KLUB

Makarska
Tučepi
Podgora
Živogošće
Drvenik – NEPTUN KLUB
Brist

Ploće
Gradac – NEPTUN KLUB

Orebić

Trpanj
Korčula

Klek

Blače
Komarna

Neum
Pomena 

Slano

Dubrovnik

Čilipi
Cavtat

Srebreno
Koločep

Mlini

Bol

Supetar
Postira

Omiš
Lokva Rogoznica
Nemira
Mala Luka

Solaris

Fažana

ŠibenikVodice

Lovišća Rastovac
Pirovac

Biograd na Moru Sv. Filip i Jakov
Pakoštane, Drage, Vrgada

Kukljica
Zadar

Pag

Novalja
Mali Lošinj

Gajac

Karlobag
Stara Novalja

Rab
Jakišnica

Plitvice

Baška
Lopar

Njivice
Malinska

Krk

PELJEŠAC

KORČULA

LASTOVO

HVAR

BRAČ
VIS

MLJET

MURTER

UGLJAN

LOŠINJ

CRES
RAB

KRK

ZAGREB

PAG

Punta Skala

VIR

Novi Vinodolski

BrnaUble

CHORVATSKO

CHORVATSKO
|  SKVĚLÁ LETNÍ DOVOLENÁ

–20 % do 31. 1.
–15 % do 15. 3.
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Hotel Sol Aurora Plava Laguna Apartmány Kanegra Plava Laguna 

CHORVATSKO – Umag

POLOHA bungalovy umístěné v klidné oblasti, v zeleni, v jednom z nejhez-
čích zálivů Istrie, cca 10 km severně od Umagu.
VYBAVENÍ klimatizovaná recepce, součástí areálu - restaurace, pizzerie, 
směnárna, WI-FI na recepci zdarma, sejf na recepci za poplatek, terasa, market.
UBYTOVÁNÍ bungalovy typ 2+2(+1) - velikost 36 m2 - jedna 2lůžková ložni-
ce, denní místnost s gaučem, přistýlka pro dítě do 12 let na vyžádání, typ 4+1 - 
velikost cca 46 m2 - jedna 2lůžková ložnice s oddělenými lůžky, jedna 1lůžko-
vá ložnice a denní místnost s gaučem, typ 4+2(+1) - velikost cca 60 m2 - dvě 
2lůžkové ložnice s oddělenými lůžky, denní místnost se 2 lůžky (gauč), s mož-
ností přistýlky pro dítě do 12 let (přistýlka na vyžádání), vždy vybavený ku-
chyň. kout, vana a WC, SAT TV, WI-FI za poplatek, telefon, balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ vlastní, s možností dokoupení snídaní, večeří nebo polopenze 
- snídaně a večeře formou bufetu, k večeři místní točené nealkoholické a al-
koholické nápoje (víno, pivo, džus).
PLÁŽ oblázková a kamenitá, cca 50-
500 m.

SPORT tenisové kurty, stolní te-
nis, minigolf, hřiště pro míčové hry, 
plážový volejbal ZDARMA, animace 
(14.6.-4.9.), mini club pro děti od 5 do 
12 let (červenec-srpen), večerní zá-
bava několik dní v týdnu (červenec-
-srpen) s živou hudbou, půjčovna kol, 
vodní sporty. Lehátka a slunečníky 
na pláži za poplatek.
POZNÁMKA do rezortu nejezdí hro-
madná doprava. V blízkosti je pláž 
FKK. Parkování za poplatek  
- cca 1 EUR/den.
SLEVY dítě do 2 let bez nároku na 
lůžko ZDARMA. Na vyžádání - dítě do 
12 let na 7. lůžku v 4+2(+1) a 5. lůžku 
v 2+2(+1) - platí 1390 Kč/os./týden.
CENA ZAHRNUJE ubytování na 
vybraný počet nocí, spotřebu vody 
a energie, používání kuchyňského vy-
bavení, výměnu ložního prádla 1x týd-
ně, závěrečný úklid, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu, polopenze, snídaní, večeří - ce-
ny na webu nebo se informujte v CK. 
Na vyžádání: pobyt s malým psem 
(do 10 kg) - platba na místě: cca 13 
EUR/pes/den,  zapůjčení dětské po-
stýlky - ZDARMA.

POLOHA hotel je umístěn v turistické oblasti Katoro, cca 2,5 km od centra 
města.
VYBAVENÍ restaurace, aperitiv bar, prodejna suvenýrů, parkoviště, WI-FI 
ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ  klimatizované 1-2lůžkové pokoje se sprchou a WC, telefonem, 
miniledničkou, fénem, sejfem, SAT TV, balkonem (kromě 1lůžkových pokojů), 
některé s možností přistýlky (rozkládací gauč). Pokoje PREMIUM jsou orien-
továny na moře. Pokoje SU jsou orientovány na park. Typ Economy-FB - men-
ší 2lůžkové pokoje s francouzským lůžkem.
STRAVOVÁNÍ služby ALL INCLUSIVE - snídaně, oběd a večeře formou bufe-
tu, od cca 11:00 do 17:00 hod. občerstvení u bazénu, místní alkoholické a neal-
koholické točené nápoje od cca 8:00 do 23:00 hod. na lobby baru (víno, pivo, 
vybrané alkoholické nápoje, voda, káva, čaj).
PLÁŽ oblázková, kamenitá, betonová plata, cca 30 m.

SPORT venkovní bazén, dětský bazén, v blízkosti hotelu - tenisové kurty  
(tenisová škola), minigolf, plážový 
volejbal, stolní tenis, hřiště pro míčo-
vé hry, půjčovna kol. Animační pro-
gram 29.5. - 12.9..
POZNÁMKA služby ALL INCLUSI-
VE dále zahrnují - badminton, stolní 
tenis, aqua aerobic, pilates, zapůjče-
ní společenských her, zapůjčení kol. 
Parkování za poplatek - cca 1 EUR/
den. 
SLEVY dítě do 2 let bez lůžka se 
stravou se 2 dospělými - ZDARMA. 
SLEVY PRO POKOJ 2(+1): dítě do 12 
let na přistýlce - ZDARMA. Druhé dí-
tě od 2 do 5 let bez lůžka se stravou 
se 2 dospělými - ZDARMA. Druhé dí-
tě od 5 do 12 let bez lůžka se stravou 
se 2 dospělými - sleva 50 %. Oso-
ba od 12 let na přistýlce - sleva 25 %. 
Dítě do 12 let s 1 dospělým - sleva 
25 %. SLEVY PRO POKOJ 2(+0): dítě 
do 12 let s 1 dospělým - sleva 25 %.
CENA ZAHRNUJE ubytování 
a služby ALL INCLUSIVE na vybraný 
počet nocí, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Možnost zapůjčení dětské po-
stýlky na vyžádání - ZDARMA.

• Bohatý All inclusive

  Pokoje pro 1 až 3 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: All inclusive

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)
 

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 15 790 Kč
os. /autem /7 nocí

   Dítě ZDARMA 
  do 12 let a další SLEVY

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0001U

•  Klidné prostředí
•  Nápoje v ceně

  Bungalovy pro 4 až 7 os. 
+dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: bez stravy, možnost 
snídaní, večeří, polopenze

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)
 

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 1 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA do 2 let bez 
 lůžka a další SLEVY

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-00013

–20 % do 31. 1.
–15 % do 15. 3.

–20 % do 31. 1.
–15 % do 15. 3.
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Hotel Valamar PiniaHotel Aminess Laguna

CHORVATSKO – Novigrad – Poreč

POLOHA na okraji borového háje, cca 800 m od centra Novigradu. 
VYBAVENÍ restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar, směnárna, sejf, TV 
místnost, terasa, WI-FI v lobby baru i na pokojích ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ menší klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, 
telefonem, fénem, s možností přistýlky. Při využití přistýlky je prostor v poko-
ji velmi omezen.
STRAVOVÁNÍ snídaně a večeře formou bufetu. 
PLÁŽ přírodní oblázková a kamenitá, cca 100 m, vhodná pro děti.
SPORT venkovní bazén se sladkou vodou, dětský bazén, za poplatek - te-
nisové kurty, stolní tenis, minigolf, 
hřiště pro míčové hry, plážový volej-
bal, možnost zapůjčení jízdních kol, 
aerobic, animace. Možnost využívá-
ní sauny, whirlpoolu, masáží, solária 
a vnitřního bazénu v hotelu Maestral 
(za poplatek).
SLEVY NA POBYTY V OBDOBÍ OD 
13.6. DO 5.9. dítě do 14 let se 2 do-
spělými - ZDARMA. Dítě od 14 do 17 
let se 2 dospělými - sleva 50 %. Oso-
ba od 17 let se 2 dospělými - sleva 
20 %. Na slevy v období do 13.6. a od 
5.9. se informujte v CK nebo na www.
ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vy-
braný počet nocí, polopenzi, pobyto-
vou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.

POLOHA hotel na okraji borového háje cca 1,5 km severně od centra města Poreče.
VYBAVENÍ restaurace, terasa, lobby bar, plážový bar, kadeřnický salon, kon-
gresový sál, směnárna, WI-FI ZDARMA, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ klimatizované pokoje se sprchou a WC, SAT TV, telefonem. Po-
koj typu 2(+1) J. SUITE - 2lůžkový pokoj a denní místnost s rozkládacím gau-
čem vhodným pro dítě do 14 let, typ 2(+2) FAMILY - dva 2lůžkové pokoje pro-
pojené spojovacími dveřmi, dvě koupelny.
STRAVOVÁNÍ v termínu do 16.5. a od 17.9. polopenze - snídaně a večeře for-
mou bufetu, k večeři ZDARMA neomezená konzumace místních točených ne-
alkoholických nápojů, místní točené víno a pivo. V termínu 16.5.-17.9. ALL 
INCLUSIVE - snídaně, obědy a večeře formou bufetu, během jídla neomeze-
ná konzumace místních točených nealkoholických nápojů, místní točené víno 
a pivo. V lobby baru dále konzumace 
místních točených nealkoholických 
a alkoholických nápojů (8.00-24.00), 
sendviče, moučníky, zmrzlina, ovoce 
a saláty (15.00-18.00).
PLÁŽ oblázková, travnatá, betonová 
plata, cca 150 m.
SPORT venkovní bazén s mořskou 
vodou, dětský bazén, lehátka, slu-
nečníky a ručníky u bazénu ZDARMA 
(v omezeném množství), relaxační 
zóna pro dospělé v blízkosti bazé-
nu (Chill Out zóna), hřiště pro míčo-
vé hry, plážový volejbal, stolní tenis, 
tenisové kurty, minigolf, fitness, well-
ness, dětské hřiště, animační pro-
gram, vodní sporty.
POZNÁMKA parkování cca 3 EUR/
den.
SLEVY dítě do 2 let bez nároku 
na lůžko a stravu - ZDARMA. SLEVY 
PRO POKOJ 2(+0): dítě 2-14 let na 
základním lůžku s 1 dospělým - sle-
va 30 %. SLEVY PRO POKOJ 2(+1) J. 
SUITE a 2(+2) FAMILY: dítě 2-14 let 
na přistýlce - ZDARMA, osoba od 14 
let na přistýlce - sleva 50 %.
CENA ZAHRNUJE ubytování, polo-
penzi/služby All INCLUSIVE na vy-
braný počet nocí, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu. Na vyžádání: dětská postýl-
ka cca 5 EUR/den, pes - cca 20 EUR/
den - platí se na místě.

•  Výborná strava

 

  Pokoje pro 1 až 4 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: polopenze (v termínu 
do 16.5. a od 17.9.), All inclusive 
(v termínu 16.5.-17.9.)

  Nocí: 1 a více  
(nástupy denně)

 
  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 7 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 14 let a další SLEVY

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0185I

•  Výborná poloha
•  Bike friendly
• Doporučujeme
•  Blízko pláže

 

 Pokoje pro 1 až 3 os.

  Strava: polopenze

  Nocí: 7, 14 (nástupy So)
 

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 6 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 14 let a další SLEVY

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0002L

–10 % do 31. 1.
–5 % do 31. 3.

–10 % do 2. 2.

  V této lokalitě nabízíme také:  
Hotel Maestral  
Více informací na ckvt.cz
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Hotel ZornaHotel Valamar Crystal

CHORVATSKO – Poreč

POLOHA moderní rodinný hotel umístěný v borovicovém háji, cca 850 m  
od centra Poreče.
UBYTOVÁNÍ restaurace, terasa, bar u bazénu, plážový bar, směnárna,  
výtah, WI-FI ZDARMA, herna, internetový koutek za poplatek, parkoviště  
za poplatek.
STRAVOVÁNÍ snídaně a večeře formou bufetu. K večeři ZDARMA místní  
točené nápoje - pivo, víno, voda džus.
PLÁŽ oblázková, skalnatá, betonová plata, travnatá, vhodná pro děti, oce-
něná Modrou vlajkou, cca 200 m. Lehátka a slunečníky na pláži za poplatek, 
sprchy na pláži.
SPORT vyhřívaný venkovní bazén s mořskou vodou, dětský bazén, dětské 
hřiště, animace pro děti i dospělé (Maro klub pro děti od 3 do 12 let a Teen 
kluby - v období 15.6.-1.9.), Stay Fit - program cvičení a fitness (15.6.-1.9.),  
tenisové kurty, minigolf, stolní tenis, 
plážový volejbal, sportovní hřiště, fit-
ness, wellness a vnitřní bazén v blíz-
kém hotelu Diamant (za poplatek), 
půjčovna kol, potápěčské centrum, 
vodní sporty.
POZNÁMKA parkování za popla-
tek cca 3 EUR/den. Sleva za včasný 
nákup je vázaná na jméno účastní-
ka, typ ubytování a termín. Při změně 
jména účastníka, typu ubytování ne-
bo termínu bude sleva za včasný ná-
kup odebrána. Do centra Poreče jezdí 
v pravidelných intervalech turistický 
vláček (za poplatek).
SLEVY dítě do 2 let bez nároku na 
lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě do 
14 let na přistýlce se 2 dospělými - 
ZDARMA. Dítě do 14 let na základ-
ním lůžku s 1 dospělým - sleva 30 %. 
Osoba od 14 let na přistýlce - sle-
va 50 %.
CENA ZAHRNUJE ubytování, polo-
penzi na vybraný počet nocí, poby-
tovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Na vyžádání dětská postýlka: 
cca 5 EUR/den - platba na místě.

POLOHA hotel obklopený subtropickou vegetací, cca 5 km od Poreče.
VYBAVENÍ klimatizovaná restaurace, aperitiv bar, internetová kavárna,  
WI-FI ZDARMA, prodejna suvenýrů, konferenční sál, směnárna, terasa, par-
koviště.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, telefo-
nem, fénem, s možností přistýlky pro dítě do 14 let.
STRAVOVÁNÍ služby All inclusive - plná penze formou bufetu, odpolední 
snack od 16:30 do 17:30, pozdní občerstvení od 22:00 do 23:00, místní toče-
né nealkoholické a alkoholické nápoje, káva, čaj od 8:00 do 23:00.
PLÁŽ přírodní, kamenitá, oblázková, betonová plata, cca 150 m, sprchy na pláži. 
SPORT venkovní bazén se sladkou vodou, dětský bazén, tenisový kurt, stolní 
tenis, minigolf, plážový volejbal, spor-
tovní hřiště, půjčovna kol, animace 
pro děti a dospělé (24.5. - 11.9.), vod-
ní sporty.
POZNÁMKA program All inclusive 
dále zahrnuje: tenisový kurty, stol-
ní tenis, minigolf, zapůjčení kol, squa-
sh, billiard, společenské hry - vše po 
předchozí domluvě s recepcí, 6x týd-
ně jsou pořádány sportovní anima-
ce (turnaje) a animace pro děti a do-
spělé, 2x týdně - večerní animační 
program. Poplatek za parkování - cca 
1 EUR/den - platí se jednorázově na 
recepci. 
SLEVY dítě do 14 let se 2 dospělými 
- ZDARMA. Dítě do 7 let s 1 dospělým 
- sleva 50 %. Dítě od 7 do 14 let s 1 
dospělým - sleva 30 %. Dítě bez lůž-
ka do 5 let se 2 dospělými - ZDAR-
MA, dítě 5-12 let bez lůžka se 2 do-
spělými - sleva 50 % (dítě bez lůžka 
je možné uplatnit až při využití všech 
lůžek v pokoji).
CENA ZAHRNUJE ubytování a služ-
by All inclusive na vybraný počet  
nocí, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu. Na vyžádání: dětská postýl-
ka - ZDARMA.

•  Bike Friendly
•  Výborná strava

 

  Pokoje pro 2 až 3 os. 
+ dítě do 12 let bez lůžka

  Strava: All inclusive

  Nocí: 7 a více  
(nástupy denně)

 
  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 10 490 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 14 let a další SLEVY

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0003Z

•  Nápoje v ceně
•  Animační program

 

  Pokoje pro 1 až 4 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: polopenze

  Nocí: 1 a více  
(nástupy denně)

 
  Auto

od 9 890 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 14 let a další SLEVY

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0185Y

–10 % do 2. 2.

Sčítejte se slevou 10 %  
při rezervaci do 1. 12.

–900 Kč do 15. 3.

Sleva za dospělou osobu a týden.



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

Lanterna Sunny Resort by Valamar

CHORVATSKO – Poreč

POLOHA Lanterna Sunny Resort by Valamar se skládá ze tří 
objektů, Lanterna Sunset, Lanterna typ A a Lanterna typ B, je jedno 
z nejznámějších středisek na zalesněném poloostrově Lanterna, 
který je známý vynikající ochranou životního prostředí, cca 15 km 
severně od Poreče.
VYBAVENÍ restaurace, aperitiv bar, směnárna, WI-FI na recepci 
ZDARMA, sejf (za poplatek), market, cukrárny.
UBYTOVÁNÍ typ APT. 3(+0) - velikost cca 37 m2 - jedna 2lůžková 
ložnice a denní místnost s rozkládacím gaučem, typ APT. 4(+0) - 
velikost cca 44 m2 - jedna 2lůžková ložnice, denní místnost se 2 
lůžky (rozkládací gauč), typ APT. 6(+0) - velikost cca 70 m2 - dvě 
2lůžkové ložnice a denní místnost s rozkládacím gaučem, vždy 
vybavený kuchyň. kout (mikrovlnná trouba, varná konvice), SAT 
TV, sprcha a WC, balkon. APT. 6(+0) je patrový a má 2 koupelny. 
Apartmány typu SUNSET (HR-01854) jsou nejlépe vybaveny 
a neblíže u pláže. LANTERNA TYP A (HR-01853) - jsou vybaveny 
jednodušším zařízením než apartmány typu SUNSET a dále od 
pláže. LANTERNA TYP B (HR-01856) - jsou vybaveny jednodušším 
zařízením než apartmány typu A.
STRAVOVÁNÍ vlastní. LANTERNA TYP B - vlastní, polopenze - 
snídaně a večeře formou bufetu.
PLÁŽ přírodní kamenitá, oblázková, betonová plata cca 100 - 
300 m, sprchy na pláži, lehátka a slunečníky na pláži za poplatek.
SPORT tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, hřiště pro míčové hry, 
vodní sporty, půjčovna kol.
POZNÁMKA sleva za včasný nákup je vázaná na jméno účastníka, 
typ ubytování a termín. Při změně jména účastníka, typu ubytování 
nebo termínu bude sleva za včasný nákup odebrána. Parkoviště - 
ZDARMA.
SLEVY ubytování bez stravy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko - 
ZDARMA. Ubytování s polopenzí: dítě do 2 let bez nároku na lůžko 
- ZDARMA. Dítě do 14 let na třetím lůžku v APT 3(+0), na čtvrtém 
lůžku v APT 4(+0) a na pátém a šestém lůžku v APT 6(+0) - sleva 
50 %.
CENA ZAHRNUJE ubytování bez stravy: ubytování na vybraný 
počet nocí, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského 
vybavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, 
pobytovou taxu. Ubytování s polopenzí: ubytování a polopenzi 
na vybraný počet nocí, spotřebu vody a energie, používání 
kuchyňského vybavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný 
úklid, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu. Na vyžádání: dětská postýlka (cca 5 EUR/den) - 
platba na místě, pes (cca 10 EUR/den) - platba na místě

•   Výhodná cena

•   Doporučujeme pro 
rodiny s dětmi

•   Apartmány s mož-
ností polopenze

•   Velmi oblíbené místo

•   Ubytování v zeleni

•  Klidné prostředí

•   Blízko pláže

•  Bike friendly

 

    Apartmány pro 3 až 6 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: bez stravy, polopenze

  Nocí: 1 a více  
(nástupy denně)

 
  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 1 390 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 2 let a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-01853, HR-01854
HR-01856

–15 % do 2. 2.

   V této lokalitě nabízíme také:  
Valamar Tamaris Resort.  
Více informací na ckvt.cz
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POLOHA moderní středisko v zalesněné části poloostrova, cca 800 m jižně 
od centra Vrsaru.
VYBAVENÍ klimatizovaná restaurace, směnárna, sejf, market, pizzerie, snack 
bar, WI-FI ZDARMA, terasa, parkování ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ moderně zařízené klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou 
a WC, terasou nebo balkonem, SAT TV, telefonem, fénem, sejfem, lednicí, ně-
které s přistýlkou (rozkládací křeslo). Pokoje 2+2 FAMILY - dvě 2lůžkové lož-
nice.
STRAVOVÁNÍ snídaně formou bufetu, polopenze - snídaně a večeře formou 
bufetu.
PLÁŽ kamenitá, skalnatá, oblázková, betonová plata, cca 100 m, vodní park.

SPORT venkovní bazén se sladkou vodou, dětský bazén se sladkou vodou, 
tenisové kurty, stolní tenis, fitness, minigolf, aerobic, hřiště pro míčové hry, 
animace pro děti i dospělé, dětské hřiště, vodní sporty. Lehátka a slunečníky 
u bazénu a na pláži za poplatek.
SLEVY dítě do 2 let bez lůžka se 
stravou - ZDARMA. SLEVY PRO PO-
KOJ 2(+0): dítě od 2 do 12 let s 1 do-
spělým - sleva 40 %. SLEVY PRO 
POKOJ 2+1: dítě od 2 do 12 let se 2 
dospělými - ZDARMA. Dítě od 2 do 12 
let s 1 dospělým - sleva 50 %. Oso-
ba od 12 let na přistýlce - sleva 50 %. 
SLEVY PRO POKOJ 2+2 FAMILY: dítě 
od 2 do 12 let na lůžku se 2 dospělý-
mi - sleva 40 %.
CENA ZAHRNUJE ubytování a sní-
dani/polopenzi na vybraný počet no-
cí, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu. Na vyžádání: dětská postýl-
ka (ZDARMA), pes v pokoji 2(+0) ST - 
cca 20 EUR/den.

POLOHA komplex čtyř pavilonů v zeleni, v klidném prostředí, cca 3 km od Vrsaru.
VYBAVENÍ restaurace, aperitiv bar, směnárna, sejf, terasa, WI-FI v celém 
areálu ZDARMA, parkoviště ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 1-2lůžkové pokoje se sprchou a WC, balkonem, 
SAT TV, telefonem, fénem, sejfem, typ 2+2 FAMILY - dva 2lůžkové pokoje od-
dělené dveřmi, pokoje SU - s možností přistýlky.
STRAVOVÁNÍ služby All inclusive - plná penze formou bufetu, od 17:00 do 
18:00 - sendviče, pizza, koláčky, zmrzlina, smoothie, káva a čaj, od 12:00 do 
16:00 - letní saláty, těstoviny, rizoto, maso na grilu, zmrzlina, od 10:00-22:00 
- zmrzlina, káva, čaj, od 10:00 do 24:00 - místní pivo, víno, džusy, voda, od 
21:00 do 23:00 místní alkoholické nápoje - vodka, whisky.
PLÁŽ přírodní kamenitá, oblázková, cca 50 m, sprchy na pláži.
SPORT venkovní bazén, dětský ba-
zén, tenisové kurty, stolní tenis, mi-
nigolf, dětské hřiště, půjčovna kol, 
plážový volejbal, aerobic, anima-
ce, večerní program s živou hudbou, 
vodní sporty.
POZNÁMKA služby All inclusive dá-
le zahrnují: tenisové kurty, minigolf, 
trampolíny, zapůjčení kol, billiard, 
vodní šlapadla, stolní tenis, plážo-
vý volejbal - vše po dohodě s recepcí, 
animace pro děti i dospělé, aquaero-
bic, ranní gymnastika, večerní pro-
gram s živou hudbou, lehátka a slu-
nečníky na pláži a u bazénu ZDARMA 
(v omezeném množství). Pokoje 2+1 
BM-SU jsou přednostně obsazovány 3 
osobami. Pobyt začíná obědem. 
SLEVY dítě do 2 let bez lůžka se 
stravou - ZDARMA. SLEVY PRO PO-
KOJ 2(+0) ST: dítě do 12 let s 1 dospě-
lým - sleva 30 %. SLEVY PRO POKOJ 
2+1 SU: dítě do 12 let se 2 dospělými - 
ZDARMA. Dítě do 12 let s 1 dospělým - 
sleva 60 %. Osoba od 12 let na přistýl-
ce - sleva 60 %. SLEVY PRO POKOJ 
2+2 FAMILY: dítě do 12 let na lůžku se 
2 dospělými - sleva 30 %.
CENA ZAHRNUJE ubytování a služ-
by All inclusive na vybraný počet no-
cí, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu. Na vyžádání: dětská postýl-
ka (ZDARMA).

Bungalovy PetalonAll Inclusive Resort Funtana

CHORVATSKO – Vrsar

•  Klidné prostředí

 

  Pokoje pro 2 až 4 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: snídaně, polopenze

  Nocí: 5 a více  
(nástupy denně)

 
  Auto

od 5 190 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA do 12 let pro
          pokoj 2+1 a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0008T

• Oblíbený resort
•  Bohatý All inclusive

 

  Pokoje pro 1 až 4 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: all inclusive

  Nocí: 5 a více  
(nástupy denně)

 
  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 10 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA do 12 let pro
          pokoj 2+1 SU a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0008F

–15 % do 15. 2.
–10 % do 15. 3.

–20 % do 15. 2.
–10 % do 15. 3.

   V této lokalitě nabízíme také:  
Bungalovy a Apartmány  
Belvedere, Hotel Pineta. 
Více informací na ckvt.cz
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Pokoje a apartmány Villas Rubin

CHORVATSKO – Rovinj

Studio 2+1

POLOHA oblíbené turistické letovisko ve stylu staré istrijské 
vesnice, cca 3 km jižně od centra Rovinje.
VYBAVENÍ restaurace, aperitiv bar, směnárna, sejf, taneční terasa, 
WI-FI ZDARMA, TV místnost, pizzerie, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ POKOJE (HR-0008S) - klimatizované 2lůžkové 
pokoje se sprchou a WC, SAT TV, lednicí, WI-FI (omezený přístup), 
telefonem, balkonem nebo terasou, s možností přistýlky (rozkládací 
křeslo).  APARTMÁNY (HR-00086) - klimatizované apartmány 
typ STUDIO 2+1 - velikost cca 30 m2 - jedna místnost se 2 lůžky 
a 1 přistýlkou, typ APT. 4(+0) ST - velikost cca 33 m2 - jedna 
2lůžková ložnice, denní místnost s rozkládacím gaučem pro 
2 osoby (190x160), typ APT. 4+1 ST - patrový apartmán - dvě 
2lůžkové ložnice a denní místnost s 1 lůžkem (rozkládací gauč), 
vždy vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC, SAT TV, WI-FI (omezený 
přístup) telefon, fén. Typ APT 4+1 PREMIUM - je prostornější 
a nachází se v přízemí.
STRAVOVÁNÍ POKOJE - snídaně formou bufetu, polopenze - 
snídaně a večeře formou bufetu. APARTMÁNY - vlastní (možnost 
dokoupení snídaní a večeří formou bufetu).
PLÁŽ přírodní kamenitá, oblázková cca 50-300 m.

SPORT velký venkovní bazén se sladkou vodou (tobogán za 
poplatek), dětský bazén, tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, hřiště 
pro míčové hry, animace, aerobic, plážový volejbal, vodní park na 
moři, vodní sporty. Lehátka a slunečníky u bazénu a na pláži za 
poplatek.
POZNÁMKA vzhledem k velikosti areálu není možno zajistit 
ubytování v různém typu apartmánu v blízkosti sebe. Parkování 
ZDARMA. 
SLEVY Pro bungalovy: dítě do 2 let bez nároku na lůžko se stravou 
- ZDARMA. Dítě od 2 do 10 let se 2 dospělými – ZDARMA. Při 
obsazení pokoje 1 dosp. os. a 2 dětmi od 2 do 10 let - každé dítě 
sleva 50 %. Osoba od 10 let se 2 dospělými – sleva 50 %. Dítě od 2 
do 10 let s 1 dospělým – sleva 40 %. SLEVY PRO APARTMÁNY: dítě 
do 2 let bez lůžka - ZDARMA. 
CENA ZAHRNUJE POKOJE - ubytování a snídani/polopenzi na 
vybraný počet nocí, pobytovou taxu. APARTMÁNY - ubytování 
na vybraný počet nocí, spotřebu vody a energie, používání 
kuchyňského vybavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný 
úklid, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu. APARTMÁNY - snídaní: díte do 10 let 690 Kč/týden, 
osoba od 10 let 1 390 Kč/týden, večeří: dítě do 10 let 1 190 Kč/týden, 
osoba od 10 let 2 290 Kč/týden. Na vyžádání: dětská postýlka 
(ZDARMA), pes (cca 10 EUR/den) - platba na místě (neplatí pro 
apartmány typu PREMIUM).

•   Výborná poloha
•  Doporučujeme  

pro rodiny s dětmi
•   Pěkné koupání
•   Ideální poloha  

k výletům Rovinj, 
Pula, Limský fjord

•  Velmi oblíbené místo

 

  Pokoje pro 2 až 3 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Studia pro 2 až 3 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Apartmány pro 2 až 5 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: bez stravy, snídaně, 
polopenze, večeře

  Nocí: 5 a více  
(nástupy denně)

 
  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 3 690 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA do 10 let pro
          bungalovy a další SLEVY

HR-0008S HR-00086

–20 % do 15. 2.
–10 % do 15. 3.

  V této lokalitě nabízíme také:  
Apartmány a bungalovy Koversada 
Více informací na ckvt.cz
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Bungalovy a apartmány Amarin

CHORVATSKO – Rovinj

POLOHA oblíbené středisko s bungalovy a apartmány, vzdálené 
cca 4 km severně od Rovinje.
VYBAVENÍ restaurace, pivnice, grill, pizzerie, rychlé občerstvení, 
aperitiv bar, směnárna, sejf, TV místnost, taneční terasa, market, 
WI-FI na recepci a u bazénu ZDARMA, bar na pláži a u bazénu.
UBYTOVÁNÍ BUNGALOVY (HR-0008A) - klimatizované 2lůžkové 
pokoje, se sprchou a WC, vybaveným kuchyňským koutem 
(mikrovlnná trouba a kávovar), SAT TV, WI-FI, telefonem, sejfem, 
fénem, terasou, některé s možností přistýlky (rozkládací křeslo). 
APARTMÁNY (HR-00084) - klimatizované apartmány typ APT. 2+2 
ST - velikost cca 33 m2 - jedna 2lůžková ložnice, denní místnost se 2 
lůžky (rozkládací gauč), apartmány typ APT. 2+2 PREMIUM - velikost 
cca 54 m2 - jedna 2lůžková ložnice, denní místnost se 2 lůžky 
(rozkládací gauč vhodný pro 2 děti do 12 let nebo 1 dosp. osobu), 
dvoupodlažní apartmány typ APT. 4(+2) PREMIUM - velikost cca 
70 m2 - v patře dvě 2lůžkové ložnice, sprcha a WC, v přízemí denní 
místnost se 2 lůžky (rozkládací gauč vhodný pro 2 děti do 12 let nebo 
1 dosp. osobu), WC, lodžie se zahradou, vždy vybavený kuchyň. kout 
(mikrovlnná trouba, kávovar, lednička, apartmány PREMIUM mají 
myčku), sprcha a WC, SAT TV, telefon, sejf, WI-FI ZDARMA, fén, terasa.
STRAVOVÁNÍ BUNGALOVY - snídaně nebo polopenze - formou 
bufetu. APARTMÁNY - vlastní.
PLÁŽ přírodní kamenitá, oblázková, cca 150 m, sprchy na pláži.

SPORT venkovní bazén s mořskou vodou, dětský bazén, aerobic, 
animace, tenisové kurty, stolní tenis, hřiště pro míčové hry, 
dětské hřiště, vodní sporty, pronájem kol, tenisová škola, kurzy 
windsurfingu.
POZNÁMKA od 29.6.-6.7. probíhá v areálu Festival Salsy (zvýšený 
hluk a pohyb osob). Lehátka na pláži a u bazénu za poplatek. Sleva 
za včasný nákup je vázaná na jméno účastníka. Při změně účastníka 
bude sleva za včasný nákup odebrána. 
SLEVY PRO VŠECHNY POKOJE: dítě do 2 let bez lůžka se stravou 
- ZDARMA. SLEVY PRO POKOJ 2(+0): dítě do 12 let s 1 dospělým - 
sleva 40 %. SLEVY PRO POKOJ 2(+1): dítě do 12 let se 2 dospělými 
- ZDARMA. Dítě do 12 let s 1 dospělým - sleva 40 %. Osoba od 12 
let na přistýlce - sleva 50 %. PRO APARTMÁNY: dítě do 2 lez bez 
lůžka - ZDARMA, osoba na 5. a 6. lůžku v Apt. 4(+2) PREMIUM - 
ZDARMA. 
CENA ZAHRNUJE BUNGALOVY - ubytování a snídani/polopenzi 
na vybraný počet nocí, pobytovou taxu. APARTMÁNY: ubytování na 
vybraný počet nocí, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského 
vybavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, 
pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu. Na vyžádání: dětská postýlka (ZDARMA). Pobyt se psem 
v apartmánech typ APT. 2+2 ST cca 10 EUR/den - platba na místě.

•   Doporučujeme  
pro náročné

•   Krásná pláž
•   Centrum Rovinje  

na dosah
•   Výborná strava
•   Prostorné moderní 

apartmány
•  Doporučujeme  

pro rodiny s dětmi

 

  Pokoje pro 2 až 3 os.
  Apartmány pro 2 až 6 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: bez stravy, snídaně, 
polopenze

  Nocí: 5 a více  
(nástupy denně)

 
  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 2 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 12 let a další SLEVY

HR-0008A HR-00084

–20 % do 15. 2.
–10 % do 15. 3.

  V této lokalitě nabízíme také:  
Hotel Eden. 
Více informací na ckvt.cz

Apt. typu Standard
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Family Hotel Amarin

CHORVATSKO – RovinjCHORVATSKO – Rovinj

POLOHA luxusní rodinný hotel s bohatým animačním programem 
pro děti všech věkových kategorií nacházející se na zeleném 
poloostrově, vzdálený cca 4 km od centra města Rovinje. 
VYBAVENÍ restaurace, výtah,  směnárna, bankomat, WI-FI 
ZDARMA, parkování ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ klimatizované pokoje se sprchou a WC, SAT TV, WI-
FI, telefonem, sejfem, minibarem, fénem, s možností přistýlek. Typ 
2(+1) BM-ST - klimatizovaný 2lůžkový pokoj s manželskou postelí 
a přistýlkou vhodnou pro dítě do 14 let. Typ 2(+2) BM-PREM - 
2lůžkový pokoj s oddělenými lůžky a dvěmi přistýlkami vhodnými 
pro dvě děti do 14 let. Typ 2(+4) FAM-PREM - dva 2lůžkové pokoje, 
jeden s manželskou postelí a jednou přistýlkou, druhý pokoj se dvěmi 
oddělenými lůžky a dvěmi přistýlkami. Pokoj je vhodný pro 2 dosp. 
osoby a 4 děti do 14 let. Pokoje jsou spojeny vnitřními dveřmi, mají 
dva balkony a dvě koupelny. 
STRAVOVÁNÍ plná penze formou bufetu. K obědům a večeřím 
ZDARMA točené nápoje džus a voda.
PLÁŽ oblázková, kamenitá, betonová plata, cca 50 m.
SPORT venkovní a vnitřní bazén (lehátka a slunečníky u bazénu 
a na pláži ZDARMA v omezeném množství), dětský vnitřní 
a venkovní bazén s vodopády a oázou, animační program pro děti 
všech věkových skupin, fitness, sauna, dětské hřiště, multifunkční 
hřiště, tenisové kurty, plážový volejbal, stolní tenis, půjčovna kol, 
půjčovna šlapadel, vodní sporty.
POZNÁMKA sleva za včasný nákup je vázaná na jméno účastníka. 
Při změně účastníka bude sleva za včasný nákup odebrána. 
SLEVY dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě do 14 
let na přistýlce - ZDARMA. 
CENA ZAHRNUJE ubytování a plnou penzi na vybraný počet nocí, 
pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu. Na vyžádání: dětská postýlka (ZDARMA).

• Nápoje v ceně

•  Doporučujem pro 
rodiny s dětmi

•  Žádaná lokalita

•  Prostorné rodinné 
pokoje pro 2–6 osob

•  Animační program

•   Pláž vhodná pro děti

•  Přímo u pláže

•  Doporučujeme  
pro náročné

 

  Pokoje pro 2 až 6 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: plná penze

  Nocí: 5 a více (nástupy denně)
 

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 16 190 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
 do 14 let a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0008M

–15 % do 15. 2.
–10 % do 15. 3.

  V této lokalitě nabízíme také:  
Island hotel Istra 
Více informací na ckvt.cz
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Hotel Narcis , Mimosa - Lido Palace  a Hedera

CHORVATSKO – Rabac

POLOHA komplex hotelů Narcis (HR-0013R), Mimosa-Lido Palace 
(HR-0013M) a Hedera (HR-0013H), umístěné v zeleni, cca 500 m od 
centra Rabacu. 
VYBAVENÍ restaurace, aperitiv bar, pizzerie, směnárna, výtah, WI-
FI ZDARMA, prodejna suvenýrů, market, taneční terasa, parkoviště 
ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ moderně zařízené klimatizované 2lůžkové pokoje 
se sprchou a WC, SAT TV, telefonem, fénem, sejfem, ledničkou, 
některé s možností 2 přistýlek (na přistýlky lze umístit maximálně 1 
dospělého s 1 dítětem do 16 let nebo 2 děti), obvykle rozkládací gauč 
nebo patrové lůžko. Pokoje 2(+0) mají 16 m2 s oddělenými lůžky, 
jsou orientovány na cestu a do svahu.  
STRAVOVÁNÍ polopenze: snídaně a večeře formou bufetu, plná 
penze: snídaně, oběd, večeře formou bufetu. Vždy k večeři ZDARMA 
tyto nápoje: 2 dl vína nebo piva nebo minerální vody nebo džusu. 
Služba All inclusive - plná penze formou bufetu - snídaně 7:00-
10:00, oběd 12:30-14:00, odpolední svačinka 15:00-17:00 (zmrzlina, 
sendviče, mini pizzy atd.), večeře 18:30-21:00. V době podávání 
oběda, odpolední svačiny a večeře je neomezená konzumace 
místních nealoholických a alkoholických točených nápojů (pivo, 
víno, voda, džus). Obědy v rámci plné penze/All inclusive jsou 
podávány v jednom z hotelů.
PLÁŽ oblázková, přírodní kamenitá, cca 100 m, vhodná pro děti, 
sprchy na pláži.
SPORT 2x vnitřní bazén (v 7. a 8. měsíci uzavřen), 4x venkovní 
bazén, dětský bazén, fitness, sauna, masáže, animace pro děti 
a dospělé, tenisové kurty, minigolf, hřiště pro míčové hry, dětské 
hřiště, dětský klub, vodní sporty.
POZNÁMKA hosté ubytováni v hotelovém komplexu Narcis, 
Hedera, Lido Palace mohou využívat vybavení všech tří hotelů. 
Program All inclusive dále zahrnuje: lehátka u bazénu ZDARMA 
(pouze v omezeném množství), tenisové kurty, minigolf, hřiště pro 
míčové hry, fitness, sauna - vše po předchozí domluvě s recepcí 1 
hodina. Pobytová taxa cca 1,3 EUR/os./den - platí se na místě. 
SLEVY první dítě do 7 let se 2 dospělými - ZDARMA. Druhé dítě do 
7 let se 2 dospělými - sleva 50 %. První i druhé dítě od 7 do 12 let se 2 
dospělými - sleva 50 %. První i druhé dítě od 12 do 18 let se 2 dospělými 
- sleva 30 %. Osoba od 18 let na přistýlce - sleva 20 %. V hotelu Narcis 
v období od 20.6. do 5.9. je první dítě ZDARMA až do 12 let.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, polopenzi/
plnou penzi/All inclusive.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu. Na vyžádání: dětská postýlka (cca 5 EUR/den) - 
platba na místě).

•  Doporučujem pro 
rodiny s dětmi

•  Rodinné pokoje

•  Animační program

•  Blízko pláže a centra

•   Výborná poloha

•  Doporučujeme pro 
náročné

•  Velmi oblíbené místo

 

 

  Pokoje pro 2 až 4 os.

  Strava: polopenze,  plná penze 
all inclusive

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)
 

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 8 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 12 let a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0013R, M, H

–20 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.

  V této lokalitě nabízíme také:  
Hotely Miramar a Allegro a další 
Více informací na ckvt.cz
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Hotel a pavilony OmorikaMobilní domky Rabac

CHORVATSKO – Rabac – Crikvenica

POLOHA domky v zeleni, v autokempu Oliva, v blízkosti komplexu hotelů 
Narcis, Hedera a Lido Palace, cca 600 m od centra Rabacu.
VYBAVENÍ centrální restaurace, aperitiv bar, směnárna, prodejna suvenýrů, 
market, taneční terasa.
UBYTOVÁNÍ klimatizované domky - dvě 2lůžkové ložnice, denní místnost 
s rozkládacím gaučem (přistýlka pro 1 osobu), vybavený kuchyňský kout 
s lednicí, plynovým sporákem, SAT TV, WI-FI (za poplatek), koupelna s WC, 
prostornou terasou vybavenou zahradním nábytkem. Domky DE LUXE jsou 
prostornější (cca 32 m2) a mají 2 koupelny.
STRAVOVÁNÍ HR-00131 - vlastní, s možností dokoupení polopenze s 1 nápo-
jem k večeři ZDARMA (2 dcl piva, vína, vody nebo džusu). HR-0013O - uby-
tování s polopenzí za zvýhodněnou cenu v období do 10.7. a od 22.8.2020 - 
snídaně a večeře formou bufetu.
PLÁŽ oblázková, přírodní kamenitá, cca 100 - 250 m, vhodná pro děti. 
SPORT venkovní bazén, dětský bazén, animace, tenisové kurty, minigolf, 
hřiště pro míčové hry, vodní sporty.
POZNÁMKA pobytová taxa se pla-
tí na místě - cca 1,1 EUR/os./den. Po-
vinná vratná kauce 50 EUR/domek 
slouží na případnou úhradu poniče-
ného zařízení. Povinný poplatek za 
závěrečný úklid 20 EUR/domek - 
hradí se na místě, čisticí prostředky 
nejsou součástí vybavení.
SLEVY HR-00131 - osoba na přistýl-
ce - ZDARMA. HR-0013O - dítě do 
6 let na lůžku nebo na přistýlce se 2 
dospělými - ZDARMA. 
CENA ZAHRNUJE HR-00131 - uby-
tování na vybraný počet nocí, ložní 
prádlo, spotřebu vody a energie, po-
užívání kuchyňského vybavení. HR-
-0013O - ubytování a polopenzi na 
vybraný počet nocí, ložní prádlo, spo-
třebu vody a energie, používání ku-
chyňského vybavení.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Na místě - zapůjčení ručníků 
(nejsou součástí vybavení) - 10 EUR/
domek, výměna ručníků a ložního 
prádla v průběhu pobytu - 15 EUR/
domek. Na vyžádání: pes (5 EUR/den 
+ 10 EUR/pobyt za závěrečný úklid), 
na vyžádání dětská postýlka (5 EUR/
den) - platba na místě.

POLOHA zrekonstruovaný hotel a pavilony ve svahu, cca 2,5 km severně od 
centra Crikvenice. 
VYBAVENÍ klimatizovaná restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar, TV 
místnost, WI-FI, výtah, kongresový sál, sejf na recepci za poplatek, terasa, 
parkování ZDARMA (omezený počet míst).
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, tele-
fonem, sejfem, minibarem, WI-FI ZDARMA, některé s možností až 2 přistýlek 
a balkonem. Při využití obou přistýlek je prostor v pokoji velmi omezen. Po-
koje označené SW mají přímý výhled na moře. Pokoj typu 2+2 - dva 2lůžkové 
pokoje spojené dveřmi se společnou koupelnou. Pokoje označené PAVILON 
se nachází v pavilonech Omorika (od hotelu Omorika cca 200 m).
STRAVOVÁNÍ snídaně a večeře formou bufetu.
PLÁŽ oblázková, vhodná pro děti, cca 150 m, přístup na pláž přes místní ko-
munikaci, sprchy na pláži.
SPORT za doplatek tenisové kurty, 
minigolf, sportovní hřiště, animace, 
vodní sporty, klienti mohou využívat 
venkovního bazénu v areálu Ad Tur-
res (cca 200 m).
SLEVY PRO POKOJ 2(+0): dítě do 
2 let bez nároku na lůžko a stravu - 
ZDARMA. SLEVY PRO POKOJ 2(+0) 
a 2(+2)BM: dítě do 6 let se 2 dospě-
lými - ZDARMA. Dítě od 6 do 12 let se 
2 dospělými - sleva 50 %. Dítě od 12 
do 18 let se 2 dospělými - sleva 30 %. 
Dítě do 6 let s 1 dospělým v období: do 
23.5. a od 26.9. - sleva 40 %, 23.6.-
26.9. - sleva 30 %. Dítě od 6 do 12 let 
s 1 dospělým v období: do 23.5. a od 
26.9. - sleva 30 %, 23.6.-26.9. - sleva 
20 %. Osoba od 18 let se 2 dospělými 
- sleva 20 %. SLEVY PRO POKOJ 2+2 
BM-SW: dítě do 6 let VŽDY se 3 pl-
ně platícími osobami - ZDARMA, od 6 
do 12 let - sleva 50 %, od 12 do 18 let - 
sleva 30 %, osoba od 18 let - sleva 20 
%. ZVLÁŠTNÍ SLEVY: s platností od 
1.5. v termínech pobytů do 20.6. a od 
12.9. vám u pobytu na min. 7 nocí po-
skytneme mimořádnou slevu 15 % .
CENA ZAHRNUJE ubytování na vy-
braný počet nocí, polopenzi, pobyto-
vou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovní 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. 

•  Oblíbené letovisko

 

  Pokoje pro 2 až 4 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: polopenze

  Nocí: 2 a více (nástupy denně)
 

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 7 790 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA
          do 6 let a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0017O

•  Doporučujeme 
pro rodiny s dětmi

 

 Mobilní domky pro 2 až 5 os.

  Strava: bez stravy, polopenze

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)
 

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 2 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA
          do 6 let a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-00131, HR-0013O

–20 % do 31.12.
–10 % do 31. 3.

Platí pouze pro ubytování bez stravy

–20 % do 31. 1.
–15 % do 30. 4.

Platí pro vybrané termíny pobytů

Sčítejte se slevou 3 % na pobyty  
od 10 nocí ve vybraných termínech
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CHORVATSKO – Crikvenica – ostrov Krk/Njivice

Hotel Beli KamikPavilony Kačjak

POLOHA v mírném svahu v borovém háji na poloostrově Kačjak, cca 5 km se-
verně od města Crikvenica. 
VYBAVENÍ v areálu - centrální restaurace, aperitiv bar, sejf na recepci za po-
platek, TV místnost, WI-FI na recepci ZDARMA, terasa, market, parkoviště 
ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ jednoduše vybavené 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, balko-
nem, s možností přistýlky.
STRAVOVÁNÍ snídaně a večeře formou bufetu, v centrální restauraci.
PLÁŽ kamenitá a betonová plata, 
cca 50-200 m, sprchy na pláži, ve 
vzdálenosti cca 200-300 m oblázko-
vá pláž vhodná pro děti.
SPORT tenisové kurty, stolní tenis, 
minigolf, hřiště pro děti a míčové hry, 
vodní sporty dle místní nabídky.
POZNÁMKA z Kačjaku jezdí do Crik-
venice turistický vláček (za poplatek). 
Vhodné pro méně náročnou klientelu. 
SLEVY první dítě do 6 let na přistýl-
ce - ZDARMA. Druhé dítě do 6 let bez 
lůžka - sleva 50 %. Dítě 6-12 let na 
přistýlce - sleva 50 %. Dítě 12-18 let 
na přistýlce - sleva 30 %. Osoba od 
18 let na přistýlce - sleva 20 %.
CENA ZAHRNUJE ubytování a po-
lopenzi na vybraný počet nocí, poby-
tovou taxu, přihlašovací poplatek.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Na vyžádání: dětská postýlka 5 
EUR/den, pes cca 10 EUR/den - plat-
ba na místě.

POLOHA hotel Beli Kamik je součástí Mirium Island resortu a je tvořen 2 bu-
dovami Beli Kamik I a Beli Kamik II, které jsou spojeny chodbou, umístěny 
v zeleni, cca 600 m od centra městečka Njivice. 
VYBAVENÍ restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar, internetová kavárna, 
směnárna, WI-FI ZDARMA, sejf, TV místnost, kosmetický a kadeřnický salón, 
terasa, kongresový sál, výtah, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ moderní klimatizované 2lůžkové pokoje, některé s možnosti 
přistýlky, prostorné 2lůžkové pokoje SUP s možností až 2 přistýlek vhodných 
pro 2 děti do 13 let (rozkládací gauč), vždy se sprchou a WC, některé s balko-
nem, SAT TV, telefonem, fénem. Pokoje COM jsou v budově Beli Kamik II, po-
koje SUP v budově Beli Kamik I, jsou 
navíc vybaveny minibarem.
STRAVOVÁNÍ snídaně a večeře for-
mou bufetu. K večeři ZDARMA míst-
ní točené nápoje (pivo, víno, voda, 
džus).
PLÁŽ přírodní kamenitá, oblázko-
vá, betonová plata, cca 150 m, spr-
chy na pláži.
SPORT v blízkosti tenisové kurty, 
stolní tenis, minigolf, dětské hřiště, 
vodní sporty, sportovní centrum, fit-
ness, animace pro děti, půjčovna kol.
POZNÁMKA pobytová taxa - cca 1,4 
EUR/os./den. Sleva za včasný ná-
kup je vázaná na jméno účastníka. Při 
změně účastníka nebo termínu poby-
tu bude sleva za včasný nákup ode-
brána. 
SLEVY PRO POKOJ TYPU COM: dí-
tě do 7 let na přistýlce - ZDARMA. Dítě 
7-13 let na přistýlce - sleva 50 %. Osoba 
od 13 let na přistýlce - sleva 20 %. Dítě 
do 13 let v pokoji s 1 dospělým - do 30.5. 
a od 12.9. - sleva 50 %, 30.5.-12.9. sle-
va 30 %. SLEVY PRO POKOJ TYPU SUP: 
první dítě do 7 let na přistýlce - ZDAR-
MA, první dítě na přistýlce 7-13 let - sle-
va 50 %. Druhé dítě do 13 let na přistýl-
ce - sleva 50 %. 
CENA ZAHRNUJE ubytování a sní-
dani/polopenzi na vybraný počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Ceny ubytování se snídaní na 
www.ckvt.cz.

•  Doporučujem  
pro rodiny s dětmi

•  Výhodná cena
•  Pěkné koupání
• Klidné prostředí

 

  Pokoje pro 2 až 3 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: polopenze

  Nocí: Nocí: 2 a více  
(nástupy denně)

 
  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 5 290 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 6 let a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0017K

•  Blízko pláže
•  Doporučujem  

pro rodiny s dětmi
•  Nápoje v ceně
•  Animační program

 

  Pokoje pro 2 až 4 os. 

  Strava: snídaně, polopenze

  Nocí:  7, 14 a více (nástupy So)
 

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 4 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 7 let a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0020K

–15 % do 31. 1.
–10 % do 29. 2.

–20 % do 31. 1.
–15 % do 30.4.

Platí pro vybrané termíny pobytů

Sčítejte se slevou 3 % na pobyty  
od 10 nocí ve vybraných termínech

  V této lokalitě nabízíme také:  
Hotel a pavilony Ad Tures 
Více informací na ckvt.cz
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Hotel LagunaFamily Hotel Vespera

CHORVATSKO – ostrov Mali Lošinj – Privlaka

POLOHA moderní hotel v zeleni v klidné části ostrova, v blízkosti hotelu Au-
rora, cca 2 km od centra města. 
VYBAVENÍ klimatizovaná restaurace, aperitiv bar, kongresový sál, prodejna 
suvenýrů, směnárna.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 1-2lůžkové pokoje, některé s možností přistýl-
ky (vhodné pro dítě do 12 let), klimatizované pokoje 4(+2) FAM - dva 2lůžkové 
pokoje oddělené dveřmi, s možností přistýlky (pokoje vhodné pro 2 dospělé, 2 
děti do 16 let, s možností přistýlky pro 2 děti do 12 let), vždy se sprchou a WC, 
SAT TV, telefonem, minibarem, fénem, WI-FI ZDARMA, sejfem, balkonem.
STRAVOVÁNÍ formou ALL INCLUSIVE Light - snídaně a večeře formou bufe-
tu, oběd formou lehkého bufetu, k obědu a večeři ZDARMA místní točené alko-
holické a nealkoholické nápoje (pivo, víno, voda, džus), v rámci Baby, Mini, Te-
en clubu pro děti - odpolední občerstvení a nápoje. Na vyžádání možná strava 
pro alergiky.
PLÁŽ přírodní kamenitá, oblázková, cca 50 m, v blízkosti se nachází FKK 
pláž, sprchy na pláži.
SPORT venkovní bazén s mořskou 
vodou, dětský bazén, tenisové kur-
ty, minigolf, plážový volejbal, anima-
ce pro děti i dospělé, dětské hřiště, 
půjčovna kol, vodní sporty. Hosté mo-
hou také využívat sportovního vyba-
vení blízkého hotelu Aurora. Pro děti 
ve věku 2-5 let je v hotelu 6 x týd-
ně organizován speciální program 
v podobě BABY CLUBU, pro děti 5-8 
let v podobě MINI CLUBU, pro dě-
ti od 8-12 let v podobě JUNIOR CLU-
BU a pro děti 12-16 let v podobě TEEN 
CLUBU, který zahrnuje profesionální 
sportovní, zábavný a vzdělávací pro-
gram, soutěže a hry.
POZNÁMKA pobytová taxa cca 1,5 
EUR/os./den a přihlašovací popla-
tek – cca 1 EUR/os./pobyt – platí se 
na místě. 
SLEVY pro děti a zvláštní slevy na 
www.ckvt.cz 
CENA ZAHRNUJE ubytování a All 
inclusive Light na vybraný počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Na vyžádání: dětská postýlka 
cca 4 EUR/os./den.

POLOHA menší, moderní hotel ležící přímo na pláži, na poloostrově Privlaka, 
který je známý pro své skalnaté pobřeží a četné písečné zátoky, vzdálen cca 
1,5 km od Zatonu a 18 km od Zadaru.
VYBAVENÍ restaurace, aperitiv bar, WI-FI, parkoviště ZDARMA, směnárna, 
výtah, terasa s krásným výhledem na moře.
UBYTOVÁNÍ pokoj 2(+2) - prostorné klimatizované 2lůžkové pokoje se spr-
chou a WC, SAT TV, telefonem, WI-FI ZDARMA, sejfem, minibarem, fénem, 
s možností až 2 přistýlek (jedna formou rozkládacího lehátka pro dítě do 12 
let - na vyžádání). Pokoj APT. 4(+1) - klimatizované dva 2lůžkové pokoje (je-
den s možností přistýlky - rozkládací gauč), denní místnost, 2x sprcha a WC, 
SAT TV, telefon, WI-FI ZDARMA, sejf, minibar, fén, velká terasa orientovaná na 
mořskou stranu.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, s možností do-
koupení obědů (výběr z menu).
PLÁŽ písčito-oblázková, betonová plata, vhodná pro děti, cca 10 m. Lehátka 
a slunečníky na pláži (v omezeném 
množství).
SPORT sauna, fitness ZDARMA, 
sportovní vyžití v blízkém středis-
ku Zaton.
SLEVY dítě do 2 let bez nároku na 
lůžko a stravu - ZDARMA. SLEVY 
PRO 2(+2): dítě do 12 let na první 
přistýlce - ZDARMA. Dítě do 12 let na 
druhé přistýlce (rozkládacím lehátku) 
v období: do 27.6. a od 29.8. - ZDAR-
MA, 27.6.-29.8. - sleva 50 %. Dítě do 
12 let s 1 dospělým - sleva 30 %. Oso-
ba od 12 let na přistýlce - sleva 20 %. 
SLEVY PRO 4(+1): osoba na přistýl-
ce v období do 27.6. a od 29.8. - pla-
tí 590 Kč/týden, 27.6.-29.8. - platí 
5 690 Kč/týden.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vy-
braný počet nocí, polopenzi, pobyto-
vou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu, obědů: dítě do 12 let - 1 590 
Kč/týden, osoba od 12 let - 2 990 Kč/
týden. Dětská postýlka - cca 5 EUR/
den (na vyžádání).

•  Přímo u pláže

 

  Pokoje pro 2 až 5 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: polopenze, možnost 
obědů

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)
 

  Auto

od 7 790 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 12 let a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0035L

•  Doporučujeme  
pro náročné

 

 Pokoje pro 1 až 6 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: All inclusive light

  Nocí: 2 a více (nástupy denně)
 

  Auto

od 15 490 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 7 let a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0038V

–15 % do 29. 2.

Platí pro vybrané termíny pobytů

–35 % do 30. 11.
–25 % do 31. 1.
–25 % do 31. 3.

Platí pro vybrané termíny pobytů

  V této lokalitě nabízíme také: 
Holiday village Zaton 
Více informací na ckvt.cz
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CHORVATSKO – ostrov Pag/Jakišnica – Petrčane

Hotel PinijaLa Luna Island Hotel

POLOHA moderní hotel ležící na samém břehu moře v klidném městečku Ja-
kišnica, cca 14 km od centra města Novalja. Hotel je známý také jako business 
centrum. 
VYBAVENÍ restaurace, aperitiv bar, směnárna, kongresové sály, výtah, par-
koviště ZDARMA, terasa.
UBYTOVÁNÍ  komfortní klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT 
TV, minibarem, telefonem, fénem, WI-FI ZDARMA, s možností přistýlky. Pokoje 
DE mají balkon s orientací na mořskou stranu.
STRAVOVÁNÍ snídaně formou bufetu, polopenze - snídaně a večeře formou 
bufetu.
PLÁŽ přírodní, kamenitá, betonová plata, cca 30 m.
SPORT venkovní a vnitřní bazén s mořskou vodou (1.6.-15.9.), dětský bazén, 
wellness - jacuzzi, parní lázeň, sauna, masáže (vše za poplatek), fitness, ani-
mace (v termínu od 14. 6. - 15. 9.). Le-
hátka u bazénu a na pláži ZDARMA - 
v omezeném množství.
POZNÁMKA možnost zajištění 
transferu na pláž Zrće, která je pro-
slulá festivaly a bohatým nočním ži-
votem - za poplatek. Pobytová ta-
xa cca 1,5 EUR/os./den - platí se na 
místě. 
SLEVY dítě do 2 let bez nároku na 
lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě do 7 
let s 2 dospělými - ZDARMA. Dítě od 
7 do 12 let s 2 dospělými - sleva 50 
%. Dítě do 7 let s 1 dospělými - sle-
va 50 %. Dítě od 7 do 12 let s 1 dospě-
lým - sleva 30 %. Osoba od 12 let na 
přistýlce - sleva 20 %. 
CENA ZAHRNUJE ubytování, snída-
ni/polopenzi na vybraný počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Na vyžádání: dětská postýlka 
(10 EUR/den), platba na místě. Mož-
nost parkování v garáži za poplatek 
10 EUR/den.

POLOHA hotel je umístěný v hustém borovém lese na poloostrově, cca 5 
min. chůze od Petrčane a 12 km od Zadaru. 
VYBAVENÍ klimatizovaná restaurace, salónek na semináře, aperitiv bar, well-
ness centrum Marea, směnárna, TV místnost, výtah, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 1-2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, te-
lefonem, ledničkou, fénem, sejfem, WI-FI ZDARMA, s možností přistýlky. Po-
koj 2+2 - prostornější 2lůžkový pokoj s rozkládacím gaučem, vhodným jako 
přistýlka pro 2 osoby. Pokoje typu PREMIUM - moderní, rekonstruované. Po-
koje CLASSIC jsou bez balkonu.
STRAVOVÁNÍ Snídaně - formou bufetu. Polopenze - snídaně a večeře formou 
bufetu. Plná penze - snídaně, obědy a večeře formou bufetu.
PLÁŽ oblázková, kamenitá, betonová plata, cca 50 m, sprchy na pláži.
SPORT vnitřní a venkovní bazén se 
sladkou vodou (venkovní bazén je 
v provozu od 15.5. do 15.10.) vnitřní 
a venkovní dětský bazén, fitness, ani-
mace (od 15.6. do 31.8.), dětský kou-
tek. Za poplatek: wellness zóna - sau-
na, masáže, tenisové kurty, stolní 
tenis, plážový volejbal, minigolf, půj-
čovna kol.
POZNÁMKA pobytová taxa cca 1,5 
EUR/os./den - platí se na místě. 
SLEVY dítě do 2 let bez nároku na 
lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě do 6 
let na 1. přistýlce - ZDARMA. Dítě od 6 
do 12 let na 1. přistýlce - při objedná-
ní do 31.12.2019 - ZDARMA, při objed-
nání od 1.1.2020 - do 13.6. a od 29.8 
- ZDARMA, od 13.6. do 29.8. - sleva 
50 %. 2. dítě do 12 let na přistýlce - do 
27.4. a od 3.10. - ZDARMA, od 27.4. do 
3.10. - sleva 50 %. Dítě do 12 let na zá-
kladním lůžku - sleva 30 %. Osoba od 
12 let na přistýlce - sleva 20 %
CENA ZAHRNUJE ubytování, po-
lopenzi/ plnou penzi/ snídani na vy-
braný počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu.

•  Ubytování v zeleni
•  Výborná poloha
•  Klidné prostředí

 

  Pokoje pro 2 až 4 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: snídaně, polopenze, 
plná penze

  Nocí: 5 a více (nástupy denně)
 

  Auto

od 9 290 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 12 let a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0031P

•  Klidné letovisko
•  Přímo u pláže

 

  Pokoje pro 2 až 3 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: snídaně, polopenze

  Nocí: 2 a více  
(nástupy denně)

 
  Auto

od 7 390 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 7 let a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0308L

–20 % do 31. 12.
–15 % do 31. 1.
–10 % do 31. 3.

–20 % do 31. 12.
–15 % do 31. 1.
–10 % do 31. 3.

Dítě do 12 let na přistýlce při zakou-
pení pobytu do 31. 12. ZDARMA
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Penzion PikoloApartmány Sunnyside

CHORVATSKO – Petrčane – Sv. Filip i Jakov

POLOHA apartmány se nachází v blízkosti města Petrčane, cca 15 min chů-
ze od centra. 
VYBAVENÍ restaurace, plážový bar, parkoviště, v blízkosti market, bankomat.
UBYTOVÁNÍ  moderní klimatizované apartmány - typ APT. 2(+2)A - 45m2, 
2lůžková ložnice s manželskou postelí, denní místnost s jídelnou a s možnos-
tí rozkládacího gauče až pro dvě děti do 12 let, typ APT. 2+2 B - 45m2, 2lůžko-
vá ložnice s manželskou postelí, ložnice s rozkládacím gaučem pro dvě osoby, 
denní místnost s jídelnou, typ APT. 2+2 C - 55m2, 2lůžková ložnice s manžel-
skou postelí, ložnice s rozkládacím gaučem pro dvě osoby, denní místnost s jí-
delnou, typ APT. 2+3 D - 65m2, 2lůžková ložnice s manželskou postelí, ložnice 
s rozkládacím gaučem pro dvě osoby, denní místnost s jídelnou a rozkláda-
cím gaučem pro dítě do 12 let, typ APT. 2+3 E - 70m2, 2lůžková ložnice s man-
želskou postelí, ložnice s rozkládacím gaučem pro dvě osoby, denní místnost 
s jídelnou a rozkládacím gaučem pro dítě do 12 let, vždy vybavený kuchyň-
ský kout, sprcha a WC, balkon nebo terasa, SAT TV, sejf, WI-FI, 1 parkovací mís-
to. Typ apt. A, C, D se nachází v přízemí nebo 1. patře, typ B v 1. patře a typ E 
v přízemí.
STRAVOVÁNÍ vlastní, s možností 
dokoupení snídaní nebo polopenze.
PLÁŽ oblázková, betonová plata, 
cca 50 m.
SPORT venkovní bazén se sladkou 
vodou, animace (13.6.-29.8.).
POZNÁMKA pobytová taxa - cca 1,1 
EUR/os./den - platí se na místě.
SLEVY dítě do 12 let na přistýlce 
v APT. 2(+2) A - ZDARMA. ZVLÁŠTNÍ 
SLEVY: při zakoupení pobytu v ter-
mínech pobytů do 20.6. a od 5.9. na 
7 nebo 14 nocí Vám poskytneme mi-
mořádnou slevu 15 % (nelze kombi-
novat se slevou za včasný nákup).
CENA ZAHRNUJE ubytování na 
vybraný počet nocí, spotřebu vo-
dy a energie, používání kuchyňského 
vybavení, výměnu ložního prádla 1x 
týdně, ručníky, závěrečný úklid.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu, snídaní a polopenzí - více na 
www.ckvt.cz.

POLOHA penzion je ideálním místem ke strávení příjemné rodinné dovolené, 
cca 500 m od centra města Sv. Filip i Jakov. 
VYBAVENÍ vlastní parkoviště ZDARMA, v blízkosti market, restaurace. 
UBYTOVÁNÍ klimatizované, prostorné, jednoduše vybavené 2lůžkové poko-
je, některé s možností přistýlky (vhodné pro děti do 14 let), vždy se sprchou 
a WC, SAT TV, WI-FI ZDARMA, lednicí, balkonem. Pokoj 2(+2) - 2lůžkový po-
koj s možností přistýlky a oddělený 1lůžkový pokoj. Ve 2. patře se nachází ma-
lý společný kuchyň. kout. 
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběrem z menu, 
plná penze - snídaně formou bufetu, obědy a večeře výběrem z menu. 
PLÁŽ oblázková, betonová plata cca 150 m, vhodná pro děti. 
SPORT plážový volejbal, vodní sporty dle místní nabídky. 
POZNÁMKA pobytová taxa - cca 
1,35 EUR/os./den - platí se na místě.
SLEVY 1. dítě do 7 let na přistýlce - 
ZDARMA. 2. dítě do 7 let na přistýl-
ce - sleva 50 %. 1. i 2. dítě 7-14 let 
na přistýlce - sleva 50 %. Osoba 
od 14 let na přistýlce - sleva 30 %. 
ZVLÁŠTNÍ SLEVY: v termínu 20.6.-
27.6. cena pobytu zahrnuje mimořád-
nou slevu 7=6.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vy-
braný počet nocí, polopenzi/plnou 
penzi. 
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu.

•  Blízko pláže
•  Výhodná cena

  Pokoje pro 2 až 4 os..

  Strava: polopenze,  
plná penze

  Nocí: 7 a více (nástupy So)
 

  Letadlo: Ostrava (So)
  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 4 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 7 let a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0199P

•  Přímo u pláže

 

  Apartmány pro 2 až 5 os.

  Strava: bez stravy, snídaně, 
polopenze

  Nocí: 1 a více  
(nástupy denně)

 
  Auto

od 4 690 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 12 let a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-03271

–20 % do 31. 12.
–15 % do 31. 1.
–10 % do 31. 3.

–20 % do 30. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.

Platí pro vybrané termíny pobytů

  V této lokalitě nabízíme také:  
Vila Jelena 
Více informací na ckvt.cz
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CHORVATSKO – Sv. Filip i Jakov

Hotel Alba  a apartmány Croatia

POLOHA komplex hotelu a apartmánů v klidném prostředí, cca 500 m od centra městečka Sv. Filip i Jakov 
a cca 3 km severně od Biogradu na Moru. 
VYBAVENÍ restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar, WI-FI v celém komplexu ZDARMA, parkování ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ HOTEL ALBA (HR-0035A) - 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, balkonem, SAT TV, sejfem, 
telefonem, s možností přistýlky. STUDIO 2(+1) BM - denní místnost se 2 lůžky, s možností přistýlky, menší 
kuchyň. kout, sprcha a WC, SAT TV, sejf, telefon, balkon nebo terasa. Pokoj 2+2 BM-FAM - jedna 2lůžková ložnice 
a denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 děti do 12 let, menší kuchyň. kout, sprcha a WC, SAT TV, sejf, 
telefon, balkon nebo terasa. APARTMÁNY CROATIA (HR-00351) - klimatizované apartmány typ APT. B3(+0) 
- jedna 2lůžková ložnice, denní místnost s 1 lůžkem (gauč), typ APT. C4(+0) - jedna 2lůžková ložnice, denní 
místnost se 2 lůžky (rozkládací gauč), typ APT. D5(+0) a typ APT. E6(+1) - dvě 2lůžkové ložnice, denní místnost 
se 1-2 lůžky (rozkládací gauč), vždy vybavený kuchyňský kout, sprcha 
a WC, SAT TV, telefon, balkon nebo terasa. Vzhledem k velikosti areálu 
není možno zajistit ubytování v různých typech apartmánu vedle sebe.
STRAVOVÁNÍ HOTEL - snídaně nebo polopenze formou bufetu. 
Studia 2(+1) BM je možno zakoupit i bez stravování. APARTMÁNY - 
vlastní, s možností dokoupení snídaní nebo večeří.
PLÁŽ oblázková, betonová plata, cca 100 m, sprchy na pláži.
SPORT tenisové kurty, v blízkosti - dětské hřiště, plážový volejbal, 
animace pro děti, vodní sporty.
SLEVY HOTEL S POLOPENZÍ - dítě do 2 let bez nároku na lůžko 
a stravu - ZDARMA. Dítě do 6 let bez lůžka v pokojích 2(+1) - platí 2 390 
Kč/týden. SLEVY PRO POKOJ 2(+1) A STUDIO 2(+1): dítě do 7 let se 2 
dospělými - ZDARMA. Dítě od 7 do 12 let se 2 dospělými v období: do 
27.6. a od 12.9. - ZDARMA, 27.6.-12.9. - sleva 50 %. Dítě do 12 let s 1 
dospělým - sleva 30 %. Osoba od 12 let na přistýlce - sleva 20 %. SLEVY 
PRO POKOJ 2+2 BM-FAM: dítě do 12 let na přistýlce v období: do 27.6. 
a od 12.9. - sleva 70 %, 27.6.-12.9. - sleva 50 %. ZVLÁŠTNÍ SLEVY PRO 
HOTEL: při zakoupení pobytu na 7 nocí v termínu 10.4.-23.5. a 12.9.-
3.10. vám poskytneme mimořádnou slevu 30 %, v termínu 23.5.-13.6. 
a 5.9.-12.9. slevu 15 %. Při zakoupení pobytu na 10 nocí v termínu 10.4.-
13.6. a 9.9.-2.10. vám poskytneme mimořádnou slevu 20 %. Tyto slevy 
nelze kombinovat se slevou za včasný nákup. APARTMÁNY - dítě do 3 let 
bezw nároku na lůžko - ZDARMA. ZVLÁŠTNÍ SLEVY PRO APARTMÁNY: 
při zakoupení pobytu na 7 nocí v termínu 23.4.-6.6. a 5.9.-3.10. vám 
poskytneme mimořádnou slevu 30 %, v termínu 6.6.-20.6. a 22.8.-5.9. 
slevu 15 %. Při zakoupení pobytu na 10 nocí v termínu do 13.6. a od 5.9. 
a při zakoupení pobytu na 11 nocí v termínu do 20.6. vám poskytneme 
mimořádnou slevu 20 %. Tyto slevy nelze kombinovat se slevou za 
včasný nákup. 
CENA ZAHRNUJE HOTEL: ubytování/snídani/polopenzi na 
vybraný počet nocí, pobytovou taxu. APARTMÁNY: ubytování na 
vybraný počet nocí, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského 
vybavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, 
pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu. Dětská postýlka - cca 4 EUR/den. Malý pes - cca 8 
EUR/den - platba na místě (pouze v Apartmánech Croatia).

•  Pěkné koupání

 

  Pokoje pro 2 až 4 os.
  Studia pro 2 až 3 os. 

+ dítě do 2 let bez lůžka
  Apartmány pro 2 až 7 os. 

+ dítě do 3 let bez lůžka

  Strava: bez stravy, snídaně, 
polopenze

  Nocí: 3 a více (nástupy So, St)
 

  Letadlo: Ostrava (So)
  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 1 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 12 let a další SLEVY

HR-0035A HR-00351

–40 % do 30. 11.
–35 % do 31. 1.
–30 % do 31. 3.

Platí pro vybrané termíny pobytů

  V této lokalitě nabízíme také:  
Hotel a Depandance Donat 
Více informací na ckvt.cz

HOTEL ALBA

HOTEL ALBA

APARTMÁNY CROATIA
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Vily MiranHotel Miran

CHORVATSKO – Pirovac

POLOHA v malé zátoce mezi olivovými a borovými háji, cca 1 km od centra 
městečka Pirovac, cca 12 km od města Vodice. 
VYBAVENÍ hotelová restaurace, coctail bar, snack bar, WI-FI ZDARMA, ta-
neční terasa, TV místnost, parkování za poplatek - cca 6 EUR/den. Hotel ne-
má výtah.
UBYTOVÁNÍ 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, telefonem, lednička 
(na vyžádání za poplatek) s možností přistýlky a balkonu. Pokoje označené AC 
mají navíc klimatizaci.
STRAVOVÁNÍ snídaně, polopenze, plná penze - formou bufetu, služby All inclu-
sive Light - snídaně, oběd a večeře formou bufetu s nápoji v době podávaní jídla.
PLÁŽ přírodní, oblázkovo-kamenitá, cca 30 m, sprchy na pláži, lehátka a slu-
nečníky na pláži za poplatek.
SPORT venkovní bazén s mořskou 
vodou, sportovní hřiště, dětské hřiště, 
animace, hřiště pro plážový volejbal, 
tenisové kurty, vodní sporty dle míst-
ní nabídky.
POZNÁMKA pobytová taxa cca 1,5 
EUR/os./den - platí se na místě. 
SLEVY dítě do 2 let bez nároku na 
lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě do 12 
let se 2 dospělými - ZDARMA. Dru-
hé dítě do 6 let bez lůžka se 2 dospě-
lými - sleva 50 %. Dítě od 12 do 18 let 
se 2 dospělými - sleva 30 %. Dítě do 
7 let na základním lůžku s 1 dospělým 
- sleva 30 %. Dítě od 7 do 12 let na 
základním lůžku s 1 dospělým - sle-
va 20 %. Osoba od 12 let na přistýl-
ce - sleva 20 %. ZVLÁŠTNÍ SLEVY: 
při zakoupení pobytu na 7 nocí v ter-
mínu do 20.6. a od 5.9. vám poskyt-
neme mimořádnou slevu 15 % (slevu 
nelze kombinovat se slevou za včas-
ný nákup). Při zakoupení ubytová-
ní na 8 a více nocí v termínech poby-
tů do 20.6. a od 5.9. vám poskytneme 
mimořádnou slevu 5 % (lze kombino-
vat se slevou za včasný nákup). 
CENA ZAHRNUJE ubytování na vy-
braný počet nocí, snídani/polopenzi/
plnou penzi/All inclusive Light.
MOŽNOST DOKOUPENÍ ccestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu. Na vyžádání: lednice - 1 590 
Kč/týden.

POLOHA v blízkosti hotelu Miran, v klidné malé zátoce mezi olivovými a bo-
rovými háji, cca 1 km od centra městečka Pirovac, cca 12 km od města Vodice.
VYBAVENÍ v hotelu Miran - hotelová restaurace, coctail bar, snack bar, WI-FI 
ZDARMA, taneční terasa, TV místnost, parkování za poplatek - cca 6 EUR/den.
UBYTOVÁNÍ typ APT. 2(+1) - cca 32 m2, jedna 2lůžková ložnice, možnost 
přistýlky v denní místnosti, typ APT. 3(+1) - cca 34 m2, jedna 2lůžková ložnice 
s přistýlkou, možnost přistýlky v denní místnosti, typ APT. 4(+1) - cca 38 m2, 
dvě 2lůžkové ložnice a denní místnost s přistýlkou, typ APT. 4(+2) - cca 
48 m2, dvě 2lůžkové ložnice, možnost přistýlky pro dvě osoby v denní míst-
nosti, vždy denní místnost a vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC, SAT TV, bal-
kon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ vlastní, s možnos-
tí dokoupení snídaně/polopenze/pl-
né penze/All inclusive Light v hote-
lu Miran.
PLÁŽ přírodní, oblázkovo-kameni-
tá, cca 30 m, sprchy na pláži, lehátka 
a slunečníky na pláži za poplatek. 
SPORT venkovní bazén s mořskou 
vodou u hotelu Miran, sportovní hřiš-
tě, dětské hřiště, animace, hřiště pro 
plážový volejbal, tenisové kurty, vod-
ní sporty dle místní nabídky.
POZNÁMKA pobytová taxa cca 1,5 
EUR/os./den - platí se na místě. 
SLEVY dítě do 3 let bez nároku na 
lůžko - ZDARMA. Dítě do 12 let na 
přistýlce - ZDARMA. ZVLÁŠTNÍ SLE-
VY: při zakoupení pobytu na 7 nocí 
v termínu do 20.6. a od 5.9. vám po-
skytneme mimořádnou slevu 15 % 
(slevu nelze kombinovat se slevou za 
včasný nákup). Při zakoupení ubytová-
ní na 8 a více nocí v termínech poby-
tů do 20.6. a od 5.9. vám poskytneme 
mimořádnou slevu 5 % (lze kombino-
vat se slevou za včasný nákup). 
CENA ZAHRNUJE ubytování na 
vybraný počet nocí, spotřebu vo-
dy a energie, používání kuchyňského 
vybavení, výměnu ložního prádla 1x 
týdně, závěrečný úklid.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu, snídaní/polopenze/plné pen-
ze/ALL INCLUSIVE Light - ceny na-
leznete na www.ckvt.cz.

•  Přímo u pláže

 

 Pokoje pro 2 až 3 os. 
+ dítě do 6 let bez lůžka

  Strava: snídaně, polopenze,  
all inclusive light

  Nocí: 1 a více  
(nástupy denně)

 
  Letadlo: Ostrava (So)

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 6 890 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 12 let a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0153M

•  Ubytování v zeleni

 

  Apartmány pro 2 až 6 os. 
+ dítě do 3 let bez lůžka 
ZDARMA

  Strava: bez stravy, snídaně, 
polopenze, all inclusive light

  Nocí: 5 a více  
(nástupy denně)

 
  Letadlo: Ostrava (So)

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 3 590 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 12 let a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-01531

–30 % do 31. 12.
–20 % do 31. 1.
–15 % do 29. 2.
–10 % do 31. 3.

Sčítejte se slevou 5%  
na pobyty na 8 a více nocí ve 
vybraných termínech.

–30 % do 31. 12.
–20 % do 31. 1.
–15 % do 29. 2.
–10 % do 31. 3.

Sčítejte se slevou 5%  
na pobyty na 8 a více nocí ve 
vybraných termínech.
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CHORVATSKO – Vodice

Hotel OlympiaHotel Imperial Park

POLOHA renovovaný hotel Imperial Park se nachází v piniovém háji na okraji 
letoviska Vodice, cca 1 km od centra města.
VYBAVENÍ klimatizovaná restaurace, aperitiv bar, TV místnost, WI-FI ZDAR-
MA v lobby baru a na recepci, směnárna, výtah, sejf, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, balkonem, SAT TV, telefonem, 
s možností přistýlky. Pokoje označené SU (v hotelu Imperial Park) jsou nově 
rekonstruované klimatizované, s minibarem a fénem. Pokoje označené ST se 
nachází v druhé části hotelu (propojené tunelem). Pokoj typu 2+2 FAMILY má 
2 propojené 2 lůžkové pokoje.
STRAVOVÁNÍ snídaně, polopenze, plná penze, All inclusive Light - strava for-
mou bufetu. 
PLÁŽ oblázková, betonová plata, cca 100 m, sprchy na pláži.
SPORT vnitřní a venkovní bazén 
s mořskou vodou, dětský bazén, sau-
na, masáže, fitness, solárium, billi-
ard, hřiště pro míčové hry, dětské 
hřiště, tenisové kurty, animace, vod-
ní sporty. Vnitřní bazén mimo pro-
voz 1.6.-1.10.
POZNÁMKA pobytová taxa se platí 
na místě - cca 1,5 EUR/os./den. Par-
kování za poplatek - cca 6 EUR/den.
SLEVY SLEVY PRO POKOJ 2(+1): dí-
tě do 12 let na přistýlce - ZDARMA. 
Druhé dítě do 7 let bez nároku na lůž-
ko se stravou - ZDARMA. Druhé dí-
tě od 7 do 12 let bez nároku na lůž-
ko se stravou - sleva 50 %. Dítě 12-18 
let na přistýlce - sleva 30 %. Dítě do 
12 let s 1 dospělým - sleva 30 %. Do-
spělá osoba na přistýlce - sleva 20 %. 
SLEVY PRO POKOJ 2+2 FAMILY: dítě 
do 7 let na základním lůžku se 2 do-
spělými - sleva 30 %. Dítě od 7-12 let 
na základním lůžku se 2 dospělými - 
sleva 20 %.
CENA ZAHRNUJE ubytování a sní-
dani/polopenzi/plnou penzi/ služ-
by ALL INCLUSIVE LIGHT na vybraný 
počet nocí, polopenzi
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu.

POLOHA moderní hotel Olympia, vzdálený cca 500 m od centra Vodic.
VYBAVENÍ restaurace, plážová restaurace, plážový bar, aperitiv bar, bar 
u bazénu, lobby bar, směnárna, prodejna suvenýrů, kadeřnický a kosmetický 
salón, kongresový sál, výtah, terasa, parkoviště za poplatek.
UBYTOVÁNÍ nově zrekonstruované klimatizované 1-2lůžkové pokoje s mož-
ností přistýlky, se sprchou a WC, SAT TV, telefonem, WI-FI ZDARMA, miniba-
rem, fénem, sejfem. SUITE 2(+2) JUNIOR - 2lůžková ložnice a denní místnost 
s rozkládacím gaučem, balkon.
STRAVOVÁNÍ snídaně formou bufetu, polopenze - snídaně a večeře formou bufetu.
PLÁŽ oblázková s jemným štěrkem, částečně betonová, cca 100 m, sprchy na pláži.
SPORT venkovní a vnitřní bazén se sladkou vodou, lehátka a sluneční-
ky u bazénu ZDARMA (v omezeném 
množství), osušky u bazénu k zapůj-
čení ZDARMA, dětský bazén, teniso-
vé kurty, wellness a beauty centrum, 
masáže, fitness, sauna, animace pro 
děti, sportovní hřiště, stolní tenis, bil-
liard, pronájem kol, vodní sporty dle 
místní nabídky.
POZNÁMKA parkování za poplatek 
- cca 7 EUR/den, možnost parkování 
v garáži za poplatek cca 12 EUR/den 
- na vyžádání.
SLEVY dítě do 2 let bez nároku 
na lůžko a stravu - ZDARMA. SLE-
VY PRO POKOJ 2(+1): dítě do 6 let 
na přistýlce se 2 dospělými - ZDAR-
MA. Dítě od 6 do 13 let na přistýlce 
se 2 dospělými - sleva 50 %. Dítě do 
13 let na základním lůžku s 1 dospě-
lým - sleva 30 %. SLEVA PRO SUI-
TE 2(+2): dítě do 13 let na přistýlce 
- sleva 50 %. ZVLÁŠTNÍ SLEVY: při 
zakoupení pobytu min. na 3 noci 
v termínu 4.4.-4.5. vám poskytneme 
mimořádnou slevu 10 %. Slevu ne-
lze kombinovat s ostatními slevami. 
Osobám od 60 let poskytneme slevu 
10 % - slevu nelze kombinovat s mi-
mořádnou slevou.
CENA ZAHRNUJE ubytování, snída-
ni/polopenzi na vybraný počet nocí, 
pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Na vyžádání: dětská postýlka - 
cca 8 EUR/den - platba na místě.

•  Pěkné koupání

 

  Pokoje pro 2 až 4 os.

  Strava: snídaně, polopenze, 
plná penze, all inclusice light

  Nocí: 4 a více  
(nástupy denně)

 Letadlo: Ostrava (So)
  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 7 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 12 let a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0034I

•  Doporučujeme  
pro náročné

 

  Pokoje pro 2 až 4 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: snídaně, polopenze

  Nocí: 3 a více  
(nástupy denně)

 
 Letadlo: Ostrava (So)

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 9 890 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
 do 6 let a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0041O

–15 % do 31. 12.
–10 % do 31. 1.

Sčítejte se slevou 5%  
na pobyty na 8 a více nocí ve 
vybraných termínech.

–15 % do 31. 1.
–10 % do 31. 3.

pokoj SU
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Hotel Zora /Hotel Solaris Niko

CHORVATSKO – Šibenik-Solaris – Primoštěn

POLOHA rozsáhlý hotelový a sportovně-relaxační komplex Amadria Park, kte-
rý leží v zátoce obklopené borovým lesem cca 6 km od městečka Šibenik, je 
známý jako nejlépe vybavené středisko na Jadranu. Areál nabízí možnost širo-
kého sportovního a společenské vyžití. V resortu se nachází největší Aquapark 
v regionu - vstup za poplatek. 
VYBAVENÍ restaurace, aperitiv bary, terasy, WI-FI (za poplatek), směnárny, 
obchody se suvenýry.
UBYTOVÁNÍ centrálně klimatizované 2lůžkové pokoje, některé s možnos-
tí přistýlky pro dítě do 12 let, pokoj 2(+0) B-ATRIUM - 1lůžkový pokoj (13 m2) 
s francouzským lůžkem 140x190 cm pro 2 osoby, s malým balkonem, pokoj 
2(+2) B - 2lůžkový pokoj s rozkládacím gaučem pro 1-2 děti do 12 let, pokoje 
vždy se sprchou a WC, SAT TV, telefonem, minibarem, fénem. Další typy poko-
jů na www.ckvt.cz
STRAVOVÁNÍ snídaně formou bufe-
tu, s možností dokoupení večeří formou 
bufetu. 
PLÁŽ 4 km dlouhá „Bílá pláž“, obláz-
ková, písčitá, betonová plata.
SPORT bazén s mořskou vodou, le-
hátka a slunečníky u bazénu ZDARMA 
(v omezeném množství). Hoteloví hos-
té mají v ceně navíc vstup do fitness 
zóny ve Wellness Centru (u hotelu 
Ivan). V areálu jsou k dispozici teniso-
vé kurty, stolní tenis, animace, aerobic, 
plážový volejbal, minigolf, půjčovna 
kol, dětská hřiště, vodní sporty, pro dě-
ti – pirátský golf, turistický vláček.
POZNÁMKA pobytová taxa cca 1,35 
EUR/os./den - platí se na místě. Par-
kování za poplatek v termínu 1.7.-31.8. 
- 8 EUR/den, v ostatních termínech - 
5 EUR/den - platí se na místě. 
SLEVY SLEVY PRO POKOJ 2(+0) 
B: dítě do 3 let bez nároku na lůžko 
a stravu - ZDARMA. Dítě od 3 do 12 
let s 1 dospělým - sleva 40 %. SLEVY 
PRO POKOJ 2(+1) B: dítě do 12 let na 
přistýlce - ZDARMA. Dítě od 3 do 12 
let s 1 dospělým - sleva 40 %.SLEVY 
PRO POKOJ 2(+2) B: dítě do 3 let bez 
nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. 
Dítě do 12 let na přistýlce - ZDARMA. 
CENA ZAHRNUJE ubytování na vy-
braný počet nocí, snídani.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zájezdu.

POLOHA na zalesněném poloostrůvku Raduća, cca 300 m od centra měs-
ta Primošten. 
VYBAVENÍ restaurace, plážová restaurace, WI-FI na recepci a v aperitiv baru 
ZDARMA, směnárna, výtah, sejf za polatek cca 3 EUR/den, terasa. 
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2 lůžkové pokoje COMFORT***/PREMIER**** 
se sprchou a WC, balkonem, SAT TV, telefonem, fénem, s možností přistýl-
ky. Pokoje 2(+2) COMFORT - dvě 2lůžkové ložnice, typ 2(+2) PREMIER - 
dvě 2lůžkové ložnice, jedna s francouzským lůžkem (vhodným pro dvě děti), 
s francouzským oknem. Pokoje označené PREMIER - jsou vybaveny novějším 
zařízením, WI-FI ZDARMA, minibar, sejf, župan. 
STRAVOVÁNÍ snídaně, polopenze, plná penze - formou bufetu. 
PLÁŽ oblázková, cca 30-50 m, spr-
chy na pláži a lehátka a slunečníky na 
pláži za poplatek. 
SPORT venkovní bazén s mořskou 
vodou s uzavíratelnou kupolí, dět-
ský bazén, tenisové kurty, stolní te-
nis, minigolf, hřiště pro míčové hry, 
dětské hřiště, animace, vodní sporty, 
wellness centrum - masáže, aerobic, 
sauna, fitness. 
POZNÁMKA centrální klimatiza-
ce na pokojích je v provozu pouze 
v 7. a 8. měsíci, všechny pokoje ma-
jí stropní ventilátor. Parkování za po-
platek cca 5 EUR/den - platí se na 
místě. Pobytová taxa - cca 1,35 EUR/
os./den - platba na místě. 
SLEVY dítě do 12 let na přistýlce se 
2 dospělými - ZDARMA. Dítě do 12 
let na základním lůžku - sleva 30 %. 
Osoba od 12 let na přistýlce - sle-
va 10 %. ZVLÁŠTNÍ SLEVY: v termí-
nech do 6.6. a od 12.9. vám u pobytu 
na min. 7, 14 nocí poskytneme mi-
mořádnou slevu 15 %, tuto slevu ne-
lze kombinovat se slevou za včas-
ný nákup.
CENA ZAHRNUJE ubytování a po-
lopenzi/plnou penzi/snídani na vy-
braný počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovní 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Na vyžádání: dětská postýl-
ka - cca 6 EUR/den, lednička do po-
koje COMFORT - 5 EUR/den - platba 
na místě.

•  Výborná poloha
•  Doporučujeme

  Pokoje pro 1 až 4 os.

  Strava: snídaně, polopenze, 
plná penze

  Nocí: 4 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (denně),  
Ostrava (So)

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 6 999 Kč
os. /autem /7 nocí

   Dítě ZDARMA 
  do 12 let a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0044Z

•  Nejlépe vybavený 
resort v Chorvatsku

 Pokoje pro 1 až 4 os. 
+ dítě do 3 let bez lůžka

  Strava: snídaně, polopenze

  Nocí: 2 a více (nástupy denně)

  Letadlo: Ostrava (So)
  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 8 390 Kč
os. /autem /7 nocí

   Dítě ZDARMA 
  do 12 let a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0042N

–10 % do 29. 2. –30 % do 31. 12.
–25 % do 29. 2.

Platí pro vybrané termíny pobytů
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CHORVATSKO – Trogir

Hotel JadranApartmány Medena /

POLOHA apartmánové středisko v příjemném prostředí, umístěné ve svahu, v 
blízkosti hotelu Medena, obklopené subtropickou vegetací, cca 1 km od rybář-
ské vesnice Seget - Donji a cca 4 km západně od Trogiru.  
VYBAVENÍ v areálu - restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar, směnárna, 
sejf, TV místnost, terasa, market. 
UBYTOVÁNÍ 3* klimatizované apartmány, typ STANDARD APT. 2(+1) ST - jed-
na 2lůžková ložnice, denní místnost s rozkládacím gaučem (pro dítě do 12 let), 
typ APT. 4(+1) ST - dvě 2lůžkové ložnice, denní místnost s rozkládacím gaučem 
(pro dítě do 12 let), typ APT. 2(+2) ST PLUS, APT. 2(+2) SUP - jedna 2lůžková lož-
nice, denní místnost s rozkládacím gaučem (pro jednu dospělou osobu nebo dvě 
děti do 12 let), typ APT. 4(+2) ST PLUS, Apt. 2+2(+2) SUP - dvě 2lůžkové ložni-
ce, denní místnost s rozkládacím gaučem (pro jednu dospělou osobu nebo dvě 
děti do 12 let). Apartmány typu APT. ST PLUS jsou vybavené novějším zařízením. 
Apartmány označené SUP - nově reno-
vované 4* apartmány. Vždy vybavený 
kuchyň. kout, sprcha a WC, SAT TV, WI-
-FI, telefon, balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ vlastní, s možností do-
koupení snídaní a polopenze v cen-
trální restauraci - snídaně formou 
bufetu, večeře výběr ze 3 menu se sa-
látovým bufetem. 
PLÁŽ oblázkovo-kamenitá, betonová 
plata, cca 50-300 m, sprchy na pláži. 
SPORT tenisové kurty, stolní tenis, 
plážový volejbal, minigolf, billiard, 
pronájem kol, vodní sporty. V rámci 
NEPTUN KLUBU v období 13.6. - 5.9. 
animační program pro děti i dospělé  
v sousedním hotelu Medena.
POZNÁMKA parkování ZDARMA. 
Pobytová taxa - cca 1,5 EUR/os./den - 
platí se na místě. 
SLEVY dítě do 2 let bez nároku na 
lůžko - ZDARMA, dítě do 12 let na 
přistýlce - ZDARMA. Osoba na přistýl-
ce - ZDARMA. 
CENA ZAHRNUJE ubytování na 
vybraný počet nocí, spotřebu vody 
a energie, používání kuchyňského vy-
bavení, výměnu ložního prádla 1x týd-
ně, závěrečný úklid.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu, snídaní a polopenze - více na 
www.ckvt.cz

POLOHA nachází se v borovém háji cca 3 km od historické části Trogiru. Ho-
tel se skládá z hlavní hotelové budovy, čtyř třípatrových a jedné dvoupatro-
vého depandance. 
VYBAVENÍ restaurace s terasou s překrásným výhledem na moře, aperitiv 
bar (otevřen pouze v době podávání snídaní a večeří), TV místnost, WI-FI na 
recepci ZDARMA, sejf na recepci, parkoviště. 
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, fénem, telefo-
nem, SAT TV. Typ 2(+0) M-DEP je v přízemí a má vlastní terasu, typ 2(+1) BM-
-DEP - pokoj s terasou nebo balkonem a s možností přistýlky. Všechny pokoje 
se nachází v depandanci.
STRAVOVÁNÍ snídaně formou bufe-
tu, polopenze - snídaně a večeře for-
mou bufetu.
PLÁŽ betonová plata 30 m, přírod-
ní oblázková pláž cca 300 m, sprchy 
na pláži, lehátka a slunečníky na plá-
ži za poplatek.
SPORT venkovní bazén se sladkou 
vodou, dětský bazén, lehátka a slu-
nečníky u bazénu ZDARMA v omeze-
ném množství, vodní sporty dle míst-
ní nabídky.
POZNÁMKA parkoviště za poplatek 
cca 3,5 EUR/den - platí se na místě.
SLEVY dítě do 2 let bez nároku na 
lůžko a stravu - ZDARMA. dítě na 
přistýlce do 8 let ZDARMA. ZVLÁŠT-
NÍ SLEVY: termínech do 30.5. a od 
12.9. vám při zakoupení pobytu na 7 
nocí bude poskytnuta sleva 15 %, při 
pobytu na 10 nocí sleva 20 %, při po-
bytu na 14 nocí sleva 25 %. V termí-
nech 30.5.-12.9. vám při zakoupení 
pobytu na 14 nocí s nástupem v so-
botu bude poskytnuta sleva 15 %. 
Zvláštní slevy lze kombinovat se sle-
vou za včasný nákup, vyjma obdo-
bí 11.7.-15.8.
CENA ZAHRNUJE ubytování, snída-
ni/polopenzi na vybraný počet nocí, 
pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu. Dětská postýlka na vyžádá-
ní - ZDARMA.

•  Animační program

  Apartmány pro 2 až 6 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: bez stravy, snídaně, 
polopenze

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (denně),  
Ostrava (So)

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 2 990 Kč
os. /autem /7 nocí

   Dítě ZDARMA 
  do 12 let a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-00461

•  Doporučujeme  
pro páry

•  Přímo u pláže

  Pokoje pro 2 až 3 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: snídaně, polopenze

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (denně),  
Ostrava (So)

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 5 890 Kč
os. /autem /7 nocí

   Dítě ZDARMA 
  do 8 let a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0183J

–25 % do 31. 12.
–20 % do 29. 2.
–15 % do 31. 3.

Sčítejte se slevou 5 % na pobyty 
od 10 nocí

–20 % do 31. 12.
–15 % do 31. 1.
–10 % do 31. 3.

Sčítejte se slevou 15–25 %  
na pobyty 7 a více nocí

apartmán ST PLUS
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NEPTUN KLUBY
|  ZÁBAVA A RELAX PRO CELOU RODINU

|  PRO DĚTI
•  Animační program 

s českými animátory pro 
malé i větší děti

•  Tématická odpoledne plná 
her a aktivit

•  Atrakce, soutěže  
a Neptunův rodinný čtyřboj

•  Zábavné večery: dětské 
minidisco, karneval 
a talent show

• Volba boha Neptuna

•  Sportovní aktivity: fotbal, 
ping-pong, šipky

|  PRO DOSPĚLÉ
•  Ranní rozcvička 

a aqua aerobic

•  Výlety a poznávací procházky

•  Plážový volejbal, fotbal, ping-
pong

•  Společenské hry

•  Zábavné večery  
a volba boha Neptuna

Trogir

Hotel Medena 

   polopenze, All inclusive light 

  Autem /týden

  od 6 990 Kč/os.

Báječné prázdniny 
se smíchem, 

pohodou 
a sportováním!
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CHORVATSKO – Trogir

Hotel Medena

POLOHA hotel umístěn v příjemné středomořské vegetaci v lokalitě Seget Donji, cca 4 km severně od Trogiru. 
Svou polohou hotel přímo vybízí k procházkám podél moře směrem na východ do historického Trogiru (město 
na seznamu UNESCO) a naopak směrem na západ podél resortu apartmánů Medena a Vranjica Belvedere 
do městečka Seget Vranjica. Pro návštěvu Trogiru je možno využít také spojení pomocí „lodního taxi“, které 
vyplouvá v pravidelných intervalech přímo z pláže pod hotelem. 
VYBAVENÍ restaurace, plážová restaurace, pizzerie, kavárna, aperitiv bar, kongresový sál, směnárna, výtah, 
sejf, TV místnost, prodejna suvenýrů, terasa, parkoviště ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ  klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, balkonem, SAT TV, telefonem, lednicí, sejfem, 
fénem, WI-FI ZDARMA, s možností přistýlky. Pokoj typu 2(+2) - 
2lůžkový pokoj s jednou prostornější přistýlkou (rozkládací gauč 120x 
190 cm) vhodnou pro 2 děti do 12 let. Pokoje NEW jsou zcela nově 
zrekonstruovány a odpovídaji kategorii 4*. Pokoje jsou umístěny z boční 
strany hotelu a umožňují tak částečný výhled na moře i okolí hotelu. 
Pokoj typu Apt. 2(+2) BM-NEW se skládá z 2lůžkové ložnice a oddělené 
denní místnosti, má 2 balkóny s přímým výhledem na moře.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, nápoje za 
poplatek, All inclusive Light - plná penze formou bufetu, neomezená 
konzumace místních točených nápojů v době podávání obědů a večeří 
(voda, džus, pivo, víno).
PLÁŽ oblázková a částečně betonová, cca 200 m, sprchy na pláži.
SPORT venkovní bazén, masáže, 6 tenisových kurtů, stolní tenis, 
minigolf, biliard, hřiště pro míčové hry, dětské hřiště, plážový volejbal, 
dětský animační park na pláži (za poplatek), vodní sporty dle místní 
nabídky.
POZNÁMKA pobytová taxa - cca 1,4 EUR/os./den - platí se na místě. 
Bohatý animační program NEPTUN KLUB bude probíhat od 13.6. do 
5.9., v termínu 6.6.-13.6. a 5.9.-12.9. program AKTIVNÍ DOVOLENÁ 
50+. Po dohodě s recepcí - možnost využití tenisového kurtu od 12 do 
14 hodin ZDARMA.  
SLEVY PRO Pokoj 2(+0) BM: dítě do 7 let bez lůžka se stravou 
v pokoji se 2 dospělými - ZDARMA. Dítě do 7 let s 1 dospělým - sleva 
50 %, dítě 7-14 let s 1 dospělým - sleva 30 %. SLEVY PRO Pokoj 
2(+1) BM: dítě do 3 let bez lůžka a stravy - ZDARMA. Dítě do 12 let na 
přistýlce - ZDARMA, dítě 12-14 let na přistýlce - sleva 50 %. Osoba 
od 14 let na přistýlce - sleva 20 %. SLEVY PRO Pokoj 2(+2) BM: děti 
do 12 let na přistýlce - ZDARMA, děti 12-14 let na přistýlce - sleva 
50 %. Osoba od 14 let na přistýlce - sleva 20 %. SLEVY PRO Pokoj 
2(+2) BM-NEW: 1. dítě do 12 let na přistýlce v pokoji se 2 dospělými - 
ZDARMA, 2. dítě - sleva 50 %. Děti 12-14 let na přistýlce v pokoji se 2 
dospělými - sleva 50 % . Osoba starší 14 let na přistýlce - sleva 20 %. 
Dítě do 7 let s 1 dospělým - sleva 50 %, dítě 7-14 let s 1 dospělým - 
sleva 30 %. 
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, polopenzi/All 
inclusive Light.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu. 

•  Doporučujeme  
pro rodiny s dětmi

•  Animační program
•  Oblíbené letovisko

 

  Pokoje pro 2 až 4 os.

  Strava: polopenze,  
all inclusive light

  Nocí: 7 a více (So, St)
 

  Letadlo: Praha (St, So),  
Ostrava (So)

  Bus:  z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 6 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 12 let a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0047M

–15 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.

  V této lokalitě nabízíme také:  
Apartmány a domky Belvedere 
Více informací na ckvt.cz

pokoj typu NEW
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Hotel BrzetHotel Holiday Village Sagitta

CHORVATSKO – Lokva Rogoznica – Omiš

POLOHA komplex skládající se z hotelové budovy, apartmánů a bungalovů, 
cca 7 km od historického centra Omiše.
VYBAVENÍ recepce, restaurace, terasa, aperitiv bar, směnárna, obchod se 
suvenýry, sejf na recepci na vyžádání, WI-FI ZDARMA, taneční terasa, parko-
viště ZDARMA. V blízkosti - market, taverna.
UBYTOVÁNÍ hotelová budova - klimatizované 2lůžkové pokoje***, velikost 
20 m2, se sprchou a WC, SAT TV, telefonem, fénem, balkonem, WI-FI ZDARMA, 
některé s možností přistýlky, pokoje STANDARD - cca 18 m2, s francouzským 
lůžkem a nachází se v přízemí. Klimatizované apartmány*** - typ APT. 2(+2), 
cca 42 m2 - jedna 2lůžková ložnice, denní místnost s rozkládacím gaučem pro 
2 osoby, vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC, SAT TV, telefon, 2 balkóny. Klima-
tizované bungalovy** - na www.ckvt.cz. 
STRAVOVÁNÍ snídaně, polopenze - 
formou bufetu, služby All inclusive - 
plná penze formou bufetu, odpolední 
svačinka s kávou nebo čajem, míst-
ní alkoholické nápoje od 10:00 do 
23:00 a točené nealkoholické nápoje 
od 7:00 do 23:00.
PLÁŽ cca 20-80 m přírodní, obláz-
ková pláž dlouhá cca 600 m, vhodná 
pro děti, sprchy na pláži.
SPORT animace, hřiště pro míčo-
vé hry, 1-2x týdně živá hudba. Okolí 
vhodné pro windsurfing.
POZNÁMKA ubytování není vhodné 
pro osoby se sníženou pohyblivostí.
SLEVY dítě do 2 let bez náro-
ku na lůžko a stravu - ZDARMA. Dí-
tě do 7 let na přistýlce se 2 dospě-
lými - ZDARMA. Dítě od 7 do 12 let 
na přistýlce se 2 dospělými - sleva 
50 %. Dítě od 2 do 7 let s 1 dospělým 
v pokoji STANDARD - sleva 50 %. Dí-
tě od 7 do 12 let s 1 dospělým v poko-
ji STANDARD - sleva 30 %. Osoba od 
12 let na přistýlce se 2 dospělými - 
sleva 20 %.
CENA ZAHRNUJE ubytování, snída-
ní/polopenzi/All inclusive na vybraný 
počet nocí, pobytovou taxu. 
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu. Na vyžádání: dětská postýl-
ka - 5 EUR/den (nelze v pokoji STAN-
DARD).

POLOHA velmi oblíbený hotel pavilonového typu uprostřed borového háje, 
cca 1 km jižně od města Omiš, v bezprostřední blízkosti krásných oblázkových 
pláží. Pro své ideální podmínky ke koupání i pěšímu dosahu samotného centra 
Omiše je vyhledávaným místem pro trávení letní dovolené.
VYBAVENÍ klimatizovaná restaurace, sejf, terasa, parkoviště, WI-FI na recep-
ci ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, balkonem, te-
lefonem, lednicí a fénem, s možností přistýlky. 
STRAVOVÁNÍ polopenze/plná penze - snídaně formou bufetu, oběd a veče-
ře výběr ze 3 menu se salátovým bufetem a neomezenou konzumací nápojů 
v období 20.6.-19.9. (víno, džus a voda) v centrální restauraci.
PLÁŽ oblázková, cca 30 m, vhod-
ná pro děti.
SPORT vyžití dle místní nabídky.
POZNÁMKA klienti s autobusovou 
dopravou vystupují a nastupují na 
magistrále, vzdálené cca 350 m. Par-
kování ZDARMA. Pokoje typu 2(+1) 
jsou přednostně obsazovány 3 oso-
bami. Pobytová taxa cca 1,4 EUR/os./
den - platí se na místě.
SLEVY dítě do 2 let bez nároku na 
lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě do 
7 let bez lůžka v pokoji 2(+0) BM - 
ZDARMA. První dítě do 12 let se 2 do-
spělými v pokoji 2(+1) BM - ZDARMA. 
Druhé dítě do 12 let bez lůžka v poko-
ji 2(+1) BM se 2 dospělými a dítětem 
- sleva 50 %. Dítě do 12 let s 1 dospě-
lým - sleva 20 %. Osoba od 12 let se 2 
dospělými - sleva 20 %.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vy-
braný počet nocí, polopenzi, výlet lo-
dičkou po řece Cetině (pobyty 20.6.-
19.9.).
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu.

•  Nápoje v ceně

 

  Pokoje pro 2 až 3 os. 
+ dítě do 12 let bez lůžka

  Strava: polopenze,plná penze

  Nocí: 7 a více  
(nástupy St, So)

 
  Letadlo: Praha (St, So), 
Ostrava (So)

  Bus: z 50 míst v ČR (Pá),  
(Út: 7. 7., 28. 7., 18. 8.)

  Auto

od 6 490 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 12 let a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0048B

–25 % do 31. 12.
–20 % do 31. 1.
–15 % do 29. 2.
–10 % do 31. 3.

–20 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.

Platí pro vybrané termíny pobytů

V ceně pobytu výlet lodičkou po řece 
Cetině platí pro pobyty 20. 6.–19. 9.

  V této lokalitě nabízíme také: 
Apartmány v soukromí 
Více informací na ckvt.cz

•  Klidné prostředí

 Pokoje pro 2 až 4 os.  
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: snídaně, polopenze,  
all inclusive light

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (denně), 
Ostrava (So)

  Bus:  z 50 míst ČR (Pá)
  Auto

od 5 590 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 7 let a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0156S
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CHORVATSKO – Nemira

Vila InaApartmány Nevera  a Ante

POLOHA apartmány v malé osadě Nemira, cca 3 km od Omiše. 
VYBAVENÍ restaurace s terasou v přízemí objektu penzionu Nevera, WI-FI 
ZDARMA, parkoviště, v blízkosti - market.
UBYTOVÁNÍ  jednoduše zařízené klimatizované apartmány umístěné v ob-
jektu penzionu Nevera a apartmánového domu Ante Mamić (objekty umís-
těny vedle sebe). Apartmány Nevera se nachází v 1. patře a jsou orientovány 
z boku objektu a z jižní strany směrem k moři - typ STUDIO - 2lůžkový po-
koj se sprchou a WC, TV, vybavený malý kuchyň. kout, lednice, balkon, některé 
s možností přistýlky (rozkládací gauč), typ APT. 4(+0) - dvě dvoulůžkové lož-
nice a denní místnost, vždy vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC, TV, balkon. 
Apartmány Ante se nachází v 1.-3. patře a jsou orientovány z boku objektu 
a z jižní strany směrem k moři - typ 
STUDIO 2(+0) - 2lůžkový pokoj, typ 
APT. 3(+1) - 2lůžková ložnice a den-
ní místnost s rozkládacím gaučem 
vhodným pro 1 dosp. os. a dítě do 12 
let, typ APT. 4(+2) - dvě 2lůžkové 
ložnice a denní místnost s rozkláda-
cím gaučem (vhodným jako přistýlka 
pro 1-2 os.), vždy vybavený kuchyň. 
kout, sprcha a WC, TV, balkon nebo 
terasa. Apartmán typu APT. 4(+2) se 
nachází ve 3. patře, má mimořádně 
prostornou terasu nabízející krásný 
výhled na moře a letovisko Nemira.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně 
formou bufetu, večeře - výběr ze 3 
menu + polévka, salát, dezert.
PLÁŽ oblázková, vzdálená cca 300 
m. Přístup na pláž po schodech.
SPORT možnost sportovního vyžití 
dle místní nabídky.
POZNÁMKA apartmány jsou vy-
baveny starším zařízením - vhodné 
pro méně náročnou klientelu. Výmě-
na ručníků probíhá jednou za týden. 
Úklid apartmánů v průběhu pobytu 
si hosté zajišťují sami. S ohledem na 
přístup na pláž po schodech ubyto-
vání není vhodné pro osoby se sníže-
nou pohyblivostí. 
SLEVY pro děti na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vy-
braný počet nocí, polopenzi, pobyto-
vou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu.

POLOHA vila umístěna ve svahu v osadě Nemira, cca 4 km jižně od Omiše. 
VYBAVENÍ v blízkosti - restaurace, market, WI-FI v celé vile ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ klimatizované apartmány, typ APT. A4(+0) - jedna 2lůžková 
ložnice, denní místnost se 2 lůžky (rozkládací gauč), typ APT. A5(+0) a typ 
APT. B5(+0) - jedna 3lůžková ložnice, denní místnost se 2 lůžky (rozkláda-
cí gauč), vždy vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC, TV, terasa. Apartmán APT. 
A5(+0) je prostornější, s přímým výhledem na moře. K dispozici je společný 
venkovní krb na terase a parkování ZDARMA cca 100 m od vily.
STRAVOVÁNÍ vlastní, s možností stravování á la carte v blízké restauraci, 
vzdálené cca 100 m.
PLÁŽ oblázková, cca 100 m vhodná pro děti, přístup na pláž po schodech.
SPORT možnost sportovního vyžití dle místní nabídky.
POZNÁMKA možnost pronájmu vily 
pro skupinu max. 24 osob za zvýhod-
něných podmínek (část vily je obsa-
zována majitelem). Klienti s autobu-
sovou dopravou vystupují a nastupují 
sami na magistrále, vzdálené cca 
300 m. S ohledem na přístup na pláž 
po schodech ubytování není vhodné 
pro osoby se sníženou pohyblivostí. 
SLEVY dítě do 4 let bez nároku na 
lůžko - ZDARMA. Dítě do 12 let na 
5. lůžku v apartmánu APT. B5(+0) 
- v období 20.6.-4.7. a 29.8.-12.9. 
ZDARMA, v ostatních termínech sle-
va 50 %. 
CENA ZAHRNUJE ubytování na 
vybraný počet nocí, spotřebu vo-
dy a energie, používání kuchyňské-
ho vybavení, výměnu ložního prádla 
1x týdně, závěrečný úklid, pobyto-
vou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu.

•  Oblíbené letovisko

 

   Studia pro 2 až 3 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Apartmány pro 3 až 6 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: polopenze

  Nocí: 7 a 14 (nástupy So)
 

  Letadlo: Praha (So), 
Ostrava (So)

  Bus: z 50 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 4 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 6 let a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0048N, A

•  Klidná lokalita
•  Blízko pláže

 

  Apartmány pro 1 až 5 os. 
+ dítě do 4 let bez lůžka

  Strava: bez stravy

  Nocí: 7 a 14 (nástupy So)

  Bus: z 50 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 2 490Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA do 4 let
   bez lůžka a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-00491

–15 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.

Platí pro vybrané termíny pobytů

–20 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.

Platí pro vybrané termíny pobytů
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NEPTUN KLUBY
|  ZÁBAVA A RELAX PRO CELOU RODINU

|  PRO DĚTI
•  Animační program 

s českými animátory pro 
malé i větší děti

•  Tématická odpoledne plná 
her a aktivit

•  Atrakce, soutěže  
a Neptunův rodinný čtyřboj

•  Zábavné večery: dětské 
minidisco, karneval 
a talent show

• Volba boha Neptuna

•  Sportovní aktivity: fotbal, 
ping-pong, šipky

|  PRO DOSPĚLÉ
•  Ranní rozcvička 

a aqua aerobic

•  Výlety a poznávací procházky

•  Plážový volejbal, fotbal, ping-
pong

•  Společenské hry

•  Zábavné večery  
a volba boha Neptuna

Baška Voda

Rodinné bungalovy 

   All inclusive Light 

  Autem /týden

  od 6 990 Kč/os.

Báječné prázdniny 
se smíchem, 

pohodou 
a sportováním!
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Hotel Horizont

CHORVATSKO – Baška Voda 

POLOHA na kraji městečka Baška Voda, cca 300 m od centra. 
VYBAVENÍ restaurace, plážová restaurace, lounge bar Borik, 
restaurace a wine bar Matrioska, aperitiv bar, kongresový sál, 
kosmetický salón, kavárna s terasou, směnárna, terasa, WI-FI ZDARMA. 
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje s vanou nebo sprchou 
a WC, balkonem, SAT TV, telefonem, fénem, sejfem, minibarem, některé 
s možností přistýlky. Pokoje typu SU jsou prostornější a mají možnost 
přistýlky (rozkládací křeslo, vhodné pro dítě do 13 let). Pokoje typu 
2(+1) B-JS-ST mají 2lůžkovou ložnici a denní místnost s rozkládacím 
gaučem a typ 2(+2)B-JS-SU - 2lůžková ložnice a denní místnost se 
dvěma rozkládacími gauči. 
STRAVOVÁNÍ snídaně a večeře formou bufetu, 1x týdně galavečeře. 
PLÁŽ oblázková, cca 50 m, sprchy, lehátka a slunečníky na pláži za 
poplatek. 
SPORT venkovní a vnitřní bazén se sladkou vodou (venkovní bazén 
v provozu od 1.5.-1.10.), wellness centrum, sauna (finská, bio, ruská, 
turecká, slaná), ZDARMA vstup do světa saun do 1.6. a od 28.9., 
whirlpool, masáže, fitness ZDARMA, v blízkosti – tenisové kurty, 
půjčovna kol, vodní sporty. 
POZNÁMKA parkování za poplatek cca 5 EUR/den. V období 13.6.-
5.9. je pro Vás připraven animační program NEPTUN KLUBU, v cca 
300 m vzdálených rodinných bungalovech Baška Voda.
SLEVY dítě do 2 let bez lůžka se stravou - ZDARMA. SLEVY PRO 
POKOJ 2(+0): dítě do 8 let s 1 dospělým v období: do 16.5. a od 26.9. 
- sleva 50 %, 16.5.- 30.5. a 12.9.-26.9. - sleva 40 %, 30.5.-12.9. - 
sleva 30 %. Dítě od 8 do 13 let s 1 dospělým v období: do 16.5. a od 
26.9. - sleva 40 %, 16.5.- 30.5. a 12.9.-26.9. - sleva 30 %, 30.5.-12.9.. 
- sleva 20 %. SLEVY PRO POKOJ 2(+1): dítě do 8 let se 2 dospělými 
- ZDARMA. Dítě od 8 do 13 let se 2 dospělými v období: do 16.5. a od 
26.9. - sleva 70 %, 16.5.- 30.5. a 12.9.-26.9. - sleva 60 %, 30.5.-
12.9. - sleva 50 %. Osoba od 13 let na přistýlce v pokoji 2+1 B-JS-St 
- sleva 20 %. SLEVY PRO POKOJ 2(+2): dítě do 8 let na 1. přistýlce - 
ZDARMA. Dítě od 8 do 13 let na 1. nebo 2. přistýlce v období: do 16.5. 
a od 26.9. - sleva 70 %, 16.5.- 30.5. a 12.9.-26.9. - sleva 60 %, 30.5.-
12.9. - sleva 50 %. Dítě do 8 let na 2. přistýlce - v období: do 16.5. a od 
26.9. - sleva 80 %, 16.5.- 30.5. a 12.9.-26.9. - sleva 70 %, 30.5.-12.9. 
- sleva 60 %. Osoba od 13 let na přistýlce - sleva 20 %. ZVLÁŠTNÍ 
SLEVY: termínech do 30.5. a od 12.9. vám při zakoupení pobytu na 7 
nocí bude poskytnuta sleva 15 %, při pobytu na 10 nocí sleva 20 %, 
při pobytu na 14 nocí sleva 25 %. V termínech 30.5.-20.6. a 29.8.-
26.9. vám při zakoupení pobytu na 14 nocí s nástupem v sobotu bude 
poskytnuta sleva 15%. Zvláštní slevy lze kombinovat se slevou za 
včasný nákup výjma období 30.5.-20.6. a 29.8.-26.9.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, polopenzi, 
pobytovou taxu. 
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu. Zapůjčení dětské postýlky na vyžádání - ZDARMA.

•  Přímo u pláže

•  Doporučujeme  
pro náročné

•  Animační program

•  Zábava na dosah

•  Výborná kuchyně

•  Velmi oblíbené místo

 

 

  Pokoje pro 2 až 4  os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: polopenze

  Nocí: 7 a více  
(nástupy So, pokoje ST denně)

 
  Letadlo: Praha (denně), 
Ostrava (So)

  Bus: z 50 míst v ČR (Pá),  
(Út: 7. 7., 28. 7., 18. 8.)

  Auto

od 7 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 8 let a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0054H

  V této lokalitě nabízíme také:  
Apartmány Urania 
Více informací na ckvt.cz

–20 % do 31. 12.
–15 % do 31. 1.
–10 % do 31. 3.

Sčítejte se slevou 15–25 %  
na pobyty 7 a více nocí
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Rodinné bungalovy Baška Voda

CHORVATSKO – Baška Voda

POLOHA patrové bungalovy umístěné v příjemné zeleni s ideální 
polohou, cca 500 m od centra Bašky Vody, v turistickém komplexu 
Uranija. 
VYBAVENÍ klimatizovaná restaurace, směnárna, sejf (za poplatek 
cca 7 HRK/den), snack bar, prostor pro semináře, v období od 13.6. 
do 5.9. animační program NEPTUN KLUBU, v termínu 6.6.-13.6. 
a 5.9.-12.9. program AKTIVNÍ DOVOLENÁ 50+, terasa (3x týdně živá 
hudba), WI-FI na recepci ZDARMA. 
UBYTOVÁNÍ 2 a 3lůžkové pokoje se sprchou a WC, TV, balkonem 
nebo terasou, pokoje označené K mají navíc klimatizaci a ledničku. 
V každém bungalovu jsou umístěny celkem čtyři pokoje stejného 
typu, každý se zcela samostatným vstupem. 
STRAVOVÁNÍ formou ALL INCLUSIVE Light - plná penze formou 
bufetu, neomezená konzumace místních točených nápojů (pivo, 
víno, voda, džus) v době podávání oběda a večeře, welcome drink při 
příjezdu. 
PLÁŽ oblázková, cca 50-100 m, vhodná pro děti. 
SPORT v blízkosti - tenisové kurty, hřiště pro míčové hry, minigolf, 
vodní sporty. 
POZNÁMKA služba ALL INCLUSIVE Light dále zahrnuje možnost 
využívání minigolfu a tenisového kurtu u hotelu Horizont (v čase 
12:00 - 14:00) - nutno předem rezervovat na recepci. Parkování 
za poplatek - cca 60 HRK/den. Pokoje 3(+0) B jsou přednostně 
obsazovány 3 osobami. Nástupní den středa je možný pouze 
v kombinaci s autobusovou či leteckou dopravou, případně na 
vyžádání v CK.
SLEVY PRO POKOJ 2(+0): dítě do 7 let bez lůžka - ZDARMA. Dítě 
do 12 let na 2. lůžku - sleva 20 %. Dítě od 12 do 18 let na 2. lůžku 
- sleva 10 %. SLEVY PRO POKOJ 3(+0): dítě do 12 let na 3. lůžku - 
ZDARMA. Dítě do 7 let bez lůžka - ZDARMA. Dítě 12-18 let na 3. lůžku 
- sleva 50 %. Osoba od 18 let na 3. lůžku - sleva 10 %. Dítě do 12 let 
na 2. lůžku - sleva 20 %. Dítě 12-18 let na 2. lůžku - sleva 10 %.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, All inclusive 
Light, pobytovou taxu. 
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu.
NAPSALI NÁM: Dovolená splnila naše očekávání, zejména příznivou 
cenou, vynikající stravou, vzorným úklidem a domácím prostředím 
a proto se do bungalovů Neptun rádi vrátíme. Byli jsme tam již 8x, 
někteří klienti již 22x. I.S.

•  Doporučujeme  
pro rodiny s dětmi

• Animační program

• Oblíbené letovisko

• Přímo u pláže

• Výborná poloha

• Zábava na dosah

• Ubytování v zeleni

 

  Pokoje pro 1 až 3 os. 
+ dítě do 7 let bez lůžka

  Strava: all inclusive

  Nocí: 7 a více  
(nástupy So, St)

  Letadlo: Praha (St, So), 
Ostrava (So)

  Bus: z 50 míst v ČR (Pá),  
(Út: 7. 7., 28. 7., 18. 8.)

  Auto

od 6 990Kč
os. /autem /7 nocí

 Dítě ZDARMA 
          do 12 let a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0054U

–20 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.

Platí pro vybrané termíny pobytů

  V této lokalitě nabízíme také:  
vybrané Apartmány a pokoje Baška 
Voda. Více informací na ckvt.cz
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CHORVATSKO – Baška Voda

Grand Hotel Slavia

POLOHA příjemný zrekonstruovaný hotel ve vintage stylu se nachází v cen-
tru Bašky Vody. 
VYBAVENÍ  recepce, restaurace, aperitiv bar, italská restaurace „Del Posto“ 
s terasou, směnárna, WI-FI na recepci ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ  klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, mini-
barem, telefonem, fénem, sejfem, WI-FI ZDARMA, některé s možností přistýl-
ky. Pokoj 2(+2) CO - 2lůžková ložnice s možností 2 přistýlek (rozkládací 
gauč). Pokoje označené PREM jsou orientovány na mořskou stranu.
STRAVOVÁNÍ snídaně formou bufetu, polopenze - snídaně formou bufetu, 
večeře - hlavní chod výběr ze 3 menu + formou bufetu studené a teplé před-
krmy, saláty, dezerty.
PLÁŽ  oblázková, cca 20 m, vstup 
přes místní komunikaci, sprchy na 
pláži, lehátka a slunečníky na pláži  
za poplatek.
SPORT  Fontana Spa - vnitřní ba-
zén se sladkou vodou, vířivka, fitness 
(ZDARMA), kosmetický a kadeřnic-
ký salón, masáže, sauna, v blízkosti - 
tenisové kurty, sportovní hřiště, půj-
čovna kol, vodní sporty 
POZNÁMKA parkování za poplatek 
cca 5 EUR/den (u hotelu Horizont). 
Vstup do saunového světa v období 
do 30.5. a od 26.9. - ZDARMA.
SLEVY pro děti na ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vy-
braný počet nocí, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Na vyžádání: dětská postýlka 
(cca 4 EUR/ den) - platba na místě.

•   Doporučujeme pro 
náročné

•   Blízko pláže a centra

  Pokoje pro 2 až 4 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: snídaně, polopenze

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (denně),  
Ostrava (So)

  Bus: z 50 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 9 490 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 8 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0054J

–15 % do 31. 1.
–10 % do 31. 3.

Vila Marić

POLOHA moderní, komfortní vila se nachází ve svahu na rozmezí Bašky  
Vody a Brely. 
VYBAVENÍ ve vzdálenosti cca 500 m - market, restaurace, kavárny. 
UBYTOVÁNÍ prostorné klimatizované apartmány: typ STUDIO 2(+0) - 2lůž-
ková ložnice, typ APT. 4(+1) - jedna 2lůžková ložnice, denní místnost se 2 lůž-
ky (rozkládací gauč), s možností přistýlky, vždy vybavený kuchyň. kout, sprcha 
a WC, SAT TV, balkon. Z většiny apartmánů nádherný výhled na letovisko Baš-
ka Voda. Místo pro parkování je k dispozici přímo u vily ZDARMA. Na vyžádání 
možno za poplatek (cca 10 EUR/den) 
zajistit parkování v garáži. 
STRAVOVÁNÍ vlastní. 
PLÁŽ  oblázková, cca 200 m, vhodná 
pro děti. Přístup na pláž po schodech. 
SPORT vyžití dle místní nabídky. 
POZNÁMKA na jeden apartmán 
je vyhrazeno jedno parkovací mís-
to u vily. Hosté mohou využívat pro-
gram Neptun klubu v Rodinných bun-
galovech Baška Voda, vzdálených cca 
1,5 km. S ohledem na přístup na pláž 
po schodech ubytování není vhodné 
pro osoby se sníženou pohyblivostí. 
SLEVY dítě do 3 let bez nároku na 
lůžko - ZDARMA.
CENA ZAHRNUJE ubytování na 
vybraný počet nocí, spotřebu vody 
a energie, používání kuchyňského vy-
bavení, výměnu ložního prádla 1x týd-
ně, závěrečný úklid, pobytovou taxu. 
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu.

•  Oblíbené letovisko
•  Blízko pláže
•  Výhodná cena

 

   Studia pro 2 os. 
+ dítě do 3 let bez lůžka

  Apartmány pro 2 až 5 os. 
+ dítě do 3 let bez lůžka 

  Strava: bez stravy

  Nocí: 7 a 14 (nástupy So)
 

  Letadlo: Praha (So), 
Ostrava (So)

  Bus: z 50 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 2 990Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA do 3 let bez
          lůžka a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-01401

–20 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.

Platí pro vybrané termíny pobytů
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NEPTUN KLUBY
|  ZÁBAVA A RELAX PRO CELOU RODINU

|  PRO DĚTI
•  Animační program 

s českými animátory pro 
malé i větší děti

•  Tématická odpoledne plná 
her a aktivit

•  Atrakce, soutěže  
a Neptunův rodinný čtyřboj

•  Zábavné večery: dětské 
minidisco, karneval 
a talent show

• Volba boha Neptuna

•  Sportovní aktivity: fotbal, 
ping-pong, šipky

|  PRO DOSPĚLÉ
•  Ranní rozcvička  

a aqua aerobic

•  Výlety a poznávací procházky

•  Plážový volejbal, fotbal, ping-
pong

•  Společenské hry

•  Zábavné večery  
a volba boha Neptuna

Promajna

Pavilon Dukić 
B

   bez stravy 
  Autem /týden

  od 2 490 Kč/os.

Báječné prázdniny 
se smíchem, 

pohodou 
a sportováním!
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CHORVATSKO – Promajna

Pavilon Dukić A

POLOHA pavilony DUKIĆ se nachází v letovisku Promajna cca 
3 km jižně od letoviska Baška Voda, cca 1,5 km od Baško Polje 
a cca 7 km severně od města Makarska. Poloha pavilonů přímo 
vybízí k příjemným procházkám podél moře do výše zmíněných 
turistických letovisek.
VYBAVENÍ Promajna je ideálním místem ke strávení příjemné 
dovolené, nabízející několik restaurací, plážových barů, obchůdků, 
market, WI-FI na terase restaurace ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ menší 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, lednicí, TV 
a balkonem. Pokoje nemají kuchyňský kout.
STRAVOVÁNÍ vlastní nebo formou polopenze nebo plné penze. 
Polopenze: snídaně formou bufetu, večeře výběrem ze 3 menu, nápoj 
k večeři - 2 dl piva nebo vína nebo džusu nebo minerální vody. U plné 
penze navíc oběd výběrem ze 3 menu, nápoj k obědu. Stravování 
probíhá v centrální restauraci. 
PLÁŽ  oblázková, vhodná pro děti, cca 150 m. Na pláži jsou 
k dispozici sprchy, kabinky, WC, lehátka - za poplatek.
SPORT možnost zapůjčení skútrů i kol, parasailing, zapůjčení 
šlapadel apod. V blízkosti veřejné multifunkční hřiště.
POZNÁMKA úklid pokojů v průběhu pobytu si klienti provádějí 
sami. Animační program NEPTUN KLUBU bude probíhat od 13.6. 
do 5.9. a v termínu 30.5. - 13.6. a 5.9. - 19.9. – program AKTIVNÍ 
DOVOLENÁ 50+. Nástupní den středa je možný pouze v kombinaci 
s autobusovou či leteckou dopravou. Klienti se po příjezdu hlásí 
delegátce, která je zde přítomná. Pavilony Dukić nemají recepci. Na 
vyžádání pobyt s malým psem za poplatek cca 10 EUR/den.
SLEVY dítě do 12 let bez lůžka se 2 dosp. - ZDARMA, dítě do 12 let 
s 1 dospělým - sleva 10 %.
CENA ZAHRNUJE ubytování, polopenzi/plnou penzi/bez stravy na 
vybraný počet nocí, pobytovou taxu. 
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu.
NAPSALI NÁM: S pobytem jsme byli velmi spokojeni, ubytování 
skromnější, ale dostačující, klidné, jídlo velmi dobré, pláže čisté jako 
i celá Promajna a okolí, bohatá nabídka výletů, celkově jsme byli 
velmi spokojeni. Místo vhodné zejména pro rodiny s dětmi, které zde 
mají svůj program. J.S.

•   Animační program
•   Doporučujeme  
pro rodiny s dětmi

•   Nápoj v ceně
•   Blízko pláže
•   Oblíbené letovisko
•   Výhodná cena
•   Pěkné koupání
•   Výborná poloha

  Pokoje pro 2 os. 
+ dítě do 12 let bez lůžka

  Strava: bez stravy, polopenze, 
plná penze

  Nocí: 7 a více (nástupy So, St)
 

  Letadlo: Praha (So, St),  
Ostrava (So)

  Bus: z 50 míst v ČR  (Pá),  
(Út: 7. 7., 28. 7., 18. 8.) 

  Auto

od 2 490 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 12 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0101A

–15 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.

  V blízkosti nabízíme také: 
Baško Polje, Hotel a Depandance Alem 
Více informací na ckvt.cz
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Pavilon Dukić B

CHORVATSKO – Promajna

POLOHA pavilony DUKIĆ se nachází v letovisku Promajna cca 3 km jižně od letoviska Baška Voda, cca 1,5 
km od Baško Polje a cca 7 km severně od města Makarska. Poloha pavilonů přímo vybízí k příjemným pro-
cházkám podél moře do výše zmíněných turistických letovisek. 
VYBAVENÍ Promajna je ideálním místem ke strávení příjemné dovolené, nabízející několik restaurací, plážo-
vých barů, obchůdků, market, WI-FI na terase restaurace ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ prostornější 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, lednicí, TV a balkonem, s možností přistýlky 
(rozkládací lehátko vhodné pro děti do 12 let). Pokoje jsou orientovány na pohoří Biokovo a nemají kuchyň. 
kout. Apartmány pavilonu B - typ APT. 2+2 B - jedna 2lůžková ložnice, denní místnost s rozkládacím gau-
čem pro 2 osoby, typ APT. 5(+2) - jedna 2lůžková ložnice, jedna 3lůžková ložnice, denní místnost s možností 
až 2 přistýlek (rozkládací gauč), vždy vybavený kuchyň. kout, sprcha 
a WC, TV, balkon nebo terasa. APT. A5(+2) - apartmán je orientova-
ný na moře a je prostornější, APT. B5(+2) - apartmán je orientovaný 
na pohoří Biokovo. Na místě možnost dokoupení mobilní klimatizace 
v pavilonu Dukić B (není k dispozici pro všechny ubytovací jednotky) 
za doplatek 10 EUR/den. 
STRAVOVÁNÍ vlastní nebo formou polopenze nebo plné penze. Po-
lopenze: snídaně formou bufetu, večeře výběrem ze 3 menu, nápoj 
k večeři - 2 dl piva nebo vína nebo džusu nebo minerální vody. U pl-
né penze navíc oběd výběrem ze 3 menu, nápoj k obědu. Stravování 
probíhá v centrální restauraci. 
PLÁŽ  oblázková, vhodná pro děti, cca 150 m. Na pláži jsou k dispo-
zici sprchy, kabinky, WC, lehátka - za poplatek.
SPORT možnost zapůjčení skútrů i kol, parasailing, zapůjčení šlapa-
del apod. V blízkosti veřejné multifunkční hřiště.
POZNÁMKA úklid pokojů v průběhu pobytu si klienti provádějí sa-
mi. Animační program NEPTUN KLUBU bude probíhat od 13.6. do 
5.9. a v termínu 30.5. - 13.6. a 5.9. - 19.9. – program AKTIVNÍ DOVO-
LENÁ 50+. Klienti se po příjezdu hlásí delegátce, která je zde pří-
tomná. Pavilony Dukić nemají recepci.  
SLEVY PRO POKOJ 2(+1): dítě do 3 let bez lůžka a stravy - ZDAR-
MA. Dítě do 12 let na přistýlce v období: do 27.6. a od 29.8. - ZDAR-
MA, 27.6.-29.8. - sleva 70 %. Osoba od 12 let na přistýlce - sleva 
30 %. Dítě do 12 let s 1 dospělým - sleva 10 %. SLEVY PRO APART-
MÁNY: dítě do 3 let bez lůžka - ZDARMA. RODINNÁ CENA 2+2: platí 
pro 3 osoby a dítě do 12 let v apartmánu APT. 2+2 B v pavilonu Dukić 
B na bázi polopenze. Na rodinnou cenu nelze uplatnit slevu za včas-
ný nákup ani slevu věrného zákazníka. 
CENA ZAHRNUJE POKOJE - ubytování, polopenzi/plnou pen-
zi/bez stravy na vybraný počet nocí, pobytovou taxu. APARTMÁNY 
- ubytování, polopenzi/bez stravy na vybraný počet nocí, spotřebu 
vody a energie, používání kuchyňského vybavení, výměnu ložního 
prádla 1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu, polopenze - 3 300 Kč/os./týden, plné penze - 5 300 Kč/
os./týden. V případě dokoupení polopenze/plné penze pro všechny 
osoby v apartmánu APT. 5(+2), má dítě do 12 let na 6. a 7. lůžku po-
lopenzi/plnou penzi - ZDARMA.

•   Animační program

  Pokoje pro 2 až 3 os. 
+ dítě do 3 let bez lůžka

  Apartmány pro 4 až 7 os. 
+ dítě do 3 let bez lůžka

  Strava: bez stravy, možnost-
polopenze, plná penze

  Nocí: 7 a více (nástupy So, St)
 

  Letadlo: Praha (So, St),  
Ostrava (So)

  Bus: z 50 míst v ČR (Pá),  
(Út: 7. 7., 28. 7., 18. 8.) 

  Auto

od 2 490 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 12 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0101B

–15 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.

   V blízkosti nabízíme také: 
Baško Polje, klimatizované domky 
Více informací na ckvt.cz
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CHORVATSKO – Promajna 

Pavilon Dukić C

POLOHA oblíbený apartmánový pavilon se nachází v letovisku 
Promajna cca 3 km jižně od letoviska Baška Voda. 
VYBAVENÍ několik restaurací, plážových barů, obchůdků, market, 
WI-FI na terase restaurace ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ klimatizované apartmány, typ - STUDIO A2(+0) 
B s balkonem, STUDIO B2(+0) bez balkonu - 2lůžkový pokoj 
s vybaveným kuchyň. koutem, sprcha a WC, TV. Apartmány typu 
APT 2+1(+1) a 2+2 - 2lůžkový pokoj, denní místnost s rozkládacím 
gaučem (vhodným především pro 2 děti) a vybaveným kuchyň. 
koutem, sprcha, WC, TV. Apartmán typu APT 2+1(+1) T se nachází 
v přízemí, orientován na severní stranu, s denní místností bez okna 
a posezením na terase. Tento apartmán stačí obsadit 3 osobami. 
Apartmán typu 2+2 T se také nachází v přízemí, je orientován na 
jižní stranu a má k dispozici posezení na terase. Apartmány typu 
APT 2+2 B a APT 2+2 B EXTRA jsou umístěny v 1. a 2. patře, mají 
k dispozici balkón. APT 2+2 B EXTRA má největší balkón s přímým 
výhledem na moře.
STRAVOVÁNÍ vlastní, s možností dokoupení polopenze nebo plné 
penze. Polopenze: snídaně formou bufetu, večeře výběrem ze 3 
menu, nápoj k večeři - 2 dl piva nebo vína nebo džusu nebo minerální 
vody. Stravování probíhá v cca 50 m vzdálené centrální restauraci.
PLÁŽ  oblázková, vhodná pro děti, cca 100 m. Na pláži jsou 
k dispozici sprchy, kabinky, WC, lehátka - za poplatek.
SPORT možnost zapůjčení skútrů i kol, parasailing, zapůjčení 
šlapadel apod. V blízkosti veřejné multifunkční hřiště. 
POZNÁMKA úklid apartmánů v průběhu pobytu si klienti provádějí 
sami. Animační program NEPTUN KLUBU bude probíhat od 13.6. 
do 5.9. a v termínu 30.5.-13.6. a 5.9.-19.9. – program AKTIVNÍ 
DOVOLENÁ 50+. Nástupní den středa je možný pouze v kombinaci 
s autobusovou či leteckou dopravou. Klienti se po příjezdu na 
pobytové místo hlásí u delegátky v pavilonu Dukić A, pavilony Dukić 
nemají recepci. 
SLEVY dítě do 3 let bez lůžka - ZDARMA. RODINNÁ CENA 2+2: 
platí pro 3 osoby a dítě do 12 let v Apt. 2+2 B na bázi polopenze. 
Na rodinnou cenu nelze uplatnit slevu za včasný nákup ani slevu 
věrného zákazníka.
CENA ZAHRNUJE ubytování, polopenzi/bez stravy na vybraný 
počet nocí, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského 
vybavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, 
pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, polopenze – 3 300 Kč/os./týden, plné penze – 5 300 
Kč/os./týden.

•   Animační program

•   Doporučujeme pro 
rodiny s dětmi

•   Nápoj v ceně

•   Blízko pláže

•   Oblíbené letovisko

•   Výborná poloha

  Studia pro 2  os. 
+ dítě do 3 let bez lůžka

  Apartmány pro 3 až 4 os. 
+ dítě do 3 let bez lůžka

  Strava: bez stravy, možnost-
polopenze, plná penze

  Nocí: 7 a více (nástupy So, St)
 

  Letadlo: Praha (So, St),  
Ostrava (So)

  Bus: z 50 míst v ČR (Pá),  
(Út: 7. 7., 28. 7., 18. 8.) 

  Auto

od 2 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA do 3 bez lůžka 
a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0101C

–15 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.

  V blízkosti nabízíme také: 
Makarska, Apartmány Neva 
Více informací na ckvt.cz
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Hotel Bluesun MaestralHotel Bluesun Marina

CHORVATSKO – Brela

POLOHA moderní hotel obklopený borovým hájem, cca 600 m od centra 
města, na samém břehu moře, u krásných oblázkových pláží.
VYBAVENÍ restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar, směnárna, TV míst-
nost, terasa, WI-FI ZDARMA, výtah, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 1-2lůžkové pokoje se sprchou a WC, balkonem, 
SAT TV, WI-FI ZDARMA, telefonem, sejfem, fénem, minibarem. Pokoje ozna-
čené SU jsou s možností přistýlky. Typ 2(+3) FAMILY - klimatizovaný 2lůžko-
vý pokoj s rozkládacím gaučem a pokoj s francouzským lůžkem (140 cm), max 
obsazenost pokoje 3 dosp. os.+ 1 dítě 
nebo 2 dosp. os.+ 3 děti.
STRAVOVÁNÍ snídaně a polopenze 
formou bufetu.
PLÁŽ  z jemných oblázků, stíně-
ná borovicemi, cca 50 m, přístup na 
pláž po schodech, sprchy na pláži 
ZDARMA.
SPORT fitness, sauna, masáže, so-
lárium, animace. V blízkosti teniso-
vé kurty.
SLEVY dítě do 2 let bez nároku na 
lůžko a stravu - ZDARMA. Slevy pro 
pokoj 2(+0) dítě od 2 do 7 let bez 
lůžka se stravou se 2 dospělými - 
ZDARMA. Dítě do 14 let na základním 
lůžku s 1 dospělým - sleva 20 %. 
Slevy pro pokoj 2(+1), 2(+3): dítě od 
2 do 14 let se 2 dospělými - ZDAR-
MA. Osoba od 14 let na přistýlce 
- sleva 20 %. ZVLÁŠTNÍ SLEVY: při 
zakoupení pobytu v termínech 9.5.-
16.5. a 30.5.-6.6. vám poskytneme 
mimořádnou slevu 15 % - nelze kom-
binovat se slevou za včasný nákup. 
CENA ZAHRNUJE ubytování a sní-
dani/polopenzi na vybraný počet 
nocí, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Na vyžádání: dětská postýlka 
(cca 10 EUR/den) - platba na místě.

POLOHA hotel obklopený borovým hájem, cca 500 m od centra města, na 
samém břehu moře, u krásných oblázkových pláží.
VYBAVENÍ restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar, směnárna, TV míst-
nost, WI-FI ZDARMA, terasa, výtah, parkoviště ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje s vanou a WC, balkonem, SAT 
TV, WI-FI ZDARMA, telefonem, sejfem, fénem, minibarem, pokoje SU jsou 
s možností přistýlky.
STRAVOVÁNÍ snídaně, polopenze - 
snídaně a večeře formou bufetu.
PLÁŽ  z jemných oblázků, stíněná 
borovicemi, cca 50 m, přístup na pláž 
po schodech, sprchy na pláži.
SPORT venkovní bazén se slad-
kou vodou, minigolf, hřiště pro míčo-
vé hry, dětské hřiště, tenisové kurty, 
stolní tenis, animace, vodní sporty, 
půjčovna kol.
SLEVY dítě do 2 let bez nároku na 
lůžko a stravu - ZDARMA. dítě od 
2 do 7 let bez lůžka se stravou se 2 
dospělými v pokoji ST ZDARMA. Dítě 
od 2 do 14 let se 2 dospělými - sleva 
50 %. Děti do 14 let s 1 dospělým 
- sleva 20 %. Osoba od 14 let se 2 
dospělými - sleva 20 %. 
CENA ZAHRNUJE ubytování a sní-
dani/polopenzi na vybraný počet 
nocí, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Na vyžádání: dětská postýlka 
(cca 10 EUR/den) - platba na místě.

  V této lokalitě nabízíme také: 
Apartmány Astra a Pinia 
Více informací na ckvt.cz

•   Doporučujeme  
pro rodiny s dětmi

•   Přímo u pláže
•   Klidné prostředí

 

 Pokoje pro 1 až 5 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: snídaně, polopenze

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (denně), 
Ostrava (So)

  Bus: z 50 míst v ČR (Pá),          
(Út: 7. 7., 28. 7., 18. 8.)

  Auto

od 5 590 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 14 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0052R

•   Doporučujeme  
pro páry

•   Oblíbené letovisko
•   Přímo u pláže

 

  Pokoje pro 2 až 3 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: snídaně, polopenze

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (denně), 
Ostrava (So)

  Bus: z 50 míst v ČR (Pá), 
(Út: 7. 7., 28. 7., 18. 8.)

  Auto

od 13 690 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 7 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0052M

–25 % do 31. 12.
–20 % do 31. 1.
–15 % do 29. 2.
–10 % do 31. 3.

Sčítejte se slevou 5 % na pobyty  
na 8 a více nocí

–25 % do 31. 12.
–20 % do 31. 1.
–15 % do 29. 2.
–10 % do 31. 3.

Sčítejte se slevou 5% 
na pobyty na 8 a více nocí
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CHORVATSKO – Brela

Hotel Bluesun SolineHotel Sentido Bluesun Berulia

POLOHA luxusní renovovaný hotel (v roce 2017) v blízkosti krásné pláže, cca 
700 m od centra Brely. Hotel se skládá z hlavní budovy a blízké depandance 
(Berulia Beach).
VYBAVENÍ restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar, kavárna, směnárna, 
WI-FI ZDARMA, TV místnost, terasa, výtah.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, sej-
fem, minibarem, fénem, balkonem, pokoje SU s možností přistýlky. Pokoj typu 
CO se nachází v depandanci (Berulia Beach).
STRAVOVÁNÍ snídaně formou bufetu, polopenze - snídaně a večeře formou 
bufetu.
PLÁŽ  jemná oblázková, cca 80 m, 
přístup na pláž po schodech, sprchy 
na pláži ZDARMA.
SPORT venkovní bazén se sladkou 
vodou (lehátka a slunečníky u bazé-
nu ZDARMA v omezeném množství), 
fitness, Wellness Spa Berulia - hyd-
romasážní vířivka, finská sauna, parní 
lázeň, aromaterapie, masáže, v blíz-
kosti - stolní tenis, billiard, minigolf, 
vodní sporty, animace.
SLEVY Dítě do 2 let bez nároku na 
lůžko a stravu - ZDARMA. Slevy pro 
pokoj 2(+0): dítě od 2 do 7 let bez 
lůžka se stravou se 2 dospělými - 
ZDARMA. Dítě do 14 let na základním 
lůžku s 1 dospělým - sleva 20 %. Sle-
vy pro pokoj 2(+1): dítě od 2 do 14 
let se 2 dospělými - ZDARMA. Oso-
ba od 14 let na přistýlce - sleva 20 %. 
ZVLÁŠTNÍ SLEVY: při zakoupení po-
bytu v termínech 9.5.-16.5. a 23.5.-
30.5. vám poskytneme mimořádnou 
slevu 15 % - nelze kombinovat se sle-
vou za včasný nákup. 
CENA ZAHRNUJE ubytování a sní-
dani/polopenzi na vybraný počet 
nocí, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Na vyžádání: dětská postýlka 
(cca 10 EUR/den) - platba na místě.

POLOHA luxusní hotel u pobřežní promenády, obklopen borovým hájem, cca 
200 m od centra Brely.
VYBAVENÍ nově renovovaná klimatizovaná restaurace, lobby, vinárna a te-
rasa, aperitiv bar, snack bar, internetová místnost, kavárna, směnárna, TV 
místnost, WI-FI ZDARMA, kongresový sál, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 1-2lůžkové pokoje s vanou a WC, balkonem, SAT 
TV, telefonem, fénem, sejfem, minibarem, některé s možností až 2 přistýlek 
(rozkládací gauč), pokoj označený PREM - s přímým pohledem na moře.
STRAVOVÁNÍ snídaně - formou bu-
fetu, polopenze - snídaně a večeře 
formou bufetu. 
PLÁŽ  z jemných oblázků, cca 30 m, 
sprchy na pláži.
SPORT venkovní a vnitřní bazén se 
sladkou vodou, venkovní dětský ba-
zén, animace, wellness centrum - 
sauna, masáže, whirlpool, solarium, 
nově rekonstruované fitness cent-
rum, v blízkosti - tenisové kurty, stol-
ní tenis, minigolf, billiard, vodní spor-
ty, golfový simulátor.
SLEVY dítě do 2 let bez nároku na 
lůžko a stravu - ZDARMA. SLEVY 
PRO POKOJ 2(+0): dítě od 2 do 7 
let bez lůžka se stravou se 2 dospě-
lými - ZDARMA. Dítě od 2 do 12 let 
s 1 dospělým - sleva 20 %. SLEVY 
PRO POKOJ 2(+1): dítě od 2 do 12 
let na přistýlce - ZDARMA. Osoba od 
12 let na přistýlce - sleva 20 %. SLE-
VY PRO POKOJ 2(+2) první dítě od 
2 do 12 let na přistýlce - ZDARMA. 
Druhé dítě od 2 do 12 let na přistýl-
ce - sleva 50 %. Osoba od 12 let na 
přistýlce - sleva 20 %. ZVLÁŠTNÍ 
SLEVY: při zakoupení pobytu v ter-
mínu 9.5.-16.5. a 23.5.-30.5. vám po-
skytneme mimořádnou slevu 15 % 
- nelze kombinovat se slevou za 
včasný nákup. 
CENA ZAHRNUJE ubytování a sní-
dani/polopenzi na vybraný počet 
nocí, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu. 

•   Doporučujeme  
pro náročné

•   Přímo u pláže

 

  Pokoje pro 1 až 4 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: snídaně, polopenze

  Nocí: 3 a více  
(nástupy denně)

 
  Letadlo: Praha (denně), 
Ostrava (So)

   Bus: z 50 míst v ČR (Pá),  
(Út: 7. 7., 28. 7., 18. 8.)

  Auto

od 7 890 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 12 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0052S

–20 % do 31. 12.
–15 % do 31. 1.
–12 % do 29. 2.
–10 % do 31. 3.

–20 % do 31. 12.
–15 % do 31. 1.
–12 % do 29. 2.
–10 % do 31. 3.

•   Doporučujeme  
pro náročné

•   Výborná kuchyně
•   Krásné koupání
•   Oblíbené letovisko

  Pokoje pro 2 až 3 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: snídaně, polopenze

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)

  Auto

od 8 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 14 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0052B
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Dalmacija Sunny Hotel by Valamar Rivijera Sunny Resort by Valamar

CHORVATSKO – Makarska

POLOHA hotel je tvořen devíti pavilony, které jsou umístěny v zeleni v mír-
ném svahu, v blízkosti moře, v klidnější části Makarské, cca 2 km od historické-
ho centra u nejkrásnějších pláží. 
VYBAVENÍ klimatizovaná restaurace, směnárna, sejf, bar, TV místnost, kadeř-
nictví, internetový koutek, taneční terasa, parkoviště..
UBYTOVÁNÍ  2lůžkové pokoje se sprchou a WC, telefonem, ventilátorem, led-
nicí, SAT TV, WI-FI ZDARMA, některé pokoje s balkonem a klimatizací. Pokoj 
2(+2) - dva 2lůžkové pokoje, které nejsou odděleny dveřmi. Pokoje s označe-
ním N jsou vybaveny novějším nábytkem. Pokoj typu 2(+1) - třílůžkový pokoj 
bez balkónu. Z pokojů není výhled na moře z důvodu středomořské vegetace. 
STRAVOVÁNÍ snídaně formou bufetu, večeře - hlavní chod výběrem ze 4 me-
nu, předkrmy, polévky, saláty, dezerty 
- formou bufetu. 
PLÁŽ  oblázková, cca 50-200 m, 
vhodná pro děti. Sprchy na pláži za 
poplatek.
SPORT betonové tenisové kurty, 
stolní tenis, minigolf, hřiště pro míčo-
vé hry, dětské hřiště, animace pro dě-
ti ve věku 4-14 let, sportovní animace, 
vodní sporty.
POZNÁMKA nástupní den středa je 
možný pouze v kombinaci s autobu-
sovou či leteckou dopravou, případně 
na vyžádání v CK. 
SLEVY PRO POKOJ 2(+0): dítě do 
3 let bez lůžka s polopenzí - ZDAR-
MA. Dítě do 12 let na 2. lůžku - sleva 
30 %. SLEVY PRO POKOJ 2(+1): dítě 
do 12 let na 3. lůžku - ZDARMA. Oso-
ba od 12 let na 3. lůžku - sleva 30 %. 
Při obsazení pokoje 2(+1) dvěmi do-
spělými a dvěmi dětmi do 12 let  se 
platí 3x plná cena. SLEVY PRO PO-
KOJ 2(+2): dítě do 12 let na 4. lůžku - 
ZDARMA. Osoba od 12 let na 4. lůžku 
- sleva 30 % 
CENA ZAHRNUJE ubytování a po-
lopenzi na vybraný počet nocí, poby-
tovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu. Na vyžádání pobyt se psem 
(cca 10 EUR/den) - patí se na místě.

POLOHA na pobřežní promenádě, cca 1,3 km od historického centra Makarske.
VYBAVENÍ hotelová restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar, kavárna, 
směnárna, kongresový sál, sejf, TV místnost, výtah, terasa, WI-FI ZDARMA, hlí-
dané podzemní parkoviště přímo pod hotelem Dalmacija (za poplatek cca 7 
EUR/den).
UBYTOVÁNÍ  klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, balkonem, SAT 
TV, telefonem, fénem, minibarem, WI-FI. Typ 2(+1) BM je prostornější a s mož-
ností přistýlky. Typ 2(+2) J.SUITE - dvoulůžková ložnice a denní místnost 
s možností 2 přistýlek (rozkládací gauč), balkon s výhledem na moře.
STRAVOVÁNÍ snídaně formou bufetu, polopenze - snídaně a večeře formou 
bufetu.
PLÁŽ  oblázková, cca 30 m, sprchy 
na pláži za poplatek.
SPORT venkovní bazén se sladkou 
vodou, dětský bazén, lehátka a slu-
nečníky u bazénu ZDARMA (v ome-
zeném množství), fitness ZDARMA, 
sauna a masáže za poplatek, aerobic, 
animace, vodní sporty, tobogán, půj-
čovna skútrů, kol, v blízkosti tenisové 
kurty, hřiště pro míčové hry.
SLEVY dítě do 2 let bez nároku na 
lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě od 2 
do 14 let na přistýlce se 2 dospělými 
do 30.5. a od 19.9. - ZDARMA, v ob-
dobí 30.5.-19.9. - sleva 50 %. Dítě od 
2 do 14 let na základním lůžku s 1 do-
spělým - sleva 30 %. Osoba od 14 let 
na přistýlce - sleva 20 %.
CENA ZAHRNUJE ubytování, snída-
ni/polopenzi na vybraný počet nocí, 
pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu.

•   Zábava na dosah
•   Výborná poloha

  Pokoje pro 2 až 4 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: snídaně, polopenze

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (denně), 
Ostrava (So)

  Bus: z 50 míst v ČR (Pá), 
(Út: 7. 7., 28. 7., 18. 8.)

  Auto

od 5 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 14 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0060D

•   U krásné pláže
•   Oblíbené letovisko

 

 Pokoje pro 2 až 4 os.

  Strava: polopenze

  Nocí: 7 a více (nástupy St, So)
 

  Letadlo: Praha (St, So), 
Ostrava (So)

  Bus:  z 50 míst v ČR (Pá),  
(Út: 7. 7., 28. 7., 18. 8.)

  Auto

od 5 490 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 12 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0060R

–15 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.

–15 % do 31. 12.
–10 % do 29. 2.

  V této lokalitě nabízíme také: 
Hotel Park 
Více informací na ckvt.cz

Typ pokoje N
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CHORVATSKO – Makarska

Hotel Valamar MeteorHotel Biokovka

POLOHA oblíbený lázeňský hotel s rehabilitačním centrem, v nejkrásnější 
části Makarske, cca 2 km od historického centra. 
VYBAVENÍ restaurace, kavárna s terasou, plážová restaurace, aperitiv bar, 
směnárna, kadeřnický salón a salón na pedikúru, sejf na recepci za poplatek, 
TV místnost, společenská místnost. Společenské prostory jsou klimatizované, 
WI-FI ZDARMA, výtah.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 1-2lůžkové pokoje se sprchou a WC, balkonem, 
SAT TV, telefonem, některé s možností přistýlky. Pokoje 2(+0) BM jsou vhod-
né pro vozíčkáře a jsou v omezeném počtu (na vyžádání). Pokoje prošly reno-
vací v průběhu více let a jsou vybaveny různým typem nábytku.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně 
a večeře formou bufetu, obědy - vý-
běr ze 3 menu.
PLÁŽ  oblázková, cca 50 m, lehátka 
a slunečníky za poplatek, sprchy na 
pláži za poplatek.
SPORT 2 vnitřní bazény s vyhříva-
nou mořskou vodou, moderní fitness 
centrum, masáže, sauna. V blízkosti 
se nachází tenisové centrum.
POZNÁMKA lednice na vyžádání - 
cca 4 EUR/den. Hotel je z části vyu-
žíván jako zdravotnické a rehabilitač-
ní zařízení, je vhodný pro lázeňské 
a sportovní pobyty. Při zakoupení 
pobytu do 31.12.2019 mají klienti ne-
omezený vstup do fitness ZDARMA, 
od 1.1.2020 vstup do fittness 1x za 
pobyt ZDARMA. Hotelové parkoviště 
je ZDARMA (vratná kauce na elektro-
nickou kartu cca 20 EUR). Naši kli-
enti mají 10 % slevu na léčebné pro-
cedury. 
SLEVY pro děti na ckvt.cz
CENA ZAHRNUJE ubytování a po-
lopenzi/plnou penzi na vybraný po-
čet nocí, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu. Na vyžádání: dětská po-
stýlka v termínu do 23.5. a od 26.9. 
- ZDARMA, v termínu 23.5 - 26.9. za 
poplatek cca 7 EUR/den.

POLOHA architektonicky moderně řešený nově pro rok 2020 zrekonstruo-
vaný hotel na pobřežní promenádě, cca 800 m od historického centra.
VYBAVENÍ restaurace, snack bar, směnárna, WI-FI ZDARMA, kongresový sál, 
kadeřnický a kosmetický salón, TV místnost, taneční terasa, zimní zahrada.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, telefo-
nem, sejfem, minibarem, fénem, WI-FI, některé s možností přistýlky (na vyžá-
dání). Pokoje označené BM mají balkon a boční pohled na moře. Pokoje ozna-
čené BSW mají balkon nebo terasu s přímým výhledem na moře. Při obsazení 
pokoje 2(+1) dvěmi osobami negarantujeme umístění přistýlky na pokoj a ne-
garantujeme větší rozměr pokoje.
STRAVOVÁNÍ snídaně formou bufe-
tu, polopenze - snídaně a večeře for-
mou bufetu.
PLÁŽ  oblázková, cca 30 m, sprchy 
na pláži za poplatek.
SPORT venkovní bazén s mořskou 
vodou a vnitřní bazén se sladkou vo-
dou, wellness centrum, sauna, whi-
rlpool, masáže, solárium, fitness 
ZDARMA, tenisové kurty, půjčov-
na kol, animace, aerobic, vodní spor-
ty, tobogán.
POZNÁMKA lehátka a slunečníky 
u bazénu ZDARMA (v omezeném 
množství). Parkování u hotelu za 
poplatek cca 5 EUR/den.
SLEVY dítě do 2 let bez nároku na 
lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě od 2 
do 14 let na přistýlce se 2 dospělými 
v období do 13.6. a od 19.9. - ZDAR-
MA, v období 13.6.-19.9. - sleva 50 %. 
Dítě od 2 do 14 let na základním lůž-
ku s 1 dospělým - sleva 30 %. Osoba 
od 14 let na přistýlce - sleva 20 %.
CENA ZAHRNUJE ubytování, snída-
ni/polopenzi na vybraný počet nocí, 
pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Na vyžádání: dětská postýlka 
cca 5 EUR/den (platba na místě).

•   Oblíbený hotel
•   Přímo u pláže

 

  Pokoje pro 2 až 3 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: polopenze, plná penze

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (denně), 
Ostrava (So)

  Bus: z 50 míst v ČR (Pá),  
(Út: 7. 7., 28. 7., 18. 8.)

  Auto

od 5 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 7 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0058K

•   Blízko pláže a centra
•   Doporučujeme pro 
náročné

 

  Pokoje pro 2 až 3 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: snídaně, polopenze

  Nocí: 5 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (denně), 
Ostrava (So)

  Bus: z 50 míst v ČR (Pá),  
(Út: 7. 7., 28. 7., 18. 8.)

  Auto

od 7 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 14 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0060M

–15 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.

–15 % do 31. 12.
–10 % do 29. 2.

  V této lokalitě nabízíme také: 
Hotely Biokovo a Osejava 
Více informací na ckvt.cz
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Bluesun Holiday Village AfroditaHotel Maritimo

CHORVATSKO – Makarska  – Tučepi

POLOHA moderní hotel v západní části města, cca 1,5 km od historického cen-
tra Makarske. 
VYBAVENÍ restaurace, aperitiv bar, WI-FI ZDARMA, výtah, podzemní garáž.
UBYTOVÁNÍ moderní klimatizované 2lůžkové pokoje s možností přistýlky, se 
sprchou a WC, SAT TV, telefonem, sejfem, WI-FI ZDARMA, minibarem, fénem, 
balkonem. Označení SU - jsou prostornější, s velkou terasou, umístěné v horní 
části hotelu. Klimatizovaný pokoj J. SUITE - 2lůžková ložnice a denní místnost 
s rozkládacím gaučem pro 2 děti do 12 let nebo 1 dosp. osobu, sprcha a WC, 
SAT TV, fén, telefon, minibar, sejf, WI-FI ZDARMA, bez balkonu. Klimatizovaný 
APT. 2(+2) - 2lůžková ložnice, denní místnost s rozkládacím gaučem pro dvě 
děti do 12 let nebo 1 dosp. osobu, sprcha a WC, SAT TV, telefon, WI-FI ZDARMA, 
minibar, sejf, fén, vybavený kuchyňský 
kout, terasa v nejvyšší části hotelu s 
přímým výhledem na moře. 
STRAVOVÁNÍ snídaně formou bufe-
tu, polopenze - snídaně formou bufe-
tu, večeře výběr z menu.
PLÁŽ  oblázková, cca 10 m, přímo 
před hotelem, lehátka a slunečníky za 
poplatek, sprchy na pláži za poplatek. 
SPORT v blízkosti hotelu - tenisové 
kurty, škola potápění, vodní sporty.
POZNÁMKA parkování za poplatek 
cca 9 EUR/den - platba na místě (nut-
ná rezervace - na vyžádání). 
SLEVY dítě do 3 let bez nároku na 
lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě do 12 
let na přistýlce - sleva 50 %. Dru-
hé dítě do 12 let na přistýlce v pokoji 
2(+2) - sleva 20 %. Osoba od 12 let na 
přistýlce - sleva 30 %. Dítě od 3 do 12 
let s 1 dospělým - sleva 20 %.
CENA ZAHRNUJE ubytování a sní-
dani/polopenzi na vybraný počet no-
cí, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu.

POLOHA moderní komplex luxusních vil, které jsou umístěné v okolí centrál-
ní budovy a bazénu, v těsné blízkosti krásné oblázkové pláže oceněné Mod-
rou vlajkou, cca 300 m od centra města.
VYBAVENÍ restaurace, aperitiv bar, bar u bazénu, směnárna, sejf, parkoviště 
ZDARMA, možnost využití zařízení hotelu Alga. 
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, WI-FI 
ZDARMA, minibarem, telefonem, sejfem, fénem, balkonem. Pokoje typu SU - 
s možností přistýlky. Pokoj 2(+3) Fa-
mily se skládá ze dvou místností, kte-
ré nejsou odděleny dveřmi (2 lůžka 
na galerii).
STRAVOVÁNÍ snídaně - formou bu-
fetu, polopenze - snídaně a večeře 
formou bufetu.
PLÁŽ  oblázková, cca 50-100 m, spr-
chy na pláži.
SPORT venkovní bazén včetně dět-
ského bazénu, sauna, masáže, fit-
ness, tenisové kurty, hřiště pro míčo-
vé hry, dětské hřiště, animace, vodní 
sporty.
SLEVY PRO POKOJ 2(+0): dí-
tě do 7 let bez lůžka se stravou se 
2 dospělými - ZDARMA. Dítě do 
13 let s 1 dospělým - sleva 20 %. 
SLEVA PRO POKOJ 2(+1): dru-
hé dítě do 3 let bez lůžka se stra-
vou se 2 dospělými - ZDARMA. 
SLEVY PRO POKOJE 2+1 A 2+3:  
dítě do 13 let na přistýlce - ZDARMA. 
Osoba od 13 let na přistýlce - sleva 
20 %. ZVLÁŠTNÍ SLEVY: při zakou-
pení pobytu na 7  nocí v termínu 9.5.-
15.5. a 30.5.-6.6. vám poskytneme 
mimořádnou slevu 15 % - nelze kom-
binovat se slevou za včasný nákup. 
CENA ZAHRNUJE ubytování, snída-
ni/polopenzi na vybraný počet nocí, 
pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu. Na vyžádání: dětská po-
stýlka - cca 10 EUR/den (platí se na 
místě), v období do 30.5. a od 26.9. 
ZDARMA.

•   Doporučujeme  
pro náročné

•  U krásné pláže
•   Prostorné rodinné 
pokoje

 

  Pokoje pro 2 až 5 os.

  Strava: snídaně, polopenze

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (denně), 
Ostrava (So)

  Bus:  z 50 míst v ČR (Pá),  
(Út: 7. 7., 28. 7., 18. 8.)

  Auto

od 6 390 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 13 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0064F

•   Přímo u pláže
•   Zábava na dosah

 

 Pokoje pro 2 až 4 os. 
+ dítě do 3 let bez lůžka

  Strava: snídaně, polopenze

  Nocí: 4 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (denně), 
Ostrava (So)

  Bus:  z 50 míst v ČR (Pá), 
  Auto

od 8 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 3 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0220M

–15 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.

–25 % do 31. 12.
–20 % do 31. 1.
–15 % do 29. 2.
–10 % do 31. 3.
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CHORVATSKO – Tučepi

Hotel Bluesun Alga  a hotel Bluesun Kaštelet

•   Doporučujeme pro  
rodiny s dětmi

•   Animační program
•   Prostorné rodinné 
pokoje

•   Přímo u pláže
•   Krásné koupání
•   Oblíbené letovisko

 

 

  Pokoje pro 1 až 4 os. 
+ dítě do 3 let bez lůžka

  Strava: snídaně, polopenze, 
plná penze, All inclusive

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (denně), 
Ostrava (So)

   Bus:  z 50 míst v ČR (Pá),  
(Út: 7. 7., 28. 7., 18. 8.)

  Auto

od 5 390 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA  
do 14 a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0064A, HR-0064K

POLOHA moderně zařízený, v roce 2019 rekonstruovaný hotel 
Bluesun Alga a hotel Bluesun Kaštelet tvořící jeden ubytovací kom-
plex, nacházející se na promenádě, v bezprostřední blízkosti krásné 
oblázkové pláže, cca 400 m od centra Tučepi.
VYBAVENÍ restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar, kavárna 
a cukrárna, pizzerie, směnárna, sejf, výtah, WI-FI, kongresový sál, 
kadeřnický a kosmetický salón, internetová místnost, terasa.
UBYTOVÁNÍ ALGA (HR-0064A) - prostorné klimatizované 1-2lůž-
kové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, WI-FI ZDARMA, telefonem, 
minibarem, sejfem, fénem, balkonem. Pokoj 2(+2) - prostornější 
2lůžkový pokoj s možností 2 přistýlek (rozkládací gauč). Pokoj ECO 
- bez balkónu. KAŠTELET (HR-0064K) - klimatizované 2lůžkové 
pokoje se sprchou a WC, SAT TV, telefonem, fénem, minibarem, sej-
fem, WI-FI ZDARMA.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, pl-
ná penze - formou bufetu. ALL INCLUSIVE - snídaně, oběd, veče-
ře formou bufetu, odpolední snack (16:00- 17:00) - čaj, káva, koláč-
ky, ovoce, v době podávání jídla místní točené víno a nealkoholické 
nápoje, na all inclusive baru od 10:00 do 23:00 - místní točené al-
koholické nápoje, káva, místní točené nealkoholické nápoje, 2x týd-
ně dalmátská večeře. Klienti hotelu Kaštelet se stravují v restaura-
ci hotelu Alga.
PLÁŽ  oblázková, cca 50 m, sprchy na pláži.
SPORT vnitřní bazén, venkovní bazény včetně dětského bazénu, 
wellness centrum - fitness, solárium, sauna, masáže, whirlpool. Dá-
le tenisové kurty, stolní tenis, hřiště pro míčové hry, dětské hřiště, 
aerobic, animace, vodní sporty.
POZNÁMKA parkování ZDARMA. Při zakoupení pobytu se snídani 
nebo s polopenzí do 31.12.2019 - 1x oběd ZDARMA.
SLEVY  PRO POKOJ 2(+0): dítě do 7 let bez lůžka se stravou se 
2 dospělými - ZDARMA. Dítě do 14 let s 1 dospělým - sleva 20 %. 
SLEVY PRO POKOJ 2(+2): dítě do 14 let na přistýlce - ZDARMA. 
3. dítě do 3 let bez nároku na lůžko - ZDARMA. Osoba od 14 let na 
přistýlce - sleva 20 %.
CENA ZAHRNUJE ubytování, snídani/polopenzi/plnou penzi/all 
inclusive na vybraný počet nocí, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu. 

–20% do 31. 12.
–15 % do 31. 1.
–12 % do 29. 2.
–10 % do 31. 3.

Sčítejte se slevou 5%  
na pobyty na 8 a více nocí

Při objednání pobytu do 31. 12. 2019 
1x oběd ZDARMA

  V této lokalitě nabízíme také: 
Vilu Lucija 
Více informací na ckvt.cz

Hotel Kaštelet

Hotel Alga

pokoj v hotelu Alga
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Hotel Bluesun Neptun  a depandance Maslinik

CHORVATSKO – Tučepi

POLOHA v zeleni přímo u pláže, cca 700 m od centra Tučepi.
VYBAVENÍ restaurace, snack bar, aperitiv bar, směnárna, sejf, 
WI-FI na recepci ZDARMA, TV místnost, výtah, parkoviště, taneční 
terasa.
UBYTOVÁNÍ HOTEL (HR-0064U) - moderní klimatizované 
2lůžkové pokoje se sprchou a WC, balkonem, SAT TV, WI-FI, 
telefonem, fénem, některé s možností přistýlky. Pokoje 2(+2) BM-
SUITE - dvě 2lůžkové ložnice orientované na mořskou stranu. 
DEPANDANCE (HR-0064N) - moderní klimatizované 2lůžkové 
pokoje se sprchou a WC, balkonem, SAT TV, WI-FI, telefonem, fénem, 
některé s možností přistýlky, pokoje 2(+3) FAMILY - dvě 2lůžkové 
ložnice s možností přistýlky.
STRAVOVÁNÍ služby ALL INCLUSIVE - plná penze formou 
bufetu, pozdní snídaně, odpolední občerstvení, čaj o páté, noční 
občerstvení, konzumace místních nealkoholických a alkoholických 
nápojů (od 10:00 do 24:00 v restauraci a pool baru).
PLÁŽ  oblázková, cca 30 m, sprchy na pláži.
SPORT venkovní bazén, dětský bazén, tenisové kurty, fitness, 
stolní tenis, hřiště pro míčové hry, dětské hřiště, vodní sporty.
POZNÁMKA: služby ALL INCLUSIVE dále zahrnují: možnost využití 
tenisových kurtů - po dohodě s recepcí, stolní tenis, půjčování 
jízdních kol, animace pro děti i dospělé, dětský klub, junior klub, 
aerobic a vodní gymnastika, plážový volejbal, 5x týdně taneční 
večery s hudbou, sejf na recepci, možnost využití vnitřního bazénu 
v hotelu Alga. Parkování ZDARMA.
SLEVY PRO POKOJ 2(+0): dítě do 7 let bez lůžka se 2 dosp. - 
ZDARMA. Dítě do 14 let s 1 dospělým - sleva 20 %. SLEVY PRO 
POKOJ 2(+1): dítě do 14 let na přistýlce - ZDARMA. Osoba od 14 let 
na přistýlce - sleva 20 %. SLEVY PRO POKOJ 2(+2): 1. i 2. dítě do 
14 let na přistýlce - ZDARMA. Osoba od 14 let na přistýlce - sleva 
20 %. SLEVY PRO POKOJ 2(+3): 1.,2. i 3. dítě do 14 let na přistýlce 
- ZDARMA. Osoba od 14 let na přistýlce - sleva 20 %. ZVLÁŠTNÍ 
SLEVY: při zakoupení pobytu na 7 nocí v termínu 30.5.-6.6. vám 
poskytneme mimořádnou slevu 15 % - nelze kombinovat se slevou 
za včasný nákup. 
CENA ZAHRNUJE ubytování, služby ALL INCLUSIVE na vybraný 
počet nocí, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ   cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu. Na vyžádání: dětská postýlka - cca 10 EUR/den 
(platí se na místě), v období do 30.5. a od 12.9. ZDARMA.

   V této lokalitě nabízíme také: 
Vilu Nikola 
Více informací na ckvt.cz

•   Doporučujeme pro 
rodiny s dětmi

•   Animační program
•   Přímo u pláže
•   Bohatý All inclusive
•   Oblíbený hotel
•   Krásné koupání
•   Prostorné rodinné 
pokoje

 

 

  Pokoje pro 2 až 5 os.

  Strava: all inclusive

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (denně), 
Ostrava (So)

  Bus:  z 50 míst v ČR (Pá), 
 (Út: 7. 7., 28. 7., 18. 8.)

  Auto

od 9 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 14 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0064U, HR-0064N

–25% do 31. 12.
–20 % do 31. 1.
–15 % do 29. 2.
–10 % do 31. 3.

Sčítejte se slevou 5%  
na pobyty na 8 a více nocí
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CHORVATSKO – Živogošće – Brist

Hotel RivaVila Porat

POLOHA malý rodinný hotel situovaný přímo na pláži v klidném malebném 
městečku Brist, cca 2 km od Gradacu.
VYBAVENÍ restaurace, terasa, parkoviště, WI-FI v restauraci a na recepci 
ZDARMA. 
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2-4lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, tele-
fonem, některé s možností přistýlky (rozkládací lehátko vhodné pro dítě do 12 
let), některé s balkonem nebo terasou. Pokoj typu 3(+0) M se nachází v 1. pat-
ře a nemá balkon. Ze všech pokojů je 
přímý výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ snídaně formou bufe-
tu, večeře výběr ze 3 menu, polévka 
nebo předkrm, salát, dezert, možnost 
dokoupení plné penze: obědy - výběr 
ze 3 menu. K večeři ZDARMA místní 
točené nealkoholické nápoje. 
PLÁŽ  oblázková s pozvolným vstu-
pem do moře, vhodná pro děti, cca 
10 m, sprchy na pláži.
SPORT malé dětské hřiště, v Grada-
cu - vodní sporty dle místní nabídky, 
půjčovna kol, tenisové kurty.
POZNÁMKA na vyžádání možnost 
zapůjčení ledničky - 3 EUR/den, par-
kování za poplatek cca 3 EUR/den. 
Pobytová taxa - cca 1,3 EUR/os./den - 
platí se na místě. Možnost využití bo-
hatého animačního programu v rámci 
NEPTUN KLUBU, který bude probíhat 
od 13.6. do 5.9. v prostorách hotelu 
Laguna v Gradaci, vzdáleném cca 20 
minut chůze podél moře. Při zakou-
pení pobytu do 31.3. v termínech do 
27.6. a od 29.8. sleva 50 % na proná-
jem jízdních kol.
SLEVY dítě do 3 let bez nároku na 
lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě do 12 
let na přistýlce - ZDARMA. Dítě 12-18 
let na přistýlce - sleva 50 %. Osoba 
od 18 let na přistýlce - sleva 20 %. 
CENA ZAHRNUJE ubytování a polo-
penzi na vybraný počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního 
pojištění včetne pojištění storna zá-
jezdu, obědů - 2 000 Kč/os./týden. 

POLOHA vila na okraji malebné vesničky Živogošće-Porat v první řadě od 
moře, cca 300 m od hotelu Sensimar Adriatic Beach. 
VYBAVENÍ v blízkosti restaurace, market, směnárna, parkování cca 100 m od 
vily. 
UBYTOVÁNÍ klimatizované STUDIA a apartmány typu: STUDIO 2(+2) v pří-
zemí - místnost s manželskou postelí a rozkládacím gaučem pro 1 dosp.os. ne-
bo dvě děti do 12 let, terasa, typ STUDIO 2+2 v druhém patře, místnost s man-
želkou postelí a rozkládacím gaučem, balkon s výhledem na moře; typ APT 
2+2 v prvním patře, 2lůžková ložnice a denní místnost s rozkládacím gaučem, 
balkon s výhledem na moře; vždy vy-
bavený kuchyňský kout (mikrovlnka, 
rychlovárná konvice), sprcha a WC, 
SAT TV, WI-FI ZDARMA. 
STRAVOVÁNÍ vlastní. 
PLÁŽ  oblázková, přírodní kameni-
tá cca 50 m. 
SPORT dle místní nabídky. 
POZNÁMKA pobytová taxa cca 1,3 
EUR/os./den - platí se na místě. Kli-
enti s autobusovou dopravou vystu-
pují a nastupují u hotelu Senimar Ad-
riatic Bech (cca 300 m) - zajištěn 
převoz zavazadel.
SLEVY dítě do 4 let bez lůžka v APT. 
2+2 I.patro a STUDIU 2+2 II.patro - 
ZDARMA. Osoba ve STUDIU 2(+2) 
v přízemí na 3.lůžku platí 2490 Kč/
os./týden, dítě do 12 let 4.lůžku - 
ZDARMA.
CENA ZAHRNUJE ubytování na 
vybraný počet nocí, spotřebu vody 
a energie, používání kuchyňského vy-
bavení, výměnu ložního prádla 1x týd-
ně, závěrečný úklid. 
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu. 

  V této lokalitě nabízíme také: 
Hotel Tui Blue Adriatic beach 
resort 
Více informací na ckvt.cz

–20 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.

Platí pro vybrané termíny pobytů

–15 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.

•   Přímo na pláži
•   Nápoje v ceně
•   Klidné letovisko
•   Krásné koupání

  Pokoje pro 2 až 3 os. 
+ dítě do 3 let bez lůžka

  Strava: polopenze, možnost 
plné penze

  Nocí: 7 a více (nástupy So)
 

  Letadlo: Praha (So), 
Ostrava (So)

  Bus: z 50 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 4 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 12 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0221R

•   Klidné letovisko
•   Výhled na moře

  Studia pro 2 až 4 os. 
+ dítě do 4 let bez lůžka

  Apartmány pro 2 až 4 os. 
+ dítě do 4 let bez lůžka

  Strava: bez stravy

  Nocí: 7 a více (nástupy So)
 

  Letadlo: Praha (So), 
Ostrava (So)

  Bus: z 50 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 2 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 12 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0315P
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NEPTUN KLUBY
|  ZÁBAVA A RELAX PRO CELOU RODINU

|  PRO DĚTI
•  Animační program 

s českými animátory pro 
malé i větší děti

•  Tématická odpoledne plná 
her a aktivit

•  Atrakce, soutěže  
a Neptunův rodinný čtyřboj

•  Zábavné večery: dětské 
minidisco, karneval 
a talent show

• Volba boha Neptuna

•  Sportovní aktivity: fotbal, 
ping-pong, šipky

|  PRO DOSPĚLÉ
•  Ranní rozcvička 

a aqua aerobic 

•  Výlety a poznávací procházky

•  Plážový volejbal, fotbal, ping-
pong

•  Společenské hry

•  Zábavné večery  
a volba boha Neptuna

Drvenik

Hotel Antonija
 

   polopenze 
  Autem /týden

  od 6 990 Kč/os.

Báječné prázdniny 
se smíchem, 

pohodou 
a sportováním!
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CHORVATSKO – Drvenik

Hotel Antonija

POLOHA moderní rodinný hotel v klidnější části zátoky Gornja 
Vala letoviska Drvenik, v bezprostřední blízkosti moře. V místě je 
vybudovaná cyklostezka Drvenik - Gradac v délce 27 km. 
VYBAVENÍ centrální restaurace, WI-FI ZDARMA, bar, terasa, výtah 
(v hotelu nezajíždí do posledního, podkrovního patra), parkoviště, 
v blízkosti market.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT 
TV, minibarem, fénem a sejfem, některé s možností přistýlky. Typ 
B2(+0) menší podkrovní pokoj s francouzským lůžkem, bez balkonu, 
typ A2(+0) pokoje bez balkonu, typ 2(+1) BM - boční pohled na moře, 
2(+1) BM-SW - přímý pohled na moře. Typ 3(+1) FAMILY - 4lůžkový 
pokoj s balkonem a orientací na mořskou stranu, typ 3(+1) SUITE - 
podkrovní 2lůžkový pokoj bez balkonu a pokoj s rozkládacím gaučem 
vhodným pro 2 děti do 12 let.
STRAVOVÁNÍ snídaně a večeře formou bufetu. K večeři ZDARMA 
neomezaná konzumace točených nealkoholických nápojů, točeného 
kvalitního červeného a bílého vína, kávy a čaje.
PLÁŽ  oblázková, cca 50 m.
SPORT venkovní bazén (7x3 m x 1,2 m), wellness zóna (vstup od 
18 let) - sauna, masáže, whirlpool (za poplatek), fitness - ZDARMA, 
půjčovna jízdních kol, vodní sporty.
POZNÁMKA bohatý animační program NEPTUN KLUBU bude 
probíhat od 13.6. do 5.9., 31.5. - 13.6. a 5.9. - 19.9. - program AKTIVNÍ 
DOVOLENÁ 50+, 1 x týdně živá hudba/diskotéka u bazénu. Pobytová 
taxa – cca 1,3 EUR/os./den – platí se na místě. Parkoviště za poplatek 
- cca 35 HRK/auto/den. Naši klienti mají 10 % slevu na vstup do 
vodního parku. U pobytu v termínech do 27.6. a od 29.8. ZDARMA 30 
min. využívání whirpool v rámci wellness zony hotelu Antonija, sleva 
50 % na pronájem jízdních kol.
SLEVY dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě 
do 7 let na přistýlce - ZDARMA. Dítě od 7 do 12 let na přistýlce se 2 
dospělými - sleva 50 %. Osoba od 12 let na přistýlce - sleva 30 %. 
Na pokoji může být vždy pouze 1 dítě ZDARMA - v případě ubytování 
dítěte do 7 let na přistýlce a dítěte do 3 let bez nároku na lůžko 
a stravu, má jedno dítě slevu 50 % a druhé je ZDARMA. 
CENA ZAHRNUJE ubytování a polopenzi na vybraný počet nocí. 
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu. Pokoj B2(+0) je možno za příplatek 3 000 Kč/týden 
obsadit 1 osobou. 

•   Nejprodávanější 4* 
hotel v roce 2019

•   Doporučujeme pro 
rodiny s dětmi

•   Nápoje v ceně

•   Přímo u pláže

•   Animační program

•   Výborná kuchyně

  Pokoje pro 2 až 4 os. 
+ dítě do 3 let bez lůžka.

  Strava: polopenze

  Nocí: 7, 14 (nástupy So, )
 

  Letadlo: Praha (So), 
Ostrava (So)

  Bus: z 50 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 6 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 7 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0212A

–15 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.

V ceně polopenze neome-
zená konzumace točených 
nápojů

  V blízkosti nabízíme také: 
Podgora - Hotel Podgorka, Hotel  
Merora Auri. Více informací na ckvt.cz
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Depandance Oliva

CHORVATSKO – Drvenik

POLOHA nově postavená depandance (v roce 2017) v klidnější části 
zátoky Gornja Vala letoviska Drvenik, v bezprostřední blízkosti moře. 
V místě je vybudovaná cyklostezka Drvenik - Gradac v délce 27 km. 
VYBAVENÍ centrální restaurace, WI-FI ZDARMA, bar, terasa, výtah, 
parkoviště, v blízkosti market. 
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2-3lůžkové pokoje se zcela novým 
vybavením, se sprchou a WC, s balkonem, SAT TV, minibarem, fénem 
a sejfem, s možností přistýlky. Pokoje s označením SW mají přímý 
pohled na moře, ostatní pokoje mají boční pohled na moře. Pokoj 
2(+0) M-SW (v nejvyšším patře) má francouzský balkon s přímým 
výhledem na moře. Pokoje v depandanci jsou prostornější než pokoje 
v hotelu.
STRAVOVÁNÍ snídaně a večeře formou bufetu. K večeři ZDARMA 
neomezaná konzumace točených nealkoholických nápojů, točeného 
kvalitního červeného a bílého vína, kávy a čaje.
PLÁŽ  oblázková, cca 50 m.
SPORT venkovní bazén (7x3 m x 1,2 m), wellness zóna (vstup od 
18 let) - sauna, masáže, whirlpool (za poplatek), fitness - ZDARMA, 
půjčovna jízdních kol, vodní sporty. 
POZNÁMKA  bohatý animační program NEPTUN KLUBU bude 
probíhat od 13.6. do 5.9., 31.5. - 13.6. a 5.9. - 19.9. - program AKTIVNÍ 
DOVOLENÁ 50+, 1x týdně živá hudba/diskotéka u bazénu. Pobytová 
taxa – cca 1,3 EUR/dospělá os./den – platí se na místě. Parkoviště 
za poplatek - cca 35 HRK/auto/den. Naši klienti mají 10 % slevu na 
vstup do vodního parku. U pobytu v termínech do 27.6. a od 29.8. 
ZDARMA 30 min. využívání whirpool v rámci wellness zony hotelu 
Antonija, sleva 50 % na pronájem jízdních kol.
SLEVY dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě 
do 7 let na přistýlce - ZDARMA. Dítě od 7 do 12 let na přistýlce se 2 
dospělými - sleva 50 %. Osoba od 12 let na přistýlce - sleva 30 %. 
Dítě do 12 let na 3. lůžku v 3(+0) BM - sleva 50 %. Na pokoji může 
být vždy pouze 1 dítě ZDARMA - v případě ubytování dítěte do 7 let 
na přistýlce a dítěte do 3 let bez nároku na lůžko a stravu, má jedno 
dítě slevu 50 % a druhé je ZDARMA. 
CENA ZAHRNUJE ubytování a polopenzi na vybraný počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu.

•   Doporučujeme pro 
náročné

•   Nápoje v ceně
•   Komfortní ubytování 
s výhledem na moře

•   Přímo u pláže
•   Animační program
•   Oblíbené letovisko
•   Výborná kuchyně

  Pokoje pro 2 až 3 os. 
+ dítě do 3 let bez lůžka

  Strava: polopenze

  Nocí: 7,14 (nástupy So)
 

  Letadlo: Praha (So), 
Ostrava (So)

  Bus: z 50 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 6 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 7 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0212O

–15 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.

V ceně polopenze neome-
zená konzumace točených 
nápojů

  V této lokalitě nabízíme také: 
Apartmány Delić  
Více informací na ckvt.cz
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CHORVATSKO – Drvenik

Aparthotel Triton

POLOHA nově zrekonstruovaná, moderně zařízená aparthotel 
tvořící depandanci hotelu Antonija, v klidnější části zátoky Gornja 
Vala letoviska Drvenik. V místě je vybudovaná cyklostezka Drvenik - 
Gradac v délce 27 km.  
VYBAVENÍ restaurace, WI-FI ZDARMA, bar, terasa, parkoviště, 
v blízkosti market. Aparthotel nemá výtah.
UBYTOVÁNÍ moderní, komfortně vybavené klimatizované 
apartmány - STUDIO 2(+0) BM - dvoulůžkový pokoj, STUDIO 3(+0) 
BM - 3lůžkový pokoj, typ APT. 2+2 BM a APT. 2+2(+1) BM - jedna 
2lůžková ložnice a denní místnost se 2 lůžky, u některých apartmánů 
s možností přistýlky, typ APT. 4(+0) B - dvě 2lůžkové ložnice, typ 
APT. 5(+0) BM - dvě 2lůžkové ložnice a denní místnost s pevným 
lůžkem, vždy vybavený kuchyňský kout, sprcha a WC, SAT TV, WI-FI 
ZDARMA, balkon.
STRAVOVÁNÍ vlastní, polopenze - snídaně a  večeře formou bufetu. 
K večeři ZDARMA neomezaná konzumace točených nealkoholických 
nápojů, točeného kvalitního červeného a bílého vína, kávy a čaje.
PLÁŽ  oblázková, cca 50 m.
SPORT venkovní bazén (7x3 m x 1,2 m), wellness zóna (vstup od 
18 let) - sauna, masáže, whirlpool (za poplatek), fitness - ZDARMA, 
půjčovna jízdních kol, vodní sporty.
POZNÁMKA bohatý animační program NEPTUN KLUBU bude 
probíhat od 13.6. do 5.9., 31.5. - 13.6. a 5.9. - 19.9. - program AKTIVNÍ 
DOVOLENÁ 50+, 1 x týdně živá hudba/diskotéka u bazénu. Pobytová 
taxa – cca 1,3 EUR/dospělá os./den – platí se na místě. Parkoviště 
za poplatek - cca 35 HRK/auto/den. Naši klienti mají 10 % slevu na 
vstup do vodního parku. U pobytu v termínech do 27.6. a od 29.8. 
ZDARMA 30 min. využívání whirpool v rámci wellness zony hotelu 
Antonija, sleva 50 % na pronájem jízdních kol. 
SLEVY dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě 
do 7 let na přistýlce - ZDARMA. Osoba od 7 let na přistýlce platí - 
u pobytu bez stravy 2000 Kč/týden, u pobytu s polopenzí 5000 
Kč/týden.
CENA ZAHRNUJE ubytování, bez stravy/polopenzi na vybraný 
počet nocí, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského 
vybavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid. 
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu.

•   Doporučujeme  
pro rodiny s dětmi

•   Výhodná cena  
ubytování s polopenzí

•   Nápoje v ceně
•   Přímo u pláže
•   Pěkné koupání
•   Animační program

  Studia pro 2 až 3 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Apartmány pro 2 až 5 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: bez stravy/polopenze

  Nocí: 7, 14 (nástupy So)
 

  Letadlo: Praha (So), 
Ostrava (So)

  Bus: z 50 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 3 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 7 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0212V, HR-0212P

–15 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.

V ceně polopenze neome-
zená konzumace točených 
nápojů

  V blízkosti nabízíme také: 
Podgora - Apartmány Dražena  
Více informací na ckvt.cz
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NEPTUN KLUBY
|  ZÁBAVA A RELAX PRO CELOU RODINU

|  PRO DĚTI
•  Animační program 

s českými animátory pro 
malé i větší děti

•  Tématická odpoledne plná 
her a aktivit

•  Atrakce, soutěže  
a Neptunův rodinný čtyřboj

•  Zábavné večery: dětské 
minidisco, karneval 
a talent show

• Volba boha Neptuna

•  Sportovní aktivity: fotbal, 
ping-pong, šipky

|  PRO DOSPĚLÉ
•  Ranní rozcvička 

a aqua aerobic 

•  Výlety a poznávací procházky

•  Plážový volejbal, fotbal, ping-
pong

•  Společenské hry

•  Zábavné večery  
a volba boha Neptuna

Gradac

Dep. Laguna B
 

   polopenze
  Autem /týden

  od 5 490 Kč/os.

Báječné prázdniny 
se smíchem, 

pohodou 
a sportováním!
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CHORVATSKO – Gradac

Hotel a depandance Labineca

POLOHA oblíbený komplex v bezprostřední blízkosti pláže, cca 1 km 
od centra města. 
VYBAVENÍ v hlavní budově klimatizovaná restaurace, plážová 
restaurace, aperitiv bar, směnárna, sejf, TV místnost, kongresový sál, 
terasa, WI-FI.
UBYTOVÁNÍ hotel (HR-0151L) - klimatizované 2lůžkové pokoje 
s vanou a WC, SAT TV, WI-FI, telefonem, minibarem, fénem, balkonem, 
některé s možností přistýlky. Pokoj typu 2(+2) BM – 2lůžkový pokoj 
a denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, 2 balkony. 
Depandance (HR-0151A) - pokoj 2(+2) B a BM - prostornější 
2lůžkový pokoj s rozkládacím gaučem vhodným zejména pro 2 
děti do 12 let. Pokoj 2(+1) PREMIER - prostorný dvoulůžkový pokoj 
vybaven novějším zařízením, s možností přistýlky. Pokoj 2(+2) 
PREMIER - dvě 2lůžkové ložnice, denní místnost s balkonem, 
vybaven novějším zařízením. Součástí všech typů pokojů je sprcha, 
WC, balkon, SAT TV, WI-FI, telefon, klimatizace.
STRAVOVÁNÍ snídaně, polopenze - formou bufetu, služby All 
inclusive – plná penze formou bufetu, odpolední občerstvení od 16:00 
do 17:00, večerní občerstvení od 22:00 do 22:30, konzumace místních 
nealkoholických a alkoholických nápojů od 10:00 do 23:00 na terase.
PLÁŽ  oblázková, cca 30-150 m, vhodná pro děti.
SPORT venkovní bazén se sladkou vodou, multifunkční hřiště na 
písku, billiard, bowling za poplatek, půjčovna kol za poplatek, stolní 
tenis, vodní sporty. 
POZNÁMKA program ALL INCLUSIVE dále zahrnuje: využívání 
bazénů (lehátka a slunečníky u bazénu ZDARMA v omezeném 
množství), 4x týdně živá hudba, 1x týdně dalmatská večeře, tenisové 
kurty (u hotelu Laguna) po dohodě s recepcí ZDARMA 1 hod./týden/
pokoj, šipky, hřiště pro basketbal, plážový volejbal, minigolf. Bohatý 
animační klubový program v rámci NEPTUN KLUBU v prostorách 
blízkého hotelu Laguna bude probíhat v období od 13.6. do 5.9., 
ve dnech 31.5. - 13.6. a 5.9. - 19.9. - program AKTIVNÍ DOVOLENÁ 
50+. Pokoje 2(+1) BM jsou přednostně obsazovány 3 osobami. 
Parkování na hlídaném parkovišti za poplatek cca 10 EUR/den, počet 
parkovacích míst u hotelu je omezen (rezervace není možná), podél 
místní cesty ZDARMA. Lehátka a slunečníky na pláži za poplatek. 
Lednička v depandanci za poplatek 5 EUR/den (na vyžádání). 
Pobytová taxa - cca 1,5 EUR/os./den - platí se na místě. 
SLEVY dítě do 3 let bez lůžka - ZDARMA. Dítě do 12 let na přistýlce 
- ZDARMA. Osoba 12-15 let na přistýlce - sleva 30 %. Osoba od 
15 let na přistýlce - sleva 10 %. Dítě 3-12 let bez lůžka jako 2. dítě 
v pokoji 2(+1) a 3. dítě v pokoji 2(+2) - sleva 50 %. Dítě do 12 let na 
základním lůžku - sleva 30 %.
CENA ZAHRNUJE ubytování, snídani/polopenzi/služby All 
inclusive na vybraný počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu. 

•   Doporučujeme pro 
rodiny s dětmi

•   Oblíbené letovisko
•   Rodinné pokoje
•   Až 2 děti zdarma
•   Přímo u pláže
•  Pěkné koupání
•   Animační program
•   Zábava na dosah

 

  Pokoje pro 2 až 4 os. 
+ dítě do 12 let bez lůžka

  Strava: snídaně/polopenze/ 
all inclusive

  Nocí: 7 a více (nástupy So, St)
 

  Letadlo: Praha (So, St), 
Ostrava (So)

  Bus: z 50 míst v ČR (Pá) 
(Út: 7. 7., 28. 7., 18. 8.)

  Auto

od 6 490 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 12 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0151L, HR-0151A

–20 % do 31. 12.
–15 % do 29. 2.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.

Depandance Labineca

  V této lokalitě nabízíme také: 
Hotel Saudade  
Více informací na ckvt.cz
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Hotel a depandance Laguna A,B

CHORVATSKO – Gradac

POLOHA nachází se přímo u krásné oblázkové pláže, cca 700 m od 
centra města. 
VYBAVENÍ v hlavní budově - restaurace, aperitiv bar, WI-FI na 
recepci ZDARMA, sejf (za poplatek), TV místnost, výtah (pouze 
v hotelu), terasa, parkoviště. 
UBYTOVÁNÍ hotel (HR-0068G) - 2lůžkové pokoje s vanou a WC, 
balkonem, TV, některé s možností přistýlky. Pokoje označené 
K mají klimatizaci. Depandance A (HR-0068D) - 2lůžkové pokoje 
se sprchou a WC, balkonem, TV, některé s možností přistýlky. 
Depandance B (HR-0068B) - jednoduše vybavené 2 a 3lůžkové 
pokoje se sprchou a WC. Pokoje 3lůžkové jsou s možností přistýlky 
a bez balkonu.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu. Služby 
All inclusive Light - plná penze formou bufetu, 1x místní točený nápoj 
(pivo, víno, voda, džus) v době podávání oběda a večeře, 1x týdně 
rybářská večeře, 2x týdně živá hudba.
PLÁŽ  oblázková, 1,5 km dlouhá, cca 50 m, vhodná pro děti.
SPORT tenisové kurty, vodní sporty dle místní nabídky. Bohatý 
animační klubový program v rámci NEPTUN KLUBU od 13.6. do 5.9., 
ve dnech 31.5. - 13.6. a 5.9. - 19.9. - program AKTIVNÍ DOVOLENÁ 
50+.
POZNÁMKA pokoje 2(+1) jsou přednostně obsazovány 3 osobami. 
Nástupní den středa je možný pouze v kombinaci s autobusovou či 
leteckou dopravou, případně na vyžádání v CK. 
SLEVY dítě do 12 let na přistýlce - ZDARMA. Dítě do 7 let bez 
lůžka s polopenzí v pokoji 2(+0) i 2(+1) - ZDARMA. Dítě do 12 let na 
základním lůžku - sleva 20 %. Osoba od 12 let na přistýlce - sleva 
10 %. 
CENA ZAHRNUJE ubytování, polopenzi/All inclusive Light na 
vybraný počet nocí, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu. Na vyžádání: dětská postýlka pro dítě do 3 let (cca 3 
EUR/den) a minibar (cca 5 EUR/den) - platba na místě.
NAPSALI NÁM: Dobrý den, jsme rodina se dvěma holčičkami. 
Petruška má 8 roků a Lucinka 5 roků. Chceme velmi poděkovat 
za vynikající přístup animátorů Markéty, Matěje a Honzy. Během 
celého pobytu jsme si s nimi opravdu užili. Vždy nám navodili milou 
a kamarádskou atmosféru. Oceňujeme jejich nadšení, empatičnost 
a maximální nasazení při každé aktivitě. Velmi se nám líbil jejich 
přístup k nám rodičům i dětem během programu i mimo něj. Celá 
rodina jsme si každý den užívali aqua aerobic. Velmi oceňujeme 
střídání písniček při cvičení a vždy vtipný a nadšený přístup. 
Pravidelně jsme se účastnili večerního programu. Vždy jsme si ho 
užili mi i děti. Velmi se nám líbilo sbírání zlaťáků. Děkujeme  
za krásnou dovolenou s Vašimi animátory. P.O.

•   Doporučujeme pro 
rodiny s dětmi

•   Oblíbené letovisko
•   Výhodná poloha  
pro výlety do okolí

•   Výhodná cena
•   Krásné koupání
•   Přímo u pláže
•   Animační program

 

  Pokoje pro 2 až 4 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: polopenze,  
all inclusive light

  Nocí: 7 a více (nástupy So, St)
 

  Letadlo: Praha (So, St), 
Ostrava (So)

  Bus: z 50 míst v ČR (Pá), 
(Út: 7. 7., 28. 7., 18. 8.)

  Auto

od 5 490Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 12 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0068G, HR-0068D, 
HR-0068B

–15 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.

  V této lokalitě nabízíme také: 
apartmány Herceg, Kolombo  
Více informací na ckvt.cz
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CHORVATSKO – Gradac

Hotel NeptunPenzion Posejdon

POLOHA penzion se nachází na samém břehu krásné oblázkové pláže, v blíz-
kosti centra Gradacu. 
VYBAVENÍ restaurace, kavárna, bar, v blízkosti směnárna, market, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ menší klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, lednicí, 
SAT TV, WI-FI ZDARMA, balkonem, s možností přistýlky. Při využití přistýlky je 
prostor v pokoji omezen. Na pokojích nejsou k dispozici osušky.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu se 
salátovým bufetem, plná penze - sní-
daně formou bufetu, oběd a večeře 
výběr z menu se salátovým bufetem, 
v termínu 13.6. - 19.9. k obědu a večeři 
ZDARMA: 0,2l vína nebo 0,3l džusu.
PLÁŽ  oblázková, vhodná pro děti, 
penzion leží přímo u pláže.
SPORT vyžití dle místní nabídky, 
vodní sporty.
POZNÁMKA hosté penzionu Po-
sejdon mohou využívat vnitřní bazén 
nacházející se v hotelu Neptun, vzdá-
leném cca 50 m. Nástupní den středa 
je možný pouze v kombinaci s auto-
busovou či leteckou dopravou, pří-
padně na vyžádání v CK. Pobytová ta-
xa cca 1,4 EUR/os./den a poplatek za 
parkování cca 3 EUR/auto/den - hra-
dí se na místě. 
SLEVY dítě do 2 let bez nároku na 
lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě od 2 
do 12 let na přistýlce - ZDARMA. Dí-
tě od 2 do 12 let na základním lůžku - 
sleva 30 %. Osoba od 12 let na přistýl-
ce - sleva 30 %. 
CENA ZAHRNUJE ubytování, po-
lopenzi/plnou penzi na vybraný po-
čet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu.

POLOHA rodinný hotel ležící v blízkosti krásné oblázkové pláže, cca 50 m 
nad penzionem Posejdon, nedaleko centra Gradacu. 
VYBAVENÍ restaurace, aperitiv bar, WI-FI ZDARMA, v blízkosti směnárna, 
market, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2-3lůžkové pokoje s vanou a WC, lednicí, SAT TV, 
WI-FI ZDARMA, balkonem nebo lodžií, některé s možností přistýlky. 3lůžko-
vé pokoje jsou prostorné, s možností přistýlky, plně vyhovující pro ubytování 
4-členné rodiny. Na pokojích nejsou k dispozici osušky. 
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu se 
salátovým bufetem, plná penze - snídaně formou bufetu, obědy a večeře - vý-
běr z menu, v termínu 13.6. - 19.9. k obědu a večeři ZDARMA: 0,2l vína nebo 
0,3l džusu. 
PLÁŽ  oblázková, cca 100 m, vhod-
ná pro děti.
SPORT malý vnitřní bazén s whirl-
poolem (otevřen denně 9:00-18:00), 
vodní sporty dle místní nabídky.
POZNÁMKA pokoje 2(+1) jsou před-
nostně obsazovány 3 osobami. Ná-
stupní den středa je možný pouze 
v kombinaci s autobusovou či letec-
kou dopravou. Pobytová taxa cca 1,4 
EUR/os./den  a poplatek za parko-
vání cca 3 EUR/auto/den - hradí se 
na místě.
SLEVY PRO POKOJ 2(+1) A 3(+1): 
dítě do 2 let bez nároku na lůžko 
a stravu - ZDARMA. Dítě od 2 do 12 
let na přistýlce - ZDARMA. Druhé dítě 
od 2 do 12 let bez lůžka se 2 dospě-
lými a dítětem v pokoji 2(+1) - sleva 
50 %. Dítě od 2 do 12 let na 3. zá-
kladním lůžku v pokoji 3(+1) - sleva 
50 %. Dítě od 12 do 18 let na přistýl-
ce - sleva 30 %. Osoba od 18 let na 
přistýlce - sleva 10 %. Dítě od 2 do 
12 let na 2. základním lůžku - sleva 
30 %. SLEVY PRO POKOJ 2(+0): dítě 
do 2 let bez nároku na lůžko a stravu 
- ZDARMA. Dítě od 2 do 12 let na 2. 
základním lůžku - sleva 30 %.  
CENA ZAHRNUJE ubytování, po-
lopenzi/plnou penzi na vybraný po-
čet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu.

•   Výhodná cena
•   Nápoj v ceně
•   Přímo u pláže
•   Krásné koupání

 

  Pokoje pro 2 až 3 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: polopenze, plná penze

  Nocí: 7 a více (nástupy So, St)
 

  Letadlo: Praha (So, St), 
Ostrava (So)

  Bus: z 50 míst v ČR (Pá),  
(Út: 7. 7., 28. 7., 18. 8.)

  Auto

od 4 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 12 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0128P

•   Nápoj v ceně

  Pokoje pro 2 až 4 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: plná penze, polopenze 

  Nocí: 7 a více (nástupy So, St)
 

  Letadlo: Praha (So, St), 
Ostrava (So)

  Bus: z 50 míst v ČR (Pá),  
(Út: 7. 7., 28. 7., 18. 8.)

  Auto

od 5 490Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 12 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0128N

–15 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.

–15 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.
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Apartmány Roić All Inclusive Resort Morenia

CHORVATSKO – Gradac – Podaca

POLOHA apartmánový dům cca 300 m od centra Gradacu, umístěn napro-
ti hotelu Laguna. 
VYBAVENÍ v blízkosti - restaurace, obchod, směnárna, kavárna, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ klimatizované apartmány - typ STUDIO 2(+0) - jedna místnost 
se 2 lůžky s balkónem s bočním výhledem na moře, umístěn ve 2. patře, typ 
Apt. 2+1 TERASA - 2lůžková ložnice a denní místnost s rozkládacím gaučem, 
umístěn v 1. patře, vstup do apartmánu je přes vlastní terasu, typ Apt. 2+1 BAL-
KON - 2lůžková ložnice a denní místnost s rozkládacím gaučem a balkónem s  
přímým výhledem na moře, umístěn ve 2. patře, typ Apt. 4(+0) - dvě 2lůžkové 
ložnice a denní místnost, umístěn ve 
2. patře, s balkónem s přímým výhle-
dem na moře. Ve všech apartmánech 
vždy vybavený kuchyňský kout, spr-
cha a WC, SAT TV, WI-FI ZDARMA. 
STRAVOVÁNÍ vlastní.
PLÁŽ  oblázková s pozvolným vstu-
pem do moře cca 150 m. 
SPORT  v blízkosti - tenisové kurty u 
hotelu Laguna.
POZNÁMKA parkování u vily ZDAR-
MA. V apartmánech typu Apt. 2+1 je 
možno rozkládací gauč obsadit 1 do-
spělou osobou nebo 2 dětmi do 12 
let. V období 13.6.-5.9. - možnost se 
účastnit programu NEPTUN KLUBU 
v hotelu Laguna. 
SLEVY PRO APT. 2(+1) dítě do 12 
let bez lůžka - ZDARMA (při obsaze-
ní apartmánu 2 dospělými a 2 dětmi 
do 12 let). 
CENA ZAHRNUJE ubytování na 
vybraný počet nocí, spotřebu vody 
a energie, používání kuchyňského vy-
bavení, výměnu ložního prádla 1x týd-
ně, závěrečný úklid, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ   cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.

POLOHA moderní zrekonstruovaný hotel a depandance v klidném letovis-
ku Podaca. 
VYBAVENÍ restaurace, bezplatné parkoviště, bankomat.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje v hotelu nebo depandanci se 
sprchou a WC, SAT TV, WI-FI, telefonem, sejfem, fénem, s balkonem, někte-
ré s přistýlkou, (v pokoji 2+1 lze na přistýlku umístit dítě max. do 18 let). Pokoj 
2+2(+2)BM-dep - dva 2lůžkové po-
koje propojené dveřmi v depandanci.
STRAVOVÁNÍ All inclusive - snída-
ně, oběd, večeře formou bufetu, ne-
omezná konzumace místních alko-
holických a nealkoholických nápojů 
od 7:00-24:00h, odpolední snack 
(16:00-17:00h).
PLÁŽ  oblázková, betonová cca 5 m.
SPORT venkovní bazén se sladkou 
vodou, dětský bazén se sladkou vo-
dou, fitness, dětské hřiště, animace 
pro děti, lehátka a slunečníky u bazé-
nu i na pláži (v omezeném množství 
ZDARMA), vodní park na moři.
SLEVY dítě do 2 let bez nároku na lůž-
ko a stravu - ZDARMA. Dítě od 2 do 7 let 
na první přistýlce - ZDARMA. Dítě od 2 
do 7 let na druhé přistýlce - sleva 70 %. 
Dítě od 7 do 12 let na přistýlce - sleva 
50 %. Dítě od 12 do 18 let na přistýlce - 
sleva 30 %. SLEVY PRO POKOJ 2(+0) 
A 2(+1): dítě od 2 do 7 let na základním 
lůžku - sleva 30 %. Dítě od 7 do 12 let na 
základním lůžku - sleva 20 %. Dítě od 
12 do 18 let na základním lůžku - sleva 
10 %. SLEVY PRO POKOJ 2+2(+2): dítě 
od 2 do 12 let na základním lůžku - sle-
va 50 %. Dítě od 12 do 18 let na základ-
ním lůžku - sleva 30 %. Osoba od 18 let 
na přistýlce - sleva 20 %. 
CENA ZAHRNUJE ubytování a služ-
by All inclusive na vybraný počet no-
cí, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Na vyžádání: dětská postýlka 
(cca 5 EUR/den) - platba na místě.

•   Animační program
•   Blízko pláže a centra
•  Výhodná cena
•   Krásné koupání

 

 Pokoje pro 2 až 4 os.

  Strava: bez stravy

  Nocí: 7, 14 (nástupy So)
 

  Letadlo: Praha (So), 
Ostrava (So)

  Bus:  z 50 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 2 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 12 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-02461

•   Klidné prostředí
•   Rodinné pokoje
•   Výborná strava
•   Komfortní ubytování

 

  Pokoje pro 2 až 6 os.
          + dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: all inclusive

  Nocí: 7 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (denně), 
Ostrava (So)

  Bus: z 50 míst v ČR (Pá), 
(Út: 7. 7., 28. 7., 18. 8.)

  Auto

od 9 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 7 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0333M

–20 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.

Platí pro vybrané termíny pobytů

–15 % do 31. 1.
–10 % do 29. 2.
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CHORVATSKO – Klek – ostrov Brač/Supetar

Hotel Resort Bluesun Velaris /Apartmány Bonaca

POLOHA apartmánové středisko v Kleku uprostřed středomořské vegetace, 
v krásném oblázkovém zálivu, jižně od Gradacu.
VYBAVENÍ restaurace, plážová restaurace,letní terasa s grilem a výčepem 
(možnost vlastního grilování - ZDARMA), směnárna, sejf, WI-FI ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ klimatizované apartmány, typ APT. 2+2(+1) - jedna 2lůžková 
ložnice, denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby vhodným i pro do-
spělé s možností přistýlky. Typ APT. 4(+0) - dvě 2lůžkové ložnice a mini ku-
chyně, apartmán se nachází v přízemí, vždy vybavený kuchyňský kout, sprcha 
a WC, SAT TV, balkon nebo terasa. Po předchozí domluvě možnost zajiště-
ní ubytování v apartmánu typu 2+2(+1) ve vile Bonaca, ve které se nachází 
2 apartmány v přízemí a dva na patře. Ve všech apartmánech možnost připoje-
ní WI-FI ZDARMA. Součástí vybavení apartmánů nejsou ručníky. 
STRAVOVÁNÍ vlastní, na recepci možno dokoupit snídaně, obědy nebo ve-
čeře (snídaně formou bufetu, oběd a večeře výběr ze 4 menu). Snídaně cca 5 
EUR, oběd cca 11 EUR, večeře cca 11 
EUR. Děti do 10 let mají 20% slevu.
PLÁŽ  oblázková, cca 300-350 m.
SPORT betonové tenisové kurty, 
stolní tenis, minigolf, hřiště pro míčo-
vé hry ZDARMA, dětské hřiště u let-
ní terasy, vodní sporty dle místní na-
bídky.
POZNÁMKA v termínu 27.6.-12.9. 
klimatizace za poplatek cca 4 EUR/
den, parkování v bezprostřední blíz-
kosti apartmánů za poplatek - cca 
3 EUR/den. Pobytová taxa - cca 
1,50 EUR/os./den - platba na mís-
tě. Check-in od 16:00h / check-out 
do 10:00h. 
SLEVY dítě do 2 let bez nároku na 
lůžko - ZDARMA. Dítě do 12 let na 
přistýlce - ZDARMA, osoba od 12 let 
na přistýlce platí v termínu od 13.6. - 
5.9. - 1 690 Kč/os/týden.
CENA ZAHRNUJE ubytování na 
vybraný počet nocí, spotřebu vody 
a energie, používání kuchyňského 
vybavení, výměnu ložního prádla 
1x týdně.
MOŽNOST DOKOUPENÍ   cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu. Na vyžádání: pobyt se psem 
- cca 7 EUR/den - platí se na místě. 

POLOHA turistické středisko Velaris se skládá z hotelu Amor **** a depan-
dance Vrilo*** a Vlačica ***, v borovém lese, cca 1 km od centra města.
VYBAVENÍ restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar, snack bar, terasa, in-
ternetový koutek, konferenční sál, WI-FI na recepci ZDARMA. Hotel Amor má 
vlastní recepci.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, tele-
fonem, fénem, některé s možností až dvou přistýlek pro děti do 12 let  (roz-
kládací pohovka), sprchou a WC, SAT TV, telefonem, fénem. Pokoje označené 
DEP se nachází v 3* depandanci Vrilo/Vlačica, ostatní pokoje jsou v 4* hote-
lu Amor.
STRAVOVÁNÍ snídaně - formou bufetu, polopenze - snídaně a večeře for-
mou bufetu.
PLÁŽ  písčito-oblázková, cca 50-200 m, sprchy na pláži, lehátka a sluneční-
ky za poplatek.
SPORT tenisové kurty, stolní tenis, 
vodní sporty, hřiště pro míčové hry, 
dětské hřiště, wellness - fitness, ma-
sáže, sauna, vířivka, venkovní ba-
zén se sladkou vodou a dětský bazén 
u hotelu Amor.
POZNÁMKA parkování za poplatek 
3 EUR/den. 
SLEVY dítě do 2 let bez nároku na 
lůžko a stravu - ZDARMA. První dítě 
do 12 let se 2 dospělými - ZDARMA. 
Druhé dítě do 12 let se 2 dospělý-
mi - sleva 50 %. Dítě do 12 let s 1 
dospělým v pokojích 2+0 a 2+1 
- sleva 20 %. Osoba od 12 let na 
přistýlce - sleva 20 %. ZVLÁŠTNÍ 
SLEVY: při zakoupení pobytu na 7 
nocí v termínu do 6.6. a od 12.9. vám 
poskytneme mimořádnou slevu 20%, 
v termínu 6.6. - 20.6 a 29.8 - 12.9 
vám poskytneme mimořádnou slevu 
15% - slevy nelze kombinovat se 
slevou za včasný nákup.
CENA ZAHRNUJE ubytování a sní-
dani/polopenzi na vybraný počet 
nocí, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ   cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu. Možnost zapůjčení dětské 
postýlky za cca 10 EUR/den, platba 
na místě.

•   Klidné letovisko
•   Krásné koupání

 

 Apartmány pro 4 až 5 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: bez stravy, možnost 
snídaně, obědů, večeří

  Nocí: 4 a více (nástupy denně)

  Auto

od 1 490 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA do 12 let na 
přistýlce a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-00901

•   Přímo u pláže

 

  Pokoje pro 2 až 4 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: snídaně, polopenze

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)

  Letadlo: Praha (denně)
  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 5 690Kč
os. /autem /7 nocí

  První dítě ZDARMA do 12 let 
         a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0075S

–20 % do 1. 4.
–10 % do 1. 3.
–5 % do 1. 5.

Platí pro vybrané termíny pobytů

–25% do 31. 12.
–20 % do 31. 1.
–15 % do 29. 2.
–10 % do 31. 3.

Sčítejte se slevou 5%  
na pobyty na 8 a více nocí

pokoj ***
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Grand Hotel Bluesun ElaphusaHotel Bluesun Bonaca

CHORVATSKO – ostrov Brač/Bol

POLOHA moderní hotel obklopen borovým hájem a cypřiši, cca 700 m od 
centra městečka Bol.
VYBAVENÍ centrální restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar, směnárna, 
TV místnost, WI-FI v celém hotelu ZDARMA, internetová kavárna, kongresový 
sál, terasa, kadeřnictví, výtah, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, te-
lefonem, sejfem, minibarem a fénem, WI-FI ZDARMA. Pokoje SU - jsou pro-
stornější a s možností přistýlky. Pokoj 2(+2)-SU - 2lůžkový pokoj s rozkláda-
cím gaučem (130x200 cm), vhodným pro jedno dítě do 12 let nebo 2 děti do 
10 let.
STRAVOVÁNÍ snídaně, polopenze - snídaně a večeře formou bufetu.
PLÁŽ  z jemných oblázků, cca 100 m, vhodná pro děti, sprchy na pláži, lehát-
ka a slunečníky na pláži za poplatek.
SPORT venkovní a vnitřní bazén 
s mořskou vodou, dětský bazén, well-
ness - sauna, masáže, whirlpool, so-
lárium, aerobic, fitness, hřiště pro mí-
čové hry, dětské hřiště, animace pro 
děti a dospělé, tenisové kurty, stolní 
tenis,  půjčovna jízdních kol a skútrů, 
vodní sporty.
POZNÁMKA slunečníky a lehát-
ka u bazénu ZDARMA (v omezeném 
množství).
SLEVY PRO POKOJ 2(+0): dítě 
do 7 let bez lůžka s polopenzí se 2 
dospělými - ZDARMA. Dítě do 12 let 
s 1 dospělým v pokoji 2(+0) - sleva 
20 %. SLEVY PRO POKOJ 2(+1): dítě 
do 12 let na přistýlce se 2 dospělý-
mi - ZDARMA. Osoba od 12 let na 
přistýlce - sleva 20 %. SLEVY PRO 
POKOJ 2(+2)-SU: dítě do 12 let se 2 
dospělými - ZDARMA. Při obsazení 
pokoje 2(+2 )-SU 2 dosp. a 2 dětmi 
do 10 let - 1. dítě ZDARMA, 2. dítě - 
sleva 50 %.
CENA ZAHRNUJE ubytování a sní-
dani/polopenzi na vybraný počet 
nocí, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Na vyžádání: dětská postýlka 
cca 10 EUR/den, platba na místě.

•   Doporučujeme  
pro náročné

 

  Pokoje pro 2 až 4 os.

  Strava: snídaně, polopenze,

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (denně)
  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 7 590Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 12 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0076E

–25% do 31. 12.
–20 % do 31. 1.
–15 % do 29. 2.
–10 % do 31. 3.

Sčítejte se slevou 5%  
na pobyty na 8 a více nocí ve vybra-
ných termínech

–25% do 31. 12.
–20 % do 31. 1.
–15 % do 29. 2.
–10 % do 31. 3.

POLOHA resort pavilonového typu v zeleni, v mírném svahu, cca 900 m od 
městečka Bol.
VYBAVENÍ klimatizovaná restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar, interne-
tová kavárna, směnárna, sejf, TV místnost, WI-FI ZDARMA, prodejna suvenýrů.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, balkonem, 
SAT TV, WI-FI ZDARMA, telefonem, sejfem. Pokoje SU - jsou prostorněj-
ší a s možností přistýlky. Pokoj 2(+2) BM-FAMILY - jedna 2lůžková ložnice 
a denní místnost s rozkládacím gaučem vhodným pro dvě děti do 14 let.
STRAVOVÁNÍ služby All inclusive - plná penze formou bufetu, pozdní snída-
ně - kontinentální, odpolední občerstvení, pozdní snack, cooking show. Kon-
zumace místních točených alkoholických (pivo, víno) a nealkoholických ná-
pojů (voda, sycené a nesycené nápoje) v době podávání jídla a od 10:00 do 
24:00 v rámci All inclusive baru - káva, čaj, místní točené nealkoholické a al-
koholické nápoje.
PLÁŽ  oblázková, cca 200 m. Známá 
oblázková pláž Zlatni rat, cca 600 m 
od hotelu, vhodná pro děti, sprchy 
na pláži.
SPORT venkovní bazén se sladkou 
vodou, dětský bazén, tenisové kur-
ty, stolní tenis, hřiště pro míčové hry, 
fitness, dětské hřiště, animace pro 
děti a dospělé, vodní sporty dle míst-
ní nabídky.
POZNÁMKA služby All inclusive dá-
le zahrnují: tenisové kurty (1 hodi-
na na pokoj/den), půjčení kol (max. 
6 hodin/týden/os.) po předchozí do-
hodě s recepcí, stolní tenis, víceúče-
lové hřiště, plážový volejbal, kuželky, 
fitness, lehátka a slunečníky u ba-
zénu ZDARMA (v omezeném množ-
ství), animační program. U večeře je 
vyžadován společensky vhodný oděv 
(muži - dlouhé kalhoty). Parkování 
ZDARMA.
SLEVY pro děti na www.ckvt.cz
CENA ZAHRNUJE ubytování a All 
inclusive na vybraný počet nocí, 
pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ   cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu. Na vyžádání: dětská postýl-
ka cca 10 EUR/den, platba na místě.

•   Doporučujeme  
pro rodiny s dětmi

 

 Pokoje pro 2 až 4 os.

  Strava:  all inclusive

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (denně)
  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 8 590 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 14 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0076B
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CHORVATSKO – Ostrov Hvar - Jelsa

Adriatiq Fontana Resort /Hotel Hvar

POLOHA v mírném svahu v zeleni, cca 500 m od městečka Jelsa.
VYBAVENÍ klimatizovaná restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar, kos-
metický salon, směnárna, sejf na recepci za poplatek, WI-FI na recepci ZDAR-
MA, výtah, TV místnost, taneční terasa, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, telefonem, fé-
nem, WI-FI ZDARMA, stropním ventilátorem, některé pokoje jsou s možností 
přistýlky. Klimatizace za doplatek na vyžádání.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, služby All inclu-
sive - snídaně, oběd a večeře formou bufetu, odpolední občerstvení - záku-
sek a káva (16:00-17:00), konzumace 
místních točených nealkoholických 
a alkoholických nápojů 10:00-23:00 
na baru u bazénu, 1x dalmátská ve-
čeře.
PLÁŽ  oblázková, přírodní kameni-
tá, písčitá, cca 100-150 m, sprchy na 
pláži, lehátka a slunečníky na pláži za 
poplatek.
SPORT venkovní bazén s mořskou 
vodou, vnitřní bazén s mořskou vo-
dou (mimo provoz 15.6.-15.9.), masá-
že, fitness ZDARMA, tenisové kurty, 
stolní tenis, minigolf, sportovní hřiš-
tě, aerobic, 15.6.-15.9. animace pro 
děti, půjčovna kol, 2x týdně večer-
ní program. 
POZNÁMKA slunečníky a lehát-
ka u bazénu ZDARMA (v omezeném 
množství).
SLEVY dítě do 2 let bez nároku na 
lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě do 
12 let na přistýlce - ZDARMA. Druhé 
dítě do 12 let bez lůžka - sleva 50 %. 
Dítě do 12 let s 1 dospělým - sleva 
20 %. Osoba od 12 let se 2 dospělými 
- sleva 10 %.
CENA ZAHRNUJE ubytování na 
vybraný počet nocí, polopenzi/služby 
ALL INCLUSIVE, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu. Na vyžádání: klimatiza-
ce - 1790 Kč/pokoj/týden, pes - cca 
8 EUR/den, dětská postýlka - cca 3 
EUR/den (platba na místě).

POLOHA hotel a apartmány pavilonového typu cca 300 m od městečka Jelsa.
VYBAVENÍ restaurace, aperitiv bar, směnárna, sejf, terasa, WI-FI ZDARMA, 
parkoviště.
UBYTOVÁNÍ HOTEL (HR-0155F) - pokoje typu 2(+1) M COMFORT - zrekon-
struované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, telefonem, s orienta-
cí na mořskou stranu a francouzským oknem, s možností přistýlky (pokoje 
s terasou na vyžádání), typ 2(+0) BM CLASSIC - 2lůžkové pokoje se spr-
chou a WC, SAT TV, telefonem, s orientací na mořskou stranu, s balkonem ne-
bo terasou. Pokoje 2(+1) ST se nachází v menším pavilonu a jsou bez balko-
nu. Všechny pokoje mají k dispozici 
ventilátor. APARTMÁNY (HR-01551) 
- typ STUDIO 2+1 COMFORT - 1 míst-
nost se 3 lůžky, typ APT. 2+2(+1) - 
jedna 2lůžková ložnice, denní míst-
nost s rozkládacím gaučem pro 2 
osoby, s možností přistýlky, typ APT. 
4+2(+1) - dvě 2lůžkové ložnice, den-
ní místnost s rozkládacím gaučem 
pro 2 osoby, s možností přistýlky, 
vždy vybavený kuchyň. kout, spr-
cha a WC, SAT TV, telefon, balkon ne-
bo terasa. APT. COMFORT jsou kate-
gorie 2* a mají ventilátor. APT. typu 
DELUXE jsou kategorie 4*, s klimati-
zací, DVD, fénem, mikrovlnnou trou-
bou, kávovarem. Typ APT. 2+2(+1) 
DELUXE navíc vybavený pračkou 
a myčkou.
STRAVOVÁNÍ HOTEL - snídaně 
a večeře formou bufetu, možnost do-
koupení služby All inclusive Light. 
APARTMÁNY - vlastní.
PLÁŽ  malá oblázková, přírodní, be-
tonová plata, cca 150 m, sprchy na 
pláži.
SPORT venkovní bazén a dětský ba-
zén s mořskou vodou, fitness, sportov-
ní hřiště, aerobik, tenisové kurty, ani-
mace v 7-8 měsíci, stolní tenis, lehátka 
a slunečníky u bazénu za poplatek.
SLEVY pro děti na ckvt.cz
CENA ZAHRNUJE ubytování na vy-
braný počet nocí a příslušnou formu 
stravy, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu. 

•   Ubytování v zeleni
•   Animační program
•   Pěkné koupání

 

  Pokoje pro 2 až 3 os. 
+ dítě do 12 let bez lůžka.

  Strava: polopenze,  
all inclusive

  Nocí: 5 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (denně)
  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 7 390 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 12 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0073H

•   V blízkosti pláže

 

  Pokoje pro 2 až 3 os. 
+ 2. dítě do 6 let bez lůžka

  Studia pro 2 až 3 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Apartmány pro 4 až 7 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: bez stravy, polopenze, 
možnost all inclusive light

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (denně)
  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 4 190 Kč
os. /autem /7 nocí

 Dítě ZDARMA 
  do 12 let a další  SLEVY

HR-0155F HR-01551

–20% do 30. 11.
–15 % do 31. 1.
–10 % do 31. 3.

Sčítejte se slevou 3%  
na pobyty na 10 a více nocí ve 
vybraných termínech v hotelu 

–20% do 31. 10.
–15 % do 31. 12.
–10 % do 29. 2.
–5 % do 31. 3.
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Labranda Senses ResortHotel Arkada

CHORVATSKO – Ostrov Hvar/Stari Grad – Vrboska

POLOHA hotel, cca 900 m od městečka Stari Grad.  
VYBAVENÍ restaurace, aperitiv bar, směnárna, výtah, sejf, WI-FI ZDARMA 
(u lobby baru a bazénu), taneční terasa, parkoviště. 
UBYTOVÁNÍ 1-2lůžkové pokoje se sprchou a WC, balkonem, SAT TV, telefo-
nem, některé s možností přistýlky.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu. 
PLÁŽ  oblázková, přírodní kamenitá a betonová plata, cca 50-100 m, sprchy na 
pláži, lehátka a slunečníky na pláži za poplatek.
SPORT vnitřní bazén s mořskou vodou (mimo provoz v 7. a 8. měsíci), venkov-
ní bazén s mořskou vodou, lehátka a slunečníky u bazénu ZDARMA (v omeze-
ném množství), fitness, v blízkosti - tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, hřiště 
pro míčové hry. 
POZNÁMKA možnost převozu loď-
kou do městečka Stari Grad za popla-
tek. Parkoviště ZDARMA. 
SLEVY dítě pro děti na ckvt.cz
CENA ZAHRNUJE ubytování, polo-
penzi na vybraný počet nocí,  pobyto-
vou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu.

POLOHA nově zrekonstruované hotelové pavilony obklopené středomořskou 
vegetací a borovicemi. Nachází se u nejkrásnějších pláží ostrova Hvar, východ-
ně od městečka Vrboska, stále žádanější lokality pro trávení letní dovolené. 
S Vrboskou je Senses Resort spojen chodníkem vedoucím podél moře, v dél-
ce cca 2 km.
VYBAVENÍ restaurace, terasa, café bar, plážový bar, konferenční místnost, WI-
-FI v celém resortu ZDARMA, centrální recepce, bezplatné parkoviště.
UBYTOVÁNÍ moderní klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT 
TV, WI-FI, minibarem, sejfem, balkonem, s možností přistýlky. Pokoje označené 
SW mají přímý výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ polopenze plus - snídaně a večeře formou bufetu, k večeři ne-
omezená konzumace místních toče-
ných alkoholických a nealkoholických 
nápojů. ALL INCLUSIVE - snídaně, 
obědy a večeře formou bufetu, čer-
pání místních alkoholických a neal-
koholických točených nápojů od 8:00 
do 24:00 v restauraci, bazénovém 
a lobby baru.
PLÁŽ  oblázková, přírodní cca 50-
100 m. Velmi vyhledávaná pláž Soline 
z hrubého písku je vzdálena cca 2 mi-
nuty pěšky. 
SPORT venkovní bazén se sladkou 
vodou, terasa s lehátky a sluneční-
ky (v omezeném množství), wellness 
SPA - finská sauna, fitness, whirlpool, 
minigolf, tenisové kurty, stolní tenis, 
dětské hřiště, sportovní hřiště, zapůj-
čení holí Nordic Walking, aerobic, vod-
ní aerobic, mini fotbal, vodní sporty. 
POZNÁMKA pobytová taxa cca 1,50 
EUR/os./den za osobu a den se pla-
tí na místě. Možnost zapůjčení osušek 
u bazénu.
SLEVY dítě do 2 let bez nároku na 
lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě do 12 
let na přistýlce - ZDARMA. Osoba od 
12 let na přistýlce - sleva 30 %.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vy-
braný počet nocí, polopenzi plus/
služby All Inclusive.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Na vyžádání: dětská postýlka 
(cca 5 EUR/den) - platba na místě.

•   Klidné prostředí
•   Pláž pro děti

 

  Pokoje pro 2 až 3 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: polopenze plus,  
all inclusive

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (denně)
  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 8 790 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 12 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0322L

•   Klidné prostředí
•   Blízko pláže

 

 Pokoje pro 1 až 3 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: polopenze

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (denně) 
  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 6 590 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 12 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0072A

–15% do 31. 12.
–10 % do 31. 3.

Sčítejte se slevou 3%  
na pobyty na 10 a více nocí

–15% do 31. 1.
–10 % do 29. 2.

  V této lokalitě nabízíme také: 
Hotel a depandance Lavanda  
Více informací na ckvt.cz
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CHORVATSKO – ostrov Mljet/Pomena – Trpanj 

Hotel FaraonHotel Odisej

POLOHA na unikátním ostrově severně od města Dubrovníku, na okraji Ná-
rodního parku Mljet, obklopený borovými háji, v blízkosti dvou překrásných 
jezer, na okraji malého přístavu Pomena. 
VYBAVENÍ restaurace, plážový bar, pizzerie, aperitiv bar, směnárna, sejf, TV 
místnost, výtah, WI-FI na recepci ZDARMA, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou, WC, SAT TV, telefo-
nem, fénem, některé s možností přistýlky. 
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, plná penze - sní-
daně a večeře formou bufetu, obědy - výběr ze 3 menu, v centrální restauraci.
PLÁŽ  přírodní oblázková, betonová plata, cca 50 m, vhodná pro děti, spr-
chy na pláži.
SPORT venkovní dětský bazén, fit-
ness ZDARMA, sauna, masáže, vod-
ní sporty, půjčovna jízdních kol a sk-
útrů. Lehátka u bazénu a na pláži 
ZDARMA (v omezeném množství).
POZNÁMKA ideální místo pro mi-
lovníky přírody, cyklistiky a vodních 
sportů. Vstup do NP není zahrnut 
v ceně - cca 17 EUR/os. (červen-zá-
ří), cca 10 EUR/os. (ostatní termí-
ny) - platba na místě. Trajekty na os-
trov Mljet vyplouvají z Dubrovníku 
(pouze pro osobní přepravu) a také 
z poloostrova Pelješac (Prapratno). 
Pro klienty s autobusovou dopravou 
je zajištěn transfer lodí z Trsteniku 
do Pomeny k hotelu Odisej. Pobyto-
vá taxa - cca 3 EUR/os./den - plat-
ba na místě. 
SLEVY dítě do 2 let bez nároku na lůž-
ko a stravu - ZDARMA. První dítě do 13 
let na přistýlce se 2 dospělými - ZDAR-
MA. Druhé dítě do 13 let bez lůžka s po-
lopenzí se 2 dospělými - sleva 50 %. Dí-
tě do 13 let s 1 dospělým - sleva 50 %. 
Osoba od 13 let se 2 dospělými - sle-
va 20 %. 
CENA ZAHRNUJE ubytování, po-
lopenzi/plnou penzi na vybraný po-
čet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu. Na vyžádání: pobyt s malým 
psem (do 5 kg) - platí se na místě - 
cca 5 EUR/den.

POLOHA hotel umístěn ve svahu u krásné oblázkové pláže, na poloostrově 
Pelješac v městečku Trpanj. 
VYBAVENÍ klimatizovaná restaurace, bar u bazénu, TV místnost, kongresový 
sál, sejf (za poplatek), WI-FI ZDARMA, hotel nemá výtah.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, telefo-
nem, fénem, balkonem, s možností přistýlky (vhodná pro díte do 12 let). Pokoje 
PREM jsou prostornější, vybaveny novějším zařízením a umístěny v budově nej-
blíže k moři. Pokoje B jsou umístěny z boční strany hotelu. Pokoj 2(+2) BM-FAM 
- dvě 2lůžkové ložnice s balkónem, jedna s orientací na park a druhá na moř-
skou stranu. Přístup k pokojům je po schodech.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu. Služba ALL INCLU-
SIVE - plná penze formou bufetu, odpolední občerstvení (káva, čaj, sušenky) od 
16:00 do 17:00, místní točené nealko-
holické a alkoholické nápoje od 10:00 
do 23:00.
PLÁŽ  oblázková, cca 30 m, pozvolný 
vstup do vody, vhodná pro děti, sprchy 
na pláži za poplatek.
SPORT venkovní bazén a dětský ba-
zén se sladkou vodou, stolní tenis, ae-
robic, půjčovna jízdních kol a kajaků.
POZNÁMKA služby All inclusive dále 
zahrnují: zapůjčení lehátek a sluneční-
ků u bazénu (v omezeném množství), 
animace pro děti i dospělé, 2x týdně 
živá hudba. Parkoviště za poplatek cca 
5 EUR/den - platí se na místě. Lednič-
ka (na vyžádání) - cca 5 EUR/den. Po-
bytová taxa - cca 1,5 EUR/os./den - 
platba na místě. 
SLEVY dítě do 3 let bez lůžka - 
ZDARMA. Dítě do 12 let na přistýlce - 
ZDARMA. Osoba 12-15 let na přistýl-
ce - sleva 30 %. Osoba od 15 let na 
přistýlce - sleva 10 %. Dítě 3-12 let bez 
lůžka jako 2. dítě v pokoji 2(+1) a 3. dí-
tě v pokoji 2(+2) - sleva 50 %. Dítě do 
12 let na základním lůžku v období: do 
20.6. a od 5.9 - sleva 50 %, 20.6.-5.9. 
- sleva 30 %
CENA ZAHRNUJE ubytování, služ-
by All inclusive na vybraný počet nocí, 
pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Ceny ubytování se snídaní nebo 
s polopenzí na www.ckvt.cz.

•   Výborná poloha
•   V srdci národního 
parku Mljet

 

  Pokoje pro 2 až 3 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: polopenze, plná penze

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (So)
  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 5 390 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 13 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0213O

•   Klidné prostředí
•   Krásné koupání

 

  Pokoje pro 2 až 4 os. 
+ dítě do 3 let bez lůžka

  Strava: polopenze, all inclusive

  Nocí: 7 a více (nástupy So)
 

  Letadlo: Praha (So)
  Bus: z 50 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 6 490 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 13 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0136F

–15% do 31. 1.
–10 % do 31. 3.

–20% do 31. 12.
–15 % do 15. 2.
–10 % do 31. 3.
–5% do 30. 4.
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Hotel OrsanHotel Aminess Grand Azur

CHORVATSKO – Orebić

POLOHA hotel v borovém háji, cca 1 km od centra Orebiće.
VYBAVENÍ restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar, směnárna, sejf, terasa, 
WI-FI ZDARMA, výtah, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 1-2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, mini-
barem, telefonem, sejfem, fénem, některé s možností přistýlky. Pokoje s ozna-
čením SU mají francouzské okno. Pokoje 2(+2) SUITE - prostorný 2lůžkový po-
koj s rozkládacím gaučem vhodným pro 2 děti. Pokoj 3(+0) - 2lůžkový pokoj 
a 1lůžkový pokoj. Pokoj typu BEST PRICE - pokoj za zvýhodněnou cenu.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, služby All inclusive 
Light - plná penze formou bufetu, konzumace místních točených nealkoholic-
kých a alkoholických nápojů v době podávání stravy (pivo, víno, voda, džus).
PLÁŽ  oblázková, kamenitá, cca 20 m, 
vhodná pro děti, sprchy na pláži.
SPORT venkovní bazén se sladkou 
vodou, dětský bazén, tenisové kur-
ty, stolní tenis, hřiště pro plážový vo-
lejbal, dětské hřiště, hřiště pro míčové 
hry, sportovní a animační programy, 
vodní sporty. 
POZNÁMKA sleva za včasný nákup je 
vázaná na jméno účastníka. Při změně 
účastníka nebo termínu pobytu bude 
sleva za včasný nákup odebrána.
SLEVY SLEVY PRO POKOJE 2(+0): 
dítě do 7 let s 1 dospělým - sleva 50 %. 
Dítě od 7 do 14 let s 1 dospělým - sle-
va 30 %. SLEVY PRO POKOJE 2(+1) 
a 2(+2): dítě do 7 let se 2 dospělými - 
ZDARMA. Dítě od 7 do 14 let se 2 do-
spělými - sleva 50 %. Osoba od 14 let 
se 2 dospělými - sleva 20 %. SLEVY 
PRO POKOJE 3(+0): dítě do 14 let se 
2 dospělými - sleva 30 %. ZVLÁŠT-
NÍ SLEVY: při zakoupení pobytů v ob-
dobí 4.5.-29.5. a 14.6.-20.6. vám bu-
de poskytnuta mimořádná sleva 10 %. 
Osobám starším 65 let poskytneme 
v termínech do 20.6. a od 12.9. mimo-
řádnou slevu 10 %.Tyto slevy nelze 
kombinovat se slevou za včasný nákup 
ani navzájem mezi sebou. 
CENA ZAHRNUJE ubytování, polo-
penzi/služby All inclusive Light na vy-
braný počet nocí, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. 

POLOHA hotel se nachází v překrásné a klidné zátoce, cca 1 km od centra 
města Orebić.
VYBAVENÍ restaurace, aperitiv bar, terasa, sejf na recepci, bezplatné parko-
viště, výtah, WI-FI ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT LCD TV, 
telefonem, balkonem, s možností přistýlky. Z většiny pokojů typu BM je krás-
ný výhled na moře a hradby starého 
města Korčula. 
STRAVOVÁNÍ  polopenze - snída-
ně a večeře formou bufetu, služby All 
inclusive Light - snídaně, oběd, ve-
čeře formou bufetu, k obědu a večeři 
místní točené nápoje - víno, pivo, vý-
běr z nealkoholických nápojů. 
PLÁŽ   oblázková, cca 10 m, sprchy 
na pláži.
SPORT venkovní bazén s mořskou 
vodou, vodní sporty dle místní nabíd-
ky, dětské hřiště, nedaleko tenisové 
kurty, plážový volejbal.
POZNÁMKA lehátka a sluneční-
ky u bazénu ZDARMA (v omezeném 
množství) a na pláži za poplatek. Po-
koje 2(+1) jsou přednostně obsazová-
ny 3 osobami. Lednička - na vyžádání 
(cca 40 HRK/den) - platí se na místě.
SLEVY dítě do 7 let se 2 dospělými - 
ZDARMA. Dítě 7-14 let se 2 dospělými 
- sleva 50 %. Dítě do 7 let s 1 dospě-
lým - sleva 50 %. Dítě 7-14 let s 1 do-
spělým - sleva 25 %. Osoba od 14 let 
na přistýlce - sleva 20 %.
CENA ZAHRNUJE  ubytování, polo-
penzi/služby All inclusive Light na vy-
braný počet nocí, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu. 

•   Doporučujeme pro 
náročné

•   Přímo u pláže

 

 Pokoje pro 1 až 4 os.

  Strava: polopenze,  
all inclusive light

  Nocí: 2 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (So) 
  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od  5 690Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 7 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0002P

•   Doporučujeme  
pro rodiny s dětmi

•   Výhodná cena
•   Klidné prostředí
•   Krásné koupání
•   Přímo u pláže

 

  Pokoje pro 2 až 3 os.

  Strava: polopenze,  
all inclusive light

  Nocí:  7 , 14 (nástupy So)
 

  Letadlo: Praha (So) 
  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 6 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 7 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0069O

–15 % do 29. 2.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.

–10 % do 29. 2.

Neplatí pro pokoje typu best price
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CHORVATSKO – Orebić

Hotel, vily a depandance Bellevue

POLOHA zrekonstruovaný komplex hotelu, čtyř depandancí a vil 
v klidném prostředí, cca 800 m západně od Orebiće. 
VYBAVENÍ klimatizovaná restaurace s terasou v hlavní budově (pro 
HOTEL a VILY) a restaurace s terasou pro DEPANDANCE (restaurace 
Rondela), „piano“ bar s terasou, směnárna, sejf, WI-FI ZDARMA, výtah 
(v hotelu), bezplatné parkoviště.
UBYTOVÁNÍ DEPANDANCE (HR-0069B) - zrekonstruované, 
moderní klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou nebo vanou, 
WC, fénem, SAT TV, telefonem, balkonem, WI-FI, s možností přistýlky 
(rozkládací lůžko). Typ 2+2 BM - dvě 2lůžkové ložnice pro 2 
dospělé osoby a 2 děti do 14 let. Z depandancí není výhled na moře 
z důvodu středomořské vegetace. HOTEL (HR-HR-0069L) - moderní 
klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou nebo vanou, WC, fénem, 
SAT LCD TV, WI-FI ZDARMA, telefonem, minibarem, sejfem, některé 
s balkonem, s možností přistýlky. Pokoj 2(+2) - 2lůžkový pokoj 
s rozkládacím gaučem vhodným pro 2 děti do 14 let. VILY (HR-0069I) 
- moderní klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, 
WI-FI ZDARMA, telefonem, kávovarem, mikrovlnnou troubou, fénem, 
sejfem, terasou, s možností 1-2 přistýlek (rozkládací gauč). Pokoj 4(+1) 
BM - dvě 2lůžkové ložnice a denní místnost s rozkládacím gaučem.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu. služby 
All inclusive Light - plná penze formou bufetu. k obědu a večeři - 
čepované místní nápoje: pivo, víno nebo džus (pro DEPANDANCE - 
restaurace Rondela).
PLÁŽ  oblázková, kamenitá, cca 30 m, vhodná pro děti, sprchy na pláži.
SPORT venkovní bazén se sladkou vodou, dětský bazén, tenisové 
kurty, stolní tenis, dětské hřiště, animace, hřiště pro míčové hry.
POZNÁMKA lehátka a slunečníky u bazénu ZDARMA (v omezeném 
množství) a na pláži za poplatek.
SLEVY SLEVY PRO POKOJ 2(+0): dítě do 7 let s 1 dospělým - sleva 
50 %. Dítě od 7 do 14 let s 1 dospělým - sleva 25 %. SLEVY PRO 
POKOJ 2(+1): dítě do 7 let se 2 dospělými - ZDARMA. Dítě od 7 do 14 
let se 2 dospělými - sleva 50 %. Dítě do 7 let s 1 dospělým - sleva 50 
%. Dítě od 7 do 14 let s 1 dospělým - sleva 25 %. Osoba od 14 let se 2 
dospělými - sleva 20 %. SLEVY PRO POKOJ 2(+2), 2+2 a 4(+1): 1., 2. 
a 3. dítě dítě do 14 let se 2 dospělými - sleva 50 %. ZVLÁŠTNÍ SLEVY: 
v termínech pobytů do 6.6.a od 19.9. Vám při zakoupení pobytu na 
7 nebo 14 nocí poskytneme mimořádnou slevu 15 %. V termínech 
pobytů s platností mimořádných slev jsou děti do 14 let na přistýlce 
- ZDARMA.V termínech 20.6.-12.9. Vám při zakoupení pobytu na 10 
a více nocí poskytneme slevu 10 %. Tyto slevy nelze kombinovat se 
slevou za včasný nákup.
CENA ZAHRNUJE ubytování, polopenzi/All inclusive Light na 
vybraný počet nocí, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu. Na vyžádání: dětská postýlka pro dítě do 3 let - ZDARMA.

•   Doporučujeme  
pro rodiny s dětmi

•   Klidné prostředí

•   Centrum Orebiče 
na dosah

•   Ideální poloha  
k výletům  
do Dubrovníku  
a na Korčulu

•   Přímo u pláže

•   Krásné koupání

 

  Pokoje pro 2 až 5 os.

  Strava: polopenze,  
all inclusive light

 
  Nocí:  7 a více (denně)

 
  Letadlo: Praha (So) 

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 6 890 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 7 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0069L, I, B

–15 % do 29. 2.
–10 % do 31. 3.

Vily Bellevue

Hotel Bellevue

Depandance Bellevue

  V této lokalitě nabízíme také: 
Holiday Resort Adriatic  
Více informací na ckvt.cz
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POLOHA hotel v bezprostřední blízkosti moře s krásným pohledem na sta-
rou část města, centrum Korčuly cca 1 km.
VYBAVENÍ klimatizovaná restaurace, à la carte restaurace, aperitiv bar, pool 
bar, směnárna, výtah, úschovna kol, terasa.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, tele-
fonem, minibarem, WI-FI ZDARMA, sejfem, fénem a s možností přistýlky. Po-
koje SU jsou prostornější a mají navíc balkon. Pokoje typu 2(+2) J.SUITE jsou 
na patro - 2lůžková ložnice a denní místnost s rozkládacím gaučem. Pokoje 
BEST PRICE - za zvýhodněnou cenu.
STRAVOVÁNÍ snídaně formou bufetu, polopenze - snídaně a večeře formou 
bufetu.
PLÁŽ  přírodní a kamenitá, betonová plata, cca 50-100 m, sprchy na pláži.
SPORT venkovní bazén s mořskou 
vodou, tenisové kurty, půjčovna jízd-
ních kol, vodní sporty, minigolf, škola 
plachtění nebo windsurfingu, anima-
ce pro děti.
POZNÁMKA pobytová taxa cca 1,5 
EUR os./den - platí se na místě. Par-
kování za poplatek - cca 8 EUR/den.
SLEVY PRO POKOJ 2(+0) a 2(+1): 
dítě do 7 let se 2 dospělými - 
ZDARMA. Dítě od 7 do 14 let se 2 
dospělými - sleva 50 %. Dítě do 7 let 
s 1 dospělým - sleva 50 %. Dítě od 7 
do 14 let s 1 dospělým - sleva 30 %. 
Osoba od 14 let na přistýlce - sleva 
30 %. SLEVY PRO POKOJ 2(+2): dí-
tě do 14 let se 2 dospělými - sleva 
50 %. Osoba od 14 let na přistýlce 
- sleva 30 %. ZVLÁŠTNÍ SLEVY: při 
zakoupení pobytu na 7 nocí v termí-
nech do 20.6. a od 26.9. vám bude 
poskytnuta sleva 15 % - nelze kom-
binovat se slevou za včasný nákup. 
Osobám starším 65 let poskytneme 
v termínu 20.6.-4.9. mimořádnou 
slevu 10 % - nelze kombinovat se 
slevou za včasný nákup. Sleva za 
včasný nákup se nevztahuje na pokoj 
2(+0) Best Price.
CENA ZAHRNUJE ubytování, snída-
ni/polopenzi na vybraný počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu.

Hotel LiburnaHotel Marko Polo

CHORVATSKO – ostrov Korčula/Korčula

POLOHA příjemný moderní hotel s jedinečným výhledem na renesanční 
město Korčula, vzdálený cca 700 m od historického centra.
VYBAVENÍ klimatizovaná restaurace, à la carte restaurace, lobby bar, pool 
bar, směnárna, úschovna kol, terasa.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, tele-
fonem, minibarem, WI-FI ZDARMA, sejfem, fénem, francouzským balkonem, 
s možností přistýlky. Pokoje SU jsou prostornější. Pokoje typu 2(+2) J.SUITE 
jsou na patro - 2lůžková ložnice a denní místnost s rozkládacím gaučem. Po-
koje BEST PRICE - za zvýhodněnou cenu.
STRAVOVÁNÍ snídaně, polopenze formou bufetu.
PLÁŽ  oblázková, kamenitá, cca 50 m, sprchy na pláži.
SPORT venkovní bazén, dětský bazén, v rámci wellness centra vnitřní bazén 
se sladkou vodou (uzavřen v červenci a srpnu), finská a turecká sauna, whirl-
pool, masáže, fitness, v blízkosti - tenisové kurty, minigolf, stolní tenis, vod-
ní sporty, možnost zapůjčení jízd-
ních kol.
POZNÁMKA pobytová taxa cca 1,5 
EUR os./den - platí se na místě. Par-
koviště za poplatek - cca 8 EUR/den.
SLEVY PRO POKOJ 2(+0) a 2(+1): 
dítě do 7 let se 2 dospělými - ZDAR-
MA. Dítě od 7 do 14 let se 2 dospě-
lými - sleva 50 %. Dítě do 7 let s 1 
dospělým - sleva 50 %. Dítě od 7 do 
14 let s 1 dospělým - sleva 30 %. Oso-
ba od 14 let na přistýlce - sleva 30 %. 
SLEVY PRO POKOJ 2(+2): dítě do 14 
let se 2 dospělými - sleva 50 %. Oso-
ba od 14 let na přistýlce - sleva 30 %. 
ZVLÁŠTNÍ SLEVY: při zakoupení 
pobytu na 7 nocí v termínech do 19.6. 
a od 26.9. vám bude poskytnuta sle-
va 15 % - nelze kombinovat se slevou 
za včasný nákup. Osobám starším 65 
let poskytneme v termínu 20.6.-4.9. 
mimořádnou slevu 10 % - nelze kom-
binovat se slevou za včasný nákup. 
Sleva za včasný nákup se nevztahuje 
na pokoj 2(+0) Best Price.
CENA ZAHRNUJE ubytování, snída-
ni/polopenzi na vybraný počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Na vyžádání: dětská postýlka - 
ZDARMA, malý pes do 15 kg - cca 15 
EUR/den - platba na místě.

•   Doporučujeme  
pro náročné

 

  Pokoje pro 2 až 4 os.

Strava: snídaně, polopenze

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (So)
  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 7 890 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 7 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0078L

•   Blízko pláže a centra

 Pokoje pro 2 až 4 os.

Strava: snídaně, polopenze

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (So)
  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 7 190 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 7 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0078M

–20 % do 31. 1.
–15 % do 29. 2.
–10 % do 30. 4.

Neplatí pro pokoje typu best price

–20 % do 31. 1.
–15 % do 29. 2.
–10 % do 30. 4.

Neplatí pro pokoje typu best price
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CHORVATSKO – Ostrov Korčula

Hotel Port 9 Apartmány Port 9

POLOHA v roce 2017 zrekonstruovaný hotel pavilónového typu v malebném 
zálivu v zeleni, cca 2 km od historického centra města Korčula. Ze zátoky Bon 
Repos je velmi dobré lodní spojení do centra Korčuly a na přírodní a FKK plá-
že ostrůvku Badija.
VYBAVENÍ dvě bufetové restaurace, à la carte restaurace, taverna, beach 
bar, snack bar, lobby bar, WI-FI ZDARMA, terasa, směnárna, bankomat, výtah 
ve všech pavilonech, parkování za poplatek - cca 2 EUR/den.
UBYTOVÁNÍ moderní klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou nebo va-
nou a WC, SAT TV, telefonem, fénem, sejfem, minibarem,  balkonem, někte-
ré s možností přistýlky (rozkládací křeslo). Pokoj  typu LUX - prostorný 2lůž-
kový pokoj s možností přistýlky a francouzským balkonem. Pokoj typu 2(+2) 
FAMILY B - dvě 2lůžkové ložnice, každá s vlastní koupelnou a denní místnost. 
Typ 2(+2) JUNIOR SUITE B - 2lůž-
ková ložnice a denní místnost s jed-
ním rozkládacím gaučem až pro dvě 
osoby.
STRAVOVÁNÍ snídaně, polopenze - 
snídaně a večeře formou bufetu.
PLÁŽ  oblázková, kamenitá, betono-
vá plata, cca 150 m, sprchy na pláži.
SPORT venkovní bazén se slad-
kou vodou, 2x bazén se slanou vo-
dou, dětské hřiště, fitness, animace, 
tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, 
půjčovna kol, škola potápění, dětská 
horolezecká stěna, mini botanická 
zahrada. Lehátka a slunečníky u ba-
zénu ZDARMA (v omezeném množ-
ství), na pláži za poplatek.
POZNÁMKA pobytová taxa cca 1,5 
EUR os./den - platí se na místě.
SLEVY pro děti na ckvt.cz. ZVLÁŠT-
NÍ SLEVY: při zakoupení pobytu 
na 7 nocí v termínech do 20.6. a od 
26.9. vám bude poskytnuta sleva 
15 % - nelze kombinovat se slevou 
za včasný nákup. Osobám starším 65 
let poskytneme v termínu 20.6.-4.9. 
mimořádnou slevu 10 % - nelze kom-
binovat se slevou za včasný nákup.
CENA ZAHRNUJE ubytování, snída-
ni/polopenzi na vybraný počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu.

POLOHA moderně zrekonstruované apartmány (dříve Korkyra Gardens) 
umístěné v malebném zálivu v zeleni, cca 2 km od historického centra města 
Korčula. Ze zátoky Bon Repos je velmi dobré lodní spojení do centra Korčuly 
a na přírodní a FKK pláže ostrůvku Badija.
VYBAVENÍ dvě bufetové restaurace, à la carte restaurace, taverna, beach 
bar, snack bar, lobby bar, WI-FI ZDARMA, terasa, směnárna, bankomat, parko-
vání za poplatek - cca 2 EUR/den.
UBYTOVÁNÍ nově rekonstruované klimatizované apartmány Apt. 2+2 typ 
A - jedna 2lůžková ložnice, Apt. 3+2 typ C - jedna 2lůžková ložnice s přistýl-
kou (rozkládací gauč), Apt. 4+2 typ B- dvě 2lůžkové ložnice, vždy denní míst-
nost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, vždy vybavený kuchyň. kout, sprcha 
a WC, SAT TV, telefon, WI-FI ZDARMA, fén, balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ vlastní nebo s možností dokoupení polopenze - snídaně a ve-
čeře formou bufetu.
PLÁŽ  přírodní kamenitá, oblázková, 
betonová plata, cca 80-100 m, spr-
chy na pláži.
SPORT venkovní bazén se slad-
kou vodou, 2x bazén se slanou vo-
dou, dětské hřiště, fitness, animace, 
tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, 
půjčovna kol, škola potápění, dětská 
horolezecká stěna, mini botanická 
zahrada. Lehátka a slunečníky u ba-
zénu ZDARMA (v omezeném množ-
ství), na pláži za poplatek.
POZNÁMKA u pobytů bez stravy: 
povinný doplatek za závěrečný úklid 
cca 30 EUR/apartmán - platí se na 
místě. Pobytová taxa cca 1,5 EUR os./
den - platí se na místě.
SLEVY pro děti na ckvt.cz ZVLÁŠT-
NÍ SLEVY: při zakoupení pobytu 
na 7 nocí v termínech do 20.6. a od 
26.9. vám bude poskytnuta sleva 
15 % - nelze kombinovat se slevou za 
včasný nákup.
CENA ZAHRNUJE ubytování, 
polopenzi/bez stravy na vybraný 
počet nocí, spotřebu vody a energie, 
používání kuchyňského vybavení, 
výměnu ložního prádla 1x týdně.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu. 

•   Blízko pláže

 

  Apartmány pro 2 až 6 os.
          + dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: bez stravy, možnost 
polopenze

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (So)
  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 3 290 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 2 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-00781

•   Rodinné pokoje
•   Ubytování v zeleni

 

  Pokoje pro 2 až 4 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: snídaně, polopenze

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (So)
  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 8 190 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA do 7 let pro 
pokoj 2(+1) a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0078R

–20 % do 31. 1.
–15 % do 29. 2.
–10 % do 30. 4.

–20 % do 31. 1.
–15 % do 29. 2.
–10 % do 30. 4.
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Hotel VisGrand hotel Admiral

CHORVATSKO – Slano – Dubrovnik

POLOHA luxusní hotel leží přímo na pláži.
VYBAVENÍ restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar, pizzerie, cukrárna, 
noční klub, kosmetický salón, sejf, výtah, parkoviště ZDARMA, garáž za po-
platek.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, mini-
barem, fénem, WI-FI ZDARMA, sej-
fem, s možností přistýlky.
STRAVOVÁNÍ snídaně a večeře for-
mou bufetu, 1x týdně dalmátský ve-
čer.
PLÁŽ  oblázková, sprchy na pláži.
SPORT venkovní a vnitřní bazén 
s mořskou vodou, wellness, fitness, 
whirlpool, sauna, hřiště pro míčové 
hry, plážový volejbal, tenisové kurty, 
vodní sporty. 
POZNÁMKA lehátka a sluneční-
ky v omezeném množství ZDARMA. 
U večeře je vyžadován vhodný spo-
lečenský oděv (muži dlouhé kalhoty, 
uzavřená obuv).
SLEVY dítě do 2 let bez nároku na 
lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě do 6 
let na přistýlce - sleva 50 %. Dítě od 
6 do 12 let na přistýlce - sleva 30 %. 
Osoba od 12 let na přistýlce - sleva 
20 %. ZVLÁŠTNÍ SLEVY: v ter-
mínech do 17.05. a od 20.9. vám 
u pobytů na 7 nocí poskytneme 
mimořádnou slevu 12 %. Slevu lze 
sčítat se slevou za včasný nákup.
CENA ZAHRNUJE ubytování, 
polopenzi na vybraný počet nocí, 
pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Na vyžádání: dětská postýlka 
- ZDARMA.

POLOHA v jedné z nejhezčích zátok poloostrova Lapad, cca 4 km severně od 
centra Dubrovníku.
VYBAVENÍ klimatizovaná restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar, pro-
dejna suvenýrů, sejf, TV místnost, taneční terasa.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 1-2lůžkové pokoje se sprchou a WC, balkonem, 
SAT TV, telefonem, fénem, WI-FI ZDARMA, s možností přistýlky. Pokoje 2(+1) 
BM-SU jsou prostornější a mají 3 pevná lůžka a navíc sejf.
STRAVOVÁNÍ polopenze formou bufetu.
PLÁŽ  oblázková, cca 30 m, vhodná pro děti.
SPORT v blízkosti - tenisové kurty, vodní sporty, možnost pronajmutí skút-
rů a jízdních kol. 
POZNÁMKA parkoviště za poplatek. 
Pobytová taxa cca 2 EUR/os./den - 
platí se na místě.
SLEVY dítě do 2 let bez nároku na 
lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě od 2 
do 7 let se 2 dospělými - ZDARMA. 
Dítě od 7 do 12 let se 2 dospělý-
mi - sleva 50 %. Dítě od 2 do 12 let 
s 1 dospělým - sleva 30 %. Osoba 
od 12 let na přistýlce - sleva 20 %. 
ZVLÁŠTNÍ SLEVY: při zakoupení 
pobytu na 7 nocí v období 13.6.-4.7. 
vám poskytneme slevu 15 % - tuto 
slevu nelze kombinovat s ostatními 
slevami. Při zakoupení pobytu na 
min. 8 nocí vám poskytneme slevu 
5 % - tuto slevu lze kombinovat se 
slevou za včasný nákup.
CENA ZAHRNUJE ubytování, polo-
penzi na vybraný počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu. 

•   Doporučujeme  
pro náročné

•   Ideální poloha  
k výletům na Korčulu 
a do Dubrovníku 

•   Klidné prostředí
•   Krásné koupání
•   Přímo u pláže

 

 Pokoje pro 2 až 3 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: polopenze

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (So)
  Auto

od 13 390 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 2 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0147A

•   Historické centrum 
Dubrovníku na dosah

•   Přímo na pláži

 

  Pokoje pro 2 až 3 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: polopenze

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (So)
  Auto

od 7 890 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 7 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0082V

–20 % do 31. 12.
–15 % do 29. 2.
–10 % do 31. 3.

Neplatí pro pokoje typu best price

–10 % do 29. 2.

Sčítejte se slevou 5%  
na pobyty na 8 a více nocí

  V této lokalitě nabízíme také: 
Hotely Adriatic a Uvala  
Více informací na ckvt.cz
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CHORVATSKO – Dubrovnik – Mlini

Hotel Komodor Hotel a depandance Astarea

POLOHA rodinný hotel známý svou středomořskou kamennou architek-
turou, v jedné z nejhezčích zátok poloostrova Lapad, cca 4 km od centra 
Dubrovníku.
VYBAVENÍ restaurace, aperitiv bar, TV místnost, směnárna, internetový kou-
tek, sejf, WI-FI na recepci ZDARMA, výtah.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 1-2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, WI-
-FI, telefonem, fénem, s možností přistýlky.
STRAVOVÁNÍ polopenze formou bufetu.
PLÁŽ  oblázková, cca 50 m, vhod-
ná pro děti.
SPORT venkovní bazén se slad-
kou vodou, v blízkosti - tenisové kur-
ty, možnost zapůjčení skútrů, vodní 
sporty dle místní nabídky.
POZNÁMKA parkoviště za poplatek. 
Pobytová taxa cca 2 EUR/os./den - 
platí se na místě.
SLEVY dítě do 2 let bez nároku na 
lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě od 
2 do 12 let se 2 dospělými - sleva 
50 %. Dítě od 2 do 12 let s 1 dospě-
lým - sleva 30 %. Osoba od 12 let na 
přistýlce - sleva 20 %. ZVLÁŠTNÍ 
SLEVY: při zakoupení pobytu na 7 
nocí v období 13.6.-4.7. vám poskyt-
neme slevu 15 % - tuto slevu nelze 
kombinovat s ostatními slevami. Při 
zakoupení pobytu na min. 8 nocí Vám 
poskytneme slevu 5 %, tuto slevu 
lze kombinovat se slevou za včasný 
nákup.
CENA ZAHRNUJE ubytování a po-
lopenze na vybraný počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu. 

POLOHA HOTEL (HR-0083A) a DEPANDANCE (HR-0083S) se nachází v ma-
lebném městečku Mlini cca 200 m od centra, nedaleko Dubrovníku.
VYBAVENÍ klimatizovaná restaurace, plážová restaurace, kongresový sál, 
aperitiv bar, směnárna, WI-FI na recepci ZDARMA, sejf, TV místnost, parkoviš-
tě ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, balkonem, 
SAT TV, telefonem, fénem, sejfem, některé s možností přistýlky. Depandance 
jsou nově renovované.
STRAVOVÁNÍ polopenze formou 
bufetu.
PLÁŽ  oblázková, cca 50 m, vhodná 
pro děti, sprchy na pláži.
SPORT vnitřní bazén s mořskou vo-
dou, venkovní bazén se sladkou vo-
dou, fitness, sauna, masáže, stolní 
tenis, billiard, další vyžití dle míst-
ní nabídky.
POZNÁMKA lehátka a sluneční-
ky u bazénu v omezeném množ-
ství ZDARMA. Pobytová taxa cca 1,4 
EUR/os./den - platí se na místě.
SLEVY dítě do 2 let bez nároku na 
lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě od 2 
do 12 let na přistýlce se 2 dospělými 
– sleva 50 %. 
CENA ZAHRNUJE ubytování, polo-
penzi na vybraný počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovní 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. 

•   Historické centrum 
Dubrovníku na dosah

•   Krásné koupání
•   Doporučujeme  
pro páry

•   Výborná poloha

 

  Pokoje pro 2 až 3 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: polopenze

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (So)
  Auto

od 7 890 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 2 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0082K

•   Ideální poloha  
k výletům do Černé 
Hory a Dubrovníku 

•   Pěkná pláž
•   Výborná strava
•   Blízko pláže a centra

 

  Pokoje pro 2 až 3 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: polopenze

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (So)
  Auto

od 9 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 2 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0083A, S

–10 % do 29. 2.

Sčítejte se slevou 5%  
na pobyty na 8 a více nocí

–15 % do 31. 12.
–10 % do 29. 2.

  V této lokalitě nabízíme také: 
Hotel a vily Mlini  
Více informací na ckvt.cz
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