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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

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

KČ

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

Bez úroků!

A bez poplatků!
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Prodej zájezdů/služeb z tohoto katalogu se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami prodeje cestovní kanceláře TRAVEL FAMILY s.r.o., které jsou k dispozici ve všech prodejních místech 
a na www.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 naleznete 
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 obsa-
hují DPH. Zahájení prodeje zájezdů/služeb z tohoto katalogu je 1. 10. 2020. Podmínky cestovního pojištění jsou obsaženy ve Všeobecných pojistných podmínkách pro cestovní pojištění a 
jsou k dispozici ve všech prodejních místech a na www.ckvt.cz. Platnost tohoto katalogu končí 30. 10. 2021. Sídlo společnosti TRAVEL FAMILY s.r.o., Palackého 717/11, 110 00 Praha 1, IČO: 
17049415, DIČ: CZ699003737. 

|  POBOČKY

PRAHA 1, Palackého 717/11 (roh Vodičkovy ul.), 110 00 
tel.: 222 206 206, palackeho@travelfamily.cz

PRAHA 2, Francouzská 16, 120 00 
tel.: 222 206 206, francouzska@travelfamily.cz

OSTRAVA – Forum Nová Karolina, Jantarova 4, 702 00 
tel.: 591 160 324, ostravakarolina@kovotour.cz

KONTAKTNÍ CENTRUM PRAHA 
tel.: 222 206 206, kcpraha@travelfamily.cz

KONTAKTNÍ CENTRUM OSTRAVA 
tel.: 596 664 040, kcostrava@travelfamily.cz

KONTAKTNÍ CENTRUM OSTRAVA 
tel.: 591 160 308, prodej@kovotour.cz

BRNO, Josefská 9, 602 00 
tel.: 542 211 478, brno@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, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, Rakousko, 
ČR a další

|  SPECIALISTÉ NA DOVOLENOU

Milí klienti,

uplynulá sezóna přinesla řadu změn v cestování a restrikcí sou-
visejících s celosvětovou pandemii. Nečekaná, nepředvídatelná 
opatření a omezení změnila řadu našich projektů, hlavně Va-
šich plánů a měla celkový vliv na cestovní ruch v tomto roce.

Někteří z vás si svou dovolenou užili, ale pouze v omezeném 
výběru destinací - Řecko, Chorvatsko a Bulharsko. Děkujeme 
všem za trpělivost, důvěru a přízeň v tak nelehké době. Jen 
díky Vám jsme tuto situaci zvládli. Našim velkým cílem je, splnit 
vám v roce 2021 vaše neuskutečněné sny a přání v podobě let-
ní dovolené ve vámi žádané destinaci.

Věříme, že nadcházející sezóna bude klidnější a pohodovější 
pro nás všechny. S tímto optimistickým myšlením jsme připra-
vili a stále doplňujeme nabídku na léto 2021. Opět jsme zařadili 
do nabídky osvědčené destinace a ubytovací kapacity.

Pro vás to znamená jediné – můžete s námi cestovat za velmi 
příznivé ceny a se službami ve vysokém standardu. Jen si vy-
brat! Tým našich delegátů a animátorů vás v létě opět přivítá v 
plné síle. 

Naše vlajková loď Travel Family, tvořena 4 tradičními značkami 
– Viamare, VTT, Vítkovice tours a Kovotour plus, je připravena 
splnit vaše dovolenkové přání. 

Užijte si s námi pohodovou dovolenou :) 
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OBSAH |  VYSVĚTLIVKY

|  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

Doporučujeme

Exkluzivně

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

Pro rodiny

Pro páry

Vodní sporty
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SLEVY A VÝHODY „RODINY“
|   Proč jet s námi  

|  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 
ek
:)

40%
|  CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO DĚTI ZDARMA
Využijte výhodné cestovní pojištění Standard nebo Exclusive včetně storna zájezdu.  
Při uzavření smlouvy o zájezdu do 31. 1. 2021 s cestovním pojištěním od nás získáte  
pro vaše děti do 12 let pojištění ZDARMA. Děti jsou pojištěny ve stejném rozsahu 
jako dospělé osoby. 

1.    SLEVY ZA VČASNÝ NÁKUP 
Na většinu hotelů, apartmánů, studií či penzionů 
můžete uplatnit slevu za včasný nákup: 
FIRST MINUTE VE VÝŠI AŽ 45 %.  
 Pro získání slevy stačí zakoupit zájezd do uvedeného 
termínu a uhradit zálohu 50 % z konečné ceny. Slevu 
nelze kombinovat s dalšími akcemi nebo slevami, 
kromě slev níže uvedených. 
VČASNÝ NÁKUP SE OPRAVDU VYPLATÍ !

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

3.   AKCE 1 + 1 SE SLEVOU 5 % NAVÍC  
Objednáte-li si do 31. 3. 2021 k vašemu zájezdu ještě 
jeden realizovaný také v roce 2021, získáte na něj 
extra slevu ve výši 5 % z katalogové nabídky zájezdů 
u moře nebo z nabídky relaxačních a zimních pobytů. 
Extra slevu lze kombinovat pouze se slevou First Minute. 
Více ve VOP. Rádi vám poradíme, jak získáte nejlepší 
cenu v rámci této akce. 

4.   SLEVA AŽ 6 % NAVÍC 
PŘI PLNÉ ÚHRADĚ CENY  
Uhradíte-li celkovou cenu zájezdu do 5 dnů od podpisu 
smlouvy o zájezdu, získáte navíc slevu až 6 %. Platí  
do 31. 12. 2020. 

5.   BEZPLATNÁ ZMĚNA DOVOLENÉ   
Do 31. 3. 2021 můžete bezplatně vyměnit stávající 
dovolenou za jinou, a to ve všech dostupných 
destinacích cestovní kanceláře TRAVEL FAMILY.  
Více ve VOP. 

7.   DÁRKOVÉ POUKAZY 
Dejte svým blízkým nebo zaměstnancům dárkový 
poukaz a udělejte jim tak radost. Poukaz lze vystavit 
na konkrétní pobyt, termín, či finanční hodnotu.

        
Sledujte náš piktogram...

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

9.   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!

10.    SKUPINOVÉ A FIREMNÍ SLEVY   
 Více informací na ckvt.cz
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CO VŠECHNO U NÁS NAJDETE?
|  NAŠE KATALOGY 2021

|  PROGRAMOVÉ A TÉMATICKÉ NABÍDKY

|  DOPRAVA

NEPTUN KLUBY 
Zábava pro rodiče i děti s animátory 
Travel Family.

CHORVATSKO:
Trogir, Promajna, Drvenik, 
Gradac

AKTIVNÍ DOVOLENÁ 50+
ZVÝHODNĚNÉ POBYTY A ZÁJEZDY 
doporučené pro klientelu 50+
Sledujte náš piktogram :)

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY 
Autobusové i kombinované zájezdy se 
speciálním programem naleznete  
v nabídce katalogu ŘECKO, KYPR 
a ČERNÁ HORA.

VÝLETY A ZÁŽITKY 
K zakoupení přímo on-line na www nebo 
následně až v místě pobytu.

PŘÍPLATKOVÉ SLUŽBY 
Dokonalá dovolená: váš komfort 
a pohodlí. 

INCENTIVNÍ ZÁJEZDY A SKUPINY  
Zájezdy a eventy na míru.

 Letadlem  |  Autobusem  |   Kombinovaně  |  Autem  |  Svozy

CHORVATSKO
SLOVINSKO – ITÁLIE

ŘECKO a řecké ostrovy 
KYPR

ČERNÁ HORA – ALBÁNIE
BULHARSKO

RELAX

Každému „podle chuti“ :)

LÉTO 2021  |        |         |      |    ckvt.cz

CHORVATSKO
 SLOVINSKO  |  ITÁLIE

  |        |       |    viamare.cz    |    vtt.cz LÉTO 2021

ŘECKO | KYPR
 A ŘECKÉ OSTROVY

LÉTO 2021  |        |         |      |    kovotour.cz

ČERNÁ HORA
 ALBÁNIE  |  BULHARSKO

 2021

RELAX
 ČESKO  |  SLOVENSKO
 MAĎARSKO  |  SLOVINSKO

  |        |    ckvt.cz
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DELEGÁTI
|  VAŠE JISTOTA A POMOC

DELEGÁT FUNGUJE JAKO: průvodce 
a poradce, rychlá spojka, záchranná vesta, 
když se vás pokouší nějaký problém na 
cestách stáhnout pod hladinu. Vždycky tam 
pro vás je a pomůže vyřešit případné potíže.

|  HONZA POŘÍZEK 
Stále dobře naladěný delegát Honza vám ukáže, kde 
najít Neptun klub a poradí, kam jet na nejlepší výlet 
nebo spatřit krásný výhled na moře.

|  MICHAELA SEMIGINOVSKÁ
Na Makarské riviéře působí  zkušená delegátka Míša.
Potřebujete sehnat auto, půjčit kolo nebo zjistit, kde je 
nejbližší lékař? Míša ví o Makarské všechno a vždy vám 
se vším pomůže.

|  ZDENĚK SKRÁŠEK
V Severní Dalmácii můžete natrefit na veselého Zdeňka. 
Stará se o báječnou dovolenou těch, kteří s námi cestují 
například do oblasti Splitu: do Neptun klubu v Trogiru, 
hotelu MEDENA.

|  MARUŠKA ŠÍDLOVÁ
Usměvavá blonďatá holka? To je naše mladičká delegátka 
Maruška. Určitě jste ji potkali v překrásné Brele nebo  
v luxusním ubytování hotelu Antonija, vile Oliva a Triton 
v Drveniku. Maruška působí občas i jako animátorka, 
proto si s ní můžete zacvičit i aquaerobic.

Vy a vaše dovolená jste pro nás velmi důležití. Vždy usi-
lujeme o to, abyste se na našich zájezdech cítili příjemně 
a vše proběhlo na jedničku. Každé léto posíláme do 
většiny pobytových míst zkušené a proškolené delegá-
ty, kteří pečují o vaše pohodlí a řeší případné potíže. 

„Mimořádná událost 
nebo jen půjčení skútru?  
Jsem zde pro Vás!“

„Spokojený klient  
– moje radost“

Ve většině našich destinací :)

FOTO 
NARETUŠOVAT
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TENISOVÁ AKADEMIE
|  DOVOLENÁ MEZI TENISOVÝMI MÍČKY A DOBROU PARTOU

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

1. DEN: příjezd do místa pobytu, ubytování, 
seznamovací schůzka účastníků s trenérem, seznámení 
s programem a prostředím. 

2.–7. DEN: pobyt s tenisovou výukou dle programu, 
závěrečné turnaje. 

8. DEN: odjezd z místa pobytu. 

|  MÍSTO POBYTU
Tenisová akademie se bude konat v těchto pobytových 
místech Chorvatska: Primošten – hotel Zora 
(podrobnější popis ubytování na str. 111), Makarska – 
hotel Biokovka (str. 141) a hotel Dalmacija (str. 138).

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

CENA ZAHRNUJE: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, tenisový trénink s trené-
rem v rozsahu uvedeném v programu. MOŽNOST DOKOUPENÍ: cestovního pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu. Na výše uvedené ceny nelze již uplatnit žádná další sleva.

HR-J002P, HR-J002Q, HR-J002K 
/ CENA ZA OSOBU / TENISOVOU AKADEMII (KČ)

KÓD: HR-J002P HR-J002Q HR-J002K
MÍSTO: PRIMOŠTEN MAKARSKA MAKARSKA
HOTEL: Hotel Zora Hotel Dalmacija Hotel Biokovka
TERMÍN: 19.5.-26.5. 15.9.-22.9. 15.9.-22.9.
TYP POKOJE: 2(+1) COMFORT 2(+0) BM 2(+1) BM
STRAVA: polopenze polopenze polopenze
DOPRAVA: vlastní vlastní vlastní
CENA: na vyžádání v CKTF

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

DOVOLENÁ MEZI TENISOVÝMI MÍČKY A DOBROU PARTOU

PROGRAM
délce 45 min., technika 

skupině max. 3-4 osob podle 
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INCENTIVNÍ
ZÁJEZDY
|  PRO FIRMY A SKUPINY

MOBILNÍ APLIKACE
|   POHODLNÉ INFORMACE PO RUCE

PŘÍPLATKOVÉ
SLUŽBY
|  PRO DOKONALOU DOVOLENOU

Máme mnoholeté zkušenosti s organizováním 
incentivních zájezdů a eventů na míru. 
Při jejich organizaci se řídíme požadavky klienta a respek-
tujeme jeho priority. Aktivně navrhujeme a doporučujeme 
konkrétní řešení na základě našich zkušeností.

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

VÍCE KOMFORTU A SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ? 

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

•  Číslo vašeho 
vysněného pokoje

• Kuřecí řízky a sekt
• Teplé jídlo pro děti
• Nadváha zavazadla
• Privátní transfér

•  Rezervace místa 
v letadle nebo 
autobuse

• Dvojsedačka
• Výlety

To vše umíme! 
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NEPTUN KLUBY
|  ZÁBAVA A RELAX PRO CELOU RODINU

Trogir (str. 106)
Promajna (str. 126)
Drvenik (str. 144)
Gradac (str. 150) 

|  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

Báječné prázdniny 
se smíchem, 

pohodou 
a sportováním!

Trogir

Hotel Medena 

		polopenze,	All	
Inclusive	light	

		Autem	/týden

  od 6 990 Kč/os.
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Více info na ckvt.cz
nebo na straně 145
HR-0212A

  
Více info na ckvt.cz
nebo na straně 146
HR-0212O

  
Více info na ckvt.cz
nebo na straně 147
HR-0212V, HR-0212P

Drvenik 
– Kousek ráje...

Drvenik je malé místo 
na dalmatském pobřeží 
s křišťálově průzračným mořem 
a širokým výběrem aktivit.
Nachází se pod pohořím Biokovo a nabízí 
dechberoucí výhledy a přírodní krásy. Historie 
oblasti Drvenik je bohatá a určitě stojí za návštěvu.

4
|   LUXUS A POHOSTINNOST
Neobyčejný interiér, moderní a komplexní 
zařízení, uvolněná atmosféra, přátelský 
a profesionální personál – vše jen 30 metrů 
od pláže.

|   WELLNESS A BAZÉN
Probuďte své smysly a vyberte si z mnoha 
wellness možností a udělejte si trochu času 
pro sebe v naší wellness zóně – bazén, vířivka, 
sauna.

|   NĚCO PRO SEBE
Pokud Vám nevadí vysoké teploty, vyzkoušejte 
jednu z našich saunových jednotek, ty Vám 
přirozeně vyčistí tělo od toxinů. Po sauně se 
můžete svěřit do péče našich zkušených masérů 
nebo navštívit hotelového kadeřníka.

|   SPORT
Máme vše, co potřebujete, abyste zůstali 
v dobré kondici. Naše posilovna a fitness centrum 
je vybaveno moderními cvičebními nástroji. 
Doporučujeme strávit nějaký čas 
v posilovně a pak zkusit něco z naší lázeňské 
nabídky, abyste se zcela uvolnili.

|   NEVŠEDNÍ KUCHYNĚ
V hotelové restauraci Azzuro nabízíme chutné 
menu s vynikajícím výběrem vín. 

TRAVEL FAMILY HOTEL 
ANTONIJA
|    LUXUS A POHOSTINNOST
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PRAHA

Havířov

KarvináOpava
Český Těšín

Frýdek-Místek

Vsetín

Valašské
Meziříčí

Nový Jičín

Hranice

Přerov
OLOMOUC

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

•   Více než 50 nástupních míst v ČR
•   Odjezdy každý pátek od 14. 5. do 17. 9. 

včetně
•   Možnost pobytů na 3, 4, 9, 10, 11 nocí pro 

různé odjezdové dny. Platí pro vybrané 
termíny a destinace.  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 
4. 6. do 10. 9. včetně)

 KVARNER
Crikvenica, Selce, Novi Vinodolski, ostrov Krk, ostrov 
Rab* (odjezdy od 4. 6. do 10. 9. včetně)

Některá nástupní místa není možno ve vybraných (zejména krajních) termínech využít.

 SEVERNÍ DALMÁCIE
Sv. Filip i Jakov, Biograd na Moru, Pirovac, Vodice, 
Šibenik-Solaris, Primošten, Trogir, Kaštel-Štafilić 
(odjezdy od 21. 5. do 10. 9. včetně)

STŘEDNÍ DALMÁCIE
Split, Omiš, Lokva Rogoznica, Nemira, Brela, Baška 
Voda, Baško Polje, Promajna, Makarska, Tučepi, 
Podgora, Drvenik, Brist, Gradac (odjezdy od 14. 5. do 17. 
9. včetně) 

OSTROVY BRAČ A HVAR** 
(odjezdy od 28. 5. do 10. 9. včetně) 

JIŽNÍ DALMÁCIE
poloostrov Pelješac – Trpanj, Orebić, ostrov Korčula** 
(odjezdy od 28. 5. do 10. 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.

FIRST MINUTE SLEVY 
na autobusovou a leteckou dopravu  

až 6 % do 31. 12. 2020
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NA OSTROVY
|  AUTOBUSEM

LETADLEM
|  PRAHA   |  OSTRAVA

Doprava na ostrovy Jadranu je organizována 
většinou 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**  
Doprava na tyto ostrovy je kombinací autobusové a lodní 
dopravy, včetně místního transferu do pobytových míst.  

PARKOVÁNÍ
|  U LETIŠTĚ

Do 31.12. 2020 nabízíme zvýhodněné 
parkování na letišti PRAHA a OSTRAVA. 
Rezervujte hned během nákupu zájezdu 
nebo před odletem.

|  FLEXIBILNÍ DOVOLENÁ S TRAVEL FAMILY 
Životní situace často vyžadují změnu našich původních plánů. Mít možnost bezplatné změny účastníka zájezdu, termínu pobytu, 
místa pobytu je tak u řady zákazníků stále důležitějším kritériem pro výběr dovolené. Proto Vám ve spolupráci s našimi obchodními 
partnery přinášíme u vybraných ubytovacích zařízení a zájezdů novou možnost flexibilních změn uzavřené Smlouvy o zájezdu/službě 
cestovního ruchu. Nezapomeňte si tak objednat a přibalit na cestu některý z následujících dvou balíčků FLEXIBILNÍ DOVOLENÉ: 

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 12. 6. do 4. 9. včetně

PRAHA–SPLIT–PRAHA  
Odlety každou středu od 16. 6. do 8. 9. včetně, pro jiné dny 
letenky na vyžádání dle aktuálního letového řádu

PRAHA–DUBROVNÍK–PRAHA  
Odlety každou sobotu od 12. 6. do 4. 9. včetně

PRAHA–ZADAR–PRAHA  
Odlety každou sobotu od 12. 6. do 4. 9. včetně, letenky  
na vyžádání.

DÍTĚ DO 2 LET za 990 Kč 
bez nároků na sedadlo (u vybraných letů)

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.
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 
bez ubytování a transferu je možno zakoupit v CK. Ceny letenek na vyžádání.  
V případě změny kurzu USD/CZK nebo zvýšení ceny leteckého paliva je CK oprávněna 
účtovat doplatek k zakoupené letecké dopravě. Změna letových dnů vyhrazena.

Cestovní kancelář si vyhrazuje právo na změnu odletových dnů nebo časů, letecké 
společnosti, typu letadla, uskutečnění mezipřistání či technického mezipřistání.

PŘI OBJEDNÁNÍ BALÍČKU FLEXIBILNÍ 
DOVOLENÁ PREMIUM ZÍSKÁVÁTE 
DO 31. 12. 2020 ZDARMA:
·  exkluzivní možnost BEZ JAKÝCHKO-
LIV POPLATKŮ ze strany CK: písemně 
zrušit, změnit či převést na jinou oso-
bu objednané ubytovací služby v době 
14 dnů a více před nástupem na pobyt/
zájezd.

PŘI OBJEDNÁNÍ BALÍČKU FLEXIBILNÍ 
DOVOLENÁ STANDARD ZÍSKÁVÁTE 

DO 31. 12. 2020 ZDARMA:
·  exkluzivní možnost BEZ 
JAKÝCHKOLIV POPLATKŮ 
ze strany CK: písemně 
zrušit, změnit či převést  
na jinou osobu objednané 
ubytovací služby v době  
21 dnů a více před nástupem 
na pobyt/zájezd.

Tyto zvýhodněné podmínky pro změnu smlouvy lze 
uplatnit pouze na služby ubytovacího zařízení, nevztahují se na dopra-
vu a další služby, které podléhají odstupnému a poplatkům za změnu dle 
všeobecných obchodních podmínek CK. V případě nevyčerpání uhrazené 
zálohy, Vám bude na tuto vystaven voucher/poukaz, který lze následně 

uplatnit na jakýkoliv jiný zájezd TRAVEL FAMILY s realizací do 31.12.2022. 
Neuplatněná záloha Vám bude po uplynutí tohoto data vrácena. Nebude-li 
například v důsledku šíření epidemie COVID-19 objektivně možné ze stra-
ny TRAVEL FAMILY ani 3 dny před termínem pobytu/zájezdu tento realizo-
vat, vrátíme Vám částku ve výši Vámi uhrazených finančních prostředků.  

PREMIUM STANDARD

PREMIUM
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CHORVATSKO 

CHORVATSKO
|  ZEMĚ PLNÁ ZÁŽITKŮ

Chorvatsko už dávno není jen oblíbená 
oblast rodinných dovolených. Je to 
především země plná unikátních zážitků. 
Ten svůj zážitek si zde najdou gurmáni, 
sportovci, rybáři, jachtaři, milovníci 
moderní hudby i kulturních zážitků, 
romantici i hedonisté. Pro každého něco! 

V Chorvatsku pro sebe objevíte:
romantická místa, která vám vezmou dech. Přitom nejsou ještě tolik 
známá. Například Galešnjak. Ostrov milenců, ostrov lásky. Malý ostrůvek 
v Jaderském moři, který před časem objevili fanoušci Google Earth. Je to 
místo, jehož tvar nejvíce na světě připomíná srdce. Romantikou dýchají 
i mnohé zátoky, zapomenuté pláže a místa, kde se v překrásné přírodě 
ocitnete úplně sami. Stačí zamířit na Proizd, Vir nebo Cres. Máte chuť zažít 
nezapomenutelné koncerty na pláži nebo navštívit jedny z nejlepších 
open air klubů v Evropě? K špičce zábavy a nočních party patří ostrov Pag 
s pláží Zrče, kde se každý rok v létě koná jeden z nejlepších evropských 
hudebních festivalů The Hideout Festival, Plat Beach u Dubrovniku nebo 
Girandella Beach na ostrově Rabac. A pokud hudba a party nejsou právě váš 
šálek, můžete si užít pouliční divadlo v Dubrovniku nebo jedinečné jazzové 
letní festivaly v Poreči, Opatiji či v letovisku Rovinj. Chcete poznat místa, 
která si podmanila filmaře světových hitů? Například kultovní seriál Hra o 
trůny, filmy jako Diana, Red Tails a další. Draguc, Trogir, Opatija, Pula a další 
místa se staly ikonickými kulisami světových spektaklů. Každý letní den 
(či noc) najdete v Chorvatsku jiný originální zážitek. Zveme vás k tomu, 
abyste si je vychutnali!

Pláže jako stvořené na míru pro vás!
V Evropě patří chorvatské pláže k těm nej. I podle měření odborníků je 
kvalita mořské vody v letoviscích na jedničku. Toužíte po klidu, nebo se 
nebráníte občasným mejdanům na mořském břehu? Jedete ve dvojici? 
S partou přátel? S malými dětmi? V Chorvatsku si vyberete!
Punta Rata – patří mezi 10 nejkrásnějších pláží světa. Najdete ji v Brele na 
Makarské rivieře. Je oblázková.  Zlatni rat – v přehledu chorvatských „nej“ 
patří k absolutní špičce. Nachází se na jižní straně dalmátského ostrova Brač. 
Je ale dost plná, na dobré místo si musíte přivstat! Tučepi – Makarská riviera, 
nejkrásnější pláž celé oblasti. Spousta aktivit a zábavy. Duče u Omiše – idylka 
i s nejmenšími dětmi, pozvolný vstup do moře a písek. Sunčana uvala – ostrov 
Lošinj, oblázková pláž pro všechny aktivní vyznavače vodních hrátek a sportů. 
Toto je jen zlomek ze spousty nádherných pláží, které na vás čekají…

|    RELAX A ZÁBAVA PO CESTĚ
Cestou do Chorvatska si může zpříjemnit prohlídkou 
a přenocováním v rámci Národního parku 
Plitvická jezera nebo třeba relaxací v termálním 
parku a golfovém resortu Sveti Martin na Muri, 
nacházejícím se u slovinsko-chorvatských hranic. 
Oddych v přírodě nebo bazénový svět s tobogány 
a  wellness službami? Rozhodnutí je jen na vás. 
Ubytování vám rádi zajistíme na libovolný počet nocí. 

  
Více info na ckvt.cz
HR-0243S, HR-02431

Termal. lázně Sveti Martin na Muri
Hotel Spa Golfer, Apartmány 
Regina

od 590 Kč os./autem/1noc

  
Více info na ckvt.cz
HR-0125G, HR-0125B, 
HR-0125P, HR-0125J,

Národní park Plitvická jezera
Hotely Grabovac, Bellevue, 
Plitvice, Jezero

od 990 Kč os./autem/1noc
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POLOHA moderní hotel leží cca 1 km od centra Umagu.
VYBAVENÍ restaurace, aperitiv bar, sejf, terasa, parkoviště, koktejl bar.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje, některé s možností přistýlky, 
pokoj 2(+2) 2lůžkový pokoj se 2 přistýlkami (rozkládací gauč), vždy sprcha 
a WC, telefon, SAT TV, WI-FI ZDRAMA, balkon. Pokoj PREMIUM je prostornější.
STRAVOVÁNÍ snídaně, polopenze - snídaně  a večeře formou bufetu.
PLÁŽ oblázková, kamenitá, betonová plata, cca 50 m.
SPORT venkovní bazén s mořskou vodou, dětský bazén, hřiště pro míčové 
hry, tenisové kurty, půjčovna kol, vodní sporty. Animační program 24.5. - 11.9.
POZNÁMKA lehátka a slunečníky u bazénu ZDARMA v omezeném množství. 
Parkování za poplatek - 1 EUR/den. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vy-
braný počet nocí, snídani/polopenzi, 
pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Na vyžádání: dětská postýlka 
- ZDARMA.

Hotel Sol Sipar for Plava Laguna

•  Přímo u pláže
•  Rodinné pokoje
•  Animace pro děti

 

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

  Strava: snídaně, polopenze

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)
 

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 8 590 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 12 let a další SLEVY

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0001P

POLOHA zrekonstruovaný komplex skládající se z HOTELU (HR-0001G) 
a RESIDENCE (HR-0001R) se nachází cca 1 km od centra města Umag.
VYBAVENÍ restaurace, aperitiv bar, kosmetický a kadeřnický salón, kongre-
sové centrum, terasa, WI-FI ZDARMA, parkoviště za poplatek - 1 EUR/den.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje s balkónem, vanou a WC, SAT 
TV, WI-FI ZDARMA, telefonem, minibarem, fénem, sejfem, některé s možnos-
tí přistýlky. Pokoje 2+2 B - dva 2lůžkové pokoje propojené dveřmi se dvěmi 
koupelnami a s balkonem, v residenci.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, cooking show.
PLÁŽ oblázková, kamenitá, betonová plata, cca 200 m.
SPORT wellness centrum v istrijském stylu Istrian village spa - cca 1 600 m² - 
vnitřní a venkovní bazén se sladkou vodou, dětský bazén, whirlpool, finská, řím-
ská, bio sauna (za poplatek), masáže (za poplatek), hřiště pro míčové hry, te-
nisové kurty, úschovna jízdních kol, 
půjčovna jízdních kol, vodní sporty, fit-
ness ZDARMA, aquaaerobic, pilates, 
jóga, animační program pro děti a do-
spělé (24.5. - 11.9.). Vnitřní bazén uza-
vřen od poloviny června do polovi-
ny září.
POZNÁMKA lehátka a sluneční-
ky u bazénu ZDARMA v omezeném 
množství. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vy-
braný počet nocí, snídani/polopenzi, 
pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu. Na vyžádání: dětská postýl-
ka - ZDARMA.

CHORVATSKO – Umag

Komplex Sol Umag for Plava Laguna
–20 % do 31. 1.
–15 % do 15. 3.

–20 % do 31. 1.
–15 % do 15. 3.

•  Bike friendly
•  Rodinné pokoje

 

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

  Strava: snídaně, polopenze

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)
 

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 7 690 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 12 let a další SLEVY

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0001G, HR-0001R
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POLOHA  APARTMÁNY *** - jednopodlažní řadové domky v zeleni - a BUN-
GALOVY **, POKOJE ** - komplex třípodlažních budov a bungalovů (bývalý 
hotel Moj Mir) cca 9 km od centra města Umag.
VYBAVENÍ restaurace, směnárna, sejf za poplatek, terasa, koktejl bar, parkoviš-
tě za poplatek cca 1 EUR/den. V blízkosti se nachází Kanegra Fun Resort.
UBYTOVÁNÍ APARTMÁNY (HR-00015) - typ APT. 2+2 - cca 35m² - 2lůžková 
ložnice, typ APT. 4+2 - cca 47m² - dvě 2lůžkové ložnice a typ APT. 4+2 SUP - 
cca 75 m²- dvě 2lůžkové ložnice, apartmán je na patro. Vždy denní místnost 
se 2 lůžky (rozkládací gauč), vybavený kuchyňský kout, sprcha nebo vana a 
WC, telefon, SAT TV, WI-FI za poplatek, balkon nebo terasa. BUNGALOVY A 
POKOJE (HR-0001B) - 2lůžkový pokoj se sprchou a WC, SAT TV, WI-FI za po-
platek, telefonem, s možností přistýlky, balkonem nebo terasou. 
STRAVOVÁNÍ APARTMÁNY: vlastní, s možností dokoupení polopenze - sní-
daně a večeře formou bufetu. BUN-
GALOVY A POKOJE: snídaně formou 
bufetu, polopenze - snídaně a veče-
ře formou bufetu, k polopenzi nápoje 
ZDARMA (místní nealkoholické nápo-
je, pivo, víno).
PLÁŽ kamenitá, oblázková, betonová 
plata, cca 50-300 m.
SPORT venkovní bazén, plážový vo-
lejbal, animace pro děti a dospělé ani-
mace (24.5.-4.9.), tenisové kurty, mini-
golf, stolní tenis.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE APARTMÁNY 
- ubytování na vybraný počet no-
cí, spotřebu vody a energie, použí-
vání kuchyňského vybavení, výměnu 
ložního prádla 1x týdně, závěrečný 
úklid, pobytovou taxu. BUNGALOVY 
A POKOJE - ubytování a snídani/po-
lopenzi na vybraný počet nocí, poby-
tovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu,  stravování - ceny na ckvt.cz.

•  Nápoje v ceně

 

  Apartmány pro 2 až 6 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka 
Pokoje a bungalovy pro 2 až 
3 os. 
+dítě do 12 let bez lůžka

  Strava: bez stravy, snídaně, 
polopenze

  Nocí: 5 a více (nástupy denně)
 

  Auto

od 2 290 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 12 let a další SLEVY

HR-00015 HR-0001B

Resort Savudrija Plava Laguna /Apartmány Polynesia Plava Laguna

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 sladkou vodou, dětský bazén, tenisové kurty, 
stolní tenis, hřiště pro míčové hry, 
dětské hřiště, plážový volejbal, ani-
mace (24.5.-11.9.), aerobic, vodní 
sporty.
POZNÁMKA studia a apartmá-
ny jsou jednoduše vybaveny. Vzhle-
dem k velikosti areálu není možno 
zajistit ubytování v různých typech 
apartmánů vedle sebe. Parkování za 
poplatek - 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 pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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 cena

  Studia pro 3 os. 
+ 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)
 

  Auto

od 1 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA  
do 2 let bez lůžka 

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-00012

CHORVATSKO – Umag

–20 % do 31. 1.
–15 % do 15. 3.

–20 % do 31. 1.
–15 % do 15. 3.
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POLOHA apartmány ve středisku Stella Maris, vzdálené 2 km od centra 
města Umag.
VYBAVENÍ restaurace, aperitiv bar, internetový koutek, WI-FI ZDARMA na 
recepci, sejf, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ rekonstruované klimatizované apartmány typ Apt. 2+1 a Apt. 
2+2 PREM - jedna 2lůžková ložnice, denní místnost s 1-2 přistýlkami (roz-
kládací gauč), vždy vybavený kuchyň. kout (mikrovlnná trouba), sprcha a WC, 
SAT TV, telefon, balkon nebo terasa. Typ Apt. 2+2 PREM je v přízemí s tera-
sou.
STRAVOVÁNÍ vlastní, s možností dokoupení snídaní, večeří nebo polopenze 
formou bufetu.
PLÁŽ oblázková, kamenitá, betonová 
plata, cca 200 m.
SPORT venkovní bazén s mořskou 
vodou (lehátka a slunečníky v omeze-
ném množství ZDARMA), dětský ba-
zén, hřiště pro míčové hry, volejbalo-
vé hřiště, tenisové kurty, stolní tenis, 
animace pro děti, dětské hřiště, vod-
ní sporty, potápěčské centrum s potá-
pěčskou školou, půjčovna kol. Anima-
ce: 24.5.-11.9.
POZNÁMKA parkování za poplatek 
- 1 EUR/den. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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 cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Možnost dokoupení : polopen-
ze, snídaní, večeří - ceny na webu ne-
bo se informujte v CK. Na vyžádání: 
pobyt s malým psem (do 10kg) - plat-
ba na místě: 13 EUR/pes/den. Zapůj-
čení dětské postýlky na vyžádání - 
ZDARMA.

•  Oblíbené ubytování
•  Animace pro děti
•  Pěkné koupání

 

  Apartmány pro 3 až 4 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 2 790 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 2 let 

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-00011

Apartmány Sol Stella

CHORVATSKO – Umag

Apartmány Kanegra Plava Laguna

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 ložnice, 
denní místnost s gaučem, přistýlka pro dítě do 12 let na vyžádání, typ 4+1 - veli-
kost cca 46 m² - jedna 2lůžková ložnice s oddělenými lůžky, jedna 1lůžková lož-
nice 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 možností při-
stýlky pro dítě do 12 let (přistýlka na vyžádání), vždy vybavený kuchyň. kout, va-
na 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 pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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.

•  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 

 
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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POLOHA moderní, zrekonstruovaný hotel a residence, v částečně 
zalesněné oblasti Katoro, cca 3 km severně od Umagu.
VYBAVENÍ restaurace s nabídkou chorvatské i mezinárodní 
kuchyně, aperitiv bar, snack bar, kongresový sál, TV místnost, WI-FI 
ZDARMA, směnárna, terasa, parkoviště za poplatek.
UBYTOVÁNÍ HOTEL (HR-0001S) - klimatizované 2lůžkové poko-
je se sprchou a WC, fénem, balkonem, SAT TV, minibarem (na 
vyžádání), telefonem, sejfem, WI-FI, s možností přistýlky. RESI-
DENCE (HR-0001V) - klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou, 
WC, telefonem, SAT TV, WI-FI, minibarem (na vyžádání), sejfem 
a balkonem, některé z možností přistýlky, typ 2+2 - 2lůžkový pokoj 
a denní místnost s rozkládacím gaučem, se sprchou, WC, telefonem, 
SAT TV, minibarem (na vyžádání) a sejfem a balkonem, typ 4(+1) - 
dva 2lůžkové pokoje - jedna ložnice s manželským lůžkem a rozk-
ládacím křeslem a druhá ložnice se dvěmi oddělenými lůžky, dvě 
koupelny, WC, telefon, SAT TV, minibar (na vyžádání) a sejf, balkon. 
Pokoje s označením bazén mají orientaci na bazén.
STRAVOVÁNÍ snídaně, polopenze - snídaně a večeře formou bufe-
tu. Bonus pro děti ve věku 5-12 let: v době od 13.00 do 15.00 oběd 
(koláče, pizza, hranolky), v době od 12.00 do 17.00 - nealkoholické 
točené nápoje, odpolední zmrzlina.
PLÁŽ přírodní kamenitá, oblázková, betonová plata, cca 150- 250 m.
SPORT několikaúrovňový venkovní bazén s vodopády a vodní-
mi atrakcemi, skluzavkami (na rozloze 1 100 m2), dětský bazén, well-
ness centrum, whirlpool, sauna (turecká, finská, solná), masáže, fit-
ness, tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, plážový volejbal, hřiště pro 
míčové hry, animace (24.5.-11.9.), dětský klub (Club 4, Club 8, Club 13, 
Teenagers Club), vodní sporty, jezdecké centrum. Místo ideální pro mi-
lovníky cyklistiky, půjčovna, úschovna a servis kol. Hotel je vhodný i pro 
náročnější klientelu.
POZNÁMKA parkování za poplatek - 1 EUR/den.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování, snídani/polopenzi na vybraný počet 
nocí, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu. Na vyžádání: dětská postýlka - ZDARMA.

•  Doporučujeme  
pro rodiny s dětmi

•  Atrakce, animace  
pro děti

•  Prostorné rodinné 
pokoje

•  Několikaúrovňový 
venkovní bazén

• Wi-Fi zdarma

•  Bonus pro děti  
- lehký oběd

• Vhodné i pro náročné

 

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

  Strava: snídaně, polopenze

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)
 

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 7 690 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 12 let a další SLEVY

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0001S, HR-0001V

Hotel a Residence Sol Garden Istra for Plava Laguna

CHORVATSKO – Umag

–20 % do 31. 1.
–15 % do 15. 3.

   V této lokalitě nabízíme také:  
Apartmány Sol Katoro. 
Více informací na ckvt.cz
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POLOHA luxusní romantický SPA hotel pro dospělé (16+) v místní části Ka-
toro, cca 3 km severně od Umagu.
VYBAVENÍ restaurace, taverna, lobby bar, WI-FI, kadeřnictví, kongresové 
centrum, wellness centrum, parkoviště, výtah.
UBYTOVÁNÍ moderně zařízené klimatizované 1-2lůžkové pokoje se sprchou 
a WC, SAT TV, fénem, minibarem, telefonem, WI-FI ZDARMA, sejfem, některé s 
balkonem. Pokoje PREMIUM jsou prostornější, s orientací na moře a mají  
2 oddělené postele.
STRAVOVÁNÍ snídaně formou bu-
fetu, polopenze - snídaně a veče-
ře formou bufetu, tématické kulinář-
ské večery.
PLÁŽ přírodní kamenitá, betonová 
plata, cca 50 m.
SPORT venkovní bazén, vnitřní vyhří-
vaný bazén s mořskou vodou (v provo-
zu od 15.6.-15.9.), fitness, aquaaerobic, 
zumba, pilates, jóga, sauna, masáže, 
tenis, tenisové kurty s výukou tenisu, 
půjčovna kol, plážový volejbal, anima-
ce (24.5. - 11.9.), hřiště pro míčové hry.
POZNÁMKA lehátka a slunečníky 
na hotelové pláži ZDARMA (v ome-
zeném množství), ručníky k zapůjče-
ní na pláž na kauci. Hotel umožňu-
je ubytování pouze osobám starším 
16 let. Parkoviště za poplatek - cca 1 
EUR/den. 
CENA ZAHRNUJE ubytování a sní-
dani/polopenzi na vybraný počet no-
cí, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.

•  Doporučujeme  
pro náročné

•  Hotel jen pro dospělé 
(16+)

• Blízko pláže
•  Široká nabídka  

wellness služeb

 

  Pokoje pro 1 až 2 os.

Strava: snídaně, polopenze

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)
 

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 9 790 Kč
os. /autem /7 nocí

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0001C

Hotel Meliá Coral

CHORVATSKO – Umag

Hotel Sol Aurora Plava Laguna

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 ori-
entovány na moře. Pokoje SU jsou orientovány na park. Typ Economy-FB - 
menší 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 
míčové hry, půjčovna kol. Animační 
program 29.5. - 12.9.
POZNÁMKA služby ALL INCLUSIVE 
dále zahrnují - badminton, stolní 
tenis, aqua aerobic, pilates, zapůjčení 
společenských her, zapůjčení kol. 
Parkování za poplatek - cca 1 EUR/
den. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování 
a služby ALL INCLUSIVE na vybraný 
počet nocí, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního 
pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu. Možnost zapůjčení dětské 
postýlky 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 13 990 Kč
os. /autem /7 nocí

   Dítě ZDARMA 
  do 12 let a další SLEVY

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0001U

–20 % do 31. 1.
–15 % do 15. 3.

–20 % do 31. 1.
–15 % do 15. 3.
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POLOHA kemp Kastanija se nachází cca 3 km severně od centra města Novigrad.
VYBAVENÍ v areálu - restaurace, bar, obchod.
UBYTOVÁNÍ klimatizované mobilní domky - typ M. HOME 4(+2) OLIVA - cca 
32 m² - dvě 2lůžkové ložnice (jedna s manželskou postelí a druhá s odděle-
nými lůžky), denní místnost s rozkládacím gaučem, typ M. HOME 6(+2) LA-
VANDA - cca 34 m² - tři 2lůžkové ložnice (jedna s manželskou postelí, ostatní 
dvě s oddělenými lůžky), denní místnost s rozkládacím gaučem, vždy vyba-
vený kuchyň. kout, 2 koupelny, TV, WI-FI ZDARMA, terasa se zahradním ná-
bytkem.
STRAVOVÁNÍ vlastní. 
PLÁŽ oblázková, betonová plata, cca 250 m, sprchy na pláži.
SPORT venkovní bazén, dětské hřiště, animace, vodní sporty dle místní nabíd-
ky. Wellness zóna - sauna, whirpool, masáže, tenisové kurty, minigolf, plážový 
volejbal - vzdálené cca 1 km od kempu. 
POZNÁMKA pobytová taxa cca 1,1 EUR/os./den, povinný poplatek za závě-
rečný úklid - 30 EUR/domek/pobyt , vratná kauce - 100 EUR/domek - platba 
na místě. V ceně nejsou zahrnuty lůž-
koviny a ručníky - možnost zapůjče-
ní na místě za poplatek  cca 10 EUR/
lůžko, ručník 4 EUR. Nárok na uby-
tování vzniká po 16 hodině. Speciál-
ní nabídka - ZDARMA - 1 vstup na 2 
hodiny do Wellness zóny (sauna a ja-
cuzzi) v termínu do 15.5.  od 5. 9. 
s minimálním počtem 3 nocí a v ter-
mínu 16.5.-19.6. s minimálním po-
čtem 5 nocí.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na 
vybraný počet nocí, spotřebu vo-
dy a energie, používání kuchyňské-
ho vybavení.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.

•  Klidné prostředí

 

  Mobilní domky  pro 4 až 8 os.

  Strava: bez stravy

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)

  Auto

od 3 090 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  i dospělá osoba 

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-02821

POLOHA kemp Umag je jedním z největších kempů v Jaderském moři. Na-
chází se v severní části Istrie, cca 9 km od města Umag.
VYBAVENÍ restaurace, kavárny, pizzerie, supermarket, pekárna, bankomat, 
WI-FI na recepci ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ klimatizované mobilní domky - typ M.HOME 4(+2) OLIVA - cca 
32 m2 - dvě 2lůžkové ložnice (jedna s manželskou postelí a druhá s odděle-
nými lůžky), denní místnost s rozkládacím gaučem, vybavený kuchyň. kout 
(kávovar, mikrovlnná trouba), 2 koupelny, SAT TV, terasa se zahradním nábyt-
kem. Parkovací místo pro 1 vůz/domek.
STRAVOVÁNÍ vlastní. 
PLÁŽ betonová plata, přírodní pláž cca 100-200 m.
SPORT venkovní bazén s pirátskou lodí, dětský venkovní bazén, animační pro-
gram pro děti a dospělé, plážový volejbal, tenisové kurty, dětské hřiště, hřiště pro 
míčové hry, stolní tenis, minigolf, ma-
sáže, vodní sporty.
POZNÁMKA pobytová taxa cca 1,1 
EUR/os./den - platí se na místě. Lož-
ní prádlo a ručníky nejsou součás-
ti vybavení domků (zajištění ložního 
prádla je možné na vyžádání - popla-
tek cca 10 EUR/lůžko, ručník: 4 EUR). 
Povinná vratná kauce 100 EUR na ka-
ždý domek slouží na případnou úhra-
du poškozeného vybavení - platí se 
na místě. Povinný závěrečný úklid - 
cca 30 EUR/domek/pobyt.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na 
vybraný počet nocí, spotřebu vo-
dy a energie, používání kuchyňské-
ho vybavení.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.

•  Doporučujeme 
pro rodiny s dětmi

• Velmi žádaná lokalita

 

  Mobilní domek pro 4 až 6 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: bez stravy

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)

  Auto

od 2 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  i dospělá osoba 

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-02823

Mobilní domky Park Umag Mobilní domky Kastanija

CHORVATSKO – Umag/Novigrad

–15 % do 31. 1.
–10 % do 30. 4.

Platí pro vybrané termíny pobytů

–15 % do 31. 1.
–10 % do 30. 4.

Platí pro vybrané termíny pobytů
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POLOHA mobilní domky umístěné v samostatné částí kempu, které jsou 
postaveny po vzoru někdejší vesnice na Istrii, obklopené zelení a vinicemi 
v kempu Mareda, cca 4 km severně od Novigradu.
VYBAVENÍ v areálu kempu - restaurace, aperitiv bar, sejf na recepci, terasa, 
směnárna, market, WI-FI ZDARMA, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ klimatizované domky typ 4(+2) PREMIUM VILLAGE, velikost 
cca 32 m² - dvě 2lůžkové ložnice (jedna s manželskou postelí a jedna s oddě-
lenými lůžky), denní místnost s rozkládacím gaučem, vybavený kuchyň. kout 
(mikrovlnná trouba), dvě koupelny, WI-FI ZDARMA, SAT TV, sejf, fén, terasa se 
zahradním nábytkem. Součástí vybavení domků je ložní prádlo a ručníky.
STRAVOVÁNÍ vlastní.
PLÁŽ oblázková, betonová plata cca 300-400 m, sprchy na pláži.
SPORT nové venkovní bazény se sladkou a slanou vodou, lehátka a slunečníky 
u bazénu v omezeném množství ZDARMA, dětský bazén, tenisové kurty, stolní 
tenis, minigolf, dětské hřiště, plážový 
volejbal, multifunkční hřiště, půjčovna 
kol, animace pro děti a dospělé, vodní 
sporty dle místní nabídky.
POZNÁMKA na místě se hradí poby-
tová taxa cca 1,15 EUR/os./den a zá-
věrečný úklid cca 30 EUR/domek. 
Sleva za včasný nákup je vázaná na 
jméno účastníka. Při změně účastní-
ka nebo termínu pobytu bude sleva 
za včasný nákup odebrána.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na 
vybraný počet nocí, spotřebu vo-
dy a energie, používání kuchyňské-
ho vybavení, výměnu ložního prá-
dla  1x týdně.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu. Na vyžádání: dětská postýl-
ka ZDARMA, pobyt se psem - cca 10 
EUR/den - platí se na místě.

•  Doporučujeme  
pro rodiny s dětmi

 

  Mobilní domky pro 4 až 6 os.

  Strava: bez stravy

  Nocí: 2 a více (nástupy denně)

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 3 290 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  i dospělá osoba 

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-00021

POLOHA kemp se nachází cca 1 km od města Novigrad, do centra města vede 
pobřežní promenáda.
VYBAVENÍ restaurace, bar, minimarket, kadeřnictví, směnárna, bankomat, WI-FI 
ZDARMA, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ klimatizované mobilní domky - typ 4(+1) CLASSIC (24 m²) - dvě 
2lůžkové ložnice (pokoj s 2lůžkem a druhý pokoj s oddělenými lůžky), den-
ní místnost s rozkládacím gaučem, typ 4(+2) PREMIUM VILLAGE (32 m²) - dvě 
2lůžkové ložnice (pokoj s 2lůžkem a druhý pokoj s oddělenými lůžky), den-
ní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, vždy vybavený kuchyňský kout 
(myčka, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice), sprcha a WC, SAT TV, sejf, WI-
-FI, terasa se zahradním nábytkem. Typ PREMIUM VILLAGE má 2 koupelny 
a hosté mohou využívat venkovní bazén a společný prostor pro grilování. Sou-
částí vybavení domků jsou ručníky a ložní prádlo.
STRAVOVÁNÍ vlastní.
PLÁŽ přírodní kamenitá, oblázková, betonová plata, cca 200-300 m.
SPORT venkovní bazén (pouze pro 
MH PREMIUM VILLAGE), teniso-
vé kurty, hřiště pro míčové hry, mini-
golf, stolní tenis, animační programy 
a sportovní turnaje, vodní sporty. Mož-
nost využití wellness centra a vnitřního 
bazénu v cca 500 m vzdáleném hote-
lu Aminess Maestral (za poplatek). Ve 
vzdálenosti 4 km se nachází Aquapark 
Istralandia. 
POZNÁMKA na místě se hradí poby-
tová taxa cca 1,15 EUR/os./den a závě-
rečný úklid cca 30 EUR/domek. Sle-
va za včasný nákup je vázaná na jméno 
účastníka. Při změně účastníka nebo 
změně termínu pobytu bude sleva za 
včasný nákup odebrána.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz. 
CENA ZAHRNUJE ubytování na vy-
braný počet nocí, spotřebu vody a ener-
gie, používání kuchyňského vybavení, 
výměnu ložního prádla  1x týdně.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zájezdu. 

•  Pěkné koupání

 

  Mobilní domky pro 4 až 6 os.

  Strava: bez stravy

  Nocí: 2 a více (nástupy denně)

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 2 790 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  i dospělá osoba 

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-00022

Mobilní domky Sirena Mobilní domky Maravea

CHORVATSKO – Novigrad

–15 % do 31. 1.
-10 % do 28. 2.
–5 % do 31. 3.

–15 % do 31. 1.
-10 % do 28. 2.
–5 % do 31. 3.
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CHORVATSKO – Novigrad

Hotel Aminess Laguna

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 1-2lůžkové pokoje se sprchou 
a WC, SAT TV, telefonem, fénem, s možností přistýlky. Při využití 
přistýlky je prostor v pokoji velmi omezen. Pokoje označené BEST 
PRICE- pokoj za zvýhodněnou cenu.
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 pop-
latek - tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, hřiště pro míčové hry, 
plážový volejbal, možnost zapůjčení jízdních kol, aerobic, animace. 
Možnost využívání sauny, whirlpoolu, masáží, solária a vnitřního 
bazénu v hotelu Maestral (za poplatek).
SLEVY pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, polopenzi, po-
bytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu.
TIP NA VÝLET: Aquaparky Aquacolors a Istralandia. Jeden 
z největších (7,5 hektarů) a nejmodernějších aquaparků v Evropě 
Aquacolors s kapacitou 5 000 návštěvníků denně se nachází v Poreči, 
v blízkosti komplexů Plava a Zelena Laguna. Chloubou aquaparku 
je jeho 12 tobogánů a skluzavek, především jedinečný Magicone 
(ale i Looping Rockets, Multislide, Free Fall, Turbolance a další). To-
bogány a skluzavky jsou dlouhé 100 až 200 metrů. V centru parku je 
na ploše 2 700 m2 ohromný bazén s umělými vlnami. V blízkosti jsou 
odpočinkové plochy, plážový volejbal, boxerský ring, rodeo býk, surf 
simulátor atd. Samozřejmě  také restaurace, pizzerie, kavárny. Za ce-
lodenní vstupenku zaplatí zájemce cca 185 HRK a za děti do 15 let 
cca 145 HRK. Aquapark Istralandia se nachází 9 km od oblíbeného 
letoviska Novigrad, u vesnice Brtonigla. Je otevřený celoročně a roz-
kládá se na ploše 80 000 m². Chlubí se největším bazénem s vlno-
bitím v Evropě, v němž se dá také surfovat nebo se vozit na gumových 
člunech. Na návštěvníky čeká 20 různých tobogánů a skluzavek, ale 
i gejzíry, vulkány, mlhy, fontány a vodopády.
KAM ZA SPORTEM: Novigrad se profiluje jako destinace pro 
sportovně zaměřenou rekreaci. Lze provozovat tenis, malou ko-
panou, volejbal, plážový volejbal, házenou, basketbal, fotbal, minigolf, 
kuželky, paragliding, volné lezení, cyklistiku a další. Z vodních sportů 
pak sportovní rybolov (nejlepší rybářské terény jsou při pobřeží mezi 
zátokami Dajla na severu a Mirna na jihu), jachting (marina Novigrad), 
kanoistiku na řece Mirně. K dispozici je i moderní sportovní hala.

•  Výborná poloha

•  Bike friendly

•  Doporučujeme 
pro rodiny s dětmi

•  Blízko pláže a jen 
800 m od centra

•  Wi-Fi zdarma

•  Dítě až do 14 let 
zdarma

•  Animace pro děti

• Výborná strava

 

  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

   V této lokalitě nabízíme také:  
Novigrad, Apartmány Mirna.  
Více informací na ckvt.cz

–15 % do 31. 1.
-10 % do 28. 2.
–5 % do 31. 3.
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POLOHA moderní hotel, vzdálený cca 800 m od centra Novigradu. 
VYBAVENÍ restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar, směnárna, sejf, TV místnost, výtah, kongresový sál, 
kosmetika, kadeřnictví, prodejna suvenýrů, terasa, parkoviště ZDARMA, WI-FI ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou nebo vanou a WC, LCD SAT TV, telefonem, fénem, 
sejfem, WI-FI ZDARMA, minibarem a s možností přistýlky. SUITA 
2(+2) BM - klimatizovaná 2lůžková ložnice (oddělené postele) a 
denní místnost s možností přistýlky (rozkládací gauč), sprcha ne-
bo vana a WC, LCD SAT TV, telefon, fén, sejf, WI-FI ZDARMA, minibar, 
balkon. Pokoje 4(+0) BM FAMILY - dva 2lůžkové pokoje propojené 
dveřmi, vždy se sprchou a WC, LCD SAT TV, telefonem, fénem, sej-
fem, WI-FI ZDARMA, minibarem, 2 balkony. Pokoje označené BEST 
PRICE - jsou pokoje za zvýhodněnou cenu.
STRAVOVÁNÍ snídaně formou bufetu, polopenze - snídaně a veče-
ře formou bufetu. K večeři do 28. 5. a od 14. 9. jsou ZDARMA místní 
točené nápoje: víno, pivo, čepované nealkoholické nápoje.
PLÁŽ přírodní oblázková a kamenitá, cca 100 m, vhodná pro děti. 
SPORT vnitřní bazén s mořskou vodou, venkovní bazén se sladkou 
vodou (lehátka a slunečníky u bazénu v omezeném množství ZDAR-
MA), dětský bazén, fitness, aerobic, animace, tenisové kurty, stolní te-
nis, minigolf, hřiště pro míčové hry, plážový volej bal, možnost zapůj-
čení jízdních kol. Wellness centrum (2 500 m²) - za poplatek masáže, 
finská sauna, parní koupel, bio sauna, ledová jeskyně, whirlpool, relax 
zóna, beauty zóna.
POZNÁMKA sleva za včasný nákup je vázaná na jméno účastní-
ka. Při změně účastníka nebo změně termínu pobytu bude sleva za 
včasný nákup odebrána. Sleva za včasný nákup neplatí pro pokoj ty-
pu 2(+0) BEST PRICE.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování, snídani/polopenzi na vybraný počet 
nocí, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, na vyžádání dětská postýlka - ZDARMA.

Hotel Aminess Maestral

CHORVATSKO – Novigrad

   V této lokalitě nabízíme také:  
Novigrad, Apartmány Frank.  
Více informací na ckvt.cz

•  Blízko pláže a jen 
800 m od centra

•  Výborná strava
•  Doporučujeme 

 pro náročné
•  Rodinné pokoje

 

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

Strava: snídaně, polopenze

  Nocí: 2 a více (nástupy denně)
 

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 8 790 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 7 let a další SLEVY

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0002M

–15 % do 31. 1.
-10 % do 28. 2.
–5 % do 31. 3.
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POLOHA nachází se v piniovém háji, cca 400 m od historického centra Poreče.
VYBAVENÍ restaurace, cafe bar, terasa, kongresový sál, výtah, internetový 
koutek, hlídané parkoviště za poplatek.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 1-2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, WI-
-FI ZDARMA, minibarem, telefonem, sejfem, balkonem. Některé pokoje s 
možností až 2 přistýlek.
STRAVOVÁNÍ snídaně formou bufe-
tu, polopenze - snídaně a večeře for-
mou bufetu.
PLÁŽ betonová plata, cca 50 m, spr-
chy na pláži.
SPORT vnitřní bazén, whirpool, well-
ness, fitness, sauna.
POZNÁMKA parkování za poplatek 
- 5 EUR/den.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování a po-
lopenzi/snídani na vybraný počet no-
cí, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovní-
ho pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu. Zapůjčení dětské postýl-
ky na vyžádání - 8 EUR/den, platba 
na místě.

•  Blízko do centra i na 
pláž

•   Ubytování v zeleni

•  Rodinná atmosféra

•  Mezinárodní kuchyně

•  Široká nabídka  
wellness služeb

 

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

Strava: snídaně, polopenze

  Nocí: 7 a více (nástupy denně)

  Auto

od 8 490 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 12 let a další SLEVY

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0027H

POLOHA moderní hotelový komplex ležící v zeleni na poloostrově Lanterna, 
cca 10 km od Poreče.
VYBAVENÍ klimatizovaná restaurace, restaurace a la carte, cocktail bar, ta-
verna, bar u bazénu, internetový koutek, WI-FI ZDARMA, směnárna, taneční 
terasa, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje s denní místností s možností 
2 přistýlek (rozkládací gauč), sprcha a WC, SAT TV, telefon, fén, minibar, sejf, 
balkon. 
STRAVOVÁNÍ služby ALL INCLUSIVE - plná penze formou bufetu, pozd-
ní snídaně, snack (pizza, burger, sendvič, saláty, ovoce, zmrzlina, káva) 11:00-
17:30 hod., konzumace místních točených alkoholických a nealkoholických 
nápojů (pivo, víno, voda, džus) v restauraci po dobu podávání stravy, v lobby 
baru od 8:00 do 24:00, v relax baru u bazénu od 8:00 do 22:00. 
PLÁŽ oblázková, písečná, betonová plata, cca 100 m, sprchy na pláži. Lehátka a 
slunečníky na pláži za poplatek.
SPORT 2 venkovní bazény se slad-
kou vodou (lehátka a slunečníky u ba-
zénu ZDARMA), dětský bazén, vodní 
park na moři, whirlpool, sauna, masáže, 
fitness, tenisové kurty, stolní tenis, mi-
nigolf, plážový volejbal, hřiště pro mí-
čové hry, aerobic, aquaaerobic, dětské 
hřiště, animace, vodní sporty, potápěč-
ská škola, půjčovna kol.
POZNÁMKA program ALL INCLU-
SIVE dále zahrnuje: animace, fitness, 
plážový volejbal, stolní tenis, billiard, 
stolní fotbal, basketbal, zapůjčení 
kol - vše po dohodě s recepcí. Sleva 
za včasný nákup je vázaná na jméno 
účastníka, typ ubytování a termín. Při 
změně jména účastníka, typu uby-
tování nebo termínu bude sleva za 
včasný nákup odebrána.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování a služ-
by ALL INCLUSIVE na vybraný počet 
nocí, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Na vyžádání: dětská postýlka 
(5 EUR/den).

•  Doporučujeme  
i pro náročné

 

  Pokoje pro 2 až 4 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 16 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 16 let a další SLEVY

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0185T

Valamar Tamaris Resort-Agava Hotel Flores

CHORVATSKO – Poreč

–10 % do 1. 4.–20 % do 15. 3.

Platí pro vybrané termíny pobytů
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CHORVATSKO – Poreč

Lanterna Sunny Resort by Valamar

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 pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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 1. 2.



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

POLOHA příjemný hotel, na malém poloostrůvku, cca 3 km severně od cent-
ra města.
VYBAVENÍ klimatizovaná restaurace, aperitiv bar, bar u bazénu, WI-FI 
ZDARMA, výtah, směnárna, kongresový sál, prodejna suvenýrů, kadeřnický 
salón, taneční terasa, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, balkonem, 
SAT TV, WI-FI ZDARMA, telefonem, fénem, sejfem a s možností přistýlky (při 
využití přistýlky jsou pokoje méně prostorné). Lednička za poplatek (na vy-
žádání).
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, k večeři  ZDARMA 
místní točené nápoje - pivo, víno, voda, džus a pro děti do 14 let “Happy Meal”.
PLÁŽ přírodní kamenitá, travnatá, betonová plata, cca 100 m.
SPORT venkovní bazén se sladkou vodou, dětský bazén, rehabilitační centrum, 
tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, hřiště pro míčové hry, dětské hřiště, plážový 
volejbal, animace, vodní sporty.
POZNÁMKA welcome drink při 
příjez du (v termínu 25.5.- 4.9.). Ani-
mační program pro teenagery 13-
17 let (21.6.-28.8.), pro děti 4-12 let 
v rámci animačního programu (24.5.- 
11.9.) dopolední občerstvení (dezert 
nebo sendvič nebo snack). Možnost 
zapůjčení plážových osušek (na kau-
ci). Parkování za poplatek - cca 1 EUR/
den - platí se jednorázově na recepci.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování a po-
lopenzi na vybraný počet nocí, poby-
tovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu. Na vyžádání: dětská postýl-
ka ZDARMA.

•  Oblíbené letovisko

 

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

  Strava: polopenze

  Nocí: 7 a více (nástupy denně)
 

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 7 690 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 12 let a další SLEVY

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0003M

POLOHA apartmány jsou situovány uprostřed borovicemi porostlého polo-
ostrůvku Zelena Laguna, cca 5 km od centra Poreče.
VYBAVENÍ v areálu - restaurace, směnárna, sejf, WI-FI na recepci ZDARMA, 
v blízkosti - market, pizzerie, kavárna, grilovací terasa, rybí restaurace, cuk-
rárna, pivnice.
UBYTOVÁNÍ jednoduše zařízené apartmány APT. 4(+1) - cca 38 m² - dvě 
2lůžkové ložnice (jedna s manželskou postelí a jedna s oddělenými lůžky dél-
ky 180 cm), vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC, fén, SAT TV, telefon, balkon 
nebo terasa, s možností přistýlky pro dítě do 12 let (60x160 cm) na vyžádání.
STRAVOVÁNÍ vlastní, s možností dokoupení polopenze formou bufetu v ho-
telu Delfin.
PLÁŽ kamenitá, oblázková, betonová 
plata, cca 50-200 m, sprchy na pláži.
SPORT v blízkosti - tenisové kurty, 
stolní tenis, minigolf, hřiště pro míčové 
hry, plážový volejbal, tobogán na plá-
ži, půjčovna kol, loděk, hřiště pro pe-
tanque, bazén, dětský bazén, “spray 
park” - v blízkém kempu. 
POZNÁMKA poplatek za parkování 
- cca 1 EUR/den - platí se jednorázo-
vě na recepci.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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: dítě do 5 let 
- ZDARMA, dítě 5-14 let - 1 590 Kč/
týden, dospělá osoba - 3 190 Kč/tý-
den. Na vyžádání: dětská postýlka - 
ZDARMA, pes cca 13 EUR/den (plat-
ba na místě).

•  Výhodná cena
•  Oblíbené ubytování
•  Ubytování v zeleni

 

  Apartmány pro 4 až 5 os.

  Strava: bez stravy, možnost 
polopenze

  Nocí: 7 a více (nástupy denně)
 

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 1 890 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 12 let 

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-00031

Apartmány Astra Hotel Laguna Materada

CHORVATSKO – Poreč

–10 % do 1. 4.

Platí pro vybrané termíny pobytů

–900 Kč do 15. 3.

Sleva za dospělou osobu a týden.
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CHORVATSKO – Poreč

Hotel Valamar Pinia Hotel Valamar Crystal

POLOHA moderní rodinný hotel umístěný v borovicovém háji, cca 850 m  
od centra Poreče.
VYBAVENÍ restaurace, terasa, bar u bazénu, plážový bar, směnárna, výtah, WI-
-FI ZDARMA, herna, internetový koutek za poplatek, parkoviště za poplatek.
UBYTOVÁNÍ Klimatizované 1-2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, mini-
barem, sejfem, telefonem, fénem, některé 2lůžkové pokoje s možností přistýlky 
pro 1 nebo 2 osoby (rozkládací gauč). 
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, oceně-
ná Modrou vlajkou, cca 200 m. Lehátka a slunečníky na pláži za poplatek, spr-
chy na pláži.
SPORT vyhřívaný venkovní bazén s mořskou vodou, dětský bazén, dětské hři-
ště, animace pro děti i dospělé (Maro 
klub pro děti od 3 do 12 let a Teen klu-
by - v období 15.6.-1.9.), Stay Fit - pro-
gram 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 poplatek 
cca 3 EUR/den. Sleva za včasný ná-
kup je vázaná na jméno účastníka, typ 
ubytování a termín. Při změně jména 
účastníka, typu ubytování nebo termí-
nu bude sleva za včasný nákup ode-
brána. Do centra Poreče jezdí v pravi-
delných intervalech turistický vláček 
(za poplatek).
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování, polo-
penzi na vybraný počet nocí, pobyto-
vou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zájez-
du. Na vyžádání dětská postýlka: cca 
5 EUR/den - platba na místě.

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 pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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.

•  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

•  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

–15 % do 28. 2. –20 % do 31. 3.
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POLOHA moderní, nově rekonstruovaný hotel obklopený zelení, na polost-
růvku, cca 5 km jižně od Poreče, v části Zelená Laguna.
VYBAVENÍ restaurace, aperitiv bar, bar u bazénu a plážový bar, směnárna, 
letní terasa, prodejna suvenýrů, kadeřnictví, WI-FI na recepci ZDARMA, TV 
místnost, konferenční sál, terasa.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, tele-
fonem, WI-FI ZDARMA, sejfem, minibarem, fénem, balkonem, s možností při-
stýlky.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu.
PLÁŽ přírodní kamenitá, travnatá, ob-
lázková, betonová plata, cca 30 m.
SPORT vnitřní bazén se sladkou vo-
dou, whirlpool, venkovní bazén s moř-
skou vodou, vyhřívaný venkovní bazén 
se sladkou vodou, 6 x whirlpool, well-
ness - turecká, ruská, aroma sauna, fit-
ness, tenisové kurty, minigolf, půjčov-
na kol, hřiště pro míčové hry, squash, 
plážový volejbal, vodní sporty, taneč-
ní večery, animace pro dospělé (24.5. 
- 11.9.).
POZNÁMKA možnost zapůjčení 
ručníků na bazén (na kauci), lehát-
ka u bazénu a na pláži (v omezeném 
množství) ZDARMA. Poplatek za par-
kování - cca 1 EUR/den - platí se jed-
norázově na recepci.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování a po-
lopenzi na vybraný počet nocí, poby-
tovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Na vyžádání: dětská postýlka - 
cca 10 EUR/den.

•  Ubytování v zeleni
•  Doporučujeme  

pro náročné
•  Bohaté sportovní 

vyžití
•  Animace pro dospělé

 

  Pokoje pro 2 až 3 os.

Strava: polopenze

  Nocí: 7 a více (nástupy denně)
 

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 9 290 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 3 let a další SLEVY

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0003T

POLOHA hotel obklopen borovicovým lesem cca 800 m jižně od historické-
ho centra Poreče v části Brulo.
VYBAVENÍ restaurace, á la carte restaurace, terasa, internetový koutek (za 
poplatek), WI-FI v lobby baru ZDARMA, obchod se suvenýry, směnárna, par-
koviště, výtah.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 1-2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, tele-
fonem, fénem, některé s možností přistýlky a balkonu.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu (2x týdně téma-
tická večeře - středomořská, chorvatská).
PLÁŽ přírodní kamenitá, oblázková, betonová, travnatá pláž, cca 100 m, sprchy 
na pláži.
SPORT venkovní bazén se sladkou vodou, dětský bazén, plážový volejbal, stol-
ní tenis, minigolf, sportovní hřiště, 
půjčovna kol, vodní sporty. Možnost 
využití zařízení sousedního hotelu Dia-
mant - wellness - bazén se sladkou 
vodou, sauna, parní lázeň, whirlpool, 
masáže, kosmetický salón, fitness, ví-
ceúčelová tělocvična (házená, volej-
bal, basketbal, fitness, 2 kryté teniso-
vé kurty).
POZNÁMKA parkování za popla-
tek cca 3 EUR/den - platí se na místě. 
Sleva za včasný nákup je vázaná na 
jméno účastníka, typ ubytování a ter-
mín. Při změně jména účastníka, typu 
ubytování nebo termínu bude sleva 
za včasný nákup odebrána. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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.

•  Zábava na dosah
•  Blízko pláže a centra 

města

 

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

Strava: polopenze

  Nocí: 1 a více (nástupy denně)

  Auto

od 7 590 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 14 let a další SLEVY

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0185RU

Hotel Valamar Rubin Hotel Laguna Parentium

CHORVATSKO – Poreč

–20 % do 28. 2.
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POLOHA moderní hotel leží cca 4 km od centra Poreče, v části Zelena Lagu-
na.
VYBAVENÍ restaurace, aperitiv bar, bar u bazénu, kadeřnický salón, směnár-
na, sejf, TV místnost, obchod se suvenýry, konferenční místnost, WI-FI ZDAR-
MA, terasa, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, WI-FI 
ZDARMA, minibarem, telefonem, fénem, sejfem, s možností přistýlky.
STRAVOVÁNÍ snídaně a večeře formou bufetu, u snídaně ZDARMA šumivé víno.
PLÁŽ oblázková, travnatá, cca 150 m.
SPORT venkovní bazén se sladkou vodou, dětský bazén, stolní tenis, minigolf, 
hřiště pro míčové hry, animace pro děti a dospělé (24.5-11.9.), fitness, beauty 
a masáže (za poplatek), wellness cen trum - sauna, relax zóna, whirlpool (zdar-
ma), plážový volejbal, tenisové kurty, 
squash, vodní sporty.
POZNÁMKA welcome drink při pří-
jezdu (v termínu 25.5.- 4.9.), lehátka 
u bazénu a na pláži (u hotelu Paren-
tium Plava Laguna) ZDARMA - pou-
ze v omezeném množství, zapůjčení 
ručníků u bazénu (na vratnou kauci). 
Poplatek za parkování - cca 1 EUR/
den - platí se jednorázově na recepci.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování a po-
lopenzi na vybraný počet nocí, poby-
tovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu. Na vyžádání: dětská postýl-
ka ZDARMA.

•  Doporučujeme  
pro náročné

•  Výborná strava

 

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

Strava: polopenze

  Nocí: 7 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-0003N

POLOHA příjemný, architektonicky moderně řešený hotel, umístěný v ce-
drovém háji, cca 2 km jižně od centra Poreče, v části Plava Laguna.
VYBAVENÍ klimatizovaná restaurace, taverna, aperitiv bar, kongresový sál, 
směnárna, WI-FI na recepci ZDARMA, sejf, TV místnost, konferenční místnost, 
obchod se suvenýry, výtah, terasa.
UBYTOVÁNÍ menší klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, 
telefonem, fénem, některé s možností přistýlky. Sejf a lednička za poplatek.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, ZDARMA u sní-
daně sekt, k večeři ZDARMA místní točené nápoje: víno, pivo, džus, voda.
PLÁŽ přírodní kamenitá, cca 100 m, sprchy na pláži.
SPORT venkovní bazén s mořskou 
vodou, dětský bazén, tobogán na plá-
ži, tenisové kurty, stolní tenis, mini-
golf, hřiště pro míčové hry, dětské hři-
ště, aerobic, plážový volejbal, animace 
(26.5. - 6.9.), vodní sporty.
POZNÁMKA welcome drink při pří-
jezdu (v termínu 25.5.- 4.9.), popla-
tek za parkování - cca 1 EUR/ den 
- platí se jednorázově na recepci. 
Možnost zapůjčení ručníků u bazénu 
(za vratnou kauci). 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování a po-
lopenzi na vybraný počet nocí, poby-
tovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu. Na vyžádání: dětská postýl-
ka ZDARMA

•  Ubytování v zeleni
•  Výhodné slevy  

pro děti
•  Nápoje v ceně

 

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

  Strava: polopenze

  Nocí: 7 a více (nástupy 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-0003R

Hotel Laguna Mediteran Hotel Laguna Molindrio

CHORVATSKO – Poreč

–900 Kč do 15. 3.

Sleva za dospělou osobu a týden.

–1 100 Kč do 15. 3.

Sleva za dospělou osobu a týden.
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POLOHA umístěný na poloostrůvku, v zeleni, cca 5 km jižně od 
centra Poreče, v části Zelena Laguna.
VYBAVENÍ klimatizovaná restaurace, aperitiv bar, pool bar, smě-
nárna, sejf na recepci za poplatek, TV místnost, WI-FI na recepci 
a v lobby baru ZDARMA, kongresový sál, internetová kavárna, pro-
dejna suvenýrů, kadeřnický salón, výtah, terasa, úschovna kol, par-
koviště.
UBYTOVÁNÍ menší 1-2lůžkové pokoje se sprchou a WC s odděle-
nými postelemi nebo francouzským lůžkem, některé pokoje s mož-
ností přistýlky (dodáním přistýlky do 2lůžkového pokoje je prostor 
omezen). Typ 2(+0) F - pokoj s francouzským lůžkem. Typ 2(+2) - 
dva 2lůžkové propojené pokoje se sprchou a WC, balkonem.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, plná 
penze - snídaně, oběd, večeře formou bufetu.
PLÁŽ přírodní kamenitá, oblázková, betonová plata, cca 100 m, spr-
chy na pláži.
SPORT venkovní bazén se sladkou vodou, vodní park pro děti “spray 
park” (dětský bazén se skluzavkami a vodními efekty, dětská zóna 
s prostorem na opalování a hřiště), tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, 
hřiště pro míčové hry, plážový volejbal, aerobic, tobogán na pláži, ani-
mační program pro děti i dospělé (v termínu 2.6. - 30.8.), vodní sporty. 
POZNÁMKA v blízkosti je sportovní hala Intersport centrum. Po-
platek za parkování cca 1 EUR/ den - platí se jednorázově na recep-
ci. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování, polopenzi/plnou penzi, pobytovou 
taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu. Na vyžádání: dětská postýlka - ZDARMA, pobyt se 
psem - cca 13 EUR/den - platba na místě.

•  Atraktivní slevy  
pro děti

•  Vhodné i pro  
sportovce

•  Vodní park pro děti

•  Výhodná cena

•  Oblíbené letovisko

•  Rezervujte včas

•  Rodinné pokoje

•  Pěkné koupání

 

  Pokoje pro 1 až 4 os. 
+ dítě do 12 let bez lůžka

Strava: polopenze
plná penze

  Nocí: 7 a více (nástupy denně)
 

  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-0003D

Hotel Delfin

CHORVATSKO – Poreč

   V této lokalitě nabízíme také:  
Novigrad, Apartmány Mladen.  
Více informací na ckvt.cz
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CHORVATSKO – Poreč

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, stolní 
tenis, minigolf, zapůjčení kol, squash, 
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 pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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 hotel
•   Animace pro děti
•   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

Hotel ZornaHotel Plavi

POLOHA klimatizovaný hotel, umístěný v zeleni, cca 5 km od centra Poreče, 
v části Zelena Laguna.
VYBAVENÍ restaurace, aperitiv bar, WI-FI ZDARMA, kongresový sál, prodej-
na suvenýrů, směnárna, sejf, terasa.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, led-
ničkou (za poplatek), telefonem, fénem, některé s balkonem.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu nebo plná penze 
- snídaně a večeře formou bufetu, obědy formou bufetu nebo výběrem z me-
nu. K večeři jsou v termínu od 24.4. do 26.9. ZDARMA místní točené nápoje - 
víno, pivo, džus, voda.
PLÁŽ  kamenitá, oblázková, betonová 
plata, cca 50 m, sprchy na pláži.
SPORT venkovní bazén se sladkou 
vodou, lehátka u bazé nu - ZDARMA 
(pouze v omezeném množství), anima-
ce (24.5. -  28.8.), tenisové kurty, mi-
nigolf, stolní tenis, dětské hřiště, spor-
tovní hřiště, vodní sporty.
POZNÁMKA welcome drink při pří-
jezdu (v termínu 25.5.- 4.9.), popla-
tek za parkování - cca 1 EUR/den - 
platí se jednorázově na recepci.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování, polo-
penzi/plnou penzi na vybraný počet 
nocí, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního 
pojištění včetně pojištění storna. Na 
vyžádání: dětská postýlka - ZDARMA.

•   Bike Friendly hotel
•   Animace pro děti
•   Výborná strava
•   Nápoje v ceně

 

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

  Strava: polopenze 
plná penze

  Nocí: 7 a více (nástupy denně)
 

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 5 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 5 let a další SLEVY

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0003P

–900 Kč do 15. 3.

Sleva za dospělou osobu a týden.

–900 Kč do 1. 4. 

Sleva za dospělou osobu a týden.

Platí pro vybrané termíny pobytů
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CHORVATSKO – Poreč

Hotel Laguna Istra Hotel Laguna Albatros

POLOHA klimatizovaný hotel, umístěný v zeleni, cca 5 km od centra Poreče, 
v části Zelena Laguna.
VYBAVENÍ restaurace, aperitiv bar, WI-FI ZDARMA, kongresový sál, prodej-
na suvenýrů, směnárna, sejf, terasa.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, tele-
fonem, fénem, ledničkou (za poplatek), některé s možností přistýlky pro dí-
tě do 14 let.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu. K večeři jsou 
ZDARMA místní točené nápoje - víno, pivo, džus, voda. V době obědu ZDAR-
MA občerstvení na baru - koláč, sendvič nebo snack (25.5. - 4.9.).
PLÁŽ  kamenitá, oblázková, betonová plata, cca 200 m, sprchy na pláži.
SPORT venkovní bazén se sladkou vodou, dětský bazén, lehátka u bazénu - 
ZDARMA (pouze v omezeném množ-
ství), animace (24.5. - 28.8.), tenisové 
kurty, minigolf, stolní tenis, plážový vo-
lejbal, sportovní hřiště, dětské hřiště, 
vodní sporty.
POZNÁMKA welcome drink při pří-
jezdu (v termínu 25.5. - 4.9.). Popla-
tek za parkování - cca 1 EUR/den - 
platí se jednorázově na recepci.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování a po-
lopenzi na vybraný počet nocí, poby-
tovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu. Na vyžádání: dětská postýl-
ka - ZDARMA.

POLOHA renovovaný hotel, v zeleni, cca 5 km jižně od centra města Poreč.
VYBAVENÍ restaurace, snack bar s terasou, aperitiv bar s terasou, WI-FI 
ZDARMA, prodejna suvenýrů, internet café. Společenské prostory jsou klima-
tizované.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, balkonem, 
SAT TV, telefonem, fénem, minibarem, sejfem, WI-FI ZDARMA, s možností při-
stýlky.
STRAVOVÁNÍ ALL INCLUSIVE - plná penze formou bufetu, občerstvení u ba-
zénu (od 11:00 do 23:30), točené místní nealkoholické a alkoholické nápoje na 
baru (od 8:00 do 23:30).
PLÁŽ  oblázková, kamenitá, cca 150 m. Pláž vhodná pro děti cca 200 m.
SPORT 2 venkovní bazény se sladkou vodou, dětský bazén, masáže, tenisové 
kurty, stolní tenis, minigolf, zapůjče-
ní jízdních kol, hřiště pro míčové hry, 
squash, animace (20.5. - 18.9.), fitness, 
sportovní turnaje, plážový volejbal, 
dětské hřiště, vodní sporty.
POZNÁMKA ALL INCLUSIVE dále 
zahrnuje: tenisové kurty, stolní te-
nis, minigolf, zapůjčení jízdních kol, 
hřiště pro míčové hry, squash, billi-
ard - vše po dohodě s recepcí. Kaž-
dý den jsou pořádány sportovní ani-
mace (turnaje) a animace pro děti 
a dospělé. Zapůjčení ručníků u bazé-
nu na kauci. Poplatek za parkování - 
cca 1 EUR/den - platí se jednorázově 
na recepci.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování 
a služby ALL INCLUSIVE na vybraný 
počet nocí, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu. Na vyžádání: dětská postýl-
ka - ZDARMA.

•   Nápoje v ceně
•   Romantické západy 
slunce

 

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

Strava: polopenze

  Nocí: 7 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-0003I

•   Bohatý all inclusive

 

 

  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 13 590 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 14 let a další SLEVY

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0003A

–900 Kč do 1. 4.

Sleva za dospělou osobu a týden.

–1 300 Kč do 1. 3.

Sleva za dospělou osobu a týden.
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CHORVATSKO – Vrsar

Hotel Pineta

POLOHA nachází se na kopci v blízkosti Vrsaru a skýtá krásný výhled na 
město i pobřeží s okolními ostrovy.
VYBAVENÍ restaurace, směnárna, WI-FI ZDARMA, sejf, terasa, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, telefo-
nem, minibarem, fénem, některé s možností přistýlky (rozkládací gauč) a bal-
konem.
STRAVOVÁNÍ snídaně formou bufetu, polopenze - snídaně a večeře formou 
bufetu.
PLÁŽ  kamenitá, část pláže je uměle vytvořená z oblázků, cca 100 m.
SPORT vnitřní bazén, venkovní bazén u apartmánů a bungalovů Belvedere, 
wellness - sauna, masáže, whirlpool, fitness (vše za poplatek), animace, půjčovna 
kol, v blízkosti stolní tenis, minigolf, volejbal, tenisové kurty.
POZNÁMKA sleva za včasný ná-
kup je vázaná na jméno účastníka. Při 
změně účastníka bude sleva za včas-
ný nákup odebrána.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování, polo-
penzi/snídani na vybraný počet nocí, 
pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu. Na vyžádání: dětská postýl-
ka (ZDARMA).

•   Oblíbená oblast  
pro cyklisty

•   Výhodná poloha 
blízko centra

 

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

Strava: snídaně, polopenze

  Nocí: 5 a více (nástupy denně)

  Auto

od 6 490 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 12 let a další SLEVY

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0008P

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 slu-
nečníky u bazénu a na pláži za po-
platek.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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.

Bungalovy Petalon

•   Klidné prostředí
•   Oblíbená oblast  
pro cyklisty

 

  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

–25% do 15. 1.
–15 % do 15. 2.

Sčítejte se slevou 10%  
na pobyty na 8 a více nocí

–25% do 15. 1.
–15 % do 15. 2.

Sčítejte se slevou 10%  
na pobyty na 8 a více nocí
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All Inclusive Resort Funtana

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 oddělené dveřmi, pokoje SU - s možností přistýlky.
STRAVOVÁNÍ služby All INCLUSIVE - plná penze formou bufetu, 
od 17:00 do 18:00 - sendviče, pizza, koláčky, zmrzlina, smoothie, ká-
va 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 al-
koholické nápoje - vodka, whisky.
PLÁŽ  přírodní kamenitá, oblázková, cca 50 m, sprchy na pláži.
SPORT venkovní bazén, dětský bazén, tenisové kurty, stolní tenis, 
minigolf, dětské hřiště, půjčovna kol, plážový volejbal, aerobic, ani-
mace, večerní program s živou hudbou, vodní sporty.
POZNÁMKA služby ALL INCLUSIVE dále zahrnují: tenisové kurty, 
minigolf, trampolíny, zapůjčení kol, billiard, vodní šlapadla, stolní te-
nis, plážový volejbal - vše po dohodě s recepcí, animace pro děti i do-
spělé, aquaerobic, ranní gymnastika, večerní program s živou hud-
bou, lehátka a slunečníky na pláži a u bazénu ZDARMA (v omezeném 
množství). Pokoje 2+1 BM-SU jsou přednostně obsazovány 3 osoba-
mi. Pobyt začíná obědem. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování a služby ALL INCLUSIVE na vybraný 
počet nocí, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu. Na vyžádání: dětská postýlka (ZDARMA).

•   Doporučujeme 
pro rodiny s dětmi

•   Bohatý All inclusive

•   Bike Friendly hotel

•   Oblíbený resort

•   Vinařská oblast

•   Klidná lokalita

•   Pěkné koupání

•   Rodinné pokoje

•   Rezervujte včas

 

  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 a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0008F

CHORVATSKO – Vrsar

   V této lokalitě nabízíme také:  
Apartmány a bung. Koversada.  
Více informací na ckvt.cz

–25% do 15. 1.
–15 % do 15. 2.

Sčítejte se slevou 10%  
na pobyty na 8 a více nocí
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CHORVATSKO – Vrsar

Bungalovy a apartmány Belvedere 

POLOHA komplex budov v mírném svahu v zeleni, cca 500 m od cen-
tra městečka.
VYBAVENÍ restaurace, aperitiv bar, bar u bazénu, směnárna, sejf, 
terasa, WI-FI ZDARMA, parkoviště ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ BUNGALOVY (HR-0008L) - klimatizované 2lůžkové 
pokoje se sprchou a WC, balkonem, SAT TV, telefonem, fénem, sej-
fem, mini lednicí, některé s možností přistýlky. Pokoje PREM jsou 
umístěny v 1. řadě od moře. APARTMÁNY (HR-00083) - klimatizo-
vané apartmány - typ STUDIO 2+1 B - jedna místnost se 2 lůžky a 1 
lůžkem (rozkládací křeslo), typ APT. 2+2 B-ST, APT. 2+1 B a APT. 
2+2 B - jedna 2lůžková ložnice, denní místnost s 1-2 lůžky (rozklá-
dací gauč), typ APT. 4(+2) B - dvě 2lůžkové ložnice, denní místnost 
s možností přistýlky (rozkládací gauč pro 1 osobu nebo dvě malé dě-
ti), vždy vybavený kuchyň. kout, mikrovlnná trouba, kávovar, sprcha 
a WC, fén, SAT TV, telefon, sejf, přípojka na internet (přes pevnou lin-
ku) ZDARMA, balkon. Typ APT. 2+1 B je umístěn v první řadě od mo-
ře. Typ APT. 2+2 B-ST je rozlohou menší než typ APT. 2+2 B.
STRAVOVÁNÍ BUNGALOVY - snídaně formou bufetu nebo polo-
penze - snídaně a večeře formou bufetu. APARTMÁNY - vlastní, na 
místě možnost dokoupení snídaní, večeří nebo polopenze, vždy pro 
všechny osoby v apartmánu.
PLÁŽ  přírodní kamenitá, oblázková, betonová plata, cca 50-150 m.
SPORT moderní venkovní bazén se sladkou vodou, dětský bazén, 
aquaaerobic, v blízkosti - tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, fit-
ness, hřiště pro míčové hry, dětské hřiště, aerobic, vodní sporty, 
půjčovna kol a skútrů.
POZNÁMKA sleva za včasný nákup je vázaná na jméno účastníka. 
Při změně účastníka bude sleva za včasný nákup odebrána.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE BUNGALOVY - ubytování, snídani/polopenzi na 
vybraný počet nocí, pobytovou taxu. APARTMÁNY - ubytování na 
vybraný počet nocí, spotřebu vody a energie, používání kuchyňské-
ho vybavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, po-
bytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu. Na vyžádání: dětská postýlka (ZDARMA).

•   Ideální poloha  
k výletům

•   Bike Friendly hotel

•   Doporučujeme  
pro náročné

•   Bohaté sportovní 
vyžití

•   Příjemné ubytování  
v zeleni na dosah 
centra Vrsaru

•   Rezervujte včas

 

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

  Strava: bez stravy, snídaně, 
polopenze

  Nocí: 5 a více (nástupy denně)

  Auto

od 2 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA do 12 let  
(v bungalovech)a další  SLEVY

HR-0008L HR-00083

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

–25% do 15. 1.
–15 % do 15. 2.

Sčítejte se slevou 10%  
na pobyty na 8 a více nocí
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•    Naturistické  
středisko

•    Pěkné koupání

•    Krásná příroda

•    Blízko pláže

•    Ideální poloha  
k výletům

•    Klidná lokalita

•    Ubytování v zeleni

 

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

  Strava: bez stravy, snídaně, 
polopenze

  Nocí: 4 a více (nástupy denně)
 

  Auto

od 2 690 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA do 7 let pro
          bungalovy a další  SLEVY

HR-000891 HR-0008N

CHORVATSKO – Vrsar

Apartmány  a bungalovy  Koversada 

Ilustrační foto

POLOHA moderní, naturistické středisko s nedotčenou přírodou a čis-
tým mořem.
VYBAVENÍ restaurace, pizzerie, snack bary, dva markety, stánek 
se suvenýry a tiskem, kadeřnický salón, prodejna se sportovním 
a kempovým vybavením, taneční terasa, parkoviště, WI-FI ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ BUNGALOVY (HR-0008N) - jednoduše a účelně vy-
bavené 2lůžkové bungalovy se sprchou a WC, ledničkou, balkonem 
nebo terasou, některé s možností přistýlky, jsou umístěny v cent-
rální části střediska, blízko restaurací, obchodu. APARTMÁNY (HR-
000891) - klimatizované a moderně zařízené - typ APT. A2+1 - 
2lůžková ložnice a denní místnost s rozkládacím gaučem pro jednu 
osobu s terasou, typ APT. A2+2 - 2lůžková ložnice a denní místnost 
s rozkládacím gaučem pro dvě osoby, balkon nebo lodžie, typ APT. 
B2+2 - 2lůžková ložnice a denní místnost s rozkládacím gaučem 
pro dvě osoby, balkon nebo lodžie, typ APT. A4+2 - dvě 2lůžkové 
ložnice a denní místnost s rozkládacím gaučem pro dvě osoby, bal-
kon nebo lodžie, vždy vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC, sejf, fén, 
SAT TV, telefon, WI-FI. Typ APT. B2+2 je oddělen od ostatních, nabízí 
vyšší míru soukromí a pohodlí.
STRAVOVÁNÍ APARTMÁNY - vlastní, možnost dokoupení snída-
ní, večeří. Vždy pro všechny osoby v apartmánu. BUNGALOVY - sní-
daně formou bufetu, polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, 
v centrální klimatizované restauraci.
PLÁŽ  kamenitá, oblázková, uměle vytvořená písečná, cca 100 m.
SPORT vodní sporty dle místní nabídky, aerobic, stolní tenis, volej-
bal, půjčovna kol, dětské hřiště.
POZNÁMKA středisko určené výhradně pro naturisty - hosté se 
v celém areálu (s výjimkou restaurace a obchodů) pohybují bez ob-
lečení. Sleva za včasný nákup je vázaná na jméno účastníka. Při 
změně účastníka bude sleva za včasný nákup odebrána. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE APARTMÁNY - ubytování na vybraný počet no-
cí, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vybavení, vý-
měnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu. 
BUNGALOVY - ubytování, snídani/polopenzi na vybraný počet no-
cí, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu, 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.

apartmány ****

   V této lokalitě nabízíme také:  
Bungalovy Petalon.  
Více informací na ckvt.cz

–25% do 15. 1.
–15 % do 15. 2.

Sčítejte se slevou 10%  
na pobyty na 8 a více nocí
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Pokoje a apartmány Villas Rubin

CHORVATSKO – Rovinj

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 děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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

•   Bohaté sportovní 
vyžití

•    Ideální poloha  
k výletům Rovinj, 
Pula, Limský fjord

•   Velmi oblíbené místo

 

  Pokoje 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

Studio 2+1

–25% do 15. 1.
–15 % do 15. 2.

Sčítejte se slevou 10%  
na pobyty na 8 a více nocí
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Island Hotel Istra

POLOHA hotel se nachází na ostrově Crveni Otok - Sveti Andrija.
VYBAVENÍ restaurace, aperitiv bar, kavárna, pizzerie, WI-FI, směnárna, sejf, 
TV místnost, taneční terasa, výtah.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, balkonem, SAT 
TV, telefonem, fénem, WI-FI ZDARMA, minibarem, sejfem, s možností přistýlky. 
Pokoj 2+2 B-FAM - dvě 2lůžkové ložnice propojené dveřmi, každá s vlastní spr-
chou a WC, SAT TV, telefonem, fénem, minibarem, sejfem, balkonem.
STRAVOVÁNÍ snídaně formou bufetu, polopenze - snídaně a večeře formou 
bufetu. K večeři jsou ZDARMA točené nápoje - místní pivo, víno, voda a soda.
PLÁŽ přírodní, oblázková, písčitá, cca 50 m.
SPORT vnitřní bazén se sladkou vodou, venkovní bazén s mořskou vodou, 2 
dětské venkovní bazény s mořskou vodou, wellness - finská sauna, turecká sau-
na, masáže, solárium, hydromasážní vana, fitness, v blízkosti tenisové kurty, stol-
ní tenis, hřiště pro míčové hry, dětské 
hřiště, plážový volejbal, animace, vod-
ní sporty. 
POZNÁMKA v ceně pobytu - fitness, 
whirlpool a bazén. Spojení s Ro vinjí 
je uskutečňováno kyvadlovou lod-
ní dopravou z přístaviště Delfin, kte-
rá je pro hosty hotelu Istra ZDARMA. 
Plavba trvá cca 15 min. - na ostrov 
nejsou přepravo vány osobní auto-
mobily (možnost parkování ZDARMA 
- pře voz klientů a zavazadel z pří-
staviště na parkoviště a zpět je zahr-
nut v ceně ubyto vání). V přístavišti je 
nutno o převoz požádat. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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).

•   Doporučujeme 
pro náročné

•  Nápoje k večeři

 

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

Strava: snídaně, polopenze

  Nocí: 5 a více (nástupy denně)

  Auto

od 8 490 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 12 let a další SLEVY

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0008I

Family Hotel Amarin

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 pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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

•  Rodinné pokoje

•  Atrakce a animace 

 

  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

CHORVATSKO – Rovinj

–25% do 15. 1.
–15 % do 15. 2.

Sčítejte se slevou 10%  
na pobyty na 8 a více nocí

–25% do 15. 1.
–15 % do 15. 2.

Sčítejte se slevou 10%  
na pobyty na 8 a více nocí
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CHORVATSKO – Rovinj

Bungalovy a apartmány Amarin

POLOHA oblíbené středisko s bungalovy a apartmány, vzdálené 
cca 4 km severně od Rovinje.
VYBAVENÍ restaurace, pivnice, grill, pizzerie, rychlé občerstvení, 
aperitiv bar, směnárna, sejf, TV místnost, taneční terasa, market, WI-
FI na recepci a u bazénu 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 děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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

 

  Bungalovy 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

Apt. typu Standard

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

–25% do 15. 1.
–15 % do 15. 2.

Sčítejte se slevou 10%  
na pobyty na 8 a více nocí
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POLOHA apartmány a mobilní domky jsou umístěny v kempu Kažela cca 2 km 
od Medulinu a 10 km od Puly.
VYBAVENÍ restaurace, směnárna, plážový bar, internetový koutek, market, 
pizzerie, sejf na recepci, WI-FI ZDARMA, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ APARTMÁNY (HR-00097) - typ APT. 2(+1) - cca 28 m2 - jedna 
2lůžková ložnice s přistýlkou , typ APT. 4(+1) - cca 45 m2 - dvě 2lůžkové ložni-
ce a denní místnost s rozkládacím gaučem pro jednu osobu, vždy vybavený ku-
chyňský kout, sprcha a WC, SAT TV, balkon nebo terasa. Klimatizace za poplatek. 
DOMKY (HR-00098) - nové klimatizované mobilní domky pro 5 osob - typ MH 
4(+1) NEXT cca 30 m2 - dvě 2lůžkové ložnice (jedna s manželskou postelí 160 x 
190 cm, jedna s oddělenými lůžky 80 x 190 cm), denní místnost s rozkládacím 
gaučem pro jednu osobu, vybavený kuchyňský kout (indukční varná deska, mik-
rovlnná trouba, kávovar), 2 x sprcha a WC, LCD TV, WI-FI ZDARMA, terasa 20 m2. 
Typ MH 4(+1) GREEN cca 37 m2 - dvě 2lůžkové ložnice (jedna s manželskou po-
stelí 160 x 200 cm, jedna s oddělenými lůžky 80 x 195 cm), denní místnost s roz-
kládacím gaučem pro jednu osobu, 
vybavený kuchyňský kout (indukční 
varná deska, mikrovlnná trouba, ká-
vovar), 2 x sprcha a WC, LCD TV, WI-FI 
ZDARMA, terasa 25 m2.
STRAVOVÁNÍ vlastní.
PLÁŽ  oblázková, travnatá, přírodní cca 
150-200 m.
SPORT nový venkovní bazén o roz-
loze 600 m2 s vyhrazenou částí pro 
děti, animace pro děti, TEEN Club, 
sportovní animace, hřiště pro míčové 
hry, plážový volejbal, tenis, stolní te-
nis, minigolf, vodní sporty, potápěčské 
centrum, dětské hřiště, půjčovna kol.
POZNÁMKA lehátka a slunečníky 
u bazénů za poplatek. Oddělená část 
kempu je FKK, ubytování v této části 
kempu je na vyžádání. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na 
vybraný počet nocí, spotřebu vody 
a energie, používání kuchyňského vy-
bavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, 
závěrečný úklid, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Na vyžádání: klimatizace - 1 190 
Kč/apartmán/týden, dětská postýlka - 
ZDARMA, pes (cca 15 EUR/den).

•  Doporučujeme  
pro rodiny s dětmi

 

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

  Strava: bez stravy

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)

  Auto

od 2 490 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
 i dospělá osoba

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-00097, HR-00098

POLOHA domky jsou umístěny v kempu Pineta, cca 2 km od centra Fažany, cca 
8 km od Puly. Kemp je umístěn v piniovém lese na samém břehu moře.
VYBAVENÍ v areálu kempu: restaurace, směnárna, market, trafika, možnost vyu-
žití sejfu na recepci, parkování ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ klimatizované domky 4(+2) - typ GALIJA(24 m2) - dva 2lůžko-
vé pokoje, denní místnost s možností 2 přistýlek (rozkládací gauč), 1x koupelna, 
typ VANGA (32 m2) - dva 2lůžkové pokoje, denní místnost s možností 2 přistý-
lek (rozkládací gauč) a 2x koupelna, typ PREMIUM VANGA (32 m2) - dva 2lůžko-
vé pokoje, denní místnost s možností 2 přistýlek (rozkládací gauč), 2x koupelna, 
mikrovlnná trouba, DVD, kávovar, v blízkosti moře. Vždy vybavený kuchyňský 
kout, sprcha a WC, SAT TV, terasa se zahradním nábytkem.
STRAVOVÁNÍ vlastní.
PLÁŽ  travnatá, přírodní a kamenitá, cca 90-250 m.
SPORT plážový volejbal, basketbal, 
trampolína, dětské hřiště, vodní spor-
ty dle místní nabídky.
POZNÁMKA poplatky hrazené na 
místě: pobytová taxa - cca 1,3 EUR/
os./den, při hlašovací poplatek cca 4 
EUR/os./pobyt, závěrečný úklid 30 
EUR/domek/pobyt a povinná vratná 
kauce - 100 EUR/domek (slouží pro 
případnou úhradu poško zeného vy-
bavení).
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vy-
braný počet nocí, spotřebu vody a 
energie, používání kuchyňského vyba-
vení, výměnu ložního prádla 1x týdně.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Na vyžádání: pobyt se psem - 
cca 8 EUR/den, dětská postýlka - cca 
5 EUR/den.

•    Ubytování v zeleni
•    Klidná lokalita

 

  Mobilní domky pro 4 až 6 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: bez stravy

  Nocí: 5 a více (nástupy denně)

  Auto

od 2 790 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
 i dospělá osoba

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-02591

CHORVATSKO – Kažela/Fažana

Apartmány a mobilní domky Kažela Mobilní domky Pineta
–10 % do 1. 3.

Platí pro pobyty na min. 7 nocí

–15 % do 1. 2.
–10 % do 1. 4.
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Hotel Park Plaza Histria

POLOHA moderní hotel na poloostrůvku Verudela, cca 4 km jižně od 
historického centra Puly. 
VYBAVENÍ restaurace, aperitiv bar, směnárna, café bar s terasou, bar na 
pláži, prodejna suvenýrů, kongresový sál, WI-FI ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ moderně vybavené klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou 
a WC, LCD TV, minibarem, sejfem, fénem, WI-FI, balkonem, setem pro přípravu 
kávy, s možností přistýlky. Pokoj typu 
SUITE - 2lůžková ložnice a denní 
místnost s rozkládacím gaučem. 
Pokoje označené PREM a SUITE mají 
navíc koupelnu s masážní sprchou, 
kávovar, žehličku a žehlící prkno, 
župan a papuče. Pokoje označené 
WING jsou ve vedlejší budově.
STRAVOVÁNÍ snídaně formou 
bufetu, s možností dokoupení 
polopenze.
PLÁŽ  kamenitá, oblázková, 
betonová plata, cca 100 m.
SPORT venkovní a vnitřní 
bazén s mořskou vodou, lehátka 
a slunečníky u bazénu ZDARMA 
v omezeném množství, sauna, 
wellness, masáže, fitness, minigolf, 
dětská herna, tenisové kurty, golfové 
hřiště s umělou trávou, hřiště pro 
míčové hry, stolní tenis, squash, 
půjčovna kol, potápěčské centrum, 
vodní sporty dle místní nabídky.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování 
a snídani na vybraný počet nocí, 
pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovní 
pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu, doplatek za polopenzi - 
2 790 Kč/os./týden. Na vyžádání: 
dětská postýlka - ZDARMA.

•   Doporučujeme  
pro náročné

•    Výborná poloha 
 k výletům

•   Bohaté sportovní 
vyžití

•  Výborná strava

 

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

  Strava: snídaně, možnost 
polopenze

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)

  Auto

od 11 690 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
 do 3 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0009I

CHORVATSKO – Pula

Hotel Park Plaza Arena +

POLOHA hotel v zalesněné části poloostrova Verudela, cca 5 km od centra 
Puly.
VYBAVENÍ restaurace, aperitiv bar, WI-FI ZDARMA, sejf, terasa, parkoviště, 
v blízkosti supermarket, kadeřnictví, prodejna suvenýrů, směnárna, cukrárna.
UBYTOVÁNÍ moderně zařízené klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou 
a WC, minibarem, sejfem, LCD TV, kávovarem, fénem, WI-FI ZDARMA. Pokoje 
SU jsou prostornější s balkónem, s možností přistýlky (rozkládací gauč).
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, možnost 
bezlepkové stravy.
PLÁŽ  kamenitá a oblázková, cca 
100 m.
SPORT venkovní bazén s mořskou 
vodou, dětský bazén, wellness - 
sauna, whirlpool, masáže, fitness. Ve 
středisku Punta Verudela - tenisové 
kurty, stolní tenis, plážový volejbal, 
minigolf, squash, aerobic, hřiště pro 
míčové hry, animace, vodní sporty.
POZNÁMKA lehátka a slunečníky za 
poplatek. Hotel je nekuřácký.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování 
a polopenzi na vybraný počet nocí, 
pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovní 
pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu. Na vyžádání: dětská 
postýlka - ZDARMA.

•  Pěkné koupání

•  Ubytování v zelení

•   Bohaté sportovní 
vyžití

•  Velmi oblíbený hotel

 

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

  Strava: polopenze

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)

  Auto

od 10 790 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
 do 3 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0009K

–10 % do 1. 3.

Platí pro pobyty na min. 7 nocí

–10 % do 1. 3.

Platí pro pobyty na min. 7 nocí
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CHORVATSKO – Pula

Apartmány Splendid 

POLOHA apartmány umístěny v klidném prostředí, ve svahu, cca 3 km od 
centra Puly, v oblasti Zlatne Stijene. 
VYBAVENÍ restaurace, kavárna, bar, pizzerie, plážová restaurace, směnárna, 
sejf, market, terasa, WI-FI ZDARMA na recepci a v okolí bazénu, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ apartmány typ Apt. A2+2 a Apt. A2+2 M - jedna 2lůžková 
ložnice a denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, typ Apt. 
A3+2 a Apt. AX3+2 - jedna 2lůžková ložnice s přistýlkou a denní místnost 
s rozkládacím gaučem pro 2 osoby (typ Apt. AX3+2 má prostornou terasu 
s orientací na moře), typ Apt. A4+2 - dvě 2lůžkové ložnice a denní místnost 
s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, typ Apt. A5+2 - jedna 2lůžková ložnice 
a jedna 2lůžková ložnice s přistýlkou, denní místnost s rozkládacím gaučem 
pro 2 osoby, vždy vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC, SAT TV, fén, sejf, balkon 
nebo terasa. Klimatizace u všech 
apartmánů je možná na vyžádání za 
poplatek.
STRAVOVÁNÍ vlastní, možnost 
dokoupení polopenze.
PLÁŽ  přírodní, kamenitá, cca 100 m.
SPORT venkovní bazén s mořskou 
vodou, dětský bazén, fitness, tenisové 
kurty, stolní tenis, hřiště pro míčové 
hry, minigolf, aerobic, animace, 
půjčovna kol, vodní sporty.
POZNÁMKA lehátka a slunečníky 
u bazénu za poplatek. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování, 
spotřebu vody a energie, používání 
kuchyňského vybavení, výměnu 
ložního prádla 1x týdně, závěrečný 
úklid, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovní 
pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu, polopenze: dítě do 6 let – 
ZDARMA, v termínu do 27. 6. a od 
29. 8. dítě od 6 do 12 let – 1 690 Kč/
týden, osoba od 12 let 3 290/Kč/
týden, v termínu 27. 6. - 29. 8. dítě 
od 6 do 12 let – 1 890 Kč/týden, 
osoba od 12 let 3 690/Kč/týden. Na 
vyžádání: klimatizace 1 190 Kč/týden, 
dětská postýlka - ZDARMA, pes cca 
(10 EUR/den).

•   Ubytování v klidné 
lokalitě blízko moře

•  Výhodná cena

 

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

  Strava: bez stravy, možnost 
polopenze

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)

  Auto

od 1 690 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA do 2 let
 bez lůžka 

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-00091

POLOHA apartmány umístěny v klidném prostředí, ve svahu, cca 3 km od cen-
tra Puly, v oblasti Zlatne Stijene.
VYBAVENÍ restaurace, plážová restaurace, bar, market, kavárna, pizzerie, 
směnárna, sejf, terasa, WI-FI na recepci a u bazénu ZDARMA, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ typ Apt. B2+1 - 2lůžková ložnice, denní místnost s přistýlkou ne-
bo studio (jedna místnost), typ Apt. B2+2 a typ Apt. BX2+2 - 2lůžková ložni-
ce, denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, vždy vybavený kuchyň. 
kout, sprcha a WC, SAT TV, sejf, balkon. Typ Apt. BX2+2 má novější vybavení a je 
s možností dokoupení klimatizace, s označením M navíc s orientací na moře.
STRAVOVÁNÍ vlastní, možnost dokoupení polopenze formou bufetu v centrál-
ní restauraci.
PLÁŽ  přírodní kamenitá, cca 100 m.
SPORT venkovní bazén s mořskou vodou, dětský bazén, fitness, tenisové kur-
ty, stolní tenis, minigolf, animace, hři-
ště pro míčové hry, plážový volejbal, 
půjčovna kol, vodní sporty.
POZNÁMKA lehátka a slunečníky 
u bazénu a na pláži za poplatek. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vy-
braný počet nocí, pobytovou taxu, 
spotřebu vody a energie, používání 
kuchyňského vybavení, výměnu ložní-
ho prádla 1x týdně, závěrečný úklid.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu, polopenze: dítě do 6 let ZDAR-
MA, v termínu do 27. 6. a od 29. 8. dí-
tě 6-12 let 1 690 Kč/týden, osoba od 
12 let 3 290 Kč/týden, v termínu 27. 
6. - 29. 8. dítě 6-12 let 1 890 Kč/os./
týden, osoba od 12 let 3 690 Kč/tý-
den, Na vyžádání: klimatizace u typu 
BX - 1 190 Kč/týden, dětská postýlka - 
ZDARMA, pes cca (12 EUR/den) - pla-
tí se na místě.

• Blízko moře
• Animace pro děti

 

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

  Strava: bez stravy, možnost 
polopenze

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)

  Auto

od 1 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA do 2 let
          bez lůžka 

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-00096

Apartmány Horizont 
–10 % do 1. 3.

Platí pro pobyty na min. 7 nocí

–10 % do 1. 3.

Platí pro pobyty na min. 7 nocí
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CHORVATSKO – Pula

Apartmány Park Plaza Verudela   a Verudela Beach

POLOHA apartmány Park Plaza Verudela se nachází na poloostrůvku 
Verudela a apartmány Arena Verudela Beach cca 500 m od poloostrův-
ku Verudela. Do centra Puly cca 4 km.
VYBAVENÍ restaurace, plážová restaurace, snack bary, pizzerie, ka-
várna, market, směnárna, sejf, terasa, WI-FI ve společných prostorách 
ZDARMA, půjčovna aut, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ PLAZA VERUDELA (HR-00092) - klimatizované, mo-
derně zařízené - typ STUDIO A2(+1) - jedna místnost se 2 lůžky, s mož-
ností přistýlky (rozkládací gauč), typ APT. A2+2(+1) - 2lůžková ložnice 
a denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, s možností dal-
ší přistýlky (rozkládací gauč), typ APT. A5(+0) - apartmán na patro, jed-
na 2lůžková ložnice a jedna 1lůžková ložnice (v patře), denní místnost s 
rozkládacím gaučem pro 2 osoby, typ APT. A4+2 - dvě 2lůžkové ložni-
ce (jedna s oddělenými lůžky) a denní místnost s rozkládacím gaučem, 
apartmán má 2 koupelny, vždy vybavený kuchyň. kout (kávovar, mik-
rovlnná trouba), sprcha a WC, fén, telefon, WI-FI ZDARMA, sejf, SAT TV, 
balkon nebo terasa. VERUDELA BEACH (HR-00095) - nově renovované 
klimatizované apartmány typ APT. B2+2 - cca 30-40 m2 - 2lůžková lož-
nice a denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, typ APT. B4+2 
- cca 44 m2 - dvě 2lůžkové ložnice a denní místnost s rozkládacím gau-
čem pro 2 osoby, vždy vybavený kuchyň. kout (mikrovlnná trouba, ká-
vovar), sprcha a WC, fén, LCD TV, sejf, balkon. Apartmány typ PREMIUM 
mají orientaci na mořskou stranu. 
STRAVOVÁNÍ vlastní, s možností dokoupení polopenze (formou bu-
fetu).
PLÁŽ kamenitá a oblázková, cca 100-200 m, přístup na pláž po scho-
dech.
SPORT v apartmánovém středisku Park Plaza Verudela - 3 venkov-
ní bazény s mořskou vodou, dětský bazén, tobogán, tenisové kurty, stol-
ní tenis, minigolf, golfové hřiště s umělou trávou, hřiště pro míčové hry, 
aerobic, animace, venkovní a vnitřní dětské hřiště uzpůsobené dětem do 
12 let, TEEN herna, potápěčské centrum, vodní sporty.
POZNÁMKA lehátka a slunečníku u bazénu a na pláži za poplatek. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, spotřebu vody 
a energie, pobytovou taxu, používání kuchyňského vybavení, výměnu 
ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovní pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu, polopenze: dítě do 6 let – ZDARMA, dítě od 6 do 12 let do 4.7. 
a od 29.8. -  1 890 Kč/os./ týden, v termínu 4.7. - 29.8. – 2 090 Kč/os./ 
týden, osoba od 12 let v termínu do 4.7. a od 29.8. - 3 690 Kč/os./týden, 
v termínu 4.7.- 29.8. - 4 190 Kč/os./týden. Na vyžádání: dětská postýlka 
- ZDARMA, pes (cca 12 EUR/den).

•  Zábava na dosah
•    Doporučujeme pro 
rodiny s dětmi

•    Velmi oblíbený 
apartmánový resort

•    Možnost dokoupení 
kvalitní polopenze

•    Ideální poloha  
k výletům do okolí

•    Animace pro děti
•    Široká nabídka kom-
fortních apartmánů

•    Bohaté sportovní 
vyžití

 

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

  Strava: bez stravy, polopenze

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)
 

  Auto

od 3 190 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
          do 2 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-00092, HR-00095

–10 % do 1. 3.

Platí pro pobyty na min. 7 nocí

   V této lokalitě nabízíme také:  
Stoja, Mobilní domky Stoja.  
Více informací na ckvt.cz
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Arena Hotel Holiday 

POLOHA částečně rekonstruovaný hotel se nachází v těsné blízkosti hotelu 
Belvedere, cca 400 m od centra Medulinu, cca 10 kilometrů od centra Puly.
VYBAVENÍ restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar, směnárna, TV 
místnost, sejf, obchod se suvenýry, internetový koutek, WI-FI ZDARMA, 
venkovní terasa, parkoviště 
(ZDARMA).
UBYTOVÁNÍ  klimatizované 
1-2lůžkové pokoje se sprchou a WC, 
LCD SAT TV, telefonem, fénem, 
sejfem, WI-FI ZDARMA, s možností 
přistýlky. Pokoje orientované na 
mořskou stranu mají balkon a pokoje 
orientované na park mají francouzské 
okno.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně 
a večeře formou bufetu, k večeři 
ZDARMA místní točené nápoje (džus, 
voda, víno, pivo).
PLÁŽ  přírodní, oblázková, cca 150 
m, písčitá pláž Bijeca cca 200 m.
SPORT venkovní bazén s mořskou 
vodou (lehátka a slunečníky 
u bazénu ZDARMA v omezeném 
množství), dětský bazén, animace 
pro děti a dospělé, tenisové kurty, 
stolní tenis, minigolf, hřiště pro 
míčové hry, plážový volejbal, 
půjčovna kol, vodní sporty dle místní 
nabídky.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování 
a polopenzi na vybraný počet nocí, 
pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovní 
pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu. Na vyžádání: dětská 
postýlka - ZDARMA.

•  Nápoje k večeři

•    Doporučujeme  
pro rodiny s dětmi

•    Oblíbená písčitá pláž 
na dosah

•    Animace pro děti  
i dospělé

•    Ideální poloha  
k výletům do okolí

 

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

  Strava: polopenze

  Nocí: 5 a více (nástupy denně)

  Auto

od 9 390 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
 do 3 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0009M

CHORVATSKO – Stupice/Medulin

POLOHA mobilní domky, umístěné na zalesněném poloostrůvku v kempu Stupi-
ce, cca 13 km od města Puly v oblasti Premantura.
VYBAVENÍ v areálu kempu - restaurace, bar, supermarket, směnárna, pro-
dejna suvenýrů, WI-FI ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ moderně vybavené mobilní domky 4(+1) - cca 24 m2 - dvě 2lůž-
kové ložnice, jedna s možností přistýlky, denní místnost s vybaveným kuchyň. 
koutem, sprcha a WC, SAT TV, terasa. Domky označené M jsou s orientací na 
mořskou stranu. Možnost dokoupení klimatizace na vyžádání za poplatek. 
STRAVOVÁNÍ vlastní.
PLÁŽ  přírodní kamenitá a oblázková, cca 30-100 m.
SPORT minigolf, hřiště pro míčové hry, dětské hřiště, animace, vodní spor-
ty, půjčovna kol.
POZNÁMKA závěrečný úklid neza-
hrnuje mytí nádobí a čištění sporáků. 
Hosté jej provádějí sami.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování, spo-
třebu vody a energie, používání ku-
chyňského vybavení, výměnu ložního 
prádla 1x týdně, závěrečný úklid, po-
bytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovní 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Na vyžádání: pes cca (12 EUR/
den), klimatizace - v termínu do 27. 
6. a od 29. 8. 1 190 Kč/domek/týden, 
v termínu 27. 6. - 29. 8. 1 890 Kč/do-
mek/týden.

•    Klidné prostředí
•    Ubytování v zeleni
•    Výhodná cena

 

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

  Strava: bez stravy

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)

  Auto

od 2 190 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
 i dospělá osoba

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-00094

Mobilní domky Stupice
–10 % do 1. 3.

Platí pro pobyty na min. 7 nocí

–10 % do 1. 3.

Platí pro pobyty na min. 7 nocí
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Hotel Park Plaza Belvedere 

POLOHA zrekonstruovaný hotel nacházející se v malém městě Medulin, 
vzdálený cca 600 m od centra města.
VYBAVENÍ restaurace, aperitiv bar, směnárna, sejf, kongresový sál, 
kadeřnický salón, WI-FI ZDARMA, výtah, terasa, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ klimatizované moderní 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, LCD 
TV, telefonem, minibarem, sejfem, fénem, WI-FI ZDARMA, set pro přípravu kávy 
a čaje. Pokoje SU jsou prostornější s možností přistýlky (rozkládací křeslo). 
Pokoje ST mají francouzské okno. Pokoj typu 2(+2) FAM - 2lůžkový pokoj se 2 
přistýlkami pro 2 děti do 12 let (2 rozkládací křesla), terasa.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu.
PLÁŽ  oblázková, přírodní, cca 150 m, písečná pláž Bijeca cca 500 m, vhodná 
pro děti.
SPORT dva venkovní bazény 
s mořskou vodou, vnitřní bazén 
(od 6. do 9. měsíce mimo provoz) 
s mořskou vodou, wellness centrum 
- sauna, whirlpool, masáže, fitness, 
tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, 
plážový volejbal, hřiště pro míčové 
hry, animace, vodní sporty dle místní 
nabídky. 
POZNÁMKA lehátka a slunečníky 
na pláži za poplatek. V sezóně podél 
pobřeží Medulinu jezdí turistický 
vláček.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování 
a polopenzi na vybraný počet nocí, 
pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního 
pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu. Na vyžádání: dětská 
postýlka - ZDARMA.

•   Oblíbená písčitá pláž 
na dosah

•   Doporučujeme  
pro náročné

 

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

  Strava: polopenze

  Nocí: 5 a více (nástupy denně)

  Auto

od 10 390 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
 do 3 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0009L

Apartmány Ai Pini

POLOHA apartmány umístěné v kruhovém uspořádání s vnitřním parkem, 
vzdálené cca 800 m od centra Medulinu, v blízkosti hotelů Belvedere 
a Holiday.
VYBAVENÍ v blízkosti - restaurace, market, směnárna, sejf na recepci, WI-FI 
na recepci  ZDARMA, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ  klimatizované apartmány typ Apt. A2+2 - jedna 2lůžková 
ložnice, denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, vybavený kuchyň. 
kout (mikrovlnná trouba, kávovar), sprcha a WC, SAT TV, fén, sejf, balkon nebo 
terasa.
STRAVOVÁNÍ vlastní.
PLÁŽ  oblázková, přírodní cca 
200 m, písečná pláž Bijeca cca 
500 m, přístup na pláž přes místní 
komunikaci.
SPORT tenisové kurty, minigolf, 
stolní tenis, hřiště pro míčové hry, 
plážový volejbal, půjčovna kol, vodní 
sporty dle místní nabídky. 
POZNÁMKA recepce pro hosty 
ubytované v apartmánech je v hotelu 
Holiday. V sezóně podél pobřeží 
Medulinu jezdí turistický vláček. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE 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, pes cca (10 
EUR/den) - platba na místě.

•   Oblíbená písčitá pláž 
na dosah

•   Ubytování v zeleni

•   Výhodná cena

 

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

  Strava: bez stravy

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)

  Auto

od 1 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA
 do 2 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-00093

CHORVATSKO – Medulin

–10 % do 1. 3.

Platí pro pobyty na min. 7 nocí

–10 % do 1. 3.

Platí pro pobyty na min. 7 nocí

Hotel Park Plaza Belvedere

Apartmány Ai Pini
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Hotel Centinera

POLOHA hotel pavilonového typu obklopen zelení, cca 6 km od Puly v oblas-
ti Banjole.
VYBAVENÍ restaurace, plážový bar, aperitiv bar, terasa, směnárna, sejf, pro-
dejna suvenýrů, WI-FI za poplatek 7 EUR/den (platba na místě), parkoviště.
UBYTOVÁNÍ klimatizované rekonstruované 1-2lůžkové pokoje se sprchou 
a WC, SAT TV, telefonem, minibarem, fénem, balkonem a některé s možností 
1 nebo 2 přistýlek. Pokoje 2(+2) FAMILY - dva 2lůžkové pokoje se dvěma bal-
kony. 
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, k večeři ZDAR-
MA tyto nápoje - místní víno, pivo a čepované nealkoholické nápoje. 
PLÁŽ přírodní kamenitá, oblázková, 
cca 30 m.
SPORT vnitřní bazén s mořskou vo-
dou (uzavřen 6.6.-12.9.) animace pro 
děti a dospělé ( 20.6.-12.9.), v blízkos-
ti tenisové kurty, plážový volejbal, půj-
čovna kol, vodní sporty dle místní na-
bídky.
POZNÁMKA v ceně pobytu - fitness, 
whirlpool. Pobytová taxa - cca 1,5 
EUR/os./den - platí se jednorázově 
na místě. Parkování za poplatek cca 
1 EUR/den.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování, polo-
penzi na vybraný počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Na vyžádání: dětská postýlka - 
5 EUR/den - platba na místě.

•    Klidné prostředí
•    Nápoje k večeři
•    Pěkné koupání
•    Rodinné pokoje

 

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

  Strava: polopenze

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)

  Auto

od 7 890 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 6 let a další SLEVY

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0143C

CHORVATSKO – Banjole

POLOHA moderní aparthotel cca 700 m od Banjole a 5 km od Puly.
VYBAVENÍ restaurace, bar, terasa, kavárna, WI-FI, internetový koutek, směnárna, 
market, výtah, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ klimatizované apartmány typ APT. A4(+0) - velikost cca 30 m2 - 
2lůžková ložnice a denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, Typ APT. 
D6(+0) - velikost cca 50 m2 - 2lůžková ložnice, vstupní hala s 2lůžkem nebo pat-
rovou postelí, denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, typ APT. E6(+0) 
- velikost cca 55 m2 - 2lůžková ložnice, ložnice se 2 lůžky nebo patrovou poste-
lí a denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, vždy vybavený kuchyňský 
kout, sprcha a WC, SAT TV, sejf, fén, balkon nebo terasa. Typ APT. E(6+0) má 2 kou-
pelny. Označení SW - orientace na moře.
STRAVOVÁNÍ vlastní, s možností dokoupení snídaní formou bufetu nebo polo-
penze - snídaně a večeře formou bufetu.
PLÁŽ písčito-oblázková, betonová 
plata, cca 100 m.
SPORT venkovní bazén (lehátka 
a slunečníky u bazénu ZDARMA), dět-
ský bazén, aquagymnastika, animace 
pro děti, dětské hřiště, stolní tenis, vo-
lejbalové hřiště, fitness, živá hudba na 
terase, půjčovna kol.
POZNÁMKA pobytová taxa - cca 1,5 
EUR/os./den, přihlašovacdí popla-
tek cca 2 EUR/os./pobyt - platí se 
na místě. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na 
vybraný počet nocí, spotřebu vody 
a energie, používání kuchyňského vy-
bavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, 
závěrečný úklid
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Snídaně: dítě do 6 let - ZDARMA, 
dítě 6 -12 let - 1290 Kč/týden, osoba od 
12 let - 2490 Kč/týden. Polopenze: dítě 
do 6 let - ZDARMA, dítě 6 -12 let - 3590 
Kč/týden, osoba od 12 let - 7190 Kč/tý-
den. Na vyžádání: dětská postýlka - 6 
EUR/den, pes - cca 14 EUR/den.

•    Doporučujeme  
pro náročné

•    Klidné prostředí

 

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

  Strava: bez stravy, možnost  
snídaní a polopenze

  Nocí: 5 a více (nástupy denně)
 

  Auto

od 3 790 Kč
os. /autem /7 nocí

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

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-02161

Aparthotel Del Mar
–10 % do 15. 2.–10 % do 28. 2.

Platí pro vybrané termíny pobytu
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POLOHA apartmány GAROFUL ** a ROŽA *** se nachází ve svahu v obci Krni-
ca, cca 20 km od Puly.
VYBAVENÍ restaurace, bar, sejf, TV místnost, market, parkoviště ZDARMA, WI-
-FI za poplatek.
UBYTOVÁNÍ APARTMÁNY GAROFUL (HR-00274) - typ STUDIO 3(+0) a STU-
DIO 4(+0) - jedna místnost se 3-4 lůžky, typ APT. 2+2 GALLERY - jedna místnost 
se 2 lůžky a 2 lůžka na galerii, vždy vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC, SAT TV, 
balkon nebo terasa. APARTMÁNY ROŽA (HR-00272) - klimatizované apartmány 
typ APT. 2+2 GALLERY - jedna místnost s rozkládacím gaučem a 2 lůžky na gale-
rii, typ STUDIO 3+(0) - jedna místnost se 2 lůžky a rozkládacím gaučem vhodným 
pro 1 dosp. osobu. Typ APT. 2+2 a APT. 3+2 - jedna 2 nebo 3lůžková ložnice a den-
ní místnost se 2 lůžky, vždy vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC, SAT TV, balkon 
nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ vlastní.
PLÁŽ  přírodní kamenitá, oblázková, 
cca 200 m.
SPORT sportovní hřiště, minigolf, 
půjčovna šlapadel, půjčovna kol, vod-
ní sporty.
POZNÁMKA doporučujeme těm, kteří 
chtějí prožít dovolenou v klidném pro-
středí. Vratná kauce 100 EUR/apartmán 
- platí se při příjezdu na recepci.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování, spo-
třebu vody a energie, používání ku-
chyňského vybavení, výměnu ložního 
prádla 1x týdně, závěrečný úklid, po-
bytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Pobyt se psem na vyžádání - 
cca 8 EUR/den/pes - platba na místě.

•    Klidné prostředí
•    Pěkné koupání
•    Výhodná cena

 

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

  Strava: bez stravy

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)

  Auto

od 2 590 Kč
os. /autem /7 nocí

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-00274, HR-00272

POLOHA hotel nacházející se v klidné zátoce, obklopen typickou středomořskou 
vegetací, cca 20 km od Puly, nejbližší vesnice v okruhu cca 5 km. Hotel se skládá 
z hlavní budovy a depandance, se kterou je propojen nadzemním tunelem.
VYBAVENÍ restaurace, aperitiv bar, výtah, WI-FI ve společných prostorách 
ZDARMA, terasa, parkoviště - cca 5 EUR/den - platí se na místě.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje typu ST - 22 m2, některé s mož-
nost přistýlky 80 x 140 cm, vhodná pro dítě do 12 let, s balkonem; klimatizova-
né 2-3lůžkové pokoje typu SU - 36 m2, jsou navíc vybaveny rozkládacím gaučem, 
některé s možností přistýlky 80x180 cm, vždy se sprchou a WC, SAT TV (LCD), WI-
-FI. Všechny pokoje jsou umístěny v hlavní hotelové budově. Pokoje ST-ATTIC se 
nachází v podkroví, bez balkonu, pokoje typu SU mají mimořádně prostorný bal-
kón s bočním výhledem na moře a ve vybavení malou ledničku (ostatní pokoje 
lednička na vyžádání za poplatek 7,5 
EUR/os./den - platba na místě). Poko-
je s označením ANNEX se nachází v de-
pandanci hotelu. V případě chladného 
počasí klimatizace není v provozu.
STRAVOVÁNÍ polopenze - formou bu-
fetu nebo plné penze - formou bufetu. 
K obědu a večeři ZDARMA místní toče-
né nápoje (voda, pivo, víno).
PLÁŽ  přírodní kamenitá, oblázková, 
cca 100 m.
SPORT venkovní bazén s mořskou 
vodou, vnitřní bazén s vyhřívanou moř-
skou vodou (cca od 15.6.-15.9. uza-
vřen), fitness, masáže (za poplatek na 
vyžádání), tenisové kurty,stolní tenis, 
půjčovna kol, animace, vodní sporty. 
Lehátka a slunečníky u bazénu ZDAR-
MA (v omezeném množství).
POZNÁMKA nerekonstruovaný ho-
tel pro nenáročnou klientelu. Pobyto-
vá taxa - cca 1,50 EUR/os./den - platí 
se na místě. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování, polo-
penzi na vybraný počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu.

•    Doporučujeme pro 
klidnou dovolenou

•    Nápoje v ceně
•    Pěkné koupání

 

  Pokoje pro 2 až 4 os.

  Strava: polopenze, plná penze

  Nocí: 2 a více (nástupy denně)

  Auto

od 6 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0251C

Hotel Duga UvalaApartmány Hostin /

CHORVATSKO – Duga Uvala

–10 % do 1. 4.
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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 pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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).

•   Doporučujeme 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

Hotel Narcis , Mimosa - Lido Palace  a Hedera
–20 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
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Hotel Valamar Girandella Resort

POLOHA nově rekonstruovaný moderní resort skládající se z několika objek-
tů. Část ADULTS (HR-0185GA) pouze pro osoby od 18 let, část FAMILY (HR-
-0185G) vhodné pro děti, v bezprostřední blízkosti nejkrásnějších pláží Raba-
cu, cca 1 km od centra Rabacu.
VYBAVENÍ restaurace, terasa, bar u bazénu, plážová restaurace, směnárna, 
parkoviště zdarma, WI-FI.
UBYTOVÁNÍ HR-0185GA - klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, 
SAT TV, minibarem, sejfem, fénem, WI-FI, balkonem. HR-0185G - klimatizo-
vané 2lůžkové pokoje s možností přistýlky, se sprchou a WC, SAT TV, miniba-
rem, sejfem, fénem, WI-FI, balkonem. Pokoj 2(+2) SUITE FAMILY - klimatizo-
vaný 2lůžkový pokoj a denní místnost se 2 pohovkami, s balkonem a orientací 
na mořskou stranu.
STRAVOVÁNÍ HR-0185GA - snídaně a večeře formou bufetu, HR-0185G -snída-
ně a večeře formou bufetu, během večeře neomezená konzumace točených neal-
koholických nápojů, místní pivo a víno (v centrální restauraci Maro).
PLÁŽ oblázková, písčitá, vhodná pro 
děti, cca 50 m, sprchy na pláži.
SPORT venkovní bazén s vyhřívanou 
vodou (lehátka, slunečníky a ručníky u 
bazénu a na pláži ZDARMA - v omeze-
ném množství), sportovní hřiště, mini-
golf, plážový volejbal, aerobic, tenisové 
kurty, wellness (zdarma - sauny, fit-
ness, vířivka), masáže, solárium, potá-
pěčské centrum,  (půjčovna a  úschov-
na kol), vodní sporty.
POZNÁMKA každý jednotlivý uby-
tovací objekt v resortu nabízí vlast-
ní doprovodné služby a vybavení (ba-
ry, restaurace, bazény, pláže). Sleva 
za včasný nákup je vázaná na jméno 
účastníka, typ ubytování a termín. Při 
změně jména účastníka, typu uby-
tování nebo termínu bude sleva za 
včasný nákup odebrána. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování, polo-
penzi na vybraný počet nocí, poby-
tovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu. 

•   Doporučujeme 
pro náročné

 

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

Strava: polopenze

  Nocí: 4 a více (nástupy denně)
 

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 9 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA do 13 let pro 
  HR-0185G  a další SLEVY

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0185GA, HR-0185G

CHORVATSKO – Rabac

Mobilní domky Rabac

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, hři-
ště 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 pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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.

•   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

–10 % do 28. 2.
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POLOHA hotel nacházející se na poloostrově Sv. Andrija, v borovico-
vém háji, cca 700 m od centra města, v těsné blízkosti města Rabac.
VYBAVENÍ restaurace, lobby bar s terasou, směnárna, sejf (za po-
platek), TV místnost, taneční terasa, WI-FI ZDARMA, internetový 
koutek za poplatek, parkoviště, výtah.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, 
LCD SAT TV, telefonem, fénem, WI-FI ZDARMA, některé s balkonem 
a s možností přistýlky (rozkládací křeslo).
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu. Večeře 
se podává ve 2 časových úsecích, 3 x týdně tématické večeře. Mož-
nost speciální stravy na vyžádání.
PLÁŽ  přírodní kamenitá, oblázková a betonová plata, oceněná 
Modrou vlajkou, cca 100 m.
SPORT venkovní bazén s mořskou vodou, lehátka a slunečníky 
ZDARMA (v omezeném množství), dětský bazén, masáže, v blízkos-
ti - tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, plážový volejbal, půjčovna 
jízdních kol, prostor na uschování kol (v hotelu Allegro), dětské hři-
ště, vodní sporty.
POZNÁMKA parkování ZDARMA (omezený počet míst). Sleva za 
včasný nákup je vázaná na jméno účastníka, typ ubytování a termín. 
Při změně jména účastníka, typu ubytování nebo termínu bude sle-
va za včasný nákup odebrána.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování, snídani/polopenzi na vybraný počet 
nocí, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu. Na vyžádání: dětská postýlka (5 EUR/den), pobyt se 
psem - cca 5 EUR/den, platba na místě.
NAPSALI NÁM: Po všech stránkách naprostá spokojenost. Spous-
ta akcí pro děti. Velký bazén, jen těch lehátek a deštníků by mělo být 
víc. Velký výběr jídel. Hodně ovoce a zeleniny. Zmrzlina - čtyři druhy 
- v poledne i večer každý den. V celém hotelu bylo vidět, že si váží 
svých hostů. P.Š. Praha.

•    Oblíbené letovisko

•    Doporučujeme 
pro rodiny s dětmi

•    Pěkné koupání na 
plážích oceněných 
Modrou vlajkou

•    V blízkosti centra

•    Velmi žádané  
ubytování

•    Výborná strava

•    Výhodné slevy  
pro děti

 

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

  Strava: snídaně, polopenze

  Nocí: 1 a více (nástupy denně)
 

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 6 190 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
          do 14 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0185P, HR-185C

CHORVATSKO – Rabac

Allegro Sunny Hotel by Valamar
–15 % do 15. 3.

Hotel Allegro

Hotel Miramar

   V této lokalitě nabízíme také:  
Mobilní domky Rabac.  
Více informací na ckvt.cz
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POLOHA moderní romantický hotel atriového typu a nově rekonstruo-
vaná část CASA umístěná přímo na pobřeží v borovicovém háji, cca 800 
m od centra města.
VYBAVENÍ hotelová restaurace s cooking show, aperitiv bar s hudbou, 
směnárna, terasa, kongresový sál, parkoviště ZDARMA, internetový kou-
tek za poplatek. V části CASA - bar, kavárna, internetový koutek.
UBYTOVÁNÍ HOTEL - klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou 
a WC, LCD SAT TV, telefonem, WI-FI ZDARMA, minibarem, fénem, sej-
fem, s možností přistýlky (rozkládací gauč nebo křeslo). CASA - klima-
tizované 2lůžkové pokoje v mediteránském stylu se sprchou a WC, LCD 
SAT TV, WI-FI ZDARMA, telefonem, sejfem, minibarem, fénem, balkonem, 
s možností přistýlky (rozkládací gauč).
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu v hotelo-
vé restauraci.
PLÁŽ  přírodní kamenitá, oblázková, cca 100 m, oceněná Modrou vlaj-
kou, přístup na pláž po schodech.
SPORT 2 venkovní bazény se sladkou vodou, v hotelu - vnitřní bazén 
se sladkou vodou, dětský venkovní bazén, wellness - whirlpool, infra, fin-
ská a turecká sauna, relax zóna, masáže (za poplatek), fitness, teniso-
vé kurty, stolní tenis, minigolf, plážový volejbal, dětské hřiště, půjčovna 
jízdních kol, animační program-Maro, vodní sporty dle místní nabídky.
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.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování, polopenzi na vybraný počet nocí, po-
bytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu. Na vyžádání - dětská postýlka (cca 5 EUR/den), po-
byt se psem - cca 20 EUR/den, platba na místě.
NÁŠ TIP: Římský amfiteátr v Pule. Amfiteátr, v celém Chor-
vatsku výhradně nazývaný Arena, je největší, nejzachovalejší 
a nejvýznamnější památkou římského stavitelství v zemi. Mezi 
dvěma sty římskými amfiteátry na světě patří mezi šest největších 
a nejzachovalejších (na prvním místě je římský amfiteátr – Koloseum, 
dále následují amfiteátry ve Veroně, Capui, Arles a Catanii – pulský je 
vyšší než tři posledně jmenované). Oceňuje se zejména, že první tři 
řady jsou plně zachované. Vnější plášť amfiteátru tvoří základní sub-
strukce (stojí na malé vyvýšenině), dvě poschodí obepínají arkády 
o 72 obloucích. Horní patro má 64 čtvercových oken. Vrchní část 
tvoří koruna z kamenných bloků, horní věnec pak nesl zařízení, které 
v případě nepříznivého počasí (ať již deště nebo slunce) amfiteátr 
zastřešovalo plátěnou střechou (velariem).

•    Doporučujeme 
pro náročné

•    Pěkné koupání na 
plážích oceněných 
Modrou vlajkou

•    Výborná strava
•    Komfortní ubytování
•    V blízkosti centra
•    Kvalitní wellness 
služby

•    Rezervujte včas

 

 

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

  Strava: polopenze

  Nocí: 1 a více (nástupy denně)
 

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 10 190 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
          do 12 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0185L

CHORVATSKO – Rabac

Valamar Sanfior Hotel & Casa
–20 % do 28. 2.
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POLOHA bungalovy, apartmány a mobilní domky jsou umístěny v au-
tokempu Medveja, mezi vesničkami Lovran a Mošćenička Draga.
VYBAVENÍ v blízkosti - obchod, pošta, bankomat, obchod se suvený-
ry, snack bar, restaurace á la carte, pizzerie, parkoviště ZDARMA, WI-FI 
v resortu ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ BUNGALOVY (HR-0015D) - klimatizované 2lůžkové bun-
galovy s možností přistýlky (rozkládací gauč), se sprchou a WC, SAT TV, 
WI-FI ZDARMA, balkonem. APARTMÁNY (HR-00152) - moderní klima-
tizované apartmány APT. 4(+0) - cca 32 m2 - 2lůžková ložnice a denní 
místnost se 2 lůžky (rozkládací gauč) se sprchou a WC, WI-FI ZDARMA, 
SAT TV, vždy vybavený kuchyň. kout a terasa. MOBILNÍ DOMKY (HR-
00151) - klimatizované mobilní domky pro 4 osoby - dvě 2lůžkové ložni-
ce (jedna s manželskou postelí), denní místnost, vybavený kuchyň. kout, 
sprcha a WC, WI-FI ZDARMA, terasa. Domky označené STANDARD ma-
jí cca 23 m2 a zastřešenou venkovní terasu. Domky označené PREMIUM 
jsou novější, mají cca 32 m2, terasu s grilem, dvě koupelny, SAT TV.
STRAVOVÁNÍ BUNGALOVY - snídaně formou bufetu a večeře výběrem 
ze 2 menu. APARTMÁNY a MOBILNÍ DOMKY - vlastní.
PLÁŽ  oblázková, cca 150 m od areálu kempu, vhodná pro děti.
SPORT animace (probíhají v období 15.7.-31.8.), dětské hřiště, vod-
ní sporty.
POZNÁMKA sleva za včasný nákup je vázaná na jméno účastníka. Při 
změně účastníka bude sleva za včasný nákup odebrána. Pobytová taxa 
(cca 3 EUR/os./den) a registrační poplatek (cca 0,5 EUR/os./pobyt) se 
platí na místě.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE BUNGALOVY - ubytování, polopenzi na vybraný 
počet nocí. APARTMÁNY a MOBILNÍ DOMKY - ubytování na vybraný po-
čet nocí, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vybavení, vý-
měnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu. Zapůjčení dětské postýlky u tohoto ubytování ne-
lze. Pobyt se psem na vyžádání - 13,5 EUR/den, platba na místě.

•    Klidné prostředí
•    Doporučujeme pro 
rodiny s dětmi

•    Animace pro děti
•    Krásné koupání
•    Ideální poloha  
k výletům do okolí

•    Výhodné slevy  
pro děti

•    Žádaná lokalita
•    Moderní ubytování

 

  Bungalovy pro 2 až 3 os. 
Apartmány pro 2 až 4 os. 
+ dítě do 3 let bez lůžka 
Mobilní domky pro 2 až 4 os. 
+ dítě do 3 let bez lůžka

  Strava: bez stravy, snídaně, 
polopenze

  Nocí: 2 a více (nástupy denně)

  Auto

od 2 290 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA do 12 let  
v bungalovech a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0015D, HR-00152, 
HR-00151

CHORVATSKO – Moščenička Draga

Smart Selection Holiday Resort Medveja
–15 % do 28. 2.

Platí pro vybrané termíny pobytů

Mobilní domek Typ PREMIUM

Mobilní domek Typ PREMIUM

   V blízkosti nabízíme také:  
Opatija, Hotel Remisens Giorgio II.  
Více informací na ckvt.cz
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POLOHA v roce 2019 renovovaný moderní hotel atriového typu se na-
chází na 1 km dlouhé oblázkové pláži v letovisku Mošćenička Draga.
VYBAVENÍ restaurace, kavárna, pizzerie, plážový bar, kongresový 
sál, sejf na recepci - za poplatek, terasa, parkování za poplatek.
UBYTOVÁNÍ komfortní klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou 
a WC, SAT TV, telefonem, minibarem, fénem, WI-FI ZDARMA, někte-
ré s možností přistýlky. Pokoj typ 2(+0) orientace do atria. Pokoje 
2(+2) - dva 2lůžkové pokoje oddělené dveřmi. V hotelu jsou k dispo-
zici 4 pokoje vhodné pro osoby na vozíčku (na vyžádání).
STRAVOVÁNÍ v termínu do 26.6 a od 13.9. polopenze - snídaně 
a večeře formou bufetu, k večeři jsou ZDARMA místní točené nápoje 
(pivo, víno, džus), v termínu 26.6 - 13.9. plná penze - snídaně, oběd 
a večeře formou bufetu, k obědu a večeři jsou ZDARMA místní toče-
né nápoje (pivo, víno, džus). Strava pro alergiky na vyžádání.
PLÁŽ  oblázková, cca 30 m, sprchy na pláži.
SPORT nový venkovní bazén, Five Elements wellness centrum - 
vyhřívaný vnitřní bazén s mořskou vodou, venkovní dětský bazén 
(v provozu v 7. - 8. měsíci), lehátka u bazénu v omezeném množ-
ství ZDARMA, whirlpool, sauna (infračervená, finská, turecká), re-
lax zóna, fitness (zdarma), tenisové kurty (za poplatek), masáže (za 
poplatek), kosmetický salón, solarium (za poplatek), dětské hřiště 
s atrakcemi, animace pro děti i dospělé, teen club, mini club, taneční 
večery, půjčovna kol, vodní sporty.
POZNÁMKA parkování za poplatek - cca 10 EUR/den - platí se jed-
norázově na recepci. Sleva za včasný nákup je vázaná na jméno 
účastníka. Při změně účastníka bude sleva za včasný nákup odebrá-
na. Pobytová taxa (cca 3 EUR/os./den) a registrační poplatek (cca 
0,5 EUR/os./pobyt) se platí na místě.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování, polopenzi/plnou penzi na vybraný 
počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu. Na vyžádání: dětská postýlka - ZDARMA, pobyt se 
psem na vyžádání - cca 20 EUR/den, platba na místě.

•  Doporučujeme  
pro rodiny s dětmi

•  Výhodné slevy pro děti
•  Animace pro děti
•  Výborná strava
•  Široká nabídka  
wellness služeb

•  Pěkné koupání  
na vyhledávaných 
oblázkových plážích

• Nápoje v ceně

 

 

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

  Strava: polopenze, plná penze

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)

  Auto

od 9 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA  
do 14 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0015R

CHORVATSKO – Mošćenička Draga

Remisens Family Hotel Marina
–15 % do 28. 2.

   V této lokalitě nabízíme také:  
Hotel Smart Selection Mediteran.  
Více informací na ckvt.cz
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POLOHA přímo na nábřeží s krásným výhledem na Kvarnerský záliv, cca 5 
min. chůze od centra Opatije.
VYBAVENÍ restaurace, bar, terasa, kavárna, WI-FI ZDARMA, výtah, parkoviš-
tě za poplatek.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 1-2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, mi-
nibarem, telefonem, fénem, sejfem, WI-FI, některé pokoje s možností přistýl-
ky.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu.
PLÁŽ betonová plata, hotelová pláž, cca 10 m, sprchy na pláži.
SPORT whirlpool, vnitřní vyhřívaný bazén s mořskou vodou, fitness, sauna za 
poplatek.
POZNÁMKA lehátka a slunečníky na 
pláži ZDARMA v omezeném množ-
ství. Parkování cca 10 EUR/den - pla-
tí se na místě. Pobytová taxa (cca 3 
EUR/os./den) a registrační poplatek 
(cca 0,5 EUR/os./pobyt) se platí na 
místě. Sleva za včasný nákup je vá-
zaná na jméno účastníka. Při změně 
účastníka bude sleva za včasný ná-
kup odebrána. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování, polo-
penzi na vybraný počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu. Na vyžádání dětská postýl-
ka cca - 11 EUR/den, pobyt se psem 
na vyžádání cca - 20 EUR/den, plat-
ba na místě.

• Přímo na břehu moře
• V blízkosti centra
•  Ubytování s výhledem 
na Kvarnerský záliv

 

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

  Strava: polopenze

  Nocí: 2 a více (nástupy denně)

  Auto

od 8 390 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 12 let a další SLEVY

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0015K

Hotel Kristal Remisens Hotel Excelsior

POLOHA nově renovovaný hotel přímo na břehu moře obklopen parkem 
v letovisku Lovran, cca 5 km od lázeňského města Opatije.
VYBAVENÍ 185 pokojů, restaurace, aperitiv bar, pizzerie, výtah, WI-FI, inter-
netový koutek, kongresový sál, terasa, sejf na recepci - za poplatek, kosme-
tický a kadeřnický salón, směnárna, parkoviště za poplatek.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 1lůžkové a prostorné 2lůžkové pokoje cca 27 m2 
se sprchou a WC, SAT TV, minibarem, fénem, telefonem, WI-FI, s možností při-
stýlky. Pokoj 2+2 FAM - dva propojené 2lůžkové pokoje. Na vyžádání bezba-
rierové pokoje.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně 
a večeře formou bufetu. Strava pro 
alergiky na vyžádání.
PLÁŽ betonová plata, cca 50 m.
SPORT venkovní bazén a dětský ven-
kovní bazén s mořskou vodou, vyhří-
vaný vnitřní bazén s mořskou vodou, 
wellness, animace pro děti i dospělé 
(jóga, pilates, taneční večery) sauna, 
tenisové kurty, půjčovna kol, fitness, 
hřiště pro míčové hry.
POZNÁMKA lehátka a sluneční-
ky u bazénu v omezeném množství 
ZDARMA. Pobytová taxa (cca 3 EUR/
os./den) a registrační poplatek (cca 
0,5 EUR/os./pobyt),  parkování cca 
10 EUR/den - platí se na místě. Sleva 
za včasný nákup je vázaná na jméno 
účastníka. Při změně účastníka bude 
sleva za včasný nákup odebrána. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování, polo-
penzi na vybraný počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zájezdu. 

•  Animace pro děti  
i dospělé

•  Doporučujeme  
pro náročné

 

 

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

  Strava: polopenze

  Nocí: 2 a více (nástupy denně)

  Auto

od 10 490 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 12 let a další SLEVY

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0015E

CHORVATSKO – Opatija/Lovran

–15 % do 28. 2.–15 % do 28. 2.
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Wellness Hotel Aurora

POLOHA moderní zrekonstruovaný hotel v zeleni, cca 2 km od centra měs-
ta Mali Lošinj.
VYBAVENÍ klimatizovaná restaurace, aperitiv bar, WI-FI ZDARMA, plážová 
restaurace, dětský klub, směnárna, kongresový sál.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, balkonem, 
SAT TV, telefonem, minibarem, fénem, sejfem, WI-FI ZDARMA. Pokoje ST - ně-
které s možností přistýlky vhodné pro dítě do 7 let. Pokoje CLASSIC jsou ori-
entovány do zeleně a na tenis. kurty. Pokoje PREM jsou prostornější. Suita 
2(+2) BM - 2lůžková ložnice a den-
ní místnost se 2 rozkládacími gauči 
vhodnými pro dvě děti do 16 let.
STRAVOVÁNÍ snídaně a večeře for-
mou bufetu. Strava pro alergiky na 
vyžádání.
PLÁŽ přírodní, oblázková, cca 50 m. 
V blízkosti se nachází FKK pláž.
SPORT vnitřní a venkovní bazén 
s mořskou vodou, whirlpool, teniso-
vé kurty, minigolf, stolní tenis, billiard, 
bowling, plážový volejbal, půjčovna 
jízdních kol, animace, wellness - sauna 
(turecká, finská, biosauna), masáže, fit-
ness, relax zóna, vodní sporty.
POZNÁMKA Pobytová taxa cca 
1,5 EUR/os./den a přihlašovací po-
platek - cca 1 EUR /os./pobyt - pla-
tí se na místě. ZDARMA - župan a pa-
puče na pokoji, lehátka a slunečníky 
u bazénu a na pláži (v omezeném 
množství), ručník na pláž, sauna a re-
lax zona Aura Botanical Spa Gar-
den, fitness, možnost využití animací 
v Family hotelu Vespera. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování, polo-
penzi na vybraný počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu. Na vyžádání: dětská postýl-
ka cca 4 EUR/den - platba na místě.

•   Doporučujeme  
pro páry

•   Bohatá nabídka  
wellness služeb

•   Výborná strava

 

 

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

  Strava: polopenze

  Nocí: 2 a více (nástupy denně)

  Auto

od 10 690 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 12 let a další SLEVY

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0038A

POLOHA komfortní hotel v zelené oáze borového parku Čikat, cca 1,5 km od 
města Mali Lošinj. Hotel Bellevue byl vyhlášen jako nejlepší hotel v Chorvatsku 
za rok 2017 dle kategorii: hotelů, luxusních hotelů, nejlepších romantických hote-
lů, hotelů s nejlepší kvalitou služeb.
VYBAVENÍ restaurace, bar, terasa, směnárna, výtah prodejna suvenýrů, parko-
vání ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ elegantní moderní klimatizované 2lůžkové pokoje - typu SUPERIOR 
Atrium cca 25 m2 orientované do atria hotelu, typu SUPERIOR cca 28 m2 s balko-
nem o velikosti až 12 m2, typu DELUXE cca 38 m2 s balkonem cca 22 m2 se zahrad-
ním nábytkem, typu Junior Suite cca 46 m2, který se skládá ze 2lůžkové ložnice 
a denní místnosti, dvou koupelen, terasy cca 25-35 m2 se zahradním nábytkem; 
vždy se sprchou a WC, SAT TV, WI-FI ZDARMA, minibarem, telefonem, sejfem, fé-
nem, varnou konvicí, kávou a čajem.
STRAVOVÁNÍ snídaně formou bufetu, s možností dokoupení večeří formou bu-
fetu. Možnost zajištění speciální stravy pro alergiky (na vyžádání). Polopenze 
formou bufetu, platí pouze v termínech pobytů do 11.6. a od 5.9. pro vybrané ty-
py pokojů (neplatí pro pokoje s ozna-
čením BM).
PLÁŽ  přírodní kamenitá, oblázková 
a menší písčitá pláž, cca 50 m.
SPORT venkovní bazén s mořskou 
vodou s prostornou sluneční tera-
sou a vyhřívaný vnitřní bazén s moř-
skou vodou, relax zóna, fitness (joga, 
pilates), whirlpool, saunový komplex 
ZDARMA (turecká, finská, bio), masá-
že, SPA programy zaměřené na relaxa-
ci, tvarování těla a zvyšování kondice, 
tenisové kurty, hřiště pro míčové hry.
POZNÁMKA individuální SPA progra-
my jsou prováděny pod dohledem od-
borníků s využitím přírodních produk-
tů a luxusní profesionální kosmetiky 
pro ženy a muže. Pro hotelové klienty 
ZDARMA - spa zóna(sauna, relax zona, 
fitness), župan, papuče a zapůjčení ruč-
níku na bazén/pláž, lehátka a sluneční-
ky na pláži před hotelem, parkování. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování a snída-
ni/ polopenzi na vybraný počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zájez-
du, večeří: dítě do 12 let 5 790 Kč/os., 
osoba od 12 let 11 590 Kč/os.

•  Romantický hotel

 

  Pokoje pro 2 až 4 os.

  Strava: snídaně, možnost 
polopenze

  Nocí: 2 a více (nástupy denně)

  Auto

od 18 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA do 12 let (pro
          pokoj Deluxe) a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0038B

Hotel Spa Bellevue

CHORVATSKO – Mali Lošinj

–15 % do 28. 2.–20 % do 28. 2.

Platí pro vybrané termíny pobytů
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CHORVATSKO – ostrov Mali Lošinj - Mali Lošinj 

Family Hotel Vespera

POLOHA moderní hotel v zeleni v klidné části ostrova, v blízkosti 
hotelu Aurora, cca 2 km od centra města. 
VYBAVENÍ klimatizovaná restaurace, aperitiv bar, kongresový sál, 
prodejna suvenýrů, směnárna.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 1-2lůžkové pokoje, některé s možnos-
tí přistýlky (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, mini-
barem, fénem, WI-FI ZDARMA, sejfem, balkonem.
STRAVOVÁNÍ formou ALL INCLUSIVE Light - snídaně a večeře for-
mou bufetu, oběd formou lehkého bufetu, k obědu a večeři ZDARMA 
místní točené alkoholické a nealkoholické nápoje (pivo, víno, voda, 
džus), v rámci Baby, Mini, Teen clubu pro děti - odpolední občerstve-
ní 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 
kurty, minigolf, plážový volejbal, animace pro děti i dospělé, dětské 
hřiště, půjčovna kol, vodní sporty. Hosté mohou také využívat spor-
tovního vybavení blízkého hotelu Aurora. Pro děti ve věku 2-5 let je 
v hotelu 6 x týdně organizován speciální program v podobě BABY 
CLUBU, pro děti 5-8 let v podobě MINI CLUBU, pro děti od 8-12 let 
v podobě JUNIOR CLUBU 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 po-
platek – cca 1 EUR/os./pobyt – platí se na místě. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování a All inclusive Light na vybraný po-
čet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu. Na vyžádání: dětská postýlka cca 4 EUR/os./den.
NAPSALI NÁM: Na ostrov Lošinj se vždy vracíme velmi rádi. Toto mís-
to považujeme jako jedno z nejhezčích míst v Chorvatsku.  
Hotel odpovídá 4 hvězdičkám. Oceňuji okolí hotelu, neboť se nachází 
za městem, a tak je zde všude velmi čisto, především oceňuji absenci 
přístavu, lodiček... apod. Vyžití pro děti je jak u bazénu, tak na hezkém 
hřišti. Večerní procházka podél pobřeží při zacházejícím slunci je vel-
mi přijemná. Zuzana

•   Doporučujeme  
pro rodiny s dětmi

•   Rodinné pokoje
•   All inclusive light
•   Bohaté sportovní 
vyžití

•   Pěkné koupání
•   Výborná strava
•   Animační programy  
a dětský klub  
s odpoledním občer-
stvením pro děti

•   Až 2 děti do 16 let 
ZDARMA

 

  Pokoje pro 1 až 6 os. 
+ dítě do 7 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 16 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0038V

–15 % do 28. 2.

Platí pro vybrané termíny pobytů

  V blízkosti nabízíme také:  
Veli Lošinj, Apartmány Punta 
Více informací na ckvt.cz
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POLOHA moderní, zrekonstruovaný hotel na okraji letoviska Veli Lošinj.
VYBAVENÍ restaurace, aperitiv bar, výtah, směnárna, parkoviště ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, telefonem, 
fénem, sejfem, minibarem, WI-FI ZDARMA, balkonem. Pokoje označené SW ma-
jí výhled na moře. Pokoje SUITA 2(+2) BM - 2lůžková ložnice a denní místnost s 
rozkládacím gaučem pro dvě děti do 12 let nebo jednu osobu od 12 let, balkonem a 
orientací na mořskou stranu.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, možnost stravy pro 
alergiky.
PLÁŽ  oblázková, kamenitá, cca 50 m.
SPORT venkovní bazén s mořskou vodou, vyhřívaný vnitřní bazén s mořskou vo-
dou, finská sauna, bio sauna, parní sauna, infračervená sauna, hydromasážní ba-
zén, relax zóna, fitness (po dohodě s 
recepcí), whirlpool, wellness centrum, 
masáže, tenisové kurty.
POZNÁMKA pobytová taxa cca 
1,5 EUR/os./den a přihlašovací popla-
tek 1 EUR/os./den - platí se na místě. 
ZDARMA pro klienty - zapůjčení ručníků 
na pláž (1ks/os.), pro hosty hotelu žu-
pan, papuče, lehátka a slunečníky u ba-
zénu a na pláž (v omezeném množství), 
aquaaerobic, nordic walking. Možnost 
parkování v garáži cca 8 EUR/den - na 
vyžádání, platí se na místě.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování a po-
lopenzi na vybraný počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Na vyžádání: dětská postýlka 
4 EUR/den - platba na místě.

POLOHA malý hotel se nachází na pobřežní promenádě, v bezprostřední blízkos-
ti moře, vzdálený cca 200 m od centra města.
VYBAVENÍ klimatizovaná restaurace, sejf na recepci za poplatek, TV míst-
nost, WI-FI na recepci ZDARMA, výtah, terasa, parkování za poplatek - cca 7 
EUR/den (omezený počet míst).
UBYTOVÁNÍ 1-2lůžkové pokoje se sprchou a WC, telefonem. Pokoje 2(+1) 
BM - mají navíc SAT TV, přistýlku, balkon a orientaci na mořskou stranu.
STRAVOVÁNÍ snídaně formou bufetu.
PLÁŽ  oblázkovo-písčitá, městská placená pláž cca 50 m, neplacená cca 
10 m, sprchy na pláži, přístup na pláž přes místní komunikaci. 
SPORT v blízkosti hřiště pro míčové hry, plážový volejbal, půjčovna jízdních 
kol, vodní sporty dle místní nabídky.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vy-
braný počet nocí, polopenzi, pobyto-
vou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Na vyžádání: dětská postýlka - 
cca 5 EUR/den, pobyt se psem - cca 
10 EUR/den (platba na místě).

•   Doporučujeme pro 
náročné

•   V blízkosti centra
•   Vynikající strava

 

  Pokoje pro 2 až 4 os.

  Strava: polopenze

  Nocí: 2 a více (nástupy denně)
 

  Auto

od 11 890 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 12 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0038P

•   Blízko do centra i na 
pláž

 

  Pokoje pro 1 až 3 os. 
+ dítě do 6 let bez lůžka

Strava: snídaně

  Nocí: 2 a více (nástupy denně)
 

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 6 790 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 6 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0017Z

Hotel Vitality Punta Hotel Zagreb

CHORVATSKO – ostrov Veli Lošinj/Crikvenica 

–15 % do 28. 2. –20 % do 31. 1.
–15 % do 31. 3.

Platí pro vybrané termíny pobytů

Sčítejte se slevou 3 % na pobyty  
od 10 nocí ve vybraných termínech
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POLOHA moderně zrenovovaný stylový hotel skládající se ze 2 budov v jižní čás-
ti letoviska, cca 600 m od centra Crikvenice, v bezprostřední blízkosti crikvenic-
ké písčité pláže.
VYBAVENÍ klimatizovaná restaurace, terasa, TV místnost, výtah, WI-FI na recep-
ci ZDARMA, sejf, konferenční sál, parkování ZDARMA (omezený počet míst).
UBYTOVÁNÍ klimatizované 1-2lůžkové pokoje se sprchou nebo vanou a WC, SAT 
TV, telefonem, sejfem, fénem, minibarem, balkonem, WI-FI ZDARMA, některé s 
možností přistýlky (rozkládací gauč vhodný pro dítě do 12 let). Pokoje typu Suite 
2(+1) BM-SUP (cca 25 m2) - 2lůžková ložnice a denní místnost s rozkládacím gau-
čem. Pokoj typu Exclusive - dvě 2lůžkové ložnice propojené dveřmi.
STRAVOVÁNÍ snídaně formou bufetu, s možností dokoupení večeří.
PLÁŽ  oblázkovo-písčitá, oblíbená písčitá městská placená pláž cca 30 m, nepla-
cená cca 300 m, sprchy na pláži. 
SPORT venkovní bazén, welness: sau-
ny, masáže, vířivka, relaxační místnost, 
v blízkosti - hřiště pro míčové hry, stol-
ní tenis, minigolf, vodní sporty dle míst-
ní nabídky.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vy-
braný počet nocí, snídani, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovní 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu, večeří - 4 790 Kč/os./týden. 

POLOHA v roce 2019 zrekonstruovaný HOTEL (HR-0017D) a PAVILONY (HR-
-0017A) se nachází v borovicovém lese ve svahu nad mořem, cca 2,5 km severně 
od centra města Crikvenica, v blízkosti hotelu Omorika.
VYBAVENÍ klimatizovaná restaurace, TV místnost, WI-FI na recepci ZDAR-
MA, sejf na recepci za poplatek, terasa, parkování ZDARMA. 
UBYTOVÁNÍ nově zrekonstruované klimatizované 1-2lůžkové pokoje se spr-
chou a WC, SAT TV, fénem, WI-FI, s možností přistýlky, v pavilonech a s mož-
ností 2 přistýlek.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu v hotelové re-
stauraci. K večeři ZDARMA místní točené nápoje (pivo, víno, minerální voda, 
džus).
PLÁŽ  oblázková cca 400 m, vhodná pro děti, sprchy na pláži. Přístup na pláž 
přes místní komunikaci.
SPORT v areálu - venkovní bazén se sladkou vodou, u hotelu Omorika - teni-
sové kurty, stolní tenis, minigolf, vodní sporty, v blízkosti adrenalinový park.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vy-
braný počet nocí, polopenzi, pobyto-
vou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovní 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu, plné penze s pitím v ceně - 2 
490 Kč/os./týden. Na vyžádání: dět-
ská postýlka - cca 5 EUR/den, po-
byt se psem - cca 10 EUR/den (plat-
ba na místě).

• Písčitá pláž
• V blízkosti centra

 

  Pokoje pro 1 až 3 os. 
+ dítě do 6 let bez lůžka

Strava: snídaně, polopenze

  Nocí: 2 a více (nástupy denně)
 

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 9 690 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 6 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0017E

• Nápoje v ceně

 

  Pokoje pro 1 až 4 os. 
+ dítě do 6 let bez lůžka

Strava: snídaně, plná penze

  Nocí: 2 a více (nástupy denně)
 

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 6 590 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 6 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0017D, HR-0017A

Hotel Esplanade Hotel a pavilony Ad Turres

CHORVATSKO – Crikvenica

–20 % do 31. 1.
–15 % do 31. 3.

Platí pro vybrané termíny pobytů

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

–20 % do 31. 1.
–15 % do 31. 3.

Platí pro vybrané termíny pobytů

Sčítejte se slevou 3 % na pobyty  
od 10 nocí ve vybraných termínech
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Hotel Kaštel Pavilony Kačjak

CHORVATSKO – Crikvenica

POLOHA stylový hotel přestavěný z bývalého kláštera ze 14. století, s dodnes 
funkční zvonicí, vzdálený cca 50 m od centra Crikvenice.
VYBAVENÍ klimatizovaná restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar, sejf na re-
cepci za poplatek, TV místnost, výtah, terasa, parkování za poplatek - cca 7 EUR/
den (omezený počet míst).
UBYTOVÁNÍ 2lůžkové pokoje s vanou a WC, SAT TV, WI-FI ZDARMA, telefonem, 
některé pokoje s možností přistýlky. Typ 2(+2) FAMILY - dva 2lůžkové pokoje 
s předsíní a společnou koupelnou.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu. K večeři ZDARMA 
místní točené nápoje (pivo, víno, minerální voda, džus).
PLÁŽ  oblázková, cca 20 m, sprchy na pláži.
SPORT sportovní vyžití dle místní nabídky.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, polopenzi, pobyto-
vou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovní 
pojištění včetně pojištění storna zájezdu.

POLOHA v mírném svahu v borovém háji na poloostrově Kačjak, cca 5 km sever-
ně od města Crikvenica.
VYBAVENÍ v areálu - centrální restaurace, aperitiv bar, sejf na recepci za popla-
tek, TV místnost, WI-FI na recepci ZDARMA, terasa, market, parkoviště ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ jednoduše vybavené 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, balkonem, 
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 oblázková 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 Crikvenice turistický vláček (za poplatek). Vhod-
né pro méně náročnou klientelu.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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 
cca 5 EUR/den, pes cca 10 EUR/den - 
platba na místě.
NAPSALI NÁM: Ubytování pro 
nenáročné ale čisté. Hlavní pláž nád-
herná oblázková, žádní ježci. Pobřeží 
v okolí je převážně skalnaté s různými 
přístupy k vodě. Pod vodou kolem skal 
je dost života, což mě dost překvapilo. 
K vidění je dost různých barevných 
ryb např. Trojploutvec červený, 
také slimáci jako Facelína putující, 
hvězdice, dále známé kyjovky a kra-
by. Velmi vhodné místo pro potápění 
na nádech. Strava super, 5 druhů 
jídel, saláty, ovoce, zákusky. Dopra-
va byla také perfektní a rychlá. Del-
egát Boban, když jsme potřebovali 
nám hned se vším vyhověl. Děkujeme 
a moc rádi zase přijedeme.  
P. M. instruktor potápění

• Přímo na pláži

 

  Pokoje pro 2 až 4 os. 
+ dítě do 6 let bez lůžka

Strava: polopenze

  Nocí: 2 a více (nástupy denně)
 

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 6 290 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 6 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0017L

•  Oblíbené ubytování  
v zelení

•  Výhodná cena

 

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

Strava: polopenze

  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

–20 % do 31. 1.
–15 % do 31. 3.

Platí pro vybrané termíny pobytů

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

–20 % do 31. 1.
–15 % do 31. 3.

Platí pro vybrané termíny pobytů

Sčítejte se slevou 3 % na pobyty  
od 10 nocí ve vybraných termínech
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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 polopenze - 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 Tu-
rres (cca 200 m).
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vy-
braný počet nocí, polopenzi, pobyto-
vou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovní po-
jištění včetně pojištění storna zájezdu. 

Hotel a pavilony Omorika

CHORVATSKO – Crikvenica/Selce

POLOHA HOTEL (HR-0017N) a PAVILONY (HR-0017S) se nachází v parku, cca 
300 m od centra města Selce a 3 km jižně od Crikvenice.
VYBAVENÍ v hotelu klimatizovaná restaurace, a la carte restaurace „Rokan“, 
aperitiv bar, sejf na recepci za poplatek, TV místnost, WI-FI na recepci ZDARMA, 
terasa, parkování ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ HOTEL *** - renovované klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou 
a WC, SAT TV, WI-FI ZDARMA, telefonem, s možností přistýlky. PAVILONY ** - jednoduše 
vybavené 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, balkonem, s možností přistýlky.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu.
PLÁŽ  oblázková a betonová plata, cca 50 m, sprchy na pláži, lehátka a sluneční-
ky na pláži za poplatek.
SPORT v blízkosti - hřiště pro míčové hry, stolní tenis, minigolf, potápěčské cen-
trum, vodní sporty dle místní nabídky.
POZNÁMKA ubytování v pavilonech je vhodné pro méně náročnou klientelu.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vy-
braný počet nocí, polopenzi, pobyto-
vou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovní 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Na vyžádání: dětská postýlka - 
cca 5 EUR/den, pobyt se psem - cca 
10 EUR/den (platba na místě).

• Výhodná cena

 

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

Strava: polopenze

  Nocí: 2 a více (nástupy denně)
 

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 5 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 6 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0017N, HR-0017S

Hotel  a pavilony  Slaven
–20 % do 31. 1.
–15 % do 31. 3.

Platí pro vybrané termíny pobytů

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

–20 % do 31. 1.
–15 % do 31. 3.

Platí pro vybrané termíny pobytů

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

•   Oblíbené letovisko
•   Pěkné koupání

 

 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
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CHORVATSKO – Selce

Hotel Katarina

POLOHA nově renovovaný hotel nacházející se cca 300 m od centra měs-
tečka Selce.
VYBAVENÍ klimatizovaná restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar s te-
rasou, WI-FI ZDARMA, sejf na recepci za poplatek, kongresová místnost, TV 
místnost, výtah, parkování ZDARMA (omezený počet míst).
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, telefo-
nem, fénem, sejfem, WI-FI ZDARMA, minibarem, některé pokoje jsou s balko-
nem a mají možnost přistýlky. Pokoj 2+2 B-FAMILY jsou dva 2 lůžkové poko-
je propojené dveřmi.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu.
PLÁŽ  oblázková, betonová plata, cca 50 m, sprchy na pláži, přístup na pláž 
po schodech, přes místní komunikaci.
SPORT vnitřní a venkovní bazén s mořskou vodou, dětský bazén, wellness 
- bazén s vyhřívanou mořskou vodou, whirlpool, finská a bio sauna, turecké 
lázně, půjčovna jízdních kol, vodní sporty. Lehátka a slunečníky u bazénu za 
poplatek (v omezeném množství).
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vy-
braný počet nocí, polopenzi, pobyto-
vou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovní 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Na vyžádání: dětská postýlka 
- ZDARMA.

Mobilní domky Selce

POLOHA oblíbený kemp obklopený typickou přímořskou vegetací se nachází 
cca 500 m od turistického letoviska Selce.
VYBAVENÍ restaurace, parkoviště, market, kavárna, bankomat, směnárna, 
WI-FI v kempu ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ nové klimatizované domky pro 4-8 osob. Typ M.HOME 4(+2) 
COMFORT - cca 30 m2 + terasa 14 m2, mobilní domek se 2 ložnicemi a denní 
místností s rozkládacím gaučem, typ M.HOME 6(+2) COMFORT FAMILY - cca 
36 m2 + terasa 14 m2,  mobilní domek se 3 ložnicemi a denní místností s roz-
kládacím gaučem, vždy SAT TV, 2 x  koupelna s WC fén, vybavený kuchyňský 
kout (kávovar, mikrovlnná trouba) zastřešená terasa.
STRAVOVÁNÍ vlastní.
PLÁŽ  oblázková, betonová plata cca 150 m, sprchy na pláži.
SPORT stolní tenis, dětské hřiště, masáže za poplatek. 
POZNÁMKA poplatky platící se na místě - pobytová taxa – cca 1,5 EUR/os./
den, povinný doplatek za závěrečný úklid - 40 EUR/domek, povinné pojiště-
ní 0,3 EUR/pobyt/den a přihlašovací 
poplatek 1 EUR/os./pobyt/.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na 
vybraný počet nocí, spotřebu vo-
dy a energie, používání kuchyňského 
vybavení, ložní prádlo a ručníky.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovní 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu.
NÁŠ TIP: Opatija. Historie města sahá 
do 15. století, kdy zde byl založen 
klášter. Opatija je město na východě 
Istrije, nedaleko od Rijeky. Za Rak-
ouska-Uherska se toto městečko sta-
lo vyhlášenými klimatickými lázněmi 
pro panovníky a společenskou sme-
tánku. Prvním hotelem byla vila An-
giolina, kde se nyní nachází Muzeum 
cestovního ruchu. Symbolem Opati-
je se stala socha „Dívka s rackem“, 
která byla na místo postavena v roce 
1956. V Opatiji se můžete projít po 12 
km dlouhé promenádě „lungo mare“, 
kterou lemují staré rakouské vily, 
navštívit jeden z mnoha parků nebo 
se podívat do kostela sv. Jakuba, který 
je vystaven na základech benediktin-
ského kláštera.

•   Oblíbený kemp

 

  Mobilní domky pro 4 až 8 os.

Strava: bez stravy

  Nocí: 2 a více (nástupy denně)
 

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 2 190 Kč
os. /autem /7 nocí

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-02702

–20 % do 31. 1.
–15 % do 31. 3.

Platí pro vybrané termíny pobytů

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

–10 % do 31. 12.

•   Přímo v centru

 

  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 9 190 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA
          do 6 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0017V
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POLOHA luxusní, moderně zařízené středisko - HOTEL ***** a APARTMÁNY **** umístěné ve svahu v borovém 
háji, cca 1,5 km od města Novi Vinodolski.
VYBAVENÍ v areálu - restaurace, cocktail bar, pizzerie, beauty salon, směnárna, kongresové centrum, obchůdky, 
terasa, parkoviště za poplatek.
UBYTOVÁNÍ HOTEL (HR-0106N) - typ 2(+0) - klimatizovaný 2lůžkový pokoj - velikost cca 28 m2 - sprcha a WC, 
typ 2(+0) J.SUITE - velikost cca 40 m2 - klimatizovaný 2lůžkový pokoj s manželskou postelí, denní místnost, 2x 
LCD TV, sprcha a WC, balkon, typ 4(+0) - velikost cca 50 m2 - klimatizované dva 2lůžkové pokoje (jeden s man-
želskou postelí, druhá ložnice s oddělenými lůžky, 2 koupelny), vždy s telefonem, WI-FI ZDARMA, minibarem, pří-
strojem na kávu a čaj, fén, župan, papuče. Písmeno M u některých typů pak znamená orientaci pokoje na moře. 
APARTMÁNY (HR-01061) - luxusní klimatizované apartmány - typ APT. 2+1 PREMIUM FAMILY - velikost cca 55 m2 
- 2lůžková ložnice, denní místnost s možností přistýlky, balkon (typ s M s orientací na mořskou stranu). Typ APT. 
2+2 PREMIUM FAMILY (pro 2 dospělé, 1 dítě do 18 let a 1 dítě do 12 let) - velikost cca 75 m2 - dvě 2lůžkové ložni-
ce (z toho jedna s patrovou postelí), denní místnost, balkon (typ s M s orientací na mořskou stranu), typ APT. 4+0 
PREMIUM FAMILY - velikost cca 75 m2 - dvě 2lůžkové ložnice (jedna s 
manželskou postelí, jedna s oddělenými lůžky), denní místnost, balkon 
do zahrady a s boční orientací  na moře, vždy vybavený kuchyň. kout, 
kávovar, SAT TV, WI-FI zdarma, telefon, fén, sejf, lednice, koupelna s va-
nou a WC, 
STRAVOVÁNÍ HOTEL - snídaně a večeře formou bufetu. APARTMÁNY - 
vlastní, s možností dokoupení snídaní a polopenze.
PLÁŽ  hotelová pláž oblázková, kamenitá, cca 50-300 m.
SPORT 3 venkovní bazény, dětský bazén, wellness centrum (jedno z 
největších v Evropě - 10 000 m2), vnitřní bazén, whirlpool, dětské měs-
tečko (nafukovací hrady, hřiště, prolézačky atd.), tenisové centrum (4 
kurty), stolní tenis, hřiště pro míčové hry, plážový volejbal, potápění, 
animace pro děti, vodní sporty. 
POZNÁMKA lehátka a slunečníky u bazénů ZDARMA v omezeném 
množství. Pobytová taxa cca 1,4 EUR/osoba/den - platí se na místě. Par-
kování za poplatek cca 10 EUR/den - platí se na místě. U apartmánů 
vratná kauce 200 EUR - platí se na recepci. Nárok na ubytování vzniká 
po 16 hodině.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE HOTEL: ubytování, polopenzi na vybraný počet 
nocí. APARTMÁNY: ubytování na vybraný počet nocí, spotřebu vody 
a energie, používání kuchyňského vybavení, výměnu ložního prádla 
1x týdně, závěrečný úklid.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojiště-
ní storna zájezdu. Na vyžádání: dětská postýlka - ZDARMA. Men-
ší pes do 6 kg (10 EUR/den) - platba na místě (pouze APARTMÁNY). 
APARTMÁNY: doplatky za stravování na ckvt.cz

•  Doporučujeme 
pro náročné

 

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

  Strava: bez stravy, snídaně, 
polopenze

  Nocí: 2 a více (nástupy denně)
 

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 6 490 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 7 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0106N, HR-01061

CHORVATSKO – Novi Vinodolski

Hotel The View  a apartmány Family Novi 
–20 % do 31. 1.
–15 % do 31. 3.

Sčítejte se slevou 10 % na 5 a více 
nocí v termínech pobytů do 28. 6. 
a od 6. 9. 

  V blízkosti nabízíme také:  
Crikvenica, Vybrané apartmány Crikvenica 
Více informací na ckvt.cz
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CHORVATSKO – Novi Vinodolski/Klenovica

Mobilní domky Mediteran Kemp 

POLOHA mobilní domky nabízející vysoký standard ubytování (kategorie 4*) 
se nachází v kempu (kategorie 2*) situovaném v klidném rybářském městě 
Klenovica, cca 500 m od centra města.
VYBAVENÍ restaurace, bar, obchod, WI-FI v celém areálu za poplatek, par-
koviště.
UBYTOVÁNÍ moderní klimatizované domky pro 4-8 osob, typ 4(+2) COM-
FORT a PREMIUM - 32 m2, terasa 12 m2, se 2 ložnicemi, 2 koupelnami a denní 
místností s rozkládacím gaučem, typ 6(+2) COMFORT FAMILY - 35 m2, terasa 
12 m2, se 3 ložnicemi, 2 koupelnami a denní místností s rozkládacím gaučem, 
vždy SAT TV, sprcha a WC, fén, vybavený kuchyňský kout, kávovar, mikrovln-
ná trouba. Mobilní domky COMFORT 
FAMILY jsou umístěny blíže bazénům. 
Mobilní domky PREMIUM jsou nej-
novější s nejmodernějším vybavením 
a lepší pozicí.
STRAVOVÁNÍ vlastní.
PLÁŽ oblázková, cca do 150 m.
SPORT komplex bazénů se sladkou 
vodou s vodní plochou 500m2 - 3 ba-
zény pro plavce s hloubkou 140 cm, 
2 dětské bazény s hloubkou 50-60cm, 
slunečníky ZDARMA a lehátka u bazé-
nu za poplatek (v omezeném možství). 
Dětské hřiště a masáže za poplatek.
POZNÁMKA pobytová taxa cca 
1,5 EUR/os./den, přihlašovací popla-
tek cca 1,5 EUR/os./pobyt, povin-
ný závěrečný úklid 40 EUR/domek - 
platí se na recepci. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na 
vybraný počet nocí, spotřebu vo-
dy a energie, používání kuchyňského 
vybavení, ložní prádlo a ručníky.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu. Na vyžádání: pobyt se psem 
cca 5 EUR/den - platí se na místě.

Vybrané apartmány Novi Vinodolski

POLOHA apartmány v okolí města Novi Vinodolski.
VYBAVENÍ v blízkosti - restaurace, kavárny, pizzerie, markety.
UBYTOVÁNÍ apartmány typ APT. 2+0 - jedna 2lůžková ložnice, denní míst-
nost, typ APT. 3+0 - jedna 3lůžková ložnice, denní místnost, typ APT. 4+0 
- dvě 2lůžkové ložnice, typ APT. 4+1 - dvě 2lůžkové ložnice, denní místnost 
s přistýlkou, typ APT. 6+0 - tři 2lůžkové ložnice nebo dvě 3lůžkové ložnice, 
denní místnost nebo dvě 2lůžkové ložnice a denní místnost se 2 lůžky, typ 
APT. 7+0 - dvě 2lůžkové ložnice a jedna 3lůžková ložnice, denní místnost, typ 
APT. 8+0 - jedna 2lůžková ložnice a dvě 3lůžkové ložnice nebo čtyři 2lůžkové 
ložnice, denní místnost, vždy vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC, balkon ne-
bo terasa. Možnost dokoupení klima-
tizace (na vyžádání).
STRAVOVÁNÍ vlastní.
PLÁŽ  oblázková, cca 300-600 m.
SPORT sportovní vyžití dle míst-
ní nabídky.
POZNÁMKA přihlašovací poplatek 
cca 4 EUR/os. - platí se jednorázo-
vě na místě.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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, na vyžádání - klimatizace – 
5 EUR/den, malý pes - 7 EUR/den - 
platí se na místě.

–10 % do 31. 12. 

•  Výhodná cena
•   Široká nabídka 
apartmánů

•  Oblíbené letovisko

 

  Apartmány pro 2 až 8 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: bez stravy

  Nocí: 7 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 

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-00192

•   Vhodné pro rodiny  
s dětmi 

•   Vyhledávaný kemp  
s novými bazény

•   Pěkné koupání

 

  Mobilní domky pro 4 až 8 os.

  Strava: bez stravy

  Nocí: 2 a více  
(nástupy denně)

 
  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 2 990 Kč
os. /autem /7 nocí

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-02701
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POLOHA bývalý hotel Jadran je umístěn přímo na pobřeží, cca 200 m od 
centra rybářského městečka Njivice.
VYBAVENÍ restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar, kosmetický salón, 
směnárna, sejf, WI-FI na recepci a lobby ZDARMA, TV místnost, parkování. 
V blízkosti - cukrárny, pizzerie, kavárny, market.
UBYTOVÁNÍ rekonstruované klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou 
a WC, SAT TV, WI-FI ZDARMA, telefonem, fénem, minibarem, některé s mož-
ností přistýlky (rozkládací gauč).
STRAVOVÁNÍ snídaně a večeře formou bufetu. K večeři ZDARMA místní to-
čené nápoje (pivo, víno, voda, džus).
PLÁŽ oblázková, kamenitá, betonová plata, cca 10 - 50 m.
SPORT tenisové kurty, stolní tenis, 
minigolf, dětské hřiště, vodní sporty, 
fitness, v blízkosti je sportovní cent-
rum, animace pro děti.
POZNÁMKA parkování cca 2 EUR/
den a pobytová taxa cca 1,4 EUR/
os./den - platí se na místě. Sleva za 
včasný nákup je vázaná na jméno 
účastníka. Při změně účastníka nebo 
termínu pobytu bude sleva za včas-
ný nákup odebrána.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování, sní-
dani/polopenzi na vybraný počet 
nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.

Hotel Aminess Veyu

CHORVATSKO – Ostrov Krk - Njivice

Vybrané apartmány Njivice

POLOHA soukromé apartmány v okolí města Njivice.
VYBAVENÍ v blízkosti - restaurace, market.
UBYTOVÁNÍ apartmány typ Apt. 2(+1) - jedna 2lůžková ložnice, denní míst-
nost s rozkládacím gaučem, typ Apt. 4(+1) - dvě 2lůžkové ložnice, denní míst-
nost s rozkládacím gaučem, typ Apt. 6(+1) - tři 2lůžkové ložnice, denní míst-
nost s rozkládacím gaučem, vždy vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC, balkon 
nebo terasa. Možnost dokoupení klimatizace.
STRAVOVÁNÍ vlastní.
PLÁŽ oblázková, kamenitá, betonová plata, cca 300-700 m.
SPORT vyžití dle místní nabídky.
POZNÁMKA přihlašovací poplatek 
cca 4 EUR/os. - platí se na místě. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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, na vyžádání: klimatizace - 
1 290 Kč/apartmán/týden, dětská 
postýlka 5 EUR/den - platba na mís-
tě.

–15 % do 31. 1.
–10 % do 28. 2.
–5 % do 31. 3.

•  Výhodná cena
•   Široká nabídka 
apartmánů

•  Oblíbené letovisko

 

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

  Strava: bez stravy

  Nocí: 4 a více (nástupy denně)

  Auto

od 2 190 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA do 2 let
  bez lůžka a další SLEVY

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-01116

•  Přímo u pláže 
•  Nápoje v ceně 
•  V blízkosti centra

 

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

  Strava: snídaně, polopenze

  Nocí: 2 a více (nástupy denně)
 

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 5 790 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 7 let a další SLEVY

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0020J
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CHORVATSKO – ostrov Krk - Njivice

POLOHA bývalý hotel Beli Kamik je součástí Mirium Island resortu 
a je tvořen 2 budovami 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, interneto-
vá 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 balkonem, SAT TV, telefonem, fénem. Poko-
je COM jsou v budově Beli Kamik II, pokoje SUP v budově Beli Kamik 
I, jsou navíc vybaveny minibarem.
STRAVOVÁNÍ snídaně a večeře formou bufetu. K večeři ZDARMA 
místní točené nápoje (pivo, víno, voda, džus).
PLÁŽ  přírodní kamenitá, oblázková, betonová plata, cca 150 m, 
sprchy na pláži.
SPORT v blízkosti tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, dětské hři-
ště, vodní sporty, sportovní centrum, fitness, animace pro děti, půj-
čovna kol.
POZNÁMKA pobytová taxa - cca 1,4 EUR/os./den. Sleva za včasný 
nákup je vázaná na jméno účastníka. Při změně účastníka nebo ter-
mínu pobytu bude sleva za včasný nákup odebrána. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování a snídani/polopenzi na vybraný po-
čet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu. Ceny ubytování se snídaní na www.ckvt.cz.
NAPSALI NÁM: Renovovaný hotel v klidném místě obklopen svěží 
vegetací - dubový les. Příjemný a vstřícný personál hotelu. Malá 
vzdálenost k členitému pobřeží se spoustou malých pláží. Nově vy-
budovaná větší pláž pod kempem s přístupem do vody i pro malé děti. 
Množství restaurací na pobřežní kolonádě i u všech pláží. Možnost 
dlouhých procházek po stezkách vinoucích se podél pobřeží. Vynika-
jící čistota moře. Vrátil jsem se do Njivic podruhé a rozhodně jsem to-
ho nelitoval. V. K., Pardubice.

Hotel Aminess Magal
–15 % do 31. 1.
–10 % do 28. 2.
–5 % do 31. 3.

  V této lokalitě nabízíme také:  
Vila Mahmutović. 
Více informací na ckvt.cz

•   Blízko pláže

•   Doporučujeme  
pro rodiny s dětmi

•   Nápoje v ceně

•   Animační program 
pro děti

•   Prostorné rodinné 
pokoje

•  Klidné letovisko

•  Ubytování v zeleni

•  Výhodná cena

 

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

  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
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POLOHA umístěný cca 500 m od centra městečka Malinska.
VYBAVENÍ restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar, TV místnost, výtah, 
kongresový sál, bankomat, sejf, taneční terasa, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 1-2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, mi-
nibarem, telefonem, WI-FI ZDARMA, sejfem, fénem s možností přistýlky. Po-
koje 2(+0) COMFORT - 30 m² s balkonem a orientací na mořskou stranu, jsou 
navíc vybaveny hydromasážní sprchou. Pokoje 2(+2) SUITE - 35-37 m² s bal-
konem. Pokoje 2(+2) FAMILY - 30 m² jsou navíc vybaveny 2lůžkovou ložnicí 
s denní místností s rozkládacím gaučem (160 x 200 cm) s možností balkonu, 
nebo terasy - pokoj s terasou má velikost 44 m².
STRAVOVÁNÍ snídaně formou bufetu, polopenze - snídaně a večeře formou 
bufetu, k večeři ZDARMA místní točené nápoje: místní pivo, víno a voda.
PLÁŽ přírodní kamenitá, betonová plata, cca 50 m, vhodná pro děti, sprchy 
na pláži.
SPORT vnitřní i venkovní bazén, dět-
ský bazén, wellnes centrum (sauna, 
masáže, solárium, relax zona), herna 
pro děti, animace pro děti a dospělé, 
půjčovna kol, sportovní hala (cca 500 
m), vodní sporty dle místní nabídky.
POZNÁMKA poplatek za parkování 
- cca 5 EUR/den - platí se na místě. 
Parkování v garáži za poplatek - cca 
10 EUR/den. Pobytová taxa - cca 1,5 
EUR/os./den - platí se na místě.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování, snída-
ni/polopenzi na vybraný počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu. Na vyžádání - dětská postýl-
ka (cca 7 EUR/den), pes (cca 15 EUR/
den). - platba na místě.

Hotel Malin

CHORVATSKO – ostrov Krk - Malinska

Vybrané apartmány Malinska

POLOHA soukromé apartmány v okolí města Malinska.
VYBAVENÍ v blízkosti - restaurace, kavárna, market.
UBYTOVÁNÍ apartmány typ APT. 2(+1) - jedna 2lůžková ložnice, denní míst-
nost s možností přistýlky,  typ APT. 4(+1) - dvě 2lůžkové ložnice, denní míst-
nost s možností přistýlky, typ APT. 6(+1) - tři 2lůžkové ložnice, denní míst-
nost s možností přistýlky, vždy sprcha a WC, SAT TV, vybavený kuchyň. kout, 
balkon nebo terasa. Možnost dokoupení klimatizace.
STRAVOVÁNÍ vlastní.
PLÁŽ oblázková, kamenitá, betonová plata, cca 300-1000 m.
SPORT vyžití dle místní nabídky.
POZNÁMKA přihlašovací poplatek cca 4 EUR/os. - platí se jednorázově na 
místě. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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, na vyžádání: klimatizace - 
1 290 Kč/apartmán/týden.
NAPSALI NÁM: Příjemné ubytování 
v krásném a zrekonstruovaném 
apartmánu,konzum cca 2 min 
chůze,pláž cca 10 min chůze, cen-
trum (přístaviště) cca 15 min chůze. 
Doporučuji !!! L.F. Praha

–20 % do 31. 12.
–15 % do 28. 2.
–10 % do 31. 3.

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

•   Výhodná cena
•   Široká nabídka 
apartmánů

•   Oblíbené letovisko

 

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

  Strava: bez stravy

  Nocí: 4 a více (nástupy denně)

  Auto

od 2 290 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA do 2 let
  bez lůžka a další SLEVY

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-01115

•   Nápoje v ceně
•   Výhodné slevy  
pro děti

 

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

  Strava: snídaně, polopenze

  Nocí: 2 a více (nástupy denně)
 

  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-0005M
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POLOHA oblíbené depandance hotelu Adriatic nacházející se cca 1 km od cent-
ra letoviska Omišalj. 
VYBAVENÍ recepce, restaurace, terasa, bar, disco club, obchod se suvenýry, vý-
tah, parkoviště ZDARMA, WI-FI na recepci ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ standardně zařízené 2lůžkové pokoje s možností přistýlky formou 
pevného lůžka, se sprchou a WC, balkonem. 
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou švédských stolů. Nápoje 
k večeři za poplatek. 1x týdně se v restauraci koná chorvatský večer s místní hud-
bou a regionálními specialitami. 
PLÁŽ  oblázková, betonová plata, s pozvolným stupem do moře, cca 100 m. Spr-
chy na pláži. 
SPORT tématické večery s hudbou, masážní salon, tenisové kurty, stolní tenis, 
hřiště pro míčové hry, minigolf, v blízkosti - dětské hřiště, půjčovna kol a skútrů. 
POZNÁMKA zájezdy do tohoto ubytovacího zařízení realizujeme ve spolupráci 
s CK AMICO TRAVEL, s.r.o.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování a po-
lopenze na vybraný počet nocí, poby-
tovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu, plné penze - 1 890 Kč/
os./týden.

POLOHA v obytné části městečka Šilo na ostrově Krk. Oblast je známá svými 
malebnými zátokami a rybářskými festivaly.
VYBAVENÍ v blízkosti - restaurace, market, směnárna, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ typ STUDIO 2(+1) - místnost se 2 lůžky a rozkládacím gaučem 
pro 1 osobu, typ APT. 2(+1) - 2lůžková ložnice a denní místnost s 1 lůžkem, typ 
APT. 4(+1) - dvě 2 lůžkové ložnice a denní místnost s 1 lůžkem, typ APT. 6(+1) 
- tři 2lůžkové ložnice a denní místnost s 1 lůžkem, vždy vybavený kuchyňský 
kout, sprcha a WC, SAT TV, balkon nebo terasa. Lůžko v denní místnosti je ve 
formě rozkládacího gauče. Apartmány označené AC jsou klimatizované.
PLÁŽ  písčito-oblázková vhodná pro děti, přírodní kamenitá, betonová plata, 
cca 300 - 800 m.
SPORT sportovní využití dle místní nabídky.
POZNÁMKA přihlašovací popla-
tek - cca 3 EUR/os./pobyt - platí se 
na místě.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vy-
braný počet nocí, pobytovou taxu, 
spotřebu vody a energie, používání 
kuchyňského vybavení, výměnu lož-
ního prádla 1x týdně, závěrečný úklid.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu, pobyt se psem (na vyžádání) - 
cca 6 EUR/den.

•  Výhodná cena
•   Široká nabídka 
apartmánů

•  Oblíbené letovisko

 

  Studia pro 2 až 3 os., 
Apartmány pro 2 až 7 os.

  Strava: vlastní

  Nocí: 4 a více (nástupy denně)
 

  Auto

od 2 390 Kč
os. /autem /7 nocí

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-02058

CHORVATSKO – ostrov Krk - Omišalj , Šilo

Vybrané apartmány ŠiloDepandance Marina/Primorka

•  Blízko pláže
•  Výhodná cena 

 

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

Strava: polopenze

  Nocí: 7 a více (nástupy denně)

  Auto

od 5 390 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 2 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0283M
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POLOHA moderní hotel, cca 1,5 km od centra města Krk. Hotel Valamar Ko-
ralj se prezentuje jako ,,romantic’’ hotel, ideální pro strávení nezapomenutel-
né romantické dovolené.
VYBAVENÍ klimatizovaná restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar, ka-
várna, směnárna, sejf na recepci za poplatek, kongresový sál, TV místnost, te-
rasa, WI-FI ZDARMA, parkoviště ZDARMA, výtah.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, LCD TV, WI-FI 
ZDARMA minibarem, telefonem, fénem.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně 
a večeře formou bufetu.
PLÁŽ oblázková, částečně kamenitá, 
betonová plata, cca 50 m, přístup na 
pláž po schodech.
SPORT venkovní bazén se sladkou 
vodou, tenisové kurty, billiard, ani-
mace, dětské hřiště, wellness - sauna, 
whirlpool, fitness, masáže, solárium, 
půjčovna kol, vodní sporty.
POZNÁMKA sleva za včasný nákup 
je vázaná na jméno účastníka, typ 
ubytování a termín. Při změně jmé-
na účastníka, typu ubytování nebo 
termínu bude sleva za včasný nákup 
odebrána.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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 
(5 EUR/den). Pobyt se psem - cca 20 
EUR/den (platba na místě).

Hotel Valamar Koralj

CHORVATSKO – ostrov Krk - Krk

POLOHA hotel DRAŽICA (HR-0018D), depandance VILLA LOVORKA (HR-0018L) 
a depandance VILLA TAMARIS (HR-0018T) se nachází v bohaté zeleni, v krásné zá-
toce, cca 800 m od centra města Krk.
VYBAVENÍ v hotelu klimatizovaná restaurace, á la carte restaurace s taneční te-
rasou, bar u bazénu, plážová restaurace, WI-FI na recepci a v lobby baru ZDARMA, 
směnárna, TV místnost, parkování za poplatek cca 4 EUR/ den - platí se na místě.
UBYTOVÁNÍ centrálně klimatizované 1-2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT 
TV, WI-FI ZDARMA, telefonem, sejfem, fénem, minibarem, některé s možností při-
stýlky (pro dítě do 12 let). Pokoj SUITE - 2lůžkový pokoj, denní místnost s rozklá-
dacím gaučem pro max. 1 dospělou osobu a jedno dítě do 12 let. Pokoj 4(+0) B - 
dvě oddělené 2lůžkové ložnice, předsíň, koupelna, balkon. 
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, možnost plné penze 
s 1 nápojem k obědu. Vždy k večeři ZDARMA místní točené alkoholické a nealkoho-
lické nápoje (pivo, víno, voda, džus).
PLÁŽ  kamenitá, částečně oblázková, 
cca 30 m.
SPORT venkovní bazén se sladkou 
vodou (lehátka a slunečníky u bazé-
nu za poplatek), dětský bazén, fitness 
- ZDARMA, tenisové kurty, stolní tenis, 
minigolf, dětské hřiště, vodní sporty, 
animace pro děti (v 7. a 8. měsíci), půj-
čovna kol.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na 
vybraný počet nocí, polopenzi/pl-
nou penzi, pobytovou taxu, ekologic-
kou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Na vyžádání - dětská postýlka 
cca 7 EUR/den - platba na místě.

Hotel Dražica, Lovorka, Tamaris
–15 % do 28. 2.
–10 % do 31. 3.

–15 % do 1. 3.

•   Blízko pláže
•   Doporučujeme  
pro páry

•   Výborná strava

 

 

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

Strava: polopenze

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)
 

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 7 290 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA do 2 let 
  bez lůžka a další SLEVY

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0185J

•   Blízko pláže
•   Nápoje v ceně

 

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

Strava: polopenze, plná penze

  Nocí: 1 a více (nástupy denně)
 

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 7 190 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 12 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz HR-0018D
HR-0018L,HR-0018T
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CHORVATSKO – ostrov Krk - Baška

Vily CorinthiaApartmány Hrabrić a Smojver

POLOHA vily umístěny v těsné blízkosti moře, cca 200 m od centra Bašky.
VYBAVENÍ v hotelu Corinthia - restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar, 
internetová kavárna, kadeřnický a kosmetický salón v hotelu Atrium Residen-
ce Baška, kongresový sál, směnárna, sejf, TV místnost, ambulance, bankomat, 
taneční terasa, výtah, WI-FI v prostorách recepce ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ klimatizovaný apartmán - typ Apt. 2+2 - jedna 2lůžková ložni-
ce, denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, se sprchou a WC, SAT 
TV, sejfem, WI-FI ZDARMA, vždy vybavený kuchyňský kout, balkon nebo te-
rasa.
STRAVOVÁNÍ vlastní.
PLÁŽ velmi oblíbená 2 km dlouhá, oblázkovo-písčitá, cca 50-100 m, vhodná 
pro děti, sprchy na pláži.
SPORT klienti mohou využívat sportovního využití u hotelu Corinthia - ven-
kovní a vnitřní bazén se sladkou vodou, dětský bazén, lehátka (ZDARMA) 
a slunečníky (za poplatek) u bazé-
nu (v omezeném množství), tenisové 
kurty, stolní tenis, minigolf, anima-
ce, plážový volejbal, sportovní hřiště, 
dětské hřiště, wellness centrum - za 
poplatek - whirlpool, sauna, masáže, 
fitness, v blízkosti - tobogán, vodní 
sporty dle místní nabídky.
POZNÁMKA parkoviště se platí jed-
norázově na místě - cca 2 EUR/den. 
Přejezd mostu na ostrov Krk se pla-
tí pouze v jednom směru (při vjezdu) 
- cca 35 HRK/auto. Přihlašovací po-
platek - cca 3 EUR/os./pobyt, ekolo-
gická taxa - cca 0,30 EUR/os./den. 
a pobytová taxa cca 1,4 EUR/os./den 
- platí se na místě.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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  cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu. Na vyžádání: dětská po-
stýlka 7 EUR/den, pes 10 EUR/den 
(max. 1 pes na apartmán) - platí se 
na místě. 

•  Blízko pláže

 

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

  Strava: bez stravy

  Nocí: 7 a více (nástupy denně)
 

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 3 690 Kč
os. /autem /7 nocí

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-02051

POLOHA apartmánové domy HRABRIĆ (HR-020516) a SMOJVER (HR-02052) 
jsou vzdáleny cca 500 m od centra města.
VYBAVENÍ v blízkosti kavárny, restaurace, market, směnárna, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ HRABRIĆ: klimatizované apartmány - typ APT. 2+1 - 2lůžková lož-
nice, typ APT. 4+1 - dvě 2lůžkové ložnice, vždy denní místností s možností přistýl-
ky, vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC, SAT TV, balkon nebo terasa. SMOJVER: 
klimatizované apartmány typ APT. 4+2 - dvě 2lůžkové ložnice, denní místnost s 
možností 2 přistýlek (rozkl. gauč), vždy vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC, SAT 
TV, balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ vlastní.
PLÁŽ oblázková, cca 450 m, sprchy na pláži.
SPORT sportovní vyžití dle místní nabídky - tenisové kurty, stolní tenis, vodní 
sporty, půjčovna kol, plážový volejbal.
POZNÁMKA přihlašovací poplatek - cca 3 EUR/os./pobyt, ekologická taxa - cca 
0,30 EUR/os./den - platba na místě. 
Přejezd mostu na ostrov Krk se pla-
tí pouze v jednom směru (při vjezdu) - 
cca 35 HRK/auto.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vy-
braný počet nocí, spotřebu vody a 
energie, používání kuchyňského vyba-
vení, výměnu ložního prádla 1x týdně, 
závěrečný úklid, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Pobyt se psem (do 10 kg) - 
6 EUR/den (na vyžádání - SMOJ-
VER).

• Oblíbené letovisko
• Výhodná cena

 

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

  Strava: bez stravy

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)
 

  Auto

od 2 590 Kč
os. /autem /7 nocí

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-020516, HR-02052
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CHORVATSKO – ostrov Krk - Baška

POLOHA hotel umístěn v těsné blízkosti moře, cca 200 m od cent-
ra Bašky.
VYBAVENÍ restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar, interneto-
vá kavárna, kongresový sál, směnárna, sejf, TV místnost, ambulance, 
bankomat, taneční terasa, výtah, WI-FI v prostorách recepce ZDAR-
MA.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 1-2lůžkové pokoje se sprchou a WC, ně-
které s přistýlkou (rozkládací gauč nebo křeslo), SAT TV, telefonem, 
WI-FI ZDARMA, sejfem, některé s balkonem. Pokoj 2(+2) B - rodin-
ný pokoj se 2lůžky a rozkládacím gaučem vhodným pro 2 děti do 
15 let, s balkónem. Pokoj 2(+2) BM JUNIOR FAMILY - rodinný pokoj 
s 2lůžkovou ložnicí a denní místností s rozkládacím gaučem vhod-
ným pro 2 děti do 15 let, s balkónem. Pokoje typu 2(+0) BM-SW ma-
jí balkón s výhledem na moře.
STRAVOVÁNÍ snídaně, polopenze - snídaně a večeře formou bufe-
tu, k večeři ZDARMA místní točené nápoje (voda, džus, víno, pivo). 
Možnost dokoupení služby ALL INCLUSIVE Light - plná penze for-
mou bufetu, k obědu a večeři ZDARMA místní točené nápoje - voda, 
džus, víno, pivo.
PLÁŽ oblázkovo-písčitá, cca 50-100 m, vhodná pro děti, sprchy na 
pláži.
SPORT venkovní a vnitřní bazén se sladkou vodou, dětský bazén, 
lehátka a slunečníky (za poplatek) u bazénu v omezeném množství, 
tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, animace pro děti i dospělé, plá-
žový volejbal, sportovní hřiště, wellness centrum, půjčovna kol, vodní 
sporty dle místní nabídky.
POZNÁMKA parkoviště za poplatek - cca 2 EUR/den - platí se na 
místě. Sleva za včasný nákup je vázaná na jméno účastníka, typ uby-
tování a termín. Při změně jména účastníka, typu ubytování nebo 
termínu bude sleva za včasný nákup odebrána. Přejezd mostu na os-
trov Krk se platí pouze v jednom směru (při vjezdu) - cca 35 HRK/
auto.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování, snídani/polopenzi na vybraný počet 
noci, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu, služby ALL INCLUSIVE Light - děti do 7 let - ZDARMA, 
7-12 let - 1 290 Kč/os./týden, osoby od 12 let - 2 490 Kč/os./týden. 
Na vyžádání: dětská postýlka (ZDARMA).

•  Výhodné slevy  
pro děti

•  Bohaté sportovní 
vyžití

•  Výborná strava
•  Animace pro děti
•  Pěkné koupání na 

oblázkovo-písčité pláži
•  Doporučujeme pro 

rodiny s dětmi
•  Oblíbené letovisko
•  Nápoje v ceně 
•  Blízko pláže a centra

 

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

  Strava: snídaně, polopenze

  Nocí: 5 a více (nástupy denně)
 

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 8 790 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 15 let a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0185K

Hotel Corinthia
–15 % do 31. 1.
–10 % do 28. 2.

  V této lokalitě nabízíme také:  
Apartmány Dragan Brnić. 
Více informací na ckvt.cz
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POLOHA umístěny přímo ve městě Baška.
VYBAVENÍ v blízkosti - restaurace, směnárna, market, kadeřnictví.
UBYTOVÁNÍ klimatizované apartmány a studia - typ STUDIO 2(+1) - 2lůžko-
vá místnost, s možností přistýlky (rozkládací křeslo), typ APT. 2(+1) - 2lůžko-
vá ložnice, typ APT. 4(+1) - dvě 2lůžkové ložnice, typ APT. 6(+1) - tři 2lůžkové 
ložnice, vždy denní místnost, s možností přistýlky (rozkládací křeslo), vyba-
vený kuchyň. kout, sprcha a WC, SAT 
TV, balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ vlastní.
PLÁŽ 2 km dlouhá, oblázkovo-písči-
tá, cca 400 m.
SPORT v blízkosti tenisové kurty, 
stolní tenis, minigolf, sportovní hři-
ště, vodní sporty, půjčovna kol, billi-
ard.
POZNÁMKA pobytová taxa cca 1,4 
EUR/os./den, přihlašovací poplatek - 
cca 3 EUR/os./pobyt, ekologická taxa 
- cca 0,30 EUR/os./den/platí se na 
místě. Přejezd mostu na ostrov Krk 
se platí pouze v jednom směru (při 
vjezdu) - cca 35 HRK/auto.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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 cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu. Na vyžádání: pes 6 EUR/
den (max. 1 pes na apartmán) - plat-
ba na místě.

CHORVATSKO – ostrov Krk - Baška

Hotel ZvonimirApartmány Baška  

POLOHA moderní hotel ležící na promenádě, v bezprostřední blízkosti krás-
né oblázkové pláže a hotelu Corinthia, cca 200 m od centra Bašky.
VYBAVENÍ restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar, kongresový sál v ho-
telu Corinthia, směnárna, sejf, WI-FI ZDARMA, parkoviště, výtah.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 1-2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, sej-
fem, telefonem, WI-FI ZDARMA. Pokoje typu 2(+1) M a 1(+0) M - podkrov-
ní pokoje bez balkonu, pokoje typu 2(+1) BM a 1(+0) BM - pokoje s balkónem 
a bočním pohledem na moře, pokoje typu BM-SW - pokoje s balkónem a pří-
mým pohledem na moře. Pokoje typu 2(+2) M - 2lůžková ložnice, denní míst-
nost s rozkládacím gaučem pro 2 děti do 15 let, se sprchou a WC, SAT TV, sej-
fem, telefonem. 
STRAVOVÁNÍ snídaně, polopenze - snídaně a večeře formou bufetu.
PLÁŽ oblázkovo-písčitá, cca 50 m, vhodná pro děti.
SPORT sportovní vybavení je spo-
lečné s hotelem Corinthia: ZDAR-
MA venkovní a vnitřní bazén se slad-
kou vodou, dětský bazén, lehátka 
a slunečníky (za poplatek) u bazé-
nu (v omezeném množství), tenisové 
kurty, stolní tenis, minigolf, animace, 
sportovní hřiště, aerobic, dětské hři-
ště, plážový volejbal, půjčovna kol, 
wellness centrum - whirlpool, sauna, 
masáže, solárium, fitness ZDARMA, 
v blízkosti - tobogán.
POZNÁMKA parkoviště za poplatek 
- cca 2 EUR/den - platí se na místě. 
Sleva za včasný nákup je vázaná na 
jméno účastníka, typ ubytování a ter-
mín. Při změně jména účastníka, typu 
ubytování nebo termínu bude sleva 
za včasný nákup odebrána. Přejezd 
mostu na ostrov Krk se platí pouze 
v jednom směru (při vjezdu) - cca 
35 HRK/auto.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vy-
braný počet nocí, snídani/polopenzi, 
pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Na vyžádání: dětská postýlka 
(cca 6 EUR/den) - platí se na místě.

•  Doporučujeme  
pro  náročné 

 

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

  Strava: snídaně, polopenze

  Nocí: 2 a více (nástupy denně)
 

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 8 290 Kč
os. /autem /7 nocí

     Dítě ZDARMA  
   do 15 let a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0185ZV

•  Výhodná cena
•  Široká nabídka 

apartmánů
•  Oblíbené letovisko
•  Pěkné koupání na 

oblázkovo-písčité 
pláži

 

  Studia pro 2 až 3 os. + dítě do 
4 let bez lůžka,  
Apartmány pro 2 až 7 os. + 
dítě do 4 let bez lůžka

  Strava: bez stravy

  Nocí: 7 a více (nástupy denně)

  Auto

od 3 190 Kč
os. /autem /7 nocí

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-020514

–15 % do 15. 3.
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Apartmány Gorica

CHORVATSKO – ostrov Krk - Baška

POLOHA dvoupodlažní apartmánová vila cca 100 m od centra Bašky, vila se 
skládá ze dvou budov.
VYBAVENÍ v blízkosti - restaurace, kavárny, market, směnárna, WI-FI ZDAR-
MA, parkoviště ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ klimatizované apartmány - typ Apt. 2+2 - cca 40 m2 - 2lůžko-
vá ložnice a denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, typ Apt. 4+1 - 
cca 55 m2 - dvě 2lůžkové ložnice, denní místnost s rozkládacím gaučem pro 
1 osobu, vždy vybavený kuchyňský kout (mikrovlnná trouba, myčka na nádo-
bí, kávovar), sprcha a WC, SAT TV, WI-
-FI ZDARMA, sejf, balkon nebo terasa. 
K dispozici společný gril na zahradě. 
Parkování před vilou.
STRAVOVÁNÍ vlastní
PLÁŽ oblázková, cca 200 m, sprchy 
na pláži.
SPORT venkovní bazén se sladkou 
vodou, tenisové kurty, stolní tenis, 
minigolf, sportovní vyžití dle míst-
ní nabídky.
POZNÁMKA pobytová taxa cca 1,4 
EUR/os./den, přihlašovací poplatek - 
cca 3 EUR/os./pobyt, ekologická ta-
xa - cca 0,30 EUR/os./den - platí se 
na místě.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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. Na vyžádání: dětská postýlka - 
cca 7 EUR den - platba na místě.

•  Moderní, komfortní 
apartmány

•  Oblíbené letovisko
•  Pěkné koupání na 

oblázkovo-písčité 
pláži

•  Blízko centra

 

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

  Strava: bez stravy

  Nocí: 7 a více (nástupy denně)
 

  Auto

od 3 690Kč
os. /autem /7 nocí

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-020515

POLOHA apartmánový dům vzdálený cca 150 m od centra Bašky.
VYBAVENÍ parkoviště, gril, WI-FI ZDARMA, v blízkosti - kavárna, restaurace, 
market, směnárna.
UBYTOVÁNÍ klimatizované apartmány - typ APT. 2(+0) a typ APT. 2+1 - 2lůžko-
vá ložnice a denní místnost s možností přistýlky (rozkládací gauč), typ APT. 4(+0) 
a APT. 4+1 - dvě 2lůžkové ložnice a denní místnost s možností přistýlky (rozkláda-
cí gauč), typ APT. 6(+0) - tři 2lůžkové ložnice a denní místnost, vždy vybavený ku-
chyň. kout, sprcha a WC, SAT TV, balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ vlastní.
PLÁŽ oblázková, cca 100 m, sprchy na pláži.
SPORT sportovní vyžití dle místní nabídky.
POZNÁMKA přihlašovací poplatek - 
cca 3 EUR/os./pobyt, ekologická taxa - 
cca 0,30 EUR/os./den, platí se jednorá-
zově na místě. Přejezd mostu na ostrov 
Krk se platí pouze v jednom směru (při 
vjezdu) - cca 35 HRK/auto.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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. Pobyt se psem (do 10 kg) - 
6 EUR/den (na vyžádání).

•  Blízko pláže a centra
•  Oblíbené letovisko
•  Pěkné koupání na ob -

lázkovo-písčité pláži

 

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

  Strava: bez stravy

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)
 

  Auto

od 2 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 2 let a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-02053

Apartmány Derenčinović Lucijana



73Rezervujte na:   596 664 040 | 222 206 206 | 591 160 308 | www.ckvt.cz   | www.travelfamily.cz

POLOHA RESIDENCE ** a APARTMÁNY *** se nacházejí v zeleni, 
v blízkosti hotelu Eva, v oblasti Suha Punta, cca 5 km od městečka Rab.
VYBAVENÍ v areálu - centrální restaurace, terasa, plážová restaurace, 
aperitiv bar, směnárna, WI-FI na recepci ZDARMA, parkoviště, sejf na re-
cepci za poplatek. 
UBYTOVÁNÍ RESIDENCE (HR-0024S) - jednoduše zařízené 2lůžkové 
pokoje se sprchou a WC, SAT TV, s možností přistýlky. APARTMÁNY (HR-
00241) - klimatizované apartmány - typ APT. 2(+2) T - 2lůžková ložnice 
s možností 2 přistýlek (rozkládací gauč), typ APT. 2(+2) ST a APT. 2(+2) 
1.patro - 2lůžková ložnice a denní místnost s možností 2 přistýlek (roz-
kládací gauč), typ APT. 4(+2) ST - dvě 2lůžkové ložnice a denní místnost 
s možností 2 přistýlek (rozkládací gauč), vždy vybaveny sprchou a WC, 
SAT TV a kuchyň. koutem, balkon. Apartmány typu ST jsou v samostat-
ných přízemních budovách, ostatní v řadových jednopatrových budo-
vách. Typ APT. 2(+2) T je v přízemí a má terasu.
STRAVOVÁNÍ RESIDENCE - polopenze - snídaně a večeře formou bu-
fetu v hotelu Eva. K večeři jsou ZDARMA tyto nápoje: místní točené víno, 
pivo, minerální voda, džus. APARTMÁNY - vlastní.
PLÁŽ přírodní kamenitá, betonová plata, cca 100 m, sprchy na pláži.
SPORT v blízkosti - tenisové kurty, stolní tenis, plážový volejbal, mini-
golf, 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.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE RESIDENCE - ubytování, polopenzi na vybraný po-
čet nocí, pobytovou taxu. APARTMÁNY - ubytování bez stravy na vybra-
ný počet nocí, spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vybave-
ní, ložní prádlo, ručníky, pobytovou taxu, závěrečný úklid.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu. NA VYŽÁDÁNÍ: dětská postýlka (cca 5 EUR/den), pes (cca 
10 EUR/den) - platí se na místě.

•  Ubytování v zeleni
•  Klidné prostředí
•  Doporučujeme pro 

rodiny s dětmi
•  Výhodné slevy  

pro děti
•  Pěkné koupání
•  Oblíbené letovisko
•  Výhodná cena
•  FKK pláž v blízkosti

 

  Pokoje  pro 2 až 3 os.  
+ dítě do 2 let bez lůžka,  
Apartmány pro 2 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 4 490 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 12 let a další SLEVY

HR-0024S HR-00241

Residence a apartmány  Suha Punta

CHORVATSKO – ostrov Rab - Suha Punta

–20 % do 31. 1.

  V této lokalitě nabízíme také:  
Hotel Padova. 
Více informací na ckvt.cz
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Hotel Eva Sunny

CHORVATSKO – Ostrov Rab - Suha Punta

POLOHA v zalesněné oblasti Suha Punta, cca 5 km od městečka 
Rab.
VYBAVENÍ restaurace, terasa, aperitiv bar, směnárna, sejf na recep-
ci za poplatek, výtah, TV místnost, internetový koutek za poplatek, 
WI-FI na recepci ZDARMA, terasa, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ 2lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky (rozkládací 
gauč), pokoje FAM ST s možností dvou přistýlek (patrové lůžko), po-
koj FAM SUITE - dva propojené 2lůžkové pokoje, vždy se sprchou 
a WC, SAT TV, telefonem, balkonem.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu. K veče-
ři jsou ZDARMA tyto nápoje: místní točené víno, pivo, minerální vo-
da, džus.
PLÁŽ přírodní kamenitá, betonová plata, oblázková, cca 100 m, ma-
lá písečná cca 300 m, sprchy na pláži. FKK pláž Kandarola cca 1,9 
km (vstup za poplatek).
SPORT v blízkosti tenisové kurty, minigolf, stolní tenis, půjčovna 
kol, vodní sporty dle místní nabídky.
POZNÁMKA parkování ZDARMA. Sleva za včasný nákup je vázaná 
na jméno účastníka, typ ubytování a termín. Při změně jména účast-
níka, typu ubytování nebo termínu bude sleva za včasný nákup ode-
brána.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování s polopenzi na vybraný počet nocí, 
pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu. Na vyžádání: dětská postýlka (cca 5 EUR/den), pes (10 
EUR/den) - platí se na místě.
NAPSALI NÁM: Prostředí nádherné, jídlo dostačující, ubytování při-
měřené. Oceňujeme krásu ostrova a města Rabu. Pro koupání vyhle-
dáváme soukromí a klid. Proto nám místo vyhovuje. K výletům- je 
škoda, že chybí průvodce, který podá rozhodně lepší a zajímavější in-
fo než internet a má mnoho zkušeností / tedy zkušený průvodce/. 
A. Dluhošová

•  Výhodná cena

•  Atraktivní slevy  
pro děti

•  V blízkosti FKK pláž

•  Pěkné koupání na 
přírodních a oblázko-
vých plážích 

•  Klidné letovisko

•  Ubytování v zeleni

•  Oblíbené letovisko

•  Nápoje v ceně

 

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

  Strava: polopenze

  Nocí: 1 a více (nástupy denně)
 

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 7 190Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 12 let a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0024E

–20 % do 31. 1.

  V této lokalitě nabízíme také:  
Mobilní domky San Marino. 
Více informací na ckvt.cz
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Valamar Collection Imperial Hotel

CHORVATSKO – ostrov Rab - Rab

POLOHA exkluzivní stylový hotel vhodný pro hosty starší 18 let se nachá-
zí v překrásném mediteránském parku, cca 100-200 m od historického cent-
ra města Rab. 
VYBAVENÍ restaurace, aperitiv bar, pool bar, směnárna, internetový koutek, 
kongresový sál, kosmetický salon, taneční terasa, parkoviště ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, LCD SAT TV, 
telefonem, fénem, minibarem, WI-FI ZDARMA. Pokoje SUPERIOR a PREMIUM 
jsou prostornější.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu.
PLÁŽ městská kamenitá, oblázková, betonová plata, cca 400 m. V období od 
1.6. do 15.9. hotel zajišťuje převoz člunem na pláže blízkého poloostrova Fr-
kanj - hosté hotelu mají tento převoz 
zdarma. Bližší informace jsou k dis-
pozici na hotelové recepci. 
SPORT venkovní a vnitřní bazén se 
sladkou vodou, wellness - parní lá-
zeň, bio sauna, finská sauna, masáže, 
whirlpool, fitness, relax zóna, solári-
um, v blízkosti - tenisové kurty, mini-
golf, stolní tenis, půjčovna kol. 
POZNÁMKA lehátka a sluneční-
ky u bazénu v omezeném množství 
ZDARMA, ručníky na pláž ZDARMA. 
Hotel je svým charakterem označo-
ván jako pro dospělé, není svým vy-
bavením přizpůsoben pro poby-
ty dětí, ale pobyt s dětmi od 14 let je 
možný bez jakýchkoliv slev. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování s po-
lopenzí na vybraný počet nocí, poby-
tovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu. Na vyžádání: pobyt se psem 
(cca 20 EUR/den) - platí se na místě.

•  Doporučujeme pro 
páry

•  Výborná strava
•  Ubytování v zeleni  

v blízkosti histo- 
rického centra

 

  Pokoje pro 2 os. 

  Strava: polopenze

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)
 

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 8 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0024L

Hotel International

POLOHA moderní hotel umístěný přímo na nábřeží v historické části měs-
tečka Rab.
VYBAVENÍ klimatizovaná restaurace, aperitiv bar, kavárna, terasa, sejf, vý-
tah, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ prostorné klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT 
TV, sejfem, fénem, některé s možností až 2 přistýlek (vhodné pouze pro děti).
STRAVOVÁNÍ snídaně formou bufetu, polopenze - snídaně a večeře formou 
bufetu, plná penze - snídaně, oběd, večeře formou bufetu.
PLÁŽ kamenitá, cca 100 m. Možno využít převozu člunem na pláže středis-
ka Suha Punta - čluny kotví přímo před hotelem. Cena převozu tam i zpět je 
cca 25 HRK/os.
SPORT venkovní bazén se sladkou vodou, lehátka a slunečníky u bazénu 
ZDARMA v omezeném množství, mi-
nigolf, dětské hřiště, tenisové kurty, 
stolní tenis, whirlpool, wellness - sau-
na, fitness ZDARMA, masáže, půjčov-
na kol a skútrů, windsurfing.
POZNÁMKA parkování u hotelu 
(omezená kapacita) a v blízkosti ho-
telu (cca 400 m) ZDARMA. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování, snída-
ni, polopenzi, plnou penzi na vybraný 
počet nocí, pobytovou taxu, přihlašo-
vací poplatek.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Na vyžádání dětská postýlka - 
4 EUR/den (platba na místě).

•  Historické centrum 
na dosah

 

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

  Strava: snídaně, polopenze, 
plná penze

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)
 

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 6 590Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA do 6 let (do 18. 7.
  a od 22. 8.) a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0162R

Hotel International

–20 % do 31. 1.–20 % do 31. 12. 
–10 % do 30. 4.
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Valamar Hotel Padova

CHORVATSKO – ostrov Rab - Rab, Lopar

POLOHA rekonstruovaný moderní hotel přímo u moře s krásným výhledem 
na staré město Rab, od historického centra městečka Rab cca 500 m.
VYBAVENÍ hotelová restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar, kadeřnický 
a kosmetický salón, směnárna, sejf na recepci, kongresový sál, výtah, taneční 
terasa, WI-FI ZDARMA, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, tele-
fonem, fénem, minibarem, sejfem, balkonem, s možností přistýlky (rozkláda-
cí křeslo), pokoje FAM - s možností dvou přistýlek. Klimatizovaný pokoj typu 
4(+1)B DUPLEX SUITE (50 m2) na patro - 2lůžková ložnice s možností přistýl-
ky (rozkládací křeslo) a denní místnost s rozkládacím gaučem, 2 koupelny, typ 
2+2 J. SUITE BSW (45 m2) - 2lůžková ložnice a denní místnost s rozkládacím 
gaučem. Pokoje označené SW mají přímý výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu.
PLÁŽ  betonová plata cca 30 m, kamenitá cca 300 m, sprchy na pláži.
SPORT venkovní a vnitřní bazén se 
sladkou vodou, vyhřívaný dětský ba-
zén s tobogány, wellness - finská sau-
na, bio sauna, relax zóna, whirlpool, 
masáže, solárium, fitness ZDARMA, - 
animace pro děti, dětské hřiště, dět-
ská herna, kino, plážový volejbal, stol-
ní tenis, půjčovna kol.
POZNÁMKA parkování ZDAR-
MA. Lehátka a slunečníky u bazénu 
ZDARMA (v omezeném množství). 
Sleva za včasný nákup je vázaná na 
jméno účastníka, typ ubytování a ter-
mín. Při změně jména účastníka, typu 
ubytování nebo termínu bude sleva 
za včasný nákup odebrána.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování s po-
lopenzí na vybraný počet nocí, poby-
tovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Na vyžádání: dětská postýlka 
(cca 5 EUR/den) - platí se na místě.

•   Doporučujeme pro 
náročné 

 

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

  Strava: polopenze

  Nocí: 2 a více (nástupy denně)
 

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 12 290Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 12 let a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0024P

POLOHA mobilní domky v areálu kempu San Marino, cca 12 km od městečka Rab.
VYBAVENÍ v areálu - centrální restaurace, plážová restaurace, kosmetický salón, 
směnárna, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ klimatizované domky - M.HOME 4(+2) SU-CAMPING- 2lůžková lož-
nice (postel 150 x 190cm) se sprchou a WC, ložnice s oddělenými lůžky (70 x 190 
cm), denní místnost s rozkládacím gaučem (vhodný pro 2 děti), vybavený kuchyň-
ský kout s lednicí, plynovým sporákem, mikrovlnkou, kávovarem, SAT TV, koupel-
nou s WC, prostornou terasou vybavenou zahradním nábytkem.
STRAVOVÁNÍ vlastní.
PLÁŽ  písčitá, cca 50-100 m, sprchy na pláži.
SPORT v blízkosti se nachází spor-
tovní centrum - tenisové kurty, mi-
nigolf, hřiště pro míčové hry, dětské 
hřiště, animace, možnost zapůjčení 
jízdních kol, vodní sporty dle místní na-
bídky, wellness centrum - sauna, fit-
ness, whirlpool, masáže.
POZNÁMKA povinná vratná kauce 
100 EUR/domek a závěrečný úklid za 
poplatek cca 30 EUR/domek - se hra-
dí na místě. Ložní prádlo a ručníky jsou 
součástí vybavení domku. Pobytová ta-
xa cca 1,1 EUR/os./den - platí se na re-
cepci. Nástup na pobyt od 16 hod.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na 
vybraný počet nocí, spotřebu vody 
a energie, používání kuchyňského vy-
bavení.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu.

•   Doporučujeme pro 
rodiny s dětmi

•   Písčitá pláž
•   Oblíbené letovisko
•   Animace pro děti

 

  Mobilní domky pro 4 až 6 os.

  Strava: bez stravy

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)
 

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 2 590 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA  
do 12 let na přistýlce

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-00243-3

Mobilní domky San Marino
–20 % do 31. 1.*
–10 % do 28. 2.*

*  Platí pro vybrané termíny pobytů
    a typy pokojů
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POLOHA pavilonový areál skládající se z pavilonů - Veli Mel (HR-
-0024M), Lopar (HR-0024O), Plaža (HR-0024Z), Sahara/Rab (HR-
-0024R), cca 12 km od městečka Rab.
VYBAVENÍ v areálu - centrální restaurace, plážová restaurace, aperitiv 
bar, směnárna, sejf na recepci za poplatek, WI-FI ZDARMA, terasa, par-
koviště ZDARMA
UBYTOVÁNÍ LOPAR - klimatizované 2lůžkové pokoje, pokoje 2(+2) 
a 2(+3) J. FAM SUITE (cca 37 m2) - 2lůžková ložnice a denní místnost 
s rozkládacím gaučem (160 cm), typ 2(+3) s možností přistýlky, vždy 
sprcha a WC, SAT TV, fén, balkon, pokoje 2(+4) SU FAM SUITE (cca 
46 m2) - dvě 2lůžkové ložnice a denní místnost s rozkládacím gaučem, 
2 koupelny, SAT TV, fén, balkon. PLAŽA - klimatizované 2lůžkové poko-
je s možností přistýlky, pokoj 2(+3) J. FAM SUITE (cca 37 m2) - 2lůžko-
vá ložnice a denní místnost s rozkládacím gaučem (160 cm), s možností 
přistýlky, vždy sprcha a WC, SAT TV, WI-FI ZDARMA, telefon, fén, balkon 
nebo terasa, pokoj 2(+4) SU FAM SUITE (cca 46 m2) - dvě 2lůžkové lož-
nice, denní místnost s rozkládacím gaučem, 2 x sprcha a WC, SAT TV, te-
lefon, fén, balkon. SAHARA/RAB - klimatizované 1-2lůžkové pokoje se 
sprchou a WC, SAT TV, francouzským balkónem, s možností přistýlky.VE-
LI MEL - klimatizované 1-2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, bal-
kónem, s možností přistýlky.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu v centrální 
restauraci. K večeři je ZDARMA točené místní víno, pivo, voda, džus.
PLÁŽ velmi oblíbená písečná pláž Rajska plaža, vhodná pro děti, cca 
100 m, sprchy na pláži. FKK pláž cca 1 km.
SPORT v blízkosti se nachází sportovní centrum - tenisové kurty, dět-
ské hřiště, hřiště pro míčové hry, minigolf, plážový volejbal, animace pro 
děti a dospělé, vodní sporty dle místní nabídky.
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.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování a polopenzi na vybraný počet nocí, 
pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu. NA VYŽÁDÁNÍ: dětská postýlka (cca 5 EUR/den), 
pes (cca 10 EUR/den) - platí se na místě.

•  Oblíbený resort
•  Doporučujeme  

pro rodiny s dětmi
•  Animace pro děti  

a dospělé
•  Bohaté sportovní 

vyžití
•  Široká nabídka kvalit-

ního ubytování
•  Písčitá plát s pozvol-

ným vstupem do moře
•  Nápoje v ceně

 

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

  Strava: polopenze

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)
 

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 7 990Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  i dospělá os. a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0024M, HR-0024R, 
HR-0024O, HR-0024Z

San Marino Sunny Resort by Valamar 

CHORVATSKO – ostrov Rab - Lopar

–20 % do 31. 1.

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

Family hotel Lopar

pavilony Veli Mel

pavilony Sahara/Rab
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La Luna Island Hotel

CHORVATSKO – ostrov Pag - Jakišnica, Novalja

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, dětský bazén, wellness 
- jacuzzi, parní lázeň, sauna, masá-
že (vše za poplatek), fitness, anima-
ce (v termínu od 14.6.-15.9.). Lehátka 
u bazénu a na pláži ZDARMA - v ome-
zeném množství.
POZNÁMKA pobytová taxa cca 1,5 
EUR/os./den - platí se na místě. Mož-
nost zajištění transferu na pláž Zrće, 
která je proslulá festivaly a bohatým 
nočním životem - za poplatek. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování, snída-
ni/polopenzi na vybraný počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Na vyžádání: dětská postýlka 
(cca 10 EUR/den), možnost parková-
ní v garáži za poplatek 10 EUR/den - 
platba na místě.

•   Klidné letovisko
•   Přímo u pláže
•   Výborná strava

 

 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-0135L

POLOHA Liberty hotel a Liberty Plaža hotel se nachází v blízkosti města Novalja. 
Liberty Plaža hotel se skládá ze tří budov Liberty Plaža Black, Liberty Plaža White 
a hlavní budova, kde se nachází recepce, restaurace a lobby.
VYBAVENÍ restaurace, terasa, koktejl bar, sejf na recepci, konferenční místnost, 
parkoviště ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ LIBERTY HOTEL: klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou nebo 
vanou s možností přistýlky, WC, SAT LCD TV, telefonem, minibarem, WI-FI ZDARMA. 
LIBERTY PLAŽA HOTEL: moderní klimatizované dvoulůžkové pokoje se sprchou a 
WC, SAT LCD TV, sejfem, minibarem, fénem, s možností až dvou přistýlek ( rozkláda-
cí gauč 140x190 cm/70x190 cm). Pokoje nacházející se v přízemí mají terasu, pokoje 
ve vyšších patrech jsou s balkonem. Pokoje označené VIP se nachází v nejvyšším  
(3. patře) a nabízí překrásný pohled na moře i město Novalja. 
STRAVOVÁNÍ snídaně a večeře formou bufetu. Na vyžádání možnost zajistit 
speciální dietní stravu. 
PLÁŽ  oblázková, cca 30 m, vhodná pro děti.
SPORT 2 venkovní bazény s lehátky  
a slunečníky (v omezeném množství), 
fitness, sportovní centrum - dvě fotba-
lová hřiště, 4 tenisové kurty, hřiště pro 
malý fotbal, venkovní gymnastika, v blíz-
kosti potápěčské centrum, volejbalové 
hřiště, vodní sporty.  
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování a sní-
dani/polopenzi na vybraný počet no-
cí, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Dětská postýlka na vyžádání - 
cca 5 EUR/den, platba na místě.

Liberty hotel  a Liberty Plaža hotel  

•   Přímo u pláže 
•   V blízkosti centra

 

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

  Strava: snídaně, polopenze

  Nocí: 2 a více (nástupy denně)
 

  Auto

od 5 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 2 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0293L

–20 % do 31. 12.
–15 % do 31. 1.
–10 % do 28. 2.
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POLOHA jeden z největších kempů uprostřed zeleně cca 1 km od městečka 
Novalja.
VYBAVENÍ v kempu - centrální restaurace, sejf na recepci, směnárna, WI-FI na 
recepci, plážový bar, obchod, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ kompletně vybavené klimatizované domky pro MH 4(+2) 32 m2. 
Domky jsou vybaveny dvěmi 2lůžkovými ložnicemi, denní místností s kuchyň. 
koutem (mikrovlnná trouba, kávovar), jídelnou a gaučem vhodným jako při-
stýlka pro 2 děti do 12 let, nebo jednu dospělou osobu, se sprchou a WC, SAT 
TV, WI-FI. Prostorná terasa je vybavena zahradním nábytkem. Typ Mediteran 
(34,40 m2) má navíc vlastní WI-FI. Typ Premium a Adria jsou vzdáleny od moře 
cca 50-100 m, typ Mediteran cca 150 
m. Typ Adria je navíc v blízkosti bazé-
nů, typ Mediteran v blízkosti sporto-
višť. Ložní prádlo a ručníky jsou sou-
částí vybavení.
STRAVOVÁNÍ vlastní.
PLÁŽ cca 2 km dlouhá oblázková 
pláž, vzdálená 50-250 m.
SPORT dětské hřiště, hřiště na plážo-
vý volejbal, tenisové kurty, stolní te-
nis, půjčovna kol, animace pro děti, 
vodní sporty dle místní nabídky.
POZNÁMKA pobytová taxa - cca 1,10 
EUR/os./den a přihlašovací poplatek 
– cca 1,1 EUR/os./pobyt – platí se jed-
norázově na místě. Parkování 1. auta 
ZDARMA, parkování 2. auta za popla-
tek cca 6,50 EUR/den. Nárok na uby-
tování vzniká po 17. hodině.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vy-
braný počet nocí, spotřebu vody 
a energie, používání kuchyňského vy-
bavení, výměnu ložního prádla 1 x týd-
ně, závěrečný úklid.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Na vyžádání: pes cca 15 EUR/
den - platí se na místě.

POLOHA vila vzdálená cca 500 m od centra městečka Novalja.
VYBAVENÍ v blízkosti - restaurace, bary, kavárny, market, parkování před vi-
lou, WI-FI ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ dvoupodlažní apartmán až pro 6 osob. Přízemí tvoří kuchyňský 
kout s jídelnou, denní místnost s rozkládacím gaučem a koupelna. V prvním 
patře se nachází dvě ložnice, jedna s manželskou postelí a druhá s oddělený-
mi lůžky, koupelna. Vždy vybavený kuchyňský kout (lednice, sporák), terasa. 
Klimatizace za poplatek na vyžádání.
STRAVOVÁNÍ vlastní. 
PLÁŽ přírodní kamenitá, oblázková, betonová plata, cca 150 m.
SPORT sportovní využití dle místní nabídky.
POZNÁMKA přihlašovací poplatek + pobytová taxa - 10 EUR/os./pobyt - 
platí se na místě. Vratná kauce 30 EUR/os. - platí se na místě.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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, klimatizace na vyžádání - 
6 EUR/den - platba na místě.
NÁŠ TIP - MÍSTNÍ SPECIALITY: Paž-
ský sýr (paški sir), žádaný v celém 
Chorvatsku, uchovává se zabalené 
v utěrce navlhčené olejem, kvalitní bí-
lé víno žutica, med (jako specialita 
i med ze snůšky ze šalvěje lékařské). 
Velmi žádané je pro svou kvalitu maso 
ze zdejších jehňat a ovcí, pasoucích se 
po celý rok pod širým nebem na pas-
tvinách, kde jsou rostliny v důsled-
ku vypařování mořské vody prosyce-
ny solemi a dodávají masu specifickou 
chuť. Zdejší krajky šité jehlou a tenkou 
nití si získali proslulost (pažská kraj-
ka - paška čipka). Pag je jedním ze tří 
hlavních krajkářských center v Chor-
vatsku. Chorvatské krajkářství pa-
tří od roku 2009 mezi Chorvatské 
památky nehmotného kulturního dě-
dictví UNESCO.

Mobilní domky Straško Vila Franjo

CHORVATSKO – ostrov Pag - Novalja

•  Oblíbené letovisko
•  V blízkosti centra

 

  Apartmán pro 2 až 6 os.

  Strava: bez stravy

  Nocí: 7 a více (nástupy denně)
 

  Auto

od 2 590 Kč
os. /autem /7 nocí

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-002511

•  Rezervujte včas
•  Dobře vybavený 

resort
•  Doporučujeme pro 

rodiny s dětmi
•  Krásná pláž

 

  Mobilní domky pro 4 až 6 os.

  Strava: bez stravy

  Nocí: 7 a více (nástupy denně)
 

  Auto

od 2 490 Kč
os. /autem /7 nocí

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-01481
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POLOHA moderní hotel ležící přímo na pláži, nedaleko centra městečka Pag. 
VYBAVENÍ restaurace, aperitiv bar, směnárna, kongresový sál, taneční terasa, 
WI-FI na recepci ZDARMA, výtah, soukromé parkoviště za poplatek s omezeným 
množstvím parkovacích míst.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2 lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, telefo-
nem, fénem, minibarem, sejfem, WI-FI ZDARMA, balkonem a některé s možnos-
tí až 2 přistýlek. 
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, k večeři místní alko-
holické a nealkoholické točené nápoje - pivo, víno, voda, džus. All Inclusive - sní-
daně, oběd, večeře formou bufetu, odpolední snack od 14:00 do 18:00 hod., místní 
alkoholické a nealkoholické točené nápoje - pivo, víno, voda, džus na aperitiv baru 
od 10:00 do 22:00 a od 14:00 do 24:00 
na pool baru.
PLÁŽ  oblázková, cca 10 m, sprchy na 
pláži.
SPORT venkovní a vnitřní bazén se 
sladkou vodou, aerobic, wellness - fit-
ness, whirlpool, sauna (finská, turecká, 
biosauna), masáže, solárium, v blízkos-
ti - půjčovna jízdních kol a skútrů, vodní 
sporty dle místní nabídky.
POZNÁMKA pobytová taxa cca 1,4 
EUR/den/osoba - platí se na místě. Le-
hátka a slunečníky u bazénu za popla-
tek (v omezeném množství).
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování a sní-
dani na vybraný počet noci.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. NA VYŽÁDÁNÍ: malý pes (do 7 
kg - cca 19 EUR/den), dětská postýl-
ka cca 5 EUR/den - platba na místě.

POLOHA v turistickém středisku Gajac, nedaleko Novalje.
VYBAVENÍ v blízkosti - kavárny, market, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ klimatizované apartmány APT. 4(+1) - jedna 2lůžková ložni-
ce, s možností přistýlky, denní místnost s rozkládacím gaučem, vybavený ku-
chyň. kout, sprcha a WC, SAT TV, WI-FI ZDARMA, zahrádka s krbem.
STRAVOVÁNÍ vlastní.
PLÁŽ  přírodní kamenitá, cca 200-400 m.
SPORT minigolf, hřiště pro míčové hry, možnost sportovního vyžití dle míst-
ní nabídky ve městě Novalja.
POZNÁMKA ve vzdálenosti cca 2 km od střediska Gajac je oblázková pláž 
Zrče, označována jako nejkrásnější pláž na Pagu. Kromě nádherného koupá-
ní pláž Zrče nabízí služby plážových 
restaurací, diskoték a sportovních 
atrakcí. Vratná kauce 100 EUR - platí 
se při příjezdu na recepci. Recepce je 
v provozu obvykle od 7:00 do 13:00 
a od 18:00 do 20:00 hod.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování, spo-
třebu vody a energie, používání ku-
chyňského vybavení, výměnu ložního 
prádla 1x týdně, závěrečný úklid, po-
bytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Pobyt se psem na vyžádání - 
8 EUR/den/pes - platba na místě.
NÁŠ TIP NA PĚKNÉ KOUPÁNÍ: 
Z okolních pláží je nejatraktivější 
pláž Zrće. Tato rozlehlá pláž z drob-
ných oblázků s pozvolným vstu-
pem do moře se pokládá za jed-
nu z nejpůvabnějších na Jadranu. Je 
navštěvována tisíci rekreanty i jako 
středisko zábavy a rekreačního sportu 
(viz Zábava). 

•   Doporučujeme pro 
rodiny s dětmi

•   Krásné koupání
•   Zábava na dosah

 

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

  Strava: bez stravy

  Nocí: 6 a více (nástupy denně)
 

  Auto

od 2 890 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA do 2 let
  bez lůžka a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-00273

•   Přímo na pláži
•   V blízkosti centra

 

 

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

  Strava: snídaně, polopenze

  Nocí: 2 a více (nástupy denně)
 

  Auto

od 6 590 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 6 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0329P

Family Hotel Pagus Apartmány Hostin

CHORVATSKO – ostrov Pag - Pag, Gajac

–10 % do 1. 4.–10 % do 31. 3.
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Hotel Zagreb a depandace Pinia Mobilní domky Alan

POLOHA příjemný hotel a jeho depandance ležící přímo na břehu moře, cca 350 
m od centra města.
VYBAVENÍ recepce, klimatizovaná restaurace, lobby bar, bar u bazénu, směnár-
na, výtah, parkoviště (za poplatek), živá hudba.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2 lůžkové pokoje, některé s možností až 3 přistý-
lek, vždy se sprchou a WC, TV, lednicí, WI-FI ZDARMA a balkonem. Pokoje označe-
né SU jsou prostornější a s výhledem na moře. Pokoje označené DEP-PINIA se na-
chází v depandanci, jsou orientované na mořskou stranu a mají francouzské okno 
nebo terasu.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu. K večeři neomeze-
ná konzumace místních točených nápojů (voda, pivo, víno, džus, cola). Služby ALL 
INCLUSIVE - plná penze formou bufetu včetně místních točených nápojů (pivo, ví-
no, brandy, vodka, džus, cola, fanta, voda, káva), zmrzliny a drobného občerstvení 
v baru mezi 11:00-21:00, místní točené 
nápoje (pivo, víno, voda, fanta) u bazé-
nu od 10:00 do 19:00. Stravování probí-
há v hotelu Zagreb.
PLÁŽ oblázková, betonová plata, cca 
100 m.
SPORT vnitřní a venkovní bazén, well-
ness - sauna, pára, fitness, herní sál s 
kulečníkovými stoly, stolní hokej a fot-
bal, animace pro děti a dospělé, mini-
golf, stolní tenis, tenisové kurty, hřiště 
pro míčové hry, vodní sporty dle míst-
ní nabídky.
POZNÁMKA pobytová taxa cca 1,4 
EUR/os./den - platí se na místě, parko-
viště cca 3 EUR/den - platí se na místě. 
Zájezdy do tohoto ubytovacího zařízení 
realizujeme ve spolupráci s CK AMICO 
TRAVEL, s.r.o.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování, po-
lopenzi/ALL INCLUSIVE na vybraný 
počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.

POLOHA mobilní domky se nachází v hustém borovém lese, cca 2 km od vstupu 
do Národního parku Paklenica.
VYBAVENÍ taverna.
UBYTOVÁNÍ klimatizované domky 4+2 Dalmacija (30 m2) - dvě 2lůžkové ložni-
ce (jedna s manželskou postelí 140 x 200 cm a druhá s dvěma oddělenými lůžky 
80 x 190 cm), denní místnost s rozkládací sedačkou ( 130 x 190 cm) vhodnou pro 
dvě děti do 12 let, 2 x sprcha a WC, vybavený kuchyň. kout, SAT TV, WI-FI ZDAR-
MA, terasa.
STRAVOVÁNÍ vlastní. 
PLÁŽ oblázková, betonová plata, cca 100 m, sprchy na pláži, lehátka na pláži za 
poplatek.
SPORT venkovní bazén před tavernou 
Batela, písčité hřiště pro minifotbal, hři-
ště pro plážový volejbal, dětské hřiště.
POZNÁMKA závěrečný úklid není za-
hrnut v ceně - poplatek cca 35 EUR/ 
domek, platí se na místě. Registrační 
poplatek - cca 1 EUR/os./pobyt se pla-
tí na místě. Možnost pobytu se psem na 
vyžádání a za poplatek. V rámci areálu 
kempu není možno na pláži koupat psy. 
Pláž pro psy se nachází cca 10-15 min. 
chůze od kempu.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vy-
braný počet nocí, spotřebu vody a ener-
gie, používání kuchyňského vybavení, 
výměnu ložního prádla 1x týdně, poby-
tovou taxu, registrační poplatek.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Na vyžádání: dětská postýlka - 
cca 6 EUR/den, pobyt se psem - cca 8 
EUR/den.

•  V blízko NP Paklenica
•  Doporučujeme  

pro rodiny s dětmi
•  Klidná lokalita

 

  Mobilní domky pro 6 os.

  Strava: bez stravy

  Nocí: 3 a více (nástupy So)

  Auto

od 1 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-00282

•  Přímo na pláži
•  Rodinné pokoje
• Výhodná cena

 

  Pokoje pro 2 až 4 os. 
+ dítě do 6 let bez lůžka

  Strava: polopenze, all inclusive

  Nocí: 2 a více (nástupy denně)
 

  Auto

od 5 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 13 let a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0283Z

CHORVATSKO – Karlobag /Starigrad Paklenica

–20 % do 31. 12.
–15 % do 31. 1.
–12 % do 28. 2.
–10 % do 31. 3.
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CHORVATSKO – Privlaka/ostrov Ugljan - Kukljica

Hotel Laguna

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. Le-
hátka a slunečníky na pláži (v omeze-
ném množství).
SPORT sauna, fitness ZDARMA, 
sportovní vyžití v blízkém středis-
ku Zaton.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně 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, 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 písčito- 
-oblázkové 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

POLOHA turistické středisko na zalesněném poloostrůvku, cca 1 km od Kukljice 
na ostrově Ugljan, v blízkosti Národního parku Kornati.
VYBAVENÍ v areálu - restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar, sejf, TV míst-
nost, taneční terasa, WI-FI na recepci, parkování ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ klimatizované apartmány - typ Apt. 2+1 A cca 32 m2 - jedna 2lůžko-
vá ložnice, denní místnost s rozkládacím gaučem (vhodným pro dítě do 12 let), typ 
Apt. 2+2 B (cca 40 m2) - jedna 2lůžková ložnice a denní místnost se 2 lůžky (roz-
kládací gauč), typ Apt. 2+2(+1) C (cca 50 m2) - dvě 2lůžkové ložnice, denní míst-
nost s rozkládacím gaučem. Každý apartmán má vybavený kuchyň. kout (mikro-
vlnná trouba), sprcha a WC, SAT TV, telefon, sejf, balkon nebo terasa. 
STRAVOVÁNÍ vlastní, s možností dokoupení snídaní nebo večeří formou bufetu.
PLÁŽ přírodní, oblázkovo-písčitá, cca 150 m, sprchy na pláži. 
SPORT tenisové kurty, stolní tenis, 
plážový volejbal, minigolf, hřiště pro 
míčové hry, vodní sporty dle místní na-
bídky, půjčovna jízdních kol.
POZNÁMKA pobytová taxa - cca 1,3 
EUR/os./den - platí se na místě.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na 
vybraný počet nocí, spotřebu vody 
a energie, používání kuchyňského vy-
bavení, 1x týdně výměnu ložního prádla 
a ručníků, závěrečný úklid.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu, snídaní: dítě do 3 let - ZDARMA, 
dítě od 3 do 12 let - 1 190 Kč/os./týden, 
osoba od 12 let - 1 890 Kč/os./týden, 
večeří: dítě do 3 let - ZDARMA, osoby 
od 3 let - 3 490 Kč/os./týden. Na vyžá-
dání pobyt se psem (do 20 kg) - cca 20 
EUR/den, platba na místě. Dětská po-
stýlka (pro dítě do 3 let) - ZDARMA.

•  Ubytování v zeleni
•  Klidné letovisko
•  Možnost dokoupení 

stravy

 

  Apartmány pro 3 až 5 os.

  Strava: bez stravy, možnost 
snídaní, večeří

  Nocí: 5 a více (nástupy denně)
 

  Auto

od 3 690 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA
  do 12 let napřistýlce

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-03291

Apartmány Holiday Park Zelena Punta
–20 % do 31. 12.
–15 % do 28. 2.
–10 % do 31. 3.
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POLOHA hotelový komplex Božava - hotel AGAVA (HR-0108A), hotel LAVANDA (HR-0108L) a hotel MIRTA (HR-
-0108R), se nachází v piniovém háji, v atraktivní oblasti na ostrově Dugi Otok, cca 100 m od centra městečka Boža-
va. 
VYBAVENÍ klimatizovaná centrální restaurace, aperitiv bar, směnárna, WI-FI na recepci ZDARMA, TV místnost, 
sejf v hotelu Lavanda na recepci za poplatek, terasa, v blízkosti - kavárna, pizzerie, lékař, parkoviště za poplatek.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje, s možností přistýlky a rodinné pokoje 2(+2) FAMILY - jedna 2lůžko-
vá ložnice, denní místnost s rozkládacím gaučem, vždy sprcha a WC, balkon (orientovaný na mořskou stranu), SAT 
TV, telefon, lednice, fén, sejf (jen v hotelu Agava).
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, plná penze - snídaně a večeře formou bufetu, obědy 
(výběr z menu, salátový bufet). Vždy k večeři a obědu ZDARMA: místní 
točené nápoje: víno, pivo, minerální voda, džus.
PLÁŽ oblázková, kamenitá, cca 30 m, 15 min. jízdy motorovým vláč-
kem od sousedního hotelu Maxim se nachází nádherná oblázkovo-písči-
tá pláž s plážovým barem zvaná SAKARUN. Vláček jezdí na pláž a zpět 
v pravidelných intervalech. Využití vláčku je za poplatek - cca 30 HRK/
os.
SPORT venkovní bazén se sladkou vodou, dětské hřiště, fitness, ma-
sáže, whirlpool, sauna, tenisové kurty, stolní tenis (vše za poplatek).
POZNÁMKA lehátka a slunečníky u bazénu ZDARMA (v omezeném 
množství). Hotel Agava, Lavanda a Mirta tvoří jeden společný komplex 
- BOŽAVA. Nárok na ubytování vzniká po 16 hod. Pobytová taxa cca 1,5 
EUR/os./den a parkování cca 1 EUR/den - platí se na místě.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování, polopenzi/plnou penzi na vybraný 
počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu. Na vyžádání: dětská postýlka - cca 7 EUR/den, pes - 
cca 10 EUR/den.

•  Nápoje v ceně
•  Ubytování v zeleni
• Klidná lokalita
•  V blízkosti vyhledá-

vané písčito-oblázko-
vé pláže Sakarun

 

  Pokoje pro 2 až 4 os.

  Strava: polopenze, plná penze

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)
 

  Auto

od 8 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 12 let a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0108A, HR-0108L,
HR-0108R

Hotely  Agava, Lavanda, Mirta
–10 % do 31. 3.

CHORVATSKO – ostrov Dugi Otok - Božava

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

Hotel LAVANDA
Hotel MIRTA

Hotel AGAVA
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CHORVATSKO – ostrov Ugljan - Ugljan/ostrov Vir - Vir

Hotel Villa Stari Dvor

POLOHA menší rodinný hotel se nachází v klidném místě, cca 800 m od 
městečka Ugljan.
VYBAVENÍ restaurace, aperitiv bar, WI-FI ZDARMA, terasa, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 1 - 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, WI-
-FI ZDARMA, telefonem, některé s balkonem, s možností přistýlky.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběrem ze 2 me-
nu.
PLÁŽ oblázková, betonová plata cca 100 m, písčitá cca 800 m, sprchy a le-
hátka na pláži za poplatek.
SPORT malý venkovní bazén se sladkou vodou, dětské hřiště, plážový volej-
bal, tenisové kurty, půjčovna kol.
POZNÁMKA pobytová taxa - cca 1,4 EUR/os./den - platí se na místě.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování a po-
lopenzi na vybraný počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Na vyžádání: malý pes (cca 10 
EUR/den) - platba na místě.
NÁŠ TIP NA VÝLET: Návštěvníci ost-
rova Ugljan mohou podniknout velmi 
zajímavý výlet k pevnosti sv. Micha-
la (tvrdjava Sveti Mihovil) stojící na 
265 m vysokém vrchu ve střední čás-
ti Ugljanu. Byla postavena Benátčany 
ve 13 stol. okolo někdejšího benedik-
tinského kláštera a kostela, ze kterých 
se však dochovaly pouze základy. Be-
nátčané odsud z výšky kontrolova-
li dění v Zadaru a v okolí, ale současně 
i na moři do značné vzdálenosti. Sku-
tečně je odsud celá severní Dalmácie 
jako na dlani. Pro výlet v letních měsí-
cích je vhodné zvolit čas po dešti, kdy 
se vzduch pročistí a dobrá viditelnost 
umožní výhled na vzdálenost mnoha 
desítek kilometrů.

POLOHA moderní apartmánové domy se nachází na kraji turistického letoviska 
Vir, cca 20 km od města Zadar.
VYBAVENÍ recepce, restaurace s kavárnou, v blízkosti supermarket, směnárna, 
bankomat.
UBYTOVÁNÍ prostorné moderní klimatizované apartmány: typ APT. 2+2(+2) - 
cca 70 m2- dvě 2lůžková ložnice, denní místnost se dvěmi lůžky (rozkládací gauč), 
typ APT. 6(+2) - cca 80 m2 - tři 2lůžkové ložnice, denní místnost s jídelnou a se 2 
lůžky (rozkládací gauč), s možností přistýlky, vždy vybavený kuchyň. kout (rychlo-
varná konvice, toustovač, kávovar, myčka na nádobí, lednička s mrazničkou, elek-
trická trouba, koupelna se sprchou a WC, SAT TV, balkon nebo terasa s jídelním 
stolem a posezením, s přímým pohledem na moře, WI-FI ZDARMA.
STRAVOVÁNÍ vlastní.
PLÁŽ oblázková cca 10m, vhodná 
pro děti.
SPORT využití dle místní nabídky, 
možnost zapůjčení jízdních kol, kajaků - 
ZDARMA, za poplatek vodních skútrů.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na 
vybraný počet nocí, spotřebu vo-
dy a energie, používání kuchyňské-
ho vybavení, výměnu ložního prádla 
1x týdně, závěrečný úklid, parkování, 
lehátka a slunečníky na pláži, poby-
tovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.

•  Doporučujeme  
pro rodiny s dětmi

•  Klidné prostředí
•  Krásné koupání
•  Rodinná atmosféra

 

  Apartmány pro 4 až 8 os.

  Strava: bez stravy

  Nocí: 5 a více (nástupy denně)
 

  Auto

od 3 290 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  i dospělá osoba 

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-03381

Beach Resort Vir
–20 % do 31. 1.
–15 % do 28. 2.
–10 % do 31. 3.

•  Klidné prostředí
•  Rodinná atmosféra

 

  Pokoje pro 1 až 3 os. 
+ dítě do 12 let bez lůžka

  Strava: polopenze

  Nocí: 2 a více (nástupy denně)
 

  Auto

od 8 790 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 12 let a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0254Z
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Mobilní domky a glamping Zaton

CHORVATSKO – ostrov Vir - Vir/Zaton

POLOHA mobilní domky a glamping stany v areálu kempu Zaton, cca 15 km 
od Zadaru. Areál je oceňován jako nejlepší chorvatský kemp.
VYBAVENÍ restaurace, aperitiv bar, pizzerie, směnárna, sejf, taneční terasa, 
market, zábavní centrum s živou hudbou, parkoviště ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ klimatizované domky - typ 4(+2) COMFORT - cca 32 m2 - 2lůž-
ková ložnice s francouzským lůžkem, pokoj se 2 lůžky, typ 5(+2) SUPERIOR - 
cca 34,4 m2 - 2lůžková ložnice, pokoj se dvěma lůžky a jednou patrovou poste-
lí, typ 6(+1) PREMIUM - cca 34 m2 - 2lůžková ložnice, a dva pokoje se 2 lůžky, 
denní místnost s rozkládacím gaučem, vybavený kuchyňský kout (lednička, ká-
vovar, mikrovlnka), sprcha a WC (typ PREM a SUP 2 x), SAT TV, terasa; GLAM-
PING STANY - 4(+1) - nové luxusní stany s dřevěnou podsadou v Safari stylu 
- cca 42 m2 - 2lůžková ložnice, pokoj s patrovou postelí a lůžkem, vždy den-
ní místnost s vybaveným kuchyňským koutem (lednička, kávovar, mikrovlnka), 
SAT TV, sprcha a WC, terasa. Součástí vybavení je ložní prádlo a ručníky.
STRAVOVÁNÍ vlastní, s možností dokoupení polopenze - snídaně a veče-
ře formou bufetu, k večeři ZDARMA 
místní točené nápoje - pivo, víno, vo-
da, džus).
PLÁŽ 2 km dlouhá, oblázkovo-písči-
tá, cca 300 - 800 m.
SPORT venkovní bazén se sladkou 
vodou, dětský bazén, fitness, aero-
bic, tenisové kurty, stolní tenis, mi-
nigolf, billiard, hřiště pro míčové hry, 
plážový volejbal, animace, masáže, 
potápění, tobogán, jumping centrum, 
vodní sporty, jízdárna, lehátka a slu-
nečníky u bazénu za poplatek.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE závěreč-
ný úklid hosté provádějí sami, mož-
nost dokoupení na místě za poplatek 
40 EUR/domek.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na 
vybraný počet nocí, spotřebu vody 
a energie, používání kuchyňského vy-
bavení, výměnu ložního prádla 1x týd-
ně, pobytovou taxu, přihlašovací po-
platek.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu, ceny za doplatky za stravu na 
ckvt. czNa vyžádání: dětská postýlka 
po dítě do 3 let (za poplatek 6 EUR/
den), pes pouze u MH COMFORT (za 
poplatek 14 EUR/den).

•  Moderní resort

 

  Mobilní domky pro 2 až 7 os.  
Glamping pro 2 až 5 os.

  Strava: bez stravy, polopenze

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (Út, Čt, So)
  Auto

od 2 790 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  i dospělá osoba

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-00293

Vybrané apartmány Vir

POLOHA soukromé apartmány v městečku Vir.
VYBAVENÍ v blízkosti restaurace, obchod, směnárna.
UBYTOVÁNÍ klimatizované apartmány - typ STUDIO 2(+0) - místnost se 
2 lůžky, typ APT. 2+1 a 2+2 - 2lůžková ložnice, denní místnost s rozkláda-
cím gaučem, APT. 4(+1) - dvě 2lůžkové ložnice a denní místnost s rozkláda-
cím gaučem, typ APT. 6(+1) - tři 2lůžkové ložnice a denní místnost s rozklá-
dacím gaučem, vždy vybavený kuchyňský kout, sprcha a WC, SAT TV, balkon 
nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ vlastní.
PLÁŽ přírodní kamenitá, oblázková 50-450 m.
SPORT dle místní nabídky.
POZNÁMKA jedno parkovací místo ZDARMA.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, spotřebu vody a energie, 
používání kuchyňského vybavení, vý-
měnu ložního prádla 1x týdně, poby-
tovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovní 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Na vyžádání: pes (cca 7 EUR/
den), dětská postýlka (cca 7 EUR/
den) - platí se na místě.
NÁŠ TIP NA VÝLET: Muzeum soli v Ni-
nu. Ninské saliny (Ninska solana) se 
rozkládají v ninské laguně na plo-
še přes 55 hektarů, východně od his-
torického centra Ninu. Tradice těžby 
soli sahá až do římské doby. A sůl se 
z mořské vody získává i dnes praktic-
ky stejným způsobem jako za Římanů, 
pře dvěma tisíci lety. Expozice nabízí 
pohled do historie těžby a zpracování 
soli. Mezi vystavenými předměty mu-
zea jsou tradiční zařízení a nástroje, 
které se v procesu získávání a úpravy 
soli používaly, např. vozíky z vláčku, 
který sloužil na svážení soli, nádoby, 
váhy apod. Dochovaly se i pozůstat-
ky kamenného stavidla z římské doby, 
které sloužilo k usměrňování proudění 
mořské vody do odpařovacích bazénů. 
Lze si tu prohlédnout vzorky soli z jed-
notlivých etap zpracování…

•  Oblíbené letovisko

 

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

  Strava: bez stravy

  Nocí: 2 a více (nástupy denně)
 

  Auto

od 2 390 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 2 let a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-01951
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POLOHA jednopatrové řadové domky postavené v typickém dalmatském stylu, v piniovém háji, cca 15 km 
od Zadaru.
VYBAVENÍ restaurace, aperitiv bar, pizzerie, WI-FI, směnárna, sejf, taneční terasa, market, zábavní centrum 
s živou hudbou, parkoviště ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ APARTMÁNY *** (HR-00291) - klimatizované apartmány - typ STUDIO 2(+0) a typ STUDIO 
3(+0) - přízemní studia - cca 20 m2 - obývací pokoj s pohovkou pro dvě osoby s možností dalšího rozkláda-
cího gauče pro 1 osobu, typ APT. 4(+0) - cca 29 m2 - 2lůžková ložnice, denní místnost se 2 lůžky (rozkláda-
cí gauč ), typ APT. 5(+0)  - cca 35 m2 - dvě 2lůžkové ložnice, denní místnost s 1 lůžkem (rozkládací gauč), 
vždy vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC, SAT TV, kávovar, telefon, fén, sejf, balkon nebo terasa. APARTMÁ-
NY **** (HR-00292) - moderně zařízené klimatizované apartmány typ STUDIO 2(+1) N - cca 25 m2 - jedna 
místnost se rozlůádací pohovkou pro dvě osoby, s možností přistýlky, typ APT. 4(+0) N - cca 36 m2 - 2lůž-
ková ložnice, denní místnost se 2 lůžky (rozkládací gauč), typ APT. 5+1 N - cca 58 m2 - dvě 2lůžkové ložnice, 
denní místnost s 1-2 lůžky (rozkládací gauč), apartmán má dvě koupelny. Vždy vybavený kuchyň. kout, spr-
cha a WC, SAT TV, telefon, kávovar, mikrovlnná trouba, fén, sejf, přípojka na internet, balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ vlastní, s možností dokoupení polopenze (snídaně 
a večeře formou bufetu, k večeři ZDARMA místní točené nápoje - pi-
vo, víno, voda, džus).
PLÁŽ 2 km dlouhá, oblázkovo-písčitá, cca 100-300 m.
SPORT venkovní bazén se sladkou vodou, dětský bazén, fitness, 
aerobic, 12 tenisových kurtů, stolní tenis, minigolf, golf, billiard, hři-
ště pro míčové hry, hřiště pro děti, plážový volejbal, animace, masá-
že, potápění, tobogán, jumping centrum, vodní sporty, jízdárna, půj-
čovna kol, marina pro lodě, vodní sporty dle místní nabídky. Lehátka 
a slunečníky u bazénu za poplatek.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE cca 500 m od střediska se nachází velmi 
populární diskotéka Saturnus. Závěrečný úklid hosté provádějí sa-
mi, možnost dokoupení na místě za poplatek 40 EUR/apartmán.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, spotřebu vody 
a energie, používání kuchyňského vybavení, výměnu ložního prádla 1x 
týdně, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu, polopenze: dítě do 5 let - ZDARMA, dítě od 5 do 12 let 
v období: do 30.5. a od 12.9. - ZDARMA, 30.5.-12.9. - 2 590 Kč/os./
týden, osoba od 12 let v období: do 30.5. a od 12.9. - 4 390 Kč/os./
týden, 30.5.-12.9. - 4 990 Kč/os./týden. Na vyžádání: dětská postýl-
ka po dítě do 3 let (31.5.-12.9. za poplatek 6 EUR/den, ostatní termí-
ny ZDARMA), pes za poplatek cca 14 EUR/den - platí se na místě.

Apartmány Zaton Holiday Resort /  
CHORVATSKO – Zaton

•  Oblíbený resort
•  Rezervujte včas

 

  Apartmány pro 2 až 6 os.  
+ dítě do3 let bez lůžka

  Strava: bez stravy. polopenze

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (Út, Čt, So)
  Auto

od 3 190 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 3 let bez lůžka

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-00291, HR-00292
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CHORVATSKO – Petrčane

Hotel Pinija

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, tele-
fonem, ledničkou, fénem, sejfem, WI-FI ZDARMA, s možností přistýlky. Pokoj 
2+2 - prostornější 2lůžkový pokoj s rozkládacím gaučem, vhodným jako při-
stýlka pro 2 osoby. Pokoje typu PREMIUM - moderní, rekonstruované. Pokoje 
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, betono-
vá 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 pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování, snída-
ni /polopenzi/plnou penzi na vybra-
ný 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)
 

  Letadlo: Praha (Út, Čt, So)
  Auto

od 9 290 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 12 let a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0031P

Apartmány Sunnyside

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 příze-
mí 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 pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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 polopenze - více na 
www.ckvt.cz.

•  Přímo u pláže

 

    Apartmány pro 2 až 5 os.

  Strava: bez stravy, snídaně, 
polopenze

  Nocí: 1 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (Út, Čt, So)
  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.

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

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

CHORVATSKO – Petrčane/Zadar

POLOHA hotel skládající ze 2 samostatných budov, v části Borik, cca 3,5 km 
od historického centra Zadaru. 
VYBAVENÍ restaurace, aperitiv bar, směnárna, výtah, sejf, WI-FI, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 1-2lůžkové pokoje, se sprchou a WC, SAT TV, tele-
fonem, WI-FI, některé 2lůžkové pokoje s možností třetího lůžka ve formě při-
stýlky nebo pevného lůžka. Pokoj 2+2 - dva 2lůžkové pokoje propojené dvěř-
mi. Většina pokojů s balkónem - balkón není garantován.
STRAVOVÁNÍ ALL INCLUSIVE - sní-
daně, oběd, večeře formou bufetu, od 
10:00 do 22:00 místní točené nápo-
je - pivo, víno, voda, džus, káva, čaj na 
ALL INCLUSIVE baru.
PLÁŽ 1,5 km dlouhá písčito-oblázko-
vá pláž, cca 50 m, sprchy na pláži.
SPORT venkovní bazén se sladkou 
vodou, plážový volejbal, stolní tenis, 
tenisové kurty, hřiště pro míčové hry, 
animace pro děti i dospělé. Za popla-
tek možno využívat vybavení hotelu 
CLUB FUNIMATION BORIK - fitness, 
wellness centrum - sauny, masáže, 
whirlpool.
POZNÁMKA parkování ZDARMA, le-
hátka a slunečníky u bazénu ZDAR-
MA (v omezeném množství). Pobyto-
vá taxa cca 1,34 EUR/os./den - platí 
se na místě.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování, ALL 
INCLUSIVE na vybraný počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu.

•  Výhodná cena
•  Animace pro děti  

i dospělé
•  Bohaté sportovní 

vyžití
•  Přímo u pláže  

a přitom jen 3,5 km 
od centra Zadaru

 

  Pokoje pro 1 až 4 os.

  Strava: All inclusive

  Nocí: 1 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (Út, Čt, So)
  Auto

od 6 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 6 let a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0032D

POLOHA moderní hotelový komplex leží cca 1 km od centra Petrčane.
VYBAVENÍ restaurace, aperitiv bar, kadeřnický salón, internetový koutek, výtah, 
směnárna, WI-FI ZDARMA, parkovišt za poplatek cca 9,5 EUR/den). 
UBYTOVÁNÍ klimatizované pokoje, typ 2(+2) FAMILY SUPERIOR - 33-37 m2 - 
2lůžková ložnice s obývací částí, pokoj se 2 lůžky (velikost 180x80 cm), typ 2(+3) 
FAMILY SUITE - 43 m2 - 2lůžková ložnice, pokoj se 2 lůžky (velikost 180x80 cm) 
a denní místnost s rozkládacím gaučem pro dítě do 6 let (140 x 145 cm), vždy se 
sprchou nebo vanou a WC, SAT TV, minibarem (naplnění minibaru na vyžádání za 
poplatek), telefonem, fénem, sejfem, balkonem. Pokoje SUITE mají dvě koupelny. 
STRAVOVÁNÍ plná penze formou bu-
fetu, točené nealkoholické nápoje, pivo, 
víno k obědům a večeřím. Pro děti jsou 
v dětském klubu FANKY LAND k dispo-
zici točené nápoje po celý den (10:00-
18:00). V restauraci je část vybavena 
pro děti a maminky - mikrovlnná trou-
ba, ohřívač lahví. 
PLÁŽ oblázková, kamenitá, cca 150 m, 
sprchy na pláži. 
SPORT bazénový, wellness a vodní 
svět o rozloze 2 000 m2 - 1 vnitřní ba-
zén a 3 venkovní bazény s velkou vod-
ní skluzavkou, divokou řekou, wellness 
zóna s finskou saunou a parní lázní, re-
laxační místnost, wellness zahrada, 
masáže, kosmetika, solárium, fitness, 
jóga, pilates, aquagymnastika, venkov-
ní a vnitřní areál pro dětské hry FANKY 
LAND, hřiště na plážový volejbal, ani-
mace, potápěčské centrum, půjčovna 
jízdních kol, vodní sporty.
POZNÁMKA pobytová taxa cca 1,34 
EUR/os./den - platí se na místě. Klienti 
mají k dispozici župan, papuče a ručník 
na bazén. Možnost zajištění hlídání dětí 
za poplatek. Hotel disponuje pokoji při-
způsobenými pro vozíčkáře - dostup-
nost vždy na vyžádání.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování, plnou 
penzi na vybraný počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu.

•  Doporučujeme 
pro náročné

•  Zábava na dosah

 

 

 Pokoje pro 2 až 5 os.

  Strava: plná penze

  Nocí: 1 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (Út, Čt, So)
  Auto

od 14 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 6 let a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-00173O

Falkensteiner Family hotel Diadora 
–10 % do 15. 2.

 
Platí pro vybrané termíny pobytů

–20 % do 28. 2.
 

Platí pro vybrané termíny pobytů
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CHORVATSKO – Zadar

Hotel Club Funimation Borik

POLOHA rekonstruovaný hotel je součástí hotelového komplexu Borik, cca 
3,5 km od centra Zadaru.
VYBAVENÍ klimatizovaná restaurace, aperitiv bar, směnárna, prodejna suve-
nýrů, výtah, WI-FI ZDARMA, dětský koutek, terasa.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje s francouzskou postelí, typ 2+2 
Family Standard - cca 25-29 m2, navíc s rozkládacím gaučem nebo patrovou po-
stelí pro 2 děti do 12 let, typ 2+2 Family Comfort - cca 25-27 m2, navíc s rozklá-
dacím lůžkem (nebo gaučem) pro 2 děti do 18 let (možnost oddělit závěsem), typ 
2+2 Family Standard XL - cca 40-44 m2, navíc s patrovou postlí pro 2 děti do 12 
let, oddělené posuvnými dveřmi, typ 2+2 Family Superior - cca 33 m2, navíc den-
ní místnost s rozkládacím lůžkem pro 2 děti do 18 let, oddělené dveřmi, typ 2+3 
Suite Standard - cca 46 m2, má navíc denní místnost s 1 přistýlkou (rozkládací 
gauč) pro dítě do 18 let a odděleným výklenkem s patrovou postelí vhodnou pro 
2 děti do 12 let. Vždy se sprchou a WC, SAT TV, WI-FI ZDARMA, telefonem, mini-
barem, sejfem, fénem. Pokoje s označením B nebo BM jsou s balkonem, ostatní - 
balkon na vyžádání. Pokoje typu Stan-
dard nejsou renovovány.
STRAVOVÁNÍ služby ALL INCLU-
SIVE - plná penze formou bufetu, 
cooking show, odpolední občerstvení, 
půlnoční občerstvení, místní alkoho-
lické a nealkoholické nápoje od 8:00 
do 24:00 ve Tramontana baru a od 
11:00 do 24:00 ve Snack baru.
PLÁŽ písčito-oblázková, cca 100 m. 
SPORT vnitřní a venkovní bazén se 
sladkou vodou, dětský bazén, tobo-
gán, tenisové kurty za poplatek, stol-
ní tenis, volejbalové hřiště na pláži, 
fitness, animace, vodní sporty. Well-
ness centrum - whirlpool, sauna (par-
ní, bio, finská), relaxační místnost. 
Masáže a solárium za poplatek.
POZNÁMKA lehátka a slunečníky 
u bazénu - ZDARMA (pouze omezené 
množství). Parkování ZDARMA. Poby-
tová taxa cca 1,34 EUR/os./den - pla-
tí se na místě. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování, služ-
by ALL INCLUSIVE na vybraný po-
čet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu.

•  Rodinné pokoje
•  Pro náročné

 

  Pokoje pro 2 až 5 os.

  Strava: All inclusive

  Nocí: 1 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (Út, Čt, So)
  Auto

od 11 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 6 let a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0032F

POLOHA nově zcela renovovaný kemp se nachází v blízkosti hotelů Borik a Fal-
kensteiner Funimation, cca 3,5 km od centra města Zadar.
VYBAVENÍ restaurace á la carté, bar u bazénu, pekárna, market, rychlé ob-
čerstvení, WI-FI ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ moderní klimatizované domky - typ 2(+1) - cca 30 m2 - 2lůž-
ková ložnice s francouzským lůžkem a denní místnost s rozkládacím gaučem 
(190 x 70 cm), se sprchou a WC, vybavený kuchyňský kout (lednička, kávovar, 
mikrovlnka, myčka), SAT TV, terasa, WI-FI. Typ 4(+1) - cca 40 m2 - 2lůžková 
ložnice, pokoj se 2 oddělenými lůžky, denní místnost s rozkládacím gaučem 
(190 x70 cm), vybavený kuchyň. kout, (lednička, kávovar, mikrovlnka, myč-
ka), 2x spr cha a WC, SAT TV, terasa, WI-FI. Typ 6(+1) - cca 40 m2 - dvě 2lůžko-
vé ložnice, jeden pokoj se 2 oddělenými lůžky, denní místnost s rozkládacím 
gaučem (190 x 70 cm), vybavený ku-
chyňský kout (lednička, kávovar, mik-
rovlnka, myčka), 3x sprcha a WC, SAT 
TV, terasa, WI-FI. GLAMPING STANY 
- nové luxusní stany - typ 2(+0), cca 
23 m2 - 2lůžková ložnice (bez ku-
chyňského koutu), typ 6(+0) - dvou-
patrový stan, cca 50 m2 - jedna 2lůž-
ková ložnice, pokoj se 2 oddělenými 
lůžky v patře, oddělený prostor s lůž-
kem pro dvě děti do 12 let, denní 
místnost s vybaveným kuchyňským 
koutem (lednička, kávovar, mikrovln-
ka, myčka), SAT TV, WI-FI.
STRAVOVÁNÍ vlastní.
PLÁŽ písčito-oblázková, cca 50 m, 
vhodná pro děti.
SPORT venkovní bazény, odděle-
ný dětský bazén se 2 tobogány, dět-
ské hřiště, animace pro děti od 3 do 
12 let.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na 
vybraný počet nocí, spotřebu vo-
dy a energie, používání kuchyňského 
vybavení, výměnu ložního prádla 1x 
týdně, výměnu ručníků 3x týdně.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu. Na vyžádání: pes cca 6 
EUR/den - platba na místě.

Falkensteiner mobilní domky Zadar
–20 % do 15. 2.

•  Doporučujeme 
pro náročné

• Rezervujte včas

 

  Mobilní domky pro 2 až 7 os. 
Glamping pro 2 až 6 os.

  Strava: bez stravy

  Nocí: 2 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (Út, Čt, So)
  Auto

od 2 890 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  i dospělá osoba 

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-00321

–20 % do 15. 2.
 

Platí pro vybrané termíny pobytů
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Resort  Pine Beach Pakoštane

CHORVATSKO – Pakoštane/Biograd na Moru

POLOHA areál o rozloze 18 ha se 480 rákosovými bungalovy uprostřed boro-
vicového lesa, cca 1 km od Pakoštane.
VYBAVENÍ recepce, centrální restaurace, bar, kavárna, internetový koutek, 
WI-FI na recepci ZDARMA, obchod, směnárna, sejf na recepci za poplatek (cca 
1 EUR/den), parkoviště (mimo areál). Zavazadla jsou k bungalovům dopravová-
ny golfovými vozíky. 
UBYTOVÁNÍ jednoduché rákosové bungalovy (chýše) v polynéském stylu pro 
2-5 osob. Typ A2(+0) - dvoulůžkový bungalov, typ B3(+0) - 3lůžkový bunga-
lov, typ C4(+0) jsou dva 2lůžkové bungalovy vedle sebe, typ C5(+0) je velký 
bungalov předělený přepážkou na dvě místnosti - v jedné manželská postel, ve 
druhé 3 lůžka. Označení M - bungalov v první řadě od moře. V bungalovech ne-
ní zavedena elektřina, na podlaze je dlažba, skříně jsou otevřené. V areálu se 
nachází 8 společných sociálních zařízení (sprchy, WC, umyvadla). K zapůjčení 
jsou sítě proti hmyzu. Ložní prádlo je součástí vybavení.
STRAVOVÁNÍ ALL INCLUSIVE Light- snídaně, oběd a večeře formou bufetu. 
Po dobu podávání stravy místní toče-
né nápoje - pivo, víno, voda, džus. Od-
polední snack (ovoce, pizza, nealko-
holické nápoje) v restauraci.
PLÁŽ písčitá, přírodní cca 10-200 m.
SPORT fitness, lukostřelba, vodní 
sporty, vodní park, aerobic, aquaaero-
bic, pilates, animace pro děti i dospělé, 
dětské hřiště, masáže, půjčovna kol.
POZNÁMKA ALL INCLUSIVE Light-
dále zahrnuje: parkování, lehátka na 
pláži v omezeném množství, animace, 
zapůjčení kajaku, tenis, stolní tenis, 
minigolf, volejbal, kuželky, horolezec-
ká stěna, adrenalinový park, hřiště pro 
míčové hry, lukostřelbu. Součástí vy-
bavení bungalovů nejsou ručníky. Do-
poručujeme svítilnu.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vy-
braný počet nocí, služby ALL INCLU-
SIVE Light, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu. 

• V souznění s přírodou

 

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

  Strava: all inclusive light

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (Út, Čt, So)
  Auto

od 6 490 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 7 let a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0232P

Mediterranean Village San Antonio

POLOHA komplex nacházející se v borovicovém háji Soline, cca 700 m jižně 
od Biogradu na Moru.
VYBAVENÍ restaurace, bar u bazénu, terasa, sejf na recepci, WI-FI ZDARMA, 
parkoviště, ve městě - bary, kavárny, směnárna, obchod.
UBYTOVÁNÍ přízemní klimatizované kamenné domečky - 2 až 4lůžkové po-
koje, některé s možností přistýlky. Pokoj typ 4(+2) - ložnice s manželským 
lůžkem a dvěmi samostatnými lůžky a pokoj se dvěmi lůžky, vždy se sprchou 
a WC, TV, telefonem, minibarem, WI-FI.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu.
PLÁŽ oblázková, cca 150 - 400 m.
SPORT venkovní bazén se sladkou vodou, půjčovna kol, v blízkosti tenisové 
kurty a vodní sporty dle místní nabídky.
POZNÁMKA pobytová taxa cca 1,5 EUR/os./den - platí se na místě. Parková-
ní za poplatek cca 10 EUR/den - platí se na místě.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování a po-
lopenzi na vybraný počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Na vyžádání dětská postýlka 
cca 7 EUR/den - platba na místě.

•  Ubytování v zeleni

 

    Pokoje  pro 2 až 6 os. 

  Strava: polopenze

  Nocí: 3 a více (nástupy So)

  Letadlo: Praha (Út, Čt, So)
  Auto

od 11 490 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 4 let a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0236M

–15 % do 28. 2.
–10 % do 31. 3.
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Hotel Kornati , Ilirija , Adriatic

POLOHA moderní hotel cca 50 m od centra města Biogradu na Moru.
VYBAVENÍ v areálu - restaurace, kavárna, směnárna, sejf, TV míst-
nost, výtah, terasa, WI-FI v lobby baru a internetový koutek ZDAR-
MA, parkoviště za poplatek. Společenské místnosti jsou klimatizo-
vané.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT 
TV, telefonem, sejfem, fénem, WI-FI a minibarem, některé s možnos-
tí přistýlky (200 x 75 cm). Pokoje PREMIUM mají navíc přímý výhled 
na moře, župany, papuče. 
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, mož-
nost dokoupení obědů formou bufetu.
PLÁŽ oblázková, betonová plata, cca 50-150 m, písečná pláž So-
line, cca 400-500 m.
SPORT tenisové kurty, stolní tenis, hřiště pro míčové hry, minigolf, 
aerobic, 15.6.-15.9. animace a bezplatné hlídání dětí 3-10 let (pro dě-
ti - hřiště, turnaje, kino, večerní show, mini disco), vodní sporty, škola 
plavání. Klienti mohou bezplatně využívat wellness centra v hotelu 
Ilirija (sauna, whirlpool, fitness, relax zóna) a vyhřívaný venkovní ba-
zén se sladkou vodou v hotelu Adriatic. 
POZNÁMKA pobytová taxa se platí na místě - cca 1,35 EUR/os./
den. Poplatek za parkování cca 6 EUR/den - platí se na místě. Bio-
grad na Moru je ideálním výchozím místem pro výlet lodí do Národ-
ního parku Kornati. Možnost kotvení lodí do velikosti 8,5 m v blízkos-
ti hotelu za poplatek. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování, polopenzi na vybraný počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovní pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu, obědů - 3 590 Kč/os./týden. Na vyžádání - pes (20 EUR/
den), dětská postýlka (cca 8 EUR/den) - platí se na místě.cca 
NAPSALI NÁM: Hotel Ilirija - velmi pěkný hotel, odpovídá 4 hvězdám. 
Poloha také skvělá blízko do centra i na pláž. Výborné chutné jídlo. 
Nemám co vytknout. K. J. Praha

•  Animace pro děti včet-
ně služby hlídání dětí

•  Bohaté sportovní 
vyžití

•  Výhodné slevy  
pro děti 

•  V blízkosti města  
i pláže

•  Písečná pláž
•  Výhodná poloha k  

výletům do NP Kornati

 

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

  Strava: polopenze, plná penze

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)

  Letadlo: Praha (Út, Čt, So), 
Ostrava (So)

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 9 290 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 7 let a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz HR-0036K,
HR-0036I, HR-0036A

CHORVATSKO – Biograd na Moru

–15 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.

  V této lokalitě nabízíme také:  
Mediterranean Village San Antonio. 
Více informací na ckvt.cz
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CHORVATSKO – Biograd na Moru/Sv. Filip i Jakov

Vila JelenaMobilní domky Mediteran Kemp Ljutić  

POLOHA vila nacházející se v blízkosti penzionu Pikolo, cca 600 m od centra 
města Sv. Filip i Jakov.
VYBAVENÍ v blízkosti market, možnost využívání grilu, terasa, zajištěné par-
kování do 150 m od objektu (za poplatek), WI-FI ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ klimatizované apartmány - typ STUDIO 2(+0) - 2lůžkový po-
koj a vybavený kuchyň. kout, typ STUDIO 3(+0) - 3lůžkový pokoj a vybavený 
kuchyň. kout, vždy sprcha a WC, SAT TV, balkon. Typ APT. 5(+0) - jeden 2lůž-
kový pokoj s vybaveným kuchyň. koutem, sprchou a WC, jeden 3lůžkový po-
koj, na chodbě prostorná denní místnost se SAT TV a balkonem, volně přístup-
ná. Klienti ubytování v APT. 5(+0) 
mají pro sebe celé patro objektu. Typ 
APT. 6-8(+0) - čtyři 2lůžkové poko-
je, oddělená prostorná kuchyně s vy-
baveným kuchyň. koutem, dvě kou-
pelny a WC, pračka, denní místnost 
s TV, balkon, apartmán se nachází ve 
2. patře.
STRAVOVÁNÍ vlastní, s možností do-
koupení polopenze a obědů v restau-
raci Pikolo: snídaně formou bufetu, 
obědy nebo večere výběrem z menu.
PLÁŽ oblázková, betonová plata, cca 
150 m, vhodná pro děti.
SPORT plážový volejbal, vodní spor-
ty dle místní nabídky.
POZNÁMKA pobytová taxa - cca 1,5 
EUR/os./den a poplatek za parkování 
cca 4 EUR/den - platí se na místě.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na 
vybraný počet nocí, spotřebu vo-
dy a energie, používání kuchyňského 
vybavení na vybraný počet nocí, vý-
měnu ložního prádla 1x týdně, závě-
rečný úklid.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu, polopenze 2 990 Kč/os./týden, 
obědů 1 790 Kč/os./týden.

•  Oblíbené ubytování
• Výhodná cena

  Studia pro 2 až 3 os. a 
Apartmány pro 2 až 6 os. 
 + dítě do 4 let bez lůžka

  Strava: bez stravy, 
možnost polopenze

  Nocí: 7 a více (nástupy So)
 

  Letadlo: Praha (Út, Čt, So), 
Ostrava (So)

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 2 590 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 4 let

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-01871

–10 % do 31. 12.

POLOHA mobilní domky se nachází v rodinném kempu Ljutić, cca 1,5 km od měs-
ta Biograd na Moru.
VYBAVENÍ parkoviště, dětské hřiště, v blízkosti market, pekárna, bankomat, 
v nedalekém Biogradu na Moru - restaurace, bary, kavárny.
UBYTOVÁNÍ moderní klimatizované domky pro 4-6 osob - mobilní domek 
32 m2 se zastřešenou terasou 20 m2, se 2 ložnicemi, 2 koupelnami a denní míst-
ností s rozkládacím gaučem, sprchou a WC, fénem, LCD TV, WI-FI ZDARMA, vyba-
veným kuchyňským koutem (kávovar, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice). 
Mobilní domky označené SW jsou umís-
těny blíže moře s pohledem na moře.
STRAVOVÁNÍ vlastní.
PLÁŽ oblázková, cca 50-200 m.
SPORT vyžití dle místní nabídky.
POZNÁMKA pobytová taxa cca 1,5 
EUR/os./den, přihlašovací poplatek cca 
1,5 EUR/os./pobyt, povinný závěreč-
ný úklid 40 EUR/domek - platí se na 
recepci.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na 
vybraný počet nocí, spotřebu vo-
dy a energie, používání kuchyňského 
vybavení, ložní prádlo a ručníky.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovní 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Na vyžádání: pobyt se psem 
cca 5 EUR/den - platí se na místě.

•  Doporučujeme pro 
rodiny s dětmi

•  Ideální poloha  
k výletům do okolí

•  Moderní ubytování
•  Blízko pláže

 

 Mobilní domky pro 2 až 6 os.

  Strava: bez stravy

  Nocí: 2 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (Út, Čt, So)
  Auto

od 2 590 Kč
os. /autem /7 nocí

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-02703
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CHORVATSKO – Sv. Filip  i Jakov

Apartmány a Penzion Pikolo

POLOHA penzion a apartmány jsou ideálním místem ke strávení pří-
jemné rodinné dovolené, cca 500 m od centra města Sv. Filip i Jakov. 
VYBAVENÍ vlastní parkoviště ZDARMA (apartmány 2 EUR/den), 
v blízkosti market, restaurace. 
UBYTOVÁNÍ PENZION - (HR-0199P) - klimatizované, prostorné, 
jednoduše vybavené 2lůžkové pokoje, některé s možností přistýl-
ky (vhodné pro děti do 14 let), vždy se sprchou a WC, SAT TV, WI-FI 
ZDARMA, lednicí, balkonem. Pokoj 2(+2) - 2lůžkový pokoj s mož-
ností přistýlky a oddělený 1lůžkový pokoj. Ve 2. patře se nachází ma-
lý společný kuchyň. kout. APARTMÁNY (HR-03021) - klimatizované 
apartmány, typ Apt. 4(+0) a Apt. 4+1 - dvě 2lůžkové ložnice a denní 
místnost s možností přistýlky (rozkládací gauč), vždy vybavený ku-
chyňský kout, sprcha, WC, SAT TV, balkon nebo terasa. Apartmány se 
nacházejí v samostatné budově vedle penzionu Pikolo. 
STRAVOVÁNÍ PENZION - polopenze - snídaně formou bufetu, veče-
ře výběrem z menu, plná penze - snídaně formou bufetu, obědy a ve-
čeře výběrem z menu.  APARTMÁNY - vlastní. 
PLÁŽ oblázková, betonová plata cca 150 m, vhodná pro děti. 
SPORT plážový volejbal, vodní sporty dle místní nabídky. 
POZNÁMKA PENZION - pobytová taxa - cca 1,35 EUR/os./den - pla-
tí se na místě.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE PENZION - 7x ubytování, 7x polopenzi/plnou 
penzi. APARTMÁNY - 7x ubytování, spotřebu vody a energie, používá-
ní kuchyňského vybavení, výměnu ložního prádla 1x týdně, závěrečný 
úklid, pobytovou taxu. 
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.
NAPSALI NÁM: Minulý týden jsme se s manželkou vrátili z dovole-
né, kde jsme byli ubytováni v příjemném penzionu Pikolo ve Sv.Fili-
pu a Jakovu. Penzion sám o sobě je velmi útulný, pokoje hezky zaří-
zené, čisté. Majitel penzionu zde vaří, jídlo bylo velmi chutné, dalo se 
z čeho vybírat. Koupaní je zde velmi pěkné, na výběr je několik typu 
pláží, kde se nachází všelijaké atrakce pro děti, hřiště na plážový vo-
lejbal. Sv.Filip i Jakov je také ideálním výchozím místem na výlety po 
okolí. B.N.

•  Lokalita vhodná  
pro provozování  
cykloturistiky

•  Hřiště pro plážový 
volejbal

•  Rodinné pokoje
•  Pěkné koupání 
•  Blízko pláže
•  Výhodná cena
•  Výhodná poloha  

k výletům do okolí

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

  Strava: vlastní, polopenze,  
plná penze

  Nocí: 7 a více (nástupy So)
 

  Letadlo: Praha (Út, Čt, So), 
Ostrava (So)

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 4 990 Kč
os. /autem /7 nocí s polopenzí

  Dítě ZDARMA 
  do 7 let a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0199P, HR-03021

–15 % do 28. 2.
–10 % od 1. 3.

Platí pro vybrané termíny pobytů

  V této lokalitě nabízíme také:  
Hotel a depandance Villa Donat. 
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. 
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 pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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: Praha (Út, Čt, So), 
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

HOTEL ALBA

–40 % do 31. 1.
–30 % do 31. 3.

Platí pro vybrané termíny pobytů

HOTEL ALBA

Apartmány Croacia
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POLOHA komplex jednopatrových řadových pokojů a apartmánů ve svahu, obklopených zelení, v blízkosti NP 
Kornati.
VYBAVENÍ restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar, směnárna, sejf, TV místnost WI-FI za poplatek, market, 
taneční terasa.
UBYTOVÁNÍ klimatizované apartmány - typ APT. A 2+1  - studio 30 m2 - jedna místnost se 3 lůžky (3.lůžko roz-
kládací malé křeslo), typ APT. B 2+2  - 36 m2 - jedna 2lůžková ložnice, denní místnost se 2 lůžky (rozkládací gauč), 
typ APT. C 4+2 - 45 m2 - dvě 2lůžkové ložnice, denní místnost se 2 lůžky (rozkládací gauč), vždy vybavený kuchyň. 
kout, sprcha a WC, LCD SAT TV, WI-FI za poplatek, fén, balkon nebo terasa. Apartmány typu B byly v roce 2018 zre-
konstruovány. 
STRAVOVÁNÍ vlastní. 
PLÁŽ  převážně oblázková, částečně betonová, vhodná pro děti, cca 
100 m.
SPORT tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, aerobic, hřiště pro míčo-
vé hry, dětské minihřiště, animace, půjčovna kol, vodní sporty dle míst-
ní nabídky. 
POZNÁMKA pro svou polohu v blízkosti NP Kornati je toto středis-
ko velmi vyhledávané zejména u osob s vlastním člunem - na vyžádání 
možno rezervovat místo pro uvázání člunu (počet míst je omezen - pla-
tí se na místě). Díky poklidné atmosféře a krásnému koupání také ideální 
pro rodinnou dovolenou. CHECK IN 16:00/CHECK OUT 09:00.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, spotřebu vody 
a energie, používání kuchyňského vybavení, výměnu ložního prádla 1 x 
týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu. Na vyžádání: dětská postýlka cca 4 EUR/den. 

•   Klidné místo
•   Doporučujeme pro 
rodiny s dětmi

•   Výhodná poloha k vý-
letům do NP Kornati

 

  Apartmány pro 2 až 6 os. 
+ dítě do 4 let bez lůžka

  Strava: bez stravy

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)
 

  Auto

od 1 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 4 let a další  SLEVY

HR-0039P HR-00391

Apartmány - Holiday Village Jezera Lovišća

CHORVATSKO – Jezera Lovišća

  V blízkosti nabízíme také:  
Vodice, Hotel Olympia Sky. 
Více informací na ckvt.cz
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CHORVATSKO – Pirovac

Hotel Miran Vily Miran

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 vo-
dou, 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 pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování a sní-
dani/polopenzi/plnou penzi/ALL 
INCLUSIVE Light.na vybraný po-
čet nocí, 
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu. Na vyžádání: lednice - 1 590 
Kč/týden.

•  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: Praha (Út, Čt, So), 
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

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 při-
stýlky 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 pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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.

•  Výhodná cena

 

  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: Praha (Út, Čt, So), 
Ostrava (So)

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 3 590 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 12 let 

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-01531

–30 % do 31. 12.
–20 % do 31. 1.
–15 % do 28. 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 28. 2.
–10 % do 31. 3.

Sčítejte se slevou 5%  
na pobyty na 8 a více nocí ve 
vybraných termínech.
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POLOHA krásný moderní hotel v blízkosti pláže, cca 600 m od centra měs-
ta Vodice.
VYBAVENÍ restaurace, aperitiv bar, WI-FI na recepci ZDARMA, směnárna, vý-
tah, terasa, parkoviště za poplatek. 
UBYTOVÁNÍ klimatizované 1-2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, WI-
-FI ZDARMA, minibarem, telefonem, fénem, sejfem, s balkonem, s možnos-
tí 2 přistýlek (rozkládací gauč vhodný pro 2 děti do 12 let nebo pro 1 dospě-
lou osobu).
STRAVOVÁNÍ snídaně - formou bu-
fetu, polopenze - snídaně formou bu-
fetu, večeře výběrem ze 3 menu, plná 
penze - snídaně formou bufetu, oběd 
a večeře výběrem ze 3 menu.
PLÁŽ oblázková, betonová plata, cca 
50 m.
SPORT venkovní bazén se sladkou 
vodou, lehátka a slunečníky u bazé-
nu ZDARMA (v omezeném množství), 
fitness (za poplatek), možnost zapůj-
čení auta (za poplatek).
POZNÁMKA pobytová taxa - cca 
1,1 EUR/os./den - platí se na místě. 
Parkování za poplatek - 5 EUR/den, 
možnost parkování v garáži - 8 EUR/
den - platba na místě. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vy-
braný počet nocí, snídani/polopenzi/
plnou penzi.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Na vyžádání:  dětská postýlka 
- cca 8 EUR/den, platba na místě. Vy-
užití fitness za poplatek - cca 4 EUR/
os./den.

CHORVATSKO – Vodice

•  Přímo u pláže
• Oblíbené letovisko
• Zábava na dosah

 

  Pokoje: pro 1 až 4 os.  
+ dítě bez lůžka do 6 let

  Strava: snídaně, polopenze, 
plná penze

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)

  Letadlo: Praha (Út, Čt, So), 
Ostrava (So)

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 10 990Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 6let a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0239M

Hotel Miramare

POLOHA příjemné apartmánové středisko v borovicovém lesíku, v bezprostřední 
blízkosti pláže, vzdálené cca 500 m od centra Vodic.
VYBAVENÍ restaurace, směnárna, sejf na recepci, parkoviště, v blízkosti - café 
bar, konoba, prodejna se suvenýry, parkoviště za poplatek (cca 7 EUR/den).
UBYTOVÁNÍ klimatizované apartmány - typ 2+2 JUNIOR - velikost cca 36 m2 
- jedna 2lůžková ložnice, denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, typ 
4+2 SUPERIOR - velikost cca 72 m2 - dvě 2lůžkové ložnice, denní místnost s roz-
kládacím gaučem pro 2 osoby, vždy vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC, SAT TV, 
telefon, WI-FI ZDARMA, terasa nebo balkon. Apartmány s označením M jsou v 1. řa-
dě od moře.
STRAVOVÁNÍ vlastní, s možností dokoupení snídaní nebo veřeče formou bufetu.
PLÁŽ oblázková, betonová plata, cca 50-150 m.
SPORT venkovní a dětský bazén se 
sladkou vodou, lehátka a slunečníky 
u bazénu ZDARMA v omezeném množ-
ství, tenisové kurty, dětské hřiště, tobo-
gán na pláži, půjčovna kol, vodní sporty 
dle místní nabídky.
POZNÁMKA poplatek za parkování 
cca 7 EUR/den - platí se na místě. Po-
vinná vratná kauce 100 EUR/apartmán 
- slouží na případnou úhradu poškoze-
ného vybavení, platí se na místě. Po-
bytová taxa se platí na místě cca 1,5 
EUR/den.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na 
vybraný počet nocí, spotřebu vo-
dy a energie, používání kuchyňského 
vybavení, výměnu ložního prádla 1x 
týdně, závěrečný úklid.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu, snídaní - dítě do 3 let - 
ZDARMA, dítě od 3 do 7 let - 890 Kč/
os./týden, osoba od 7 let - 1 690 Kč/
os./týden, polopenze - dítě do 3 let 
- ZDARMA, dítě od 3 do 7 let - 2 490 
Kč/os./týden, osoba od 7 let - 4 790 
Kč/os./týden.

•   Doporučujeme  
pro rodiny s dětmi

 

  Apartmány pro 2 až 6 os.

  Strava: bez stravy, snídaně, 
polopenze

  Nocí: 2 a více (nástupy denně)

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

od 2 590 Kč
os. /autem /7 nocí

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-01311

Matilde Beach Resort

–10 % do 31. 1.
–5 % do 31. 1.

Platí pro vybrané termíny pobytů

–10 % do 31. 3.
 

Platí pro vybrané termíny pobytů
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Hotel 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 za poplatek.
UBYTOVÁNÍ 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, balkonem, SAT TV, telefonem, 
s možností přistýlky. Pokoje označené SU (v hlavní budově) jsou nově rekon-
struované klimatizované, s minibarem a fénem. Pokoje označené ST se nachá-
zí v druhé části hotelu (propojené tunelem). Pokoj typu 2+2 FAMILY má 2 pro-
pojené 2 lůžkové pokoje.
STRAVOVÁNÍ snídaně, polopenze, plná penze, ALL INCLUSIVE Light - for-
mou bufetu. ALL INCLUSIVELight dále zahrnuje: místní točené nápoje (voda, 
víno, pivo, džus) v době podávání obědu a večeře.
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 hři-
ště, tenisové kurty, animace, vodní 
sporty. Vnitřní bazén mimo provoz 
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 pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování a sní-
dani/polopenzi/plnou penzi/ služ-
by ALL INCLUSIVE Light na vybraný 
počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu.

•  Pěkné koupání

 

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

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

  Nocí: 4 a více (nástupy denně)

  Letadlo: Praha (Út, Čt, So), 
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

CHORVATSKO – Vodice

pokoj SU

POLOHA vily Rivijera (KLARA, RIGINA, ANA, MARINA, LUIZA) se nachází v pini-
ovém háji v blízkosti hotelu Imparial Park na okraji letoviska Vodice, cca 1 km od 
centra města. 
VYBAVENÍ klimatizovaná restaurace, aperitiv bar, TV místnost, WI-FI ZDARMA 
v lobby baru a na recepci, směnárna, výtah, sejf, parkoviště za poplatek. 
UBYTOVÁNÍ 2lůžkové pokoje s možností přistýlky, se sprchou a WC, balkonem, 
telefonem, fénem. Pokoje ve vile KLARA, REGINA mají klimatizaci, minibar a SAT-
-TV. Pokoje typu KLARA se nachází v renovované vile.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu v hotelu Imperial 
Park. Další typy stravování na ckvt. cz. 
PLÁŽ oblázková, betonová plata, cca 100 m, sprchy na pláži.
SPORT v hotelu Imperial Park: vnitř-
ní a venkovní bazén s mořskou vodou, 
dětský bazén, sauna, masáže, fitness, 
solárium, billiard, hřiště pro míčové hry, 
dětské hřiště, tenisové kurty, animace, 
vodní sporty. Vnitřní bazén mimo pro-
voz 1. 6.-1. 10. 
POZNÁMKA pobytová taxa se platí 
na místě - cca 1,5 EUR/os./den. Parko-
vání za poplatek - cca 6 EUR/den.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování a sní-
dani/polopenzi/plnou penzi/služby 
ALL INCLUSIVE Light na vybraný po-
čet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.

•  Blízko pláže a centra

 

  Pokoje pro 2 až 3 os. 
+ dítě do 7 let bez lůžka

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

  Nocí: 1 a více (nástupy denně)

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

od 5 290 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 12 let a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0034R

Vily Rivijera
–30 % do 31. 12.
–20 % do 31. 1.
–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.
–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 Olympia

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, teni-
sové kurty, wellness a beauty cent-
rum, masáže, fitness, sauna, animace 
pro děti, sportovní hřiště, stolní tenis, 
billiard, 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 pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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.

•  Doporučujeme  
pro náročné

 

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

  Strava: snídaně, polopenze

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (Út, Čt, So), 
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

POLOHA moderní hotel v borovém háji, cca 200 m od centra města.
VYBAVENÍ centrální hotelová restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar, 
kongresový sál, směnárna, sejf, terasa, parkoviště za poplatek. Společenské 
prostory jsou klimatizované.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 1 - 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, balkonem, 
SAT TV, telefonem, minibarem, sejfem, fénem, WI-FI ZDARMA, s možností při-
stýlky. Pokoje 2(+1) B - v nižších poschodích, pokoje 2(+1) BM - SW - horní 
patra s přímým pohledem na moře.
STRAVOVÁNÍ snídaně, polopenze - snídaně a večeře formou bufetu.
PLÁŽ oblázkovo-kamenitá, betonová plata, cca 50 - 100 m.
SPORT venkovní bazén s mořskou vodou a vnitřní bazén se sladkou vodou, 
dětský bazén, wellness, sauna, masáže, whirlpool, fitness ZDARMA, minigolf, 
hřiště pro míčové hry, dětské hřiště, aerobic, animace, vodní sporty, půjčov-
na kol.
POZNÁMKA poplatek za parková-
ní - cca 5 EUR/den - platí se jednorá-
zově na recepci. Pobytová taxa cca 1,5 
EUR/os./den - platba na místě.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování, snída-
ni/polopenzi na vybraný počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Na vyžádání: dětská postýlka 
- cca 5 EUR/den platí se na místě, do 
25.5. a od 28.9. - ZDARMA. Parková-
ní - cca 5 EUR/den, platí se na místě.

•  V blízkosti centra 
města i pláže

 

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

  Strava: snídaně, polopenze

  Nocí: 4 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (Út, Čt, So)
  Auto

od 8 390 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 7 let a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0040U

Hotel Punta
–15 % do 31. 1.
–10 % do 31. 3.

–10% do 31. 3.
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Rozsáhlý hotelový a sportovně-relaxační komplex Amadria 
Park (dříve Solaris Beach Resort), který leží v zátoce ob-
klopené borovým lesem cca 6 km od městečka Šibenik, je 
známý jako nejlépe vybavené středisko na Jadranu. Areál 
nabízí možnost širokého sportovního a společenské vyžití.

V resortu se nachází největší Aquapark v regionu – skluzavky, whirlpool, 200 m dlouhá „lí-
ná“ řeka, vodní efekty, dětská zóna, atd. (denní vstupné se platí na místě – dítě do 6 let – cca 11 
EUR/den/vstup, osoby od 6 let – cca 15 EUR/den/vstup).
V blízkosti hotelu Ivan se nachází Wellness&Spa Centrum – 6 vnitřních bazénů se slanou 
i sladkou vodou různých teplot, whirlpool - dítě do 3 let ZDARMA, od 3-12 let cca 2,65 EUR/
vstup, osoby od 12 let cca 5,30 EUR/vstup. Vstup do Spa zóny ve Wellness Centru - vstup mož-
ný od 16 let cca 15 EUR/vstup.
VYBAVENÍ v areálu restaurace, aperitiv bary, terasy, WI-FI (za poplatek), směnárny, obcho-
dy se suvenýry, stylová dalmátská vesnička Ethno Village tvořena kamennými domy nabíze-
jící místní speciality, italská restaurace Trattoria, Steak house, Cake and Sweet Dreams hou-
se s nabídkou špičkových sladkých pochutin, plážový En Vougue Beach Club oblíbený zejména 
u mladé generace.
PLÁŽ 4 km dlouhá tzv. Bílá pláž, oblázková, písčitá, betonová plata (lehátka a slunečníky na 
pláži za poplatek).
SPORT A ZÁBAVA každý hotel má svůj bazén s mořskou vodou pro své hotelové hosty, lehát-
ka a slunečníky u bazénu pro hotelové hosty ZDARMA (v omezeném množství). Hoteloví hosté 
mají v ceně navíc vstup do fitness zóny ve Wellness Centru (u hotelu Ivan). V areálu jsou k dis-
pozici tenisové kurty, stolní tenis, animace, aerobic, plážový volejbal, minigolf, půjčovna kol, 
dětská hřiště, vodní sporty, pro děti – pirátský golf, turistický vláček, dětský klub SOLARKO 
(pouze pro hosty hotelu Andrija) – animace pro děti, trampolíny a spousta atrakcí pro celou ro-
dinu.

Solaris – Amadria Park

CHORVATSKO – Šibenik-Solaris

Amadria Park – ein neues Hotelkonzept von Solaris & Milenij

AMADRIA PARK 
www.amadriapark.com  
info@amadriapark.com 
+385 22 361 001

Resort tvoří hotely: 
Amadria Park hotel Andrija **** 
tématický hotel pro děti vybaven 
v souladu s potřebami rodin s dětmi  
do 10 let

Amadria Park Ivan ****+ 
elegantní hotel vhodný  
i pro obchodní cesty

Amadria Park Jakov ****
renovovaný hotel (v r. 2018)  
vhodný převážně pro rodiny s dětmi

Amadria Park Jure ****+  
stylový hotel  
pro nezapomenutelnou dovolenou

a Solaris hotel Niko ***  
ideální pro relaxaci a odpočinek

Součástí komplexu je  
i apartmánové středisko 
Villas Kornati ****  
se Solaris Yacht Marinou.
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VYBAVENÍ restaurace, aperitiv bary, terasy, WI-FI (za poplatek), směnárny, 
obchody se suvenýry, parkoviště za poplatek.
UBYTOVÁNÍ centrálně klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT 
TV, telefonem, sejfem, minibarem, fénem, některé s možností přistýlky pro dí-
tě do 12 let. Pokoj 2(+0) - menší 2lůžkový pokoj (16 m2) pouze pro 2 osoby, 
bez balkonu. Pokoje typu 2(+2) - 2lůžková ložnice s patrovou postelí vhod-
nou pro 1-2 děti do 12 let. Typ poko-
je 4(+4) B - dvě 2 lůžkové ložnice 
s možností 4 přistýlek (2 x patrová 
postel vhodná pro děti do 12 let), po-
koje jsou propojeny dveřmi. Poko-
je označené FB - mají francouzský 
balkón, pokoje typu B - mají klasic-
ký balkon.
STRAVOVÁNÍ vlastní, s možností 
dokoupení snídaní nebo veřeče for-
mou bufetu.
PLÁŽ 4 km dlouhá tzv. Bílá pláž, ob-
lázková, písčitá, betonová plata (le-
hátka a slunečníky na pláži za po-
platek).
SPORT bližší informace na str. 106.
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 pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování a sní-
dani na vybraný počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu, snídaně: dítě do 12 let - 990 
Kč/týden, osoba od 12 let - 1 990 Kč/
týden, obědů: v období 27.6.-29.8.: 
dítě do 12 let - 2 390 Kč/týden, oso-
ba od 12 let - 4 390 Kč/týden, večeří 
v období: do 27.6. a od 29.8.: dítě do 
12 let - 1 290 Kč/týden, osoba od 12 
let - 2 590 Kč/týden, 27.6.-29.8.: dí-
tě do 12 let - 2 590 Kč/týden, osoba 
od 12 let - 4 990 Kč/týden..

•   Doporučujeme pro 
rodiny s dětmi

•   Rodinné pokoje
•   Zábava na dosah
•   Aquapark v resortu

 

  Pokoje pro 2 až 8 os. 
+ dítě do 3 let bez lůžka 

  Strava: vlastní, možnost 
dokoupení snídaní a večeří

  Nocí: 1 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (Út, Čt, So), 
Ostrava (So)

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 9 290 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 12 let a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0042D

VYBAVENÍ restaurace, aperitiv bary, terasy, WI-FI (za poplatek), směnárny, ob-
chody se suvenýry, parkoviště za poplatek.
UBYTOVÁNÍ centrálně klimatizované 1 - 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT 
TV, telefonem, minibarem, fénem, sejfem. Pokoje označené FB mají navíc fran-
couzský balkon. Pokoj 4(+0) C2CG (pro 2 dospělé a 2 děti do 16 let) – dva 2lůžko-
vé pokoje s francouzským balkonem propojené dveřmi. Pokoj 4(+0) D2CG (pro 2 
dospělé a 2 děti do 18 let) - dva 2lůžkové pokoje s francouzským balkónem vedle 
sebe, které nejsou propojené dveřmi.
STRAVOVÁNÍ vlastní, s možností dokoupení snídaní nebo veřeče formou bu-
fetu.
PLÁŽ 4 km dlouhá tzv. Bílá pláž, ob-
lázková, písčitá, betonová plata (le-
hátka a slunečníky na pláži za po-
platek).
SPORT bližší informace na str. 106.
POZNÁMKA pobytová taxa cca 1,35 
EUR/os./den - platí se na místě. Parko-
vání za poplatek v termínu 1.7.-31.8. - 8 
EUR/den, v ostatních termínech - 
5 EUR/den - platí se na místě.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování a sní-
dani na vybraný počet nocí .
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu, snídaní dítě do 12 let - 1 290 
Kč/týden, osoba od 12 let - 2 590 Kč/
týden, večeří v období: do 27.6. a od 
29.8.: dítě do 12 let - 1 890 Kč/tý-
den, osoba od 12 let - 3 790 Kč/tý-
den, 27.6.-29.8.: dítě do 12 let - 3 190 
Kč/týden, osoba od 12 let - 6 290 Kč/
týden.

•   Dítě zdarma do 18 let
•   Doporučujeme pro 
náročné

 

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

  Strava: vlastní, možnost 
dokoupení snídaní a večeří

  Nocí: 1 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (Út, Čt, So), 
Ostrava (So)

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 10 290 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 18 let a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0042I

CHORVATSKO – Šibenik-Solaris

Amadria Park Hotel Ivan + Amadria Park Hotel Andrija
–10 % do 28. 2. –10 % do 28. 2.
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VYBAVENÍ restaurace, aperitiv bary, terasy, WI-FI (za poplatek), směnárny, ob-
chody se suvenýry, parkoviště za poplatek.
UBYTOVÁNÍ centrálně klimatizované 2lůžkové pokoje s možností 2 přistý-
lek (patrová postel vhodná pro 1-2 děti do 14 let), se sprchou a WC, SAT TV, te-
lefonem, fénem, sejfem, minibarem. Typ Pokoj 4(+4) - pokoj max. pro 8 osob 
- dvě 2lůžkové ložnice s možností 4 přistýlek (2x patrová postel vhodná pro 
děti do 14 let), pokoje jsou propojeny dveřmi. Minimální obsazení tohoto po-
koje jsou 2 dospělé osoby a 2 děti. Označení pokoje FB - s francouzským bal-
konem, B - s klasickým balkonem, typ ATRIUM - pohled do atria.
STRAVOVÁNÍ vlastní, s možností do-
koupení snídaní nebo veřeče formou 
bufetu.
PLÁŽ 4 km dlouhá tzv. Bílá pláž, ob-
lázková, písčitá, betonová plata (le-
hátka a slunečníky na pláži za po-
platek).
SPORT bližší informace na str. 106.
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 pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování a sní-
dani na vybraný počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu, snídaní: dítě do 12 let - 990 
Kč/týden, osoba od 12 let - 1 990 Kč/
týden, obědů: v období 27.6.-29.8.: 
dítě do 12 let - 2 390 Kč/týden, oso-
ba od 12 let - 4 390 Kč/týden, večeří 
v období: do 27.6. a od 29.8.: dítě do 
12 let - 1 290 Kč/týden, osoba od 12 
let - 2 590 Kč/týden, 27.6.-29.8.: dí-
tě do 12 let - 2 590 Kč/týden, osoba 
od 12 let - 4 990 Kč/týden. Na vyžá-
dání - dětská postýlka ZDARMA.

•   Rezervujte včas
•   Rodinné pokoje
•   Aquapark v resortu

 

  Pokoje pro 2 až 8 os. 
+ dítě do 3 let bez lůžka

  Strava: vlastní, možnost 
dokoupení snídaní a večeří

  Nocí: 1 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (Út, Čt, So), 
Ostrava (So)

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 11 190 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 14 let a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0042A

VYBAVENÍ restaurace, aperitiv bary, terasy, WI-FI (za poplatek), směnárny, 
obchody se suvenýry, parkoviště za poplatek.
UBYTOVÁNÍ centrálně klimatizované 1 - 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, 
SAT TV, telefonem, minibarem, sejfem. Pokoj 2(+2) FB je 2lůžkový pokoj 
s rozkládacím gaučem pro 2 děti do 12 let. Pokoj 2+2 FB a 2+2 B (pro 2 do-
spělé a 2 děti do 16 let) - dva 2lůžkové pokoje vedle sebe, které nejsou pro-
pojeny dveřmi. Pokoj 4(+0) FB (pro 2 dospělé a 2 děti do 12 let) - dva 2lůžko-
vé pokoje propojené dveřmi. Pokoj 2(+0) má okno a pohled do atria. Pokoje 
označené FB - mají francouzský balkón, pokoje typu B - mají klasický balkon.
STRAVOVÁNÍ vlastní, s možností do-
koupení snídaní nebo veřeče formou 
bufetu.
PLÁŽ 4 km dlouhá tzv. Bílá pláž, ob-
lázková, písčitá, betonová plata (le-
hátka a slunečníky na pláži za po-
platek).
SPORT bližší informace na str. 106.
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 termí-
nech - 5 EUR/den - platí se na místě.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování a sní-
dani na vybraný počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu, snídaní.: dítě do 12 let - 1 290 
Kč/týden, osoba od 12 let - 2 590 Kč/
týden, večeří v období: do 27.6. a od 
29.8.: dítě do 12 let - 1 890 Kč/tý-
den, osoba od 12 let - 3 790 Kč/tý-
den, 27.6.-29.8.: dítě do 12 let - 3 190 
Kč/týden, osoba od 12 let - 6 290 Kč/
týden. Na vyžádání - dětská postýlka 
cca 6 EUR/den.

•   Rezervujte včas
•   Rodinné pokoje
•   Dítě zdarma do 16 let

 

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

  Strava: vlastní, možnost 
dokoupení snídaní a večeří

  Nocí: 1 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (Út, Čt, So), 
Ostrava (So)

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 10 290 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 16 let a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0042J

CHORVATSKO – Šibenik-Solaris

Amadria Park Hotel Jakov Amadria Park Hotel Jure + 
–10 % do 28. 2. –10 % do 28. 2.
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POLOHA komfortní apartmány na poloostrůvku, v moderním resortu Šibe-
nik- Solaris, které je označováno za nejlépe vybavené středisko na Jadranu.
VYBAVENÍ restaurace, aperitiv bar, terasa, směnárna, sejf na recepci, inter-
netový koutek a WI-FI za poplatek, parkoviště ZDARMA. 
UBYTOVÁNÍ klimatizované apartmány typ Apt. 2+2 - 30 m2 - menší 2ůžko-
vá ložnice, denní místnost s patrovým lůžkem vhodné pro děti do 12 let, bal-
kon, typ Apt. 3+2 - 55 m2 - dvě 2lůžkové ložnice (1 pokoj s patrovou poste-
lí nebo lůžkem pro dvě děti do 12 let a jedna ložnice s manželskou postelí), 
denní místnost s rozkládacím gaučem pro dvě děti do 12 let, 2 balkony nebo 
terasy, typ Apt. 4+3 - 70 m2 - dvě 2lůžkové ložnice (jedna s manželskou po-
stelí s gaučem pro jedno dítě do 12 let a jedna ložnice se dvěmi lůžky), den-
ní místnost s rozkládacím gaučem pro dvě děti do 12 let, 1 koupelna s vanou, 
1 koupelna se sprchou, 2 balkony. Vždy vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC, 
SAT TV, telefon. Pokoje nejsou oddě-
leny dveřmi.
STRAVOVÁNÍ vlastní.
PLÁŽ písčitá cca 800 m, oblázková 
- cca 50 m, vhodná pro děti, celková 
délka pláží - 4 km, sprchy na pláži. 
SPORT venkovní bazén s mořskou 
vodou, venkovní dětský bazén, teni-
sové kurty, stolní tenis, animace, ae-
robic, hřiště pro míčové hry, plážový 
volejbal, minigolf, fitness - za popla-
tek, půjčovna kol, vodní sporty.
POZNÁMKA pobytová taxa cca 1,50 
EUR/os./den - platí se na recepci. Le-
hátka a slunečníky u bazénu v ome-
zeném množství, lůžkoviny, ručníky 
jsou součástí ubytování. Parkování 
ZDARMA. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování bez 
stravy na vybraný počet nocí, spotře-
bu vody a energie, používání kuchyň-
ského vybavení, výměnu ložního prá-
dla 1 x týdně, závěrečný úklid.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. NA VYŽÁDÁNÍ: dětská postýlka 
(cca 4 EUR/den) - platí se na místě, 
pobyt se psem cca 10 EUR/den - pla-
tí se na místě.

CHORVATSKO – Šibenik - Solaris

•   Přímo u pláže

  

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

  Strava: bez stravy

  Nocí: 1 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (Út, Čt, So), 
Ostrava (So)

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 2 190Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 2 let bez lůžka

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-00421

Hotel Solaris Niko

VYBAVENÍ restaurace, aperitiv bary, terasy, WI-FI (za poplatek), směnárny, 
obchody se suvenýry.
UBYTOVÁNÍ centrálně klimatizované 1 - 2lůžkové pokoje, některé s mož-
ností přistýlky pro dítě do 12 let, po-
koj 2(+0) B-ATRIUM - 1lůžkový pokoj 
(13 m2) s francouzským lůžkem 140 x 
190 cm pro 2 osoby, s malým balko-
nem, 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 pokojů na www.ckvt.cz
STRAVOVÁNÍ vlastní, s možností do-
koupení snídaní nebo veřeče formou 
bufetu.
PLÁŽ 4 km dlouhá tzv. Bílá pláž, ob-
lázková, písčitá, betonová plata (le-
hátka a slunečníky na pláži za po-
platek).
SPORT bližší informace na str. 106.
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 pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování a sní-
dani na vybraný počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zájezdu, 
snídaní: dítě do 12 let - 790 Kč/týden, 
osoba od 12 let - 1 590 Kč/týden, veče-
ří v období: do 27.6. a od 29.8.: dítě do 12 
let - 1 290 Kč/týden, osoba od 12 let - 2 
590 Kč/týden, 27.6.-29.8.: dítě do 12 let 
- 1 890 Kč/týden, osoba od 12 let - 3 790 
Kč/týden. Na vyžádání - dětská postýlka 
cca 4 EUR/den.

•   Nejlépe vybavený 
resort v Chorvatsku

•   Oblíbené letovisko
•   Animace pro děti
•   Výhodné slevy pro 
děti

•   Rodinné pokoje

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

  Strava: vlastní, možnost 
dokoupení snídaní a večeří

  Nocí: 1 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (Út, Čt, So), 
Ostrava (So)

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 7 690 Kč
os. /autem /7 nocí

   Dítě ZDARMA 
  do 12 let a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0042N

Villas Solaris Kornati
–10 % do 28. 2. –10 % do 28. 2.

–5 % do 28. 2.

Platí pro vybrané termíny pobytů
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Apartmány Ružmarin

POLOHA moderně a vkusně zařízené apartmány se nachází v oblíbeném leto-
visku Rogoznica vzdáleného cca 8 km od Primoštenu.
VYBAVENÍ restaurace, terasa, bar, market, gril, WI-FI, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ klimatizované apartmány typ APT. 2+2 A/C (cca 38 m2) a typ 
APT2+2 B/D (cca 45 m2) - 2lůžková ložnice a denní místnost s rozkládacím 
gaučem pro 2 osoby, tyto apartmány se nacházejí ve Ville Ivana nebo Ville 
Antonija nebo Ville Mirella. Typ APT 4+2 (cca 70 m2) - dvě 2lůžkové ložnice 
a denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, tyto apartmány se na-
cházejí ve Ville 1 nebo Ville 2 nebo 
Ville 3 nebo Ville 4. Apartmány mají 
vždy vybavený kuchyň. kout, SAT TV, 
balkon nebo terasu.
STRAVOVÁNÍ vlastní.
PLÁŽ kamenitá, oblázková, cca 50 m.
SPORT v blízkosti - dětské hřiště, mi-
nigolf, tenisové kurty, vodní sporty dle 
místní nabídky.
POZNÁMKA pobytová taxa cca 1,5 
EUR/os./den - platí se na místě.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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 zájez-
du. Na vyžádání: pes cca 10-15 EUR/den 
- platba na místě.
NÁŠ TIP NA VÝLET: Národní park Kr-
ka. Řeka Krka je klenotem mezi řeka-
mi chorvatského krasu. Navštivte nej-
větší krápníkovou bariéru v Evropě 
„Skradinski buk“ - nejkrásnější vodo-
pády na řece Krka. Padají přes 17 te-
ras, přes které se voda řeky Krky pře-
lévá a vytváří tak jezírka a potůčky. 
Vždy představují jedinečnou podíva-
nou. Počítají se mezi nejkrásnější kra-
sové vodopády v Evropě.

•  Blízko pláže
•  Pěkné koupání
•  Doporučujeme  

pro rodiny s dětmi
•  Ubytování v zeleni
•  Klidná dovolená

 Apartmány pro 4 až 6 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: bez stravy

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)

  Auto

od 3 190 Kč
os. /autem /7 nocí

   Dítě ZDARMA 
  do 2 let a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-02381

POLOHA soukromé apartmány a pokoje přímo v historické části Primoštenu, cca 
10 m od centra a moře.
VYBAVENÍ v blízkosti - restaurace, kavárna, směnárna, market, městské parkovi-
ště cca 400 m - za poplatek.
UBYTOVÁNÍ APARTMÁNY: typ APT. 4(+0) B cca 50 m2 - dvě 2lůžkové ložnice, 2 
x sprcha a WC, APT. 6(+0) B cca 75 m2 - 
tři 2lůžkové ložnice, 3 x sprcha/vana  a 
WC, terasa, vždy vybavený kuchyňský 
kout, TV, WI-FI ZDARMA. POKOJE: typ 
2(+0)  – 2lůžkový pokoj se sprchou a 
WC, WI-FI ZDARMA  Pokoje označení B 
mají navíc balkón. Pokoje se nachází v 
přízemí a nemají kuchyňský kout.
STRAVOVÁNÍ vlastní.
PLÁŽ oblázková, přírodní kamenitá, 
skalnatá cca 100 m, sprchy na pláži.
SPORT v blízkosti tenisové kurty, mi-
nigolf, půjčovna jízdních kol – za po-
platek, dětské hřiště, hřiště pro míčo-
vé hry.
POZNÁMKA k apartmánům se nedá 
dojet autem. Parkování na městském 
parkovišti cca 400 m za poplatek. Za-
vazadla jsou jsou převážena elektric-
kým vozem do/z apartmánu ZDARMA.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na 
vybraný počet nocí, spotřebu vo-
dy a energie, používání kuchyňské-
ho vybavení, výměnu ložního prádla 
1 x týdně, závěrečný úklid, pobyto-
vou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.

•  Oblíbené letovisko
•  Pěkné koupání
•  Zábava na dosah
•  V centru Primoštenu
•  Blízko pláže

 

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

  Strava: bez stravy

  Nocí: 4 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 2 let 

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0310J

Apartmány a pokoje Jakov 
CHORVATSKO – Rogoznica/Primošten

ubytování Jakov
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CHORVATSKO – Primošten

Hotel Zora /

POLOHA na zalesněném poloostrůvku Raduća, cca 300 m od cent-
ra města 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***/PRE-
MIER**** se sprchou a WC, balkonem, SAT TV, telefonem, fénem, 
s možností přistýlky. Pokoje 2(+2) COMFORT - dvě 2lůžkové lož-
nice, typ 2(+2) PREMIER - dvě 2lůžkové ložnice, jedna s francouz-
ským lůžkem (vhodným pro dvě děti), s francouzským oknem. Po-
koje 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, sprchy na pláži a lehátka a sluneč-
níky na pláži za poplatek. 
SPORT venkovní bazén s mořskou vodou s uzavíratelnou kupolí, 
dětský bazén, tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, hřiště pro míčo-
vé hry, dětské hřiště, animace, vodní sporty, wellness centrum - ma-
sáže, aerobic, sauna, fitness. 
POZNÁMKA centrální klimatizace na pokojích je v provozu pouze 
v 7. a 8. měsíci, všechny pokoje mají stropní ventilátor. Parkování za 
poplatek cca 5 EUR/den - platí se na místě. Pobytová taxa - cca 1,35 
EUR/os./den - platba na místě. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování a polopenzi/plnou penzi/snídani na 
vybraný počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovní pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu. Na vyžádání: dětská postýlka - cca 6 EUR/den, lednička do 
pokoje COMFORT - 5 EUR/den - platba na místě.
NAPSALI NÁM: Příjemný hotel, nádherný výhled na Starý Primoš-
ten, dobré jidlo, nádherná prostorná pláž na poloostrově Raduća pří-
mo pod hotelem, čisté moře, večerní program. Byli jsme ubytování od 
22.7. na 9 noci a ještě jsme si na místě pobyt prodloužili. Určitě se ta-
dy ještě vrátíme. V.S.

•  Výborná poloha
•  Oblíbené letovisko
•  Pěkné koupání s vý-

hledem na Primošten
•  Animace pro děti
•  Doporučujeme
•  Rodinné pokoje
•  Rezervujte včas
•  Výhodná poloha pro 

výlety do okolí

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

  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 6 990 Kč
os. /autem /7 nocí

   Dítě ZDARMA 
  do 12 let a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0044Z

–30 % do 31. 12.
–25 % do 28. 2.

Platí pro vybrané termíny pobytů

  V této lokalitě nabízíme také:  
Apartmány Uvala. 
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

Trogir

Hotel Medena 

   polopenze, All inclusive light 

  Autem /týden

  od 6 990 Kč/os.

Báječné prázdniny 
se smíchem, 

pohodou 
a sportováním!



107Rezervujte na:   596 664 040 | 222 206 206 | 591 160 308 | www.ckvt.cz   | www.travelfamily.cz

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 120 
x 190 cm) vhodnou pro 2 děti do 12 let. Pokoje NEW jsou zcela nově 
zrekonstruovány a odpovídají 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 KLUBU k dispozici od 3.7. do 
28.8.2021. Po dohodě s recepcí - možnost využití tenisového kurtu 
od 12 do 14 hodin ZDARMA. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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

pokoj typu NEW

–30 % do 31. 12.
–20 % do 31. 3.
–10 % do 1. 4.

  V této lokalitě nabízíme také:  
Vila Malo More. 
Více informací na ckvt.cz
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Apartmány Medena /

CHORVATSKO – Trogir

Hotel Jadran

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  3.7. - 28.8. 
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 pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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-
vé 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 pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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

apartmán ST PLUS

–25 % do 31. 12.
–20 % do 28. 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
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CHORVATSKO – Trogir – Seget Vranjica

Vila Malo More

POLOHA nově postavená vila se nachází v první řadě, přímo u pláže v Arba-
niji na ostrově Čiovo, cca 6 km od Trogiru.
VYBAVENÍ restaurace, aperitiv bar, garáž, minimarket, WI-FI ZDARMA, sejf 
na recepci.
UBYTOVÁNÍ klimatizované apartmány typ APT. 2(+1) cca 50 m2 - 2lůžková 
ložnice a denní místnost s rozkládacím gaučem, APT. 2+2 cca 50 m2 - 2lůž-
ková ložnice a denní místnost s rozkládacím gaučem pro jednu dospělou oso-
bu a jedno dítě do 12 let nebo dvě děti do 16 let, vždy se sprchou a WC, SAT 
TV, WI-FI ZDARMA, fénem, vybavený kuchyňský kout, balkon. Typ Apt. 4(+2) 
- cca 70 m2 - dvě 2lůžkové ložnice a denní místnost s rozkládacím gaučem 
vhodným pro jednu dospělou osobu a jedno dítě do 12 let nebo dvě děti do 
16 let, apartmán má dvě koupelny, 
vybavený kuchyňský kout, SAT TV, 
WI-FI ZDARMA, fén, balkon.
STRAVOVÁNÍ vlastní, s možnos-
tí dokoupení snídaní, polopenze a pl-
né penze.
PLÁŽ  přírodní, oblázková, cca 10 m.
SPORT v blízkosti - tenisové kurty, 
půjčovna kol, vodní sporty dle míst-
ní nabídky.
POZNÁMKA pobytová taxa cca 1,5 
EUR/os./den - platí se na místě, par-
kování ZDARMA, garáže za poplatek 
(prodej na vyžádání). 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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, strava pro děti do 3 let ZDAR-
MA, dítě od 3 do 10 let - snídaně 890 
Kč/os./týden, polopenze 2 290 Kč/
os./týden, plné penze 3 490 Kč/os./
týden, osoba od 10 let - snídaně 1 790 
Kč/os./týden, polopenze 4 490 Kč/
os./týden, plné penze 6 890 Kč/os./
týden.

•   Přímo u pláže
•   Výhodná poloha  
k výletům do Trogiru, 
Splitu

  Apartmány pro 2 až 6 os.

  Strava: bez stravy, možnost 
snídaní, polopenze, plná penze

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)

  Auto

od 2 690 Kč
os. /autem /7 nocí

   Dítě ZDARMA 
  i dospělá osoba

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-02761

Apartmány a domky  Belvedere

POLOHA apartmány umístěné kaskádovitě ve svahu a mobilní domky umís-
těné v jižní části kempu, obklopené zelení, ve vesnici Seget-Vranjica, cca 5 
km od městečka Trogir. 
VYBAVENÍ plážová restaurace s terasou, směnárna, sejf, market, prodejna 
suvenýrů, WI-FI v celém areálu ZDARMA, parkoviště ZDARMA. 
UBYTOVÁNÍ APARTMÁNY (HR-00431) - klimatizované apartmány - typ APT. 
A2+2 v přízemí – cca 33 m2 - jedna 2lůžková ložnice, typ APT. B4+2 - cca 43 
m2 - dvě 2lůžkové ložnice, vždy denní místnost s rozkládací pohovkou pro 1 
dospělou osobu nebo dvě děti do 12 let, vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC, 
SAT TV, terasa nebo balkon. MOBILNÍ DOMKY (HR-00432) - moderní klimati-
zované domky (typ 4+2) - cca 32 m2 - dvě 2lůžkové ložnice (jedna s manžel-
skou postelí, jedna s oddělenými lůžky), denní místnost s rozkládacím gau-
čem vhodným pro dvě děti do 12 let, vybavený kuchyň. kout, 2x koupelna 
- sprcha a WC, SAT TV, terasa s ven-
kovním posezením. MH SUPERIOR je 
blíže pláže.
STRAVOVÁNÍ vlastní, s možností 
dokoupení snídaní.
PLÁŽ  oblázková, betonová plata, 
cca 30–150 m, sprchy na pláži.
SPORT venkovní bazén, dětské hři-
ště, tenisové kurty, stolní tenis, vod-
ní sporty, půjčovna kol, animace pro 
děti i dospělé.
POZNÁMKA pobytová taxa - cca 1,2 
EUR/os./den - platí se na místě. MO-
BILNÍ DOMEK - závěrečný úklid za 
poplatek - 40 EUR/domek, přihlašo-
vací poplatek cca 1 EUR/os./pobyt.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování, spo-
třebu vody a energie, používání ku-
chyňského vybavení, výměnu ložní-
ho prádla 1x týdně, závěrečný úklid 
(mimo MH).
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezd, snídaně do 12 let - 1 790 Kč/os./
týden, nad 12 let 2 490 Kč/os./týden. 
Na vyžádání: dětská postýlka - cca 5 
EUR/den - platba na místě. Domá-
cí zvíře - cca 5 EUR/den - platba na 
místě (pouze v APARTMÁNECH).

•   Blízko pláže

  Apartmány pro 4 až 6 os. 
Mobilní domky pro 4 až 6 os.

  Strava: bez stravy, snídaně

  Nocí: 2 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (denně),  
Ostrava (So)

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 2 690 Kč
os. /autem /7 nocí

   Dítě ZDARMA 
  i dospělá osoba

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-00431, HR-00432

–5  % do 31. 3. –10 % do 28. 2.
–5 % do 28. 2.

Platí pro vybrané termíny pobytů
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CHORVATSKO – Resnik/Podstrana

Hotel Resort Resnik

POLOHA středisko Resnik - pavilony a bungalovy nacházející se v zeleni 
vzdálené cca 5 km od Trogiru.
VYBAVENÍ centrální budova s recepcí a restaurací, směnárnou, barem, ob-
chůdkem se suvenýry, WI-FI (na recepci a v restauraci) ZDARMA, TV místnos-
tí, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ pavilony - 1-2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, telefo-
nem, balkonem a s možností přistýlky vhodné pouze pro dítě do 13 let (roz-
kládací křeslo). Bungalov typ 2(+2) -  1 místnost se 4 lůžky, se sprchou a WC, 
TV, terasou se zahradním nábytkem, typ 2(+2) B SUITE - dvě 2lůžkové ložni-
ce, sprcha a WC, terasa se zahradním 
nábytkem, kuchyňský kout. Pokoje 
označené K jsou navíc klimatizované. 
STRAVOVÁNÍ služby ALL INCLU-
SIVE - plná penze formou bufetu, 
místní točené alkoholické a nealko-
holické nápoje - pivo, víno, voda, džus 
(od 10.00 do 22.00), zmrzlina pro dě-
ti (od 16.00 do 17.00). 
PLÁŽ  oblázková, cca 100 m.
SPORT tenisové kurty, stolní tenis, 
hřiště pro míčové hry.
POZNÁMKA služby ALL INCLUSIVE 
dále zahrnují: hřiště na badminton, 
fotbal, stolní tenis, animace pro děti 
(v termínu 17.6. - 31.8.).
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vy-
braný počet nocí, služby ALL INCLU-
SIVE, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu.

•   Rodinné pokoje
•   All inclusive

  Pokoje pro 1 až 3 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka 
Bungalovy pro 2 až 4 os. 
+ dítě do 5 let bez lůžka

  Strava: all inclusive

  Nocí: 7 a více (nástupy So)
 

  Letadlo: Praha (So),  
Ostrava (So)

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 6 990 Kč
os. /autem /7 nocí

   Dítě ZDARMA 
  do 10 let a další  SLEVY

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0172R

Hotel San Antonio

POLOHA hotel tvoří hlavní budova a dva pavilony Gala a Jona, nachází se 
přímo na pláži v letovisku Podstrana, cca 8 km jižně od historické části Splitu.
VYBAVENÍ restaurace, aperitiv bar, plážový bar, terasa, výtah, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ moderně zařízené kli-
matizované pokoje - 1-2lůžkové ST 
(18 m2) bez balkonu, v pavilonu Jo-
na, 1-2lůžkové CLASSIC (20 m2) 
s možností 1-2 přistýlek, s balkonem, 
v pavilonu Gala - 1-2lůžkové pokoje 
DELUXE (30 m2) s možností 1-2 při-
stýlek, s balkonem a výhledem na 
moře. Pokoje mají vždy sprchu a WC, 
SAT TV, telefon, minibar, sejf, WI-FI 
ZDARMA. 
STRAVOVÁNÍ snídaně formou bufe-
tu, s možností dokoupení večeří (vý-
běr z menu).
PLÁŽ  oblázková, betonová plata 
cca 10 m.
SPORT vnitřní bazén se sladkou vo-
dou, sauna, fitness - ZDARMA, ma-
sáže. 
POZNÁMKA pobytová taxa cca 1,5 
EUR/os./den - platba na místě. Le-
hátka a slunečníky na pláži (v ome-
zeném množství). Pro toto ubytovací 
zařízení platí následující individuál-
ní storno podmínky, ve smyslu účto-
vání výše odstupného při odstoupe-
ní zákazníka od Smlouvy o zájezdu: 
30 a více dní před zahájením zájezdu 
30 % z ceny zájezdu. Další poplat-
ky dle VPP.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování a sní-
dani na vybraný počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu, večeří - 3 690 Kč/os./týden. 
NA VYŽÁDÁNÍ: pes cca 30 EUR/den - 
platba na místě.

•   Doporučujeme pro 
náročné

•  Moderní ubytování
•  Pěkné koupání
•   Blízko pláže
•   Historické centrum 
Splitu na dosah

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

  Strava: snídaně, možnost 
polopenze

  Nocí: 5 a více (nástupy denně)

  Letadlo: Praha (denně),  
Ostrava (So)

  Bus: z 50 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 7 490 Kč
os. /autem /7 nocí

   Dítě ZDARMA 
  i dospělá osoba

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0336A
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Mobilní domky Galeb

POLOHA kemp Galeb v severní části letoviska Omiš, cca 200 m od centra.
VYBAVENÍ recepce, restaurace, pekárna, obchod se suvenýry, směnárna, 
WI-FI ZDARMA v celém areálu, sejf, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ klimatizované domky typ 4(+2), 24 m2 - dvě 2lůžkové ložnice 
a denní místnost s rozkládacím gaučem pro dvě osoby, typ 6(+2), 40 m2 - tři 
2lůžkové ložnice a denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, vždy 
vybavený kuchyňský kout, sprcha a WC, SAT TV, terasa se zahradním nábyt-
kem. Domky 6(+2) mají 2 koupelny, myčku a mikrovlnnou troubu. Ložní prá-
dlo a ručníky jsou součástí vybavení domku. Domek SUNSHINE se nachází 
v 1. řadě s krásným výhledem na mo-
ře, na terase má jacuzzi a je vybaven 
moderním nábytkem. Domek 6(+2) 
RELAX PREMIUM se nachází v 2. řa-
dě od moře, na terase má jacuzzi. 
STRAVOVÁNÍ vlastní.
PLÁŽ  dlouhá písčitá, vhodná pro dě-
ti, cca 30-150 m, sprchy na pláži.
SPORT venkovní bazén, plážový vo-
lejbal, vodní sporty dle místní nabíd-
ky, půjčovna kol a skútrů, animace 
pro děti a dospělé, dětské hřiště, hři-
ště pro míčové hry.
POZNÁMKA závěrečný úklid za po-
platek 30 EUR/domek, úklid domku 
včetně vířivky cca 35 EUR/domek, 
pobytová taxa cca 1 EUR/os./den 
a přihlašovací poplatek 1,33 EUR/
osoba/pobyt - platba na místě. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování, spo-
třebu vody a energie, používání ku-
chyňského vybavení, výměnu ložního 
prádla 1 x týdně.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovní 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Na vyžádání: dětská postýlka 
- cca 3 EUR/den, pes - cca 10 EUR/
den, platba na místě.

•   Doporučujeme pro 
rodiny s dětmi 

•   Písčitá pláž
•   Přímo u pláže

  Mobilní domky pro 4 až 8 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: bez stravy

  Nocí: 7 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (denně),  
Ostrava (So)

  Bus: z 50 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 2 290 Kč
os. /autem /7 nocí

   Dítě ZDARMA 
  i dospělá osoba

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-02421

CHORVATSKO – Krilo Jesenice/Omiš

POLOHA apartmány se nacházejí v Omiši a dalších letoviscích Omišské rivi-
éry. Na vyžádání možnost zajistit pobyt v konkrétním letovisku. Město Omiš 
je oblíbené letovisko při ústí řeky Cetiny a nachází se 26 km jihovýchodně od 
Splitu. Navazuje na něj oblíbená Omišská riviéra (od Omiše jihovýchodním 
směrem: Ruskamen, Lokva Rogoznica, Mimice, Pisak a další menší místa). 
Město je známo svou rozlehlou písečnou pláží. Omiš je také východiskem do 
působivého mohutného kaňonu řeky Cetiny - doporučujeme vyzkoušet výlet 
lodičkou k Radmanovým mlinicím nebo rovnou rafting na řece Cetině.
VYBAVENÍ v blízkosti restaurace, market, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ klimatizované apartmány a studia - typ STUDIO 2(+0) - míst-
nost se 2 lůžky, typ STUDIO 2(+1) - 
místnost se 2 lůžky a s možností při-
stýlky (rozkládací gauč), APT. 2(+2) 
- jedna 2lůžková ložnice a denní 
místnost s rozkládacím gaučem, typ 
APT. 4(+2) - dvě 2lůžkové ložnice 
a denní místnost s rozkládacím gau-
čem pro max. 2 osoby, vždy vybave-
ný kuchyň. kout, sprcha a WC, SAT 
TV, WI-FI ZDARMA, balkon. Přistýlka 
v apartmánech na vyžádání.
STRAVOVÁNÍ vlastní.
PLÁŽ  oblázková, cca 300m.
SPORT dle místní nabídky.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na 
vybraný počet nocí, spotřebu vo-
dy a energie, používání kuchyňské-
ho vybavení, výměnu ložního prádla 
1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou 
taxu. ZVLÁŠTNÍ SLEVY: u pobytů na 
7 nocí v období 6.6.-13.6. vám po-
skytneme mimořádnou slevu 40 %, 
13.6.-20.6. a 29.8.-5.9. - slevu 30 %, 
20.6.-11.7. a 15.8.-29.8. - slevu 15 %. 
Slevy nelze kombinovat se slevou za 
včasný nákup. 
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovní-
ho pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu, klimatizace za poplatek 
- na místě.

Vybrané apartmány Omišská riviéra
–40 % do 1. 6.*
–5 % do 1. 5.

* Platí pro vybrané termíny pobytů 
při zakoupení pobytu na 7 nocí

•   Výhodná cena
•   Široká nabídka 
apartmánů

•  Oblíbené letovisko
•  Pěkné koupání

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

  Strava: bez stravy

  Nocí: 7, 14 (nástupy So)

  Auto

od 2 990 Kč
os. /autem /7 nocí

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-00481
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CHORVATSKO – Omiš

Hotel Brzet

POLOHA velmi oblíbený hotel pavilonového typu uprostřed boro-
vého háje, cca 1 km jižně od města Omiš, v bezprostřední blízkos-
ti 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 recepci ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, bal-
konem, telefonem, lednicí a fénem, s možností přistýlky. 
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, plná 
penze - snídaně formou bufetu, oběd a večeře výběr ze 3 menu se 
salátovým bufetem a neomezenou konzumací místních točených ná-
pojů v době podávání oběda a večeře (víno, džus a voda) v centrál-
ní restauraci.
PLÁŽ  oblázková, cca 30 m, vhodná pro děti.
SPORT vyžití dle místní nabídky.
POZNÁMKA klienti s autobusovou dopravou vystupují a nastupují 
na magistrále, vzdálené cca 350 m. Parkování ZDARMA. Pokoje typu 
2(+1) jsou přednostně obsazovány 3 osobami. Pobytová taxa cca 1,4 
EUR/os./den - platí se na místě.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, polopenzi/pl-
nou penzi.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.
NAPSALI NÁM: Dovolená v krásném místě s možností zajímavých 
výletů, moře krásné, pláže skvělé hned u hotelu, výborné pro rodi-
ny s dětmi, pohoda s plnou penzí, ubytování dobré, personál ochotný 
a milý, městečko Omiš s roztomilým historickým centrem. Táňa

•   Oblíbené ubytovací 
zařízení

•   Přímo u krásné  
oblázkové pláže

•   Centrum města  
a zábava na dosah

•  Nápoje v ceně
•  Pěkné koupání
•   Výhodné slevy  
 pr o děti

 

  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

–20 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–10 % od 1. 4.

Platí pro vybrané termíny pobytů

  V blízkosti nabízíme také:  
Mala Luka, Apartmány Mala Luka. 
Více informací na ckvt.cz
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CHORVATSKO – Nemira

Vila Ina

POLOHA vila umístěna ve svahu v osadě Nemira, cca 4 km jižně od 
Omiše. 
VYBAVENÍ v blízkosti - restaurace, market, WI-FI v celé vile ZDAR-
MA.
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 míst-
nost se 2 lůžky (rozkládací gauč), vždy vybavený kuchyň. kout, spr-
cha a WC, TV, terasa. Apartmán APT. A5(+0) je prostornější, s pří-
mým 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 re-
stauraci, vzdálené cca 100 m.
PLÁŽ  oblázková, cca 100 m vhodná pro děti, přístup na pláž po 
schodech.
SPORT možnost sportovního vyžití dle místní nabídky.
POZNÁMKA možnost pronájmu vily pro skupinu max. 24 osob za 
zvýhodněných podmínek (část vily je obsazována majitelem). Klien-
ti s autobusovou dopravou vystupují a nastupují sami na magistrá-
le, vzdálené cca 300 m. S ohledem na přístup na pláž po schodech 
ubytování není vhodné pro osoby se sníženou pohyblivostí. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, spotřebu vo-
dy a energie, používání kuchyňského vybavení, výměnu ložního prá-
dla 1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.
NÁŠ TIP NA VÝLET: Pirátský večer v Omiši. Tradiční, obávané síd-
lo chorvatských pirátů leží mezi Splitem a Makarskou. S ohledem na 
svoji polohu v ústí řeky Cetiny byl Omiš vždy výborným místem pro 
úkryt a případnou obranu. Původní středověké Almissium a pozdější 
benátskou Almishu hlídala na vrcholku skal postavená pevnost Stari-
grad. Další pevnůstka Viseč střežila přístup po řece Cetině. Jak se na 
úbočí rozrůstalo městečko, bylo postupně i obehnáno z obranných dů-
vodů hradbami a na severozápadě byla postavena pevnost Mirabe-
la. Ta dnes slouží jako skvělá vyhlídka. Omišané si slávu svých předků 
připomínají každý rok v rámci kulturního léta „Pirátským večerem“. 
Celý víkend se pořádají různé kulturní akce a vrcholem je zinscenova-
ná bitva omišských pirátů a obchodních lodí benátského kupce v ús-
tí řeky Cetiny. Pokud budete v Chorvatsku, v Dalmácii na přelomu 
července a srpna, navštivte Omiš a vstřebejte atmosféru historické-
ho města.

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

* Platí pro vybrané termíny pobytů

  V této lokalitě nabízíme také:  
Vila Vidovac. 
Více informací na ckvt.cz

•   Pěkné koupání

•   Rodinná atmosféra

•   Klidná lokalita

•   Blízko pláže

•   Výhodná cena

•   Vyzkoušejte rafting 
na řece Cetině 

•   Výhodná poloha  
k výletům do Splitu,  
na ostrovy,  
Makarské, Omiše ... 

 

  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 12 let 

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-00491
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CHORVATSKO – Nemira

Vila Stipe

POLOHA vila umístěna ve svahu v osadě Nemira, cca 4 km od Omiše.
VYBAVENÍ v blízkosti – restaurace, bar, café bar, market, parkoviště ZDAR-
MA.
UBYTOVÁNÍ apartmány typ 2(+1) AP - jedna 2lůžková ložnice s možnos-
tí přistýlky, jídelna s vybaveným kuchyň. koutem, sprcha a WC, balkon, typ 
4(+0) AP - dvě 2lůžkové ložnice, jídelna s vybaveným kuchyň. koutem, spr-
cha a WC, WI-FI ZDARMA, velká terasa. Všechny apartmány jsou s přímým 
pohledem na moře. Součástí apartmánů je klimatizace - platba na místě 
spuštění za poplatek.
STRAVOVÁNÍ vlastní.
PLÁŽ  oblázková, cca 150 m, přístup 
po schodech.
SPORT vyžití dle místní nabídky. 
POZNÁMKA klienti s autobusovou 
dopravou vystupují a nastupují sami 
na magistrále, vzdálené cca 300 m. 
Ubytování není vhodné pro osoby se 
sníženou pohyblivostí.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování, spo-
třebu vody a energie, používání ku-
chyňského vybavení, výměnu ložního 
prádla 1x týdně, závěrečný úklid, po-
bytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestov-
ní pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu.
NAPSALI NÁM: Pan domácí Stipe 
je opravdu výborný. Nic pro něj ne-
ní problém zařídit, je velmi ochot-
ný a milý i s jeho rodinou. Je to rodin-
ná vilka na dobrém místě co se týče 
vzdálenosti od moře, obchodu, restau-
race. Terasa s výhledem na moře by-
la také super. Jen postele jsou trochu 
rozvrzané :-) ale to nám vůbec neva-
dilo. Soňa Z.

•  Oblíbené ubytování
•  Pěkné koupání
•   Klidné letovisko

  Apartmány 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 3 690 Kč
os. /autem /7 nocí

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-00511

POLOHA apartmánový dům, umístěn ve svahu v osadě Nemira, cca 3 km již-
ně od Omiše.
VYBAVENÍ parkoviště, v blízkosti - restaurace, cafe a beach bar, směnárna, 
market, parkování ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ apartmány typ STUDIO 2+2 - místnost s manželkou poste-
lí a rozkládacím gaučem, typ STUDIO 4(+0) - místnost se 4 lůžky v přízemí, 
typ APT. 4(+2) - 4 lůžkové studio s rozkládacím gaučem, typ APT. 6(+0) - dvě 
3lůžkové ložnice, apartmán má dvě koupelny a WC, typ APT. 6(+1) - dvě 3lůž-
kové ložnice, denní místnost s rozkládacím gaučem, 1x koupelna a WC. Typ 
APT. 8(+3) - apartmán v přízemí, dva 3lůžkové pokoje, jeden 2lůžkový pokoj, 
denní místnost s lůžkem a rozkláda-
cím gaučem pro 2 osoby, 2 koupelny, 
velká terasa s grilem. Vždy vybavený 
kuchyňský kout, sprcha a WC, SAT TV, 
WI-FI ZDARMA, balkon nebo terasa. 
Klimatizace za poplatek. K dispozici 
je společný venkovní krb.
STRAVOVÁNÍ vlastní, s možností 
dokoupení polopenze (snídaně konti-
nentální, večeře výběr ze 3 menu).
PLÁŽ  oblázková, cca 250 m. Přístup 
na pláž po schodech.
SPORT dětské hřiště a další spor-
tovní využití dle místní nabídky.
POZNÁMKA klienti s autobusovou 
dopravou vystupují a nastupují sami 
na magistrále, vzdálené cca 300 m.. 
Parkování ZDARMA. Ubytování ne-
ní vhodné pro osoby se sníženou po-
hyblivostí.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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: dítě do 6 let 
- 1 490 Kč/os./týden (dětská porce), 
osoba od 6 let – 2 990 Kč/os./týden, 
klimatizace – 1 290 Kč/apartmán/tý-
den. Na vyžádání: pes cca 5 EUR/den 
- platba na místě.

•  Privátní ubytování
•   Klidné letovisko
•   Výhodná cena

 Apartmány pro 4 až 11 os. 
Studia pro 4 os.

  Strava: bez stravy, možnost 
polopenze

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)

  Bus: z 50 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 1 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  i dospělá osoba 

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-01342

Vila Perkušić
–10  % do 31. 3. –10  % do 31. 12.

–5  % do 31. 3.
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CHORVATSKO – Nemira

POLOHA apartmány v malé osadě Nemira, cca 3 km od Omiše. 
VYBAVENÍ restaurace s terasou v přízemí objektu penzionu Neve-
ra, WI-FI ZDARMA, parkoviště, v blízkosti - market.
UBYTOVÁNÍ  jednoduše zařízené klimatizované apartmány umís-
těné v objektu penzionu Nevera a apartmánového domu Ante Ma-
mić (objekty umístěny vedle sebe). Apartmány Nevera se nachází 
v 1. patře a jsou orientovány z boku objektu a z jižní strany směrem 
k moři - typ STUDIO - 2lůžkový pokoj se sprchou a WC, TV, vybave-
ný malý kuchyň. kout, lednice, balkon, některé s možností přistýlky 
(rozkládací gauč), typ APT. 4(+0) - dvě dvoulůžkové ložnice a den-
ní 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) - 2lůžko-
vý pokoj, typ APT. 3(+1) - 2lůžková ložnice a denní místnost s roz-
kládacím gaučem vhodným pro 1 dosp. os. a dítě do 12 let, typ APT. 
4(+2) - dvě 2lůžkové ložnice a denní místnost s rozkládacím gau-
čem (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 na-
bízející 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 vybaveny starším zařízením - vhod-
né pro méně náročnou klientelu. Výměna ručníků probíhá jednou 
za týden. Úklid apartmánů v průběhu pobytu si hosté zajišťují sami. 
S ohledem na přístup na pláž po schodech ubytování není vhodné 
pro osoby se sníženou pohyblivostí. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování a polopenzi, na vybraný počet nocí, 
pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.

Apartmány Nevera  a Ante
–10 % do 31. 3.

  V blízkosti nabízíme také:  
Krilo, Hotel Krilo. 
Více informací na ckvt.cz

•   Oblíbené letovisko
•   Výhodná cena
•   Pěkné koupání
•   Ideální poloha  
k výletům do okolí

•   Vyzkoušejte rafting 
na řece Cetině

•   Rodinná atmosféra
•   Rezervujte včas
•   Apartmány se stravou

 

   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,  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
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Apartmány Mala Luka

POLOHA apartmánové středisko situované mezi vesnicemi Nemira a Stanići, 
cca 4 km od Omiše.
VYBAVENÍ restaurace, aperitiv bar, sejf na vyžádání, parkoviště ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ typ apartmán APT. 4(+2) - dvě 2lůžkové ložnice, denní míst-
nost se 2 přistýlkami, vždy vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC, TV, balkon, 
klimatizace za poplatek.
STRAVOVÁNÍ vlastní, s možností dokoupení snídaní, obědů, večeří (konti-
nentální způsob servírování).
PLÁŽ  oblázková, cca 50 m, vhodná 
pro děti.
SPORT tenisové kurty ve cca 3 kilo-
metry vzdáleném autokempu Galeb, 
vodní sporty dle místní nabídky.
POZNÁMKA vhodné pro klidnou ro-
dinnou dovolenou s dětmi.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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 cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu, snídaní - 1 790 Kč/os./týden, 
obědů a večeří – 2 990 Kč/os./tý-
den, klimatizace 1 790 Kč/apartmán/
týden.

•   Klidné prostředí
•   Přímo u pláže
•   Pěkné koupání
•   Výhodná cena
•   Doporučujeme pro 
rodiny s dětmi

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

  Strava: bez stravy, snídaně, 
polopenze, plné penze

  Nocí: 7 a více (nástupy So)

  Auto

od 2 690 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 2 let bez lůžka 

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-00861

CHORVATSKO – Lokva Rogoznica/ Mala Luka

Hotel Holiday Village Sagitta /

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. Kli-
matizované bungalovy** - na www.
ckvt.cz. 
STRAVOVÁNÍ snídaně, polopenze 
- formou bufetu, služby All INCLU-
SIVE - plná penze formou bufetu, od-
polední svačinka s kávou nebo čajem, 
místné alkoholické nápoje od 10:00 
do 23:00 a točené nealkoholické ná-
poje od 7:00 do 23:00.
PLÁŽ  cca 30-80 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 pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování, snída-
ni/polopenzi/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 (nelze v pokoji 
STANDARD).

•   Klidné prostředí
•   Přímo u pláže

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

  Strava: snídaně, polopenze,  
all inclusive

  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

–25 % do 31. 12.
–20 % do 31. 1.
–15 % do 28. 2.
–10 % do 31. 3.

–10 % do 28. 2.
–5 % do 31. 3.

Platí pro vybrané termíny pobytů
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CHORVATSKO – Brela

Hotel Bluesun Maestral

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 2lůžko-
vé 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 pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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 páry

•   Oblíbené letovisko
•   Přímo u pláže
•   Výborná strava
•   Pěkné koupání
•   Animace pro děti

 

  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 28. 2.
–10 % do 31. 3.

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

Vila Petra

POLOHA vila obklopená zelení v klidné zátoce, v části Jakiruša, cca 2 km od 
Brely (spojeno promenádou).
VYBAVENÍ recepce, WI-FI na recepci ZDARMA, vyhlášená restaurace Burin, 
parkoviště ZDARMA, obchody v Brele.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, WI-FI 
ZDARMA, s možností přistýlky a balkonem. Pokoj SU s pohledem na moře.
STRAVOVÁNÍ snídaně formou bufe-
tu, polopenze - snídaně formou bufe-
tu, večeře výběr z menu.
PLÁŽ  oblázková, cca 150 m.
SPORT vodní sporty dle místní na-
bídky.
POZNÁMKA pobytová taxa cca 1,5 
EUR/os./den - platí se na místě. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování, snída-
ni/polopenzi na vybraný počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cesto-
vního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.

•   Klidné prostředí
•   Rodinná atmosrféra
•  V blízkosti pláže
•  Pěkné koupání
•   Krásné procházky 
podél moře

•  Výborná strava

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

  Strava: snídaně, polopenze

  Nocí: 7 a více (nástupy denně)

  Auto

od 8 690 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 4 let a další  SLEVY

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0261S
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CHORVATSKO – Brela

Hotel Bluesun Marina

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 místnost, terasa, WI-FI ZDARMA, výtah, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 1-2lůžkové pokoje se sprchou a WC, 
balkonem, SAT TV, WI-FI ZDARMA, telefonem, sejfem, fénem, mi-
nibarem. Pokoje označené SU jsou s možností přistýlky. Typ 2(+3) 
FAMILY - klimatizovaný 2lůžkový pokoj s rozkládacím gaučem a po-
koj s francouzským lůžkem (140 cm), max. obsazenost pokoje 3 do-
sp. os.+ 1 dítě nebo 2 dosp. os.+ 3 děti.
STRAVOVÁNÍ snídaně a polopenze formou bufetu.
PLÁŽ  z jemných oblázků, stíněná borovicemi, cca 50 m, přístup na 
pláž po schodech, sprchy na pláži ZDARMA.
SPORT fitness, sauna, masáže, solárium, animace. V blízkosti teni-
sové kurty.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
POZNÁMKA hosté mohou využívat bazén v hotelu Bluesun Ma-
estral.
CENA ZAHRNUJE ubytování a snídani/polopenzi na vybraný 
počet nocí, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu. Na vyžádání: dětská postýlka (cca 10 EUR/den) - plat-
ba na místě.
NAPSALI NÁM: Hotel Bluesun Marina má skvělou polohu v blízkos-
ti moře, zejména pokoje ve vyšších patrech mají krásný výhled. Borovi-
cový háj, který jej obklopuje, doplňuje krásný kontrast s azurovou hla-
dinou moře a pohořím Biokovo. Na obě strany se kolem pobřeží line 
moc pěkná promenáda vhodná pro příjemné procházky. Okolí hotelu je 
klidné, bez hlasité rušivé hudby. V blízkosti jsou krásné oblázkové plá-
že, boty do vody nejsou třeba. Voda průzračná. Polopenze formou bu-
fetu je bohatá a pestrá, všeho dostatek, každý si vybere. Veškerý perso-
nál hotelu byl velmi milý, vstřícný a pečlivý. Na závěr bych ráda zmínila 
skvělou podporu delegáta v místě, který se o nás postaral s nevídanou 
vstřícností a profesionalitou. Byla jsem opravdu spokojená. I.P.

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

•   Doporučujeme  
pro rodiny s dětmi

•   Oblíbené letovisko
•   Přímo u pláže
•   Rodinné pokoje
•   Rezervujte včas
•   Pěkné koupání
•   Výborná strava
•   Krásné procházky 
podél moře

 

  Pokoje pro 2 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 13 690 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 14 let a další  SLEVY

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0052R

–25 % do 31. 12.
–20 % do 31. 1.
–15 % do 28. 2.
–10 % do 31. 3.

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

Hotel Bluesun Soline

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 bufetu, polopenze - snídaně a večeře for-
mou 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 pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování 
a snídani/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

Hotel Sentido Bluesun Berulia

POLOHA luxusní hotel v blízkosti krásné pláže, cca 700 m od centra Brely. Ho-
tel 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, sejfem, 
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 for-
mou bufetu. ALL INCLUSIVE - snídaně, oběd, večeře formou bufetu, odpolední 
snack (16:00- 17:00) - čaj, káva, koláč-
ky, ovoce, v době podávání jídla míst-
ní točené víno a nealkoholické nápo-
je, na all inclusive baru od 10:00 do 
23:00 - místní točené alkoholické ná-
poje, káva, místní točené nealkoholic-
ké nápoje, 2x týdně dalmátská večeře.
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, par-
ní lázeň, aromaterapie, masáže, v blíz-
kosti - stolní tenis, billiard, minigolf, 
vodní sporty, animace.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování a sní-
dani/polopenzi/ALL INCLUSIVE na 
vybraný počet nocí, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu. 

•   Doporučujeme  
pro náročné

•   Výborná kuchyně
•   Krásné koupání
•   Oblíbené letovisko

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

  Strava: snídaně, polopenze, 
možnost all inclusive

  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

–20 % do 31. 12.
–15 % do 31. 1.
–12 % do 28. 2.
–10 % do 31. 3.

–20 % do 31. 12.
–15 % do 31. 1.
–12 % do 28. 2.
–10 % do 31. 3.
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POLOHA dva sousedící apartmánové domy obklopené zelení v klidné záto-
ce, v části Jakiruša, cca 3,5 km od Brely (spojeno promenádou).
VYBAVENÍ recepce, WI-FI na recepci ZDARMA, cca 50 m od vily vyhlášená 
restaurace Burin, parkoviště ZDARMA, obchody v Brele.
UBYTOVÁNÍ klimatizované vkusně zařízené apartmány typ - STUDIO 2(+0) 
(29 m2) - místnost se 2 lůžky, lodžie, typ STUDIO 2+1 (38 m2) - místnost se 2 
lůžky s přistýlkou, s francouzským oknem, typ STUDIO 2+1 B (38 m2) - míst-
nost se 2 lůžky s přistýlkou a balkonem, typ APT. 2+2 (50 m2) - 2lůžková lož-
nice a denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, balkonem, typ APT. 
4+2 (70 m2) - dvě 2lůžkové ložnice a denní místnost rozkládacím gaučem 
pro 2 osoby, balkonem, typ APT. 4+3 (70 m2) - dvě 2lůžkové ložnice a den-
ní místnost se 3 přistýlkami, balkon, vždy vybavený kuchyňský kout, sprcha 
a WC, SAT TV, WI-FI ZDARMA, orien-
tace na mořskou stranu.
STRAVOVÁNÍ vlastní, s možností 
dokoupení snídaní formou bufetu ne-
bo polopenze v blízké restauraci Bu-
rin (20 m) - snídaně formou bufetu, 
večeře výběr z menu.
PLÁŽ  oblázková pláž cca 150 m 
vhodná pro děti.
SPORT vodní sporty dle místní na-
bídky.
POZNÁMKA pobytová taxa cca 1,5 
EUR/os./den - platí se na místě. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
VÝHODY A BENEFITY v termínech 
pobytů 6.5.-31.5. a 1.10.-22.10. vám 
bude poskytnuta mimořádná sle-
va 10 %.
CENA ZAHRNUJE v termínech po-
bytů 6.5.-31.5. a 1.10.-22.10. vám 
bude poskytnuta mimořádná sle-
va 10 %.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu, snídaní: dítě do 4 let ZDARMA, 
dítě 4-9 let - 990 Kč/os./týden, oso-
ba od 9 let - 1 990 Kč/os./týden, po-
lopenze: dítě do 4 let ZDARMA, dítě 
4-9 let - 2 390 Kč/os./týden, osoba 
od 9 let - 4 690 Kč/os./týden.

•   Klidné letovisko
•   Komfortní apartmány
•   Krásné koupání

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

  Strava: bez stravy, snídaně, 
polopenze

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)

  Auto

od 3 890Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA  
do 2 let 

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-02611

POLOHA soukromé pokoje a apartmány v obytné části městečka.
VYBAVENÍ v blízkosti - restaurace, kavárny, bary, markety, směnárna.
UBYTOVÁNÍ POKOJE (HR-0055P) - 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, 
s možností přistýlky, pokoj 2(+2) - dva 2lůžkové pokoje se samostatným 
vchodem vedle sebe s jednou společnou sprchou a WC. APARTMÁNY (HR-
00551) - typ STUDIO 2(+0) - jedna místnost se 2 lůžky, typ APT. 2+1 a typ 
APT. 2+2 - jedna 2lůžková ložnice, denní místnost s 1-2 lůžky, typ APT. 4(+0), 
typ APT. 4+1 AP - dvě 2lůžkové ložnice, denní místnost s možností přistýlky, 
vždy vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC, balkon nebo terasa. Lůžko v denní 
místnosti je zpravidla ve formě rozkládacího gauče.
STRAVOVÁNÍ POKOJE: polopenze - 
snídaně formou bufetu, večeře výběr 
z menu + 2 dcl piva nebo vína nebo 
džusu, v restauraci Šebin. APARTMÁ-
NY: vlastní, s možností dokoupení 
snídaní formou bufetu a večeří výběr 
z menu, v restauraci Šebin.
PLÁŽ  oblázková, cca 100-600 m, 
sprchy na pláži.
SPORT sportovní využití dle míst-
ní nabídky.
POZNÁMKA parkování zajiště-
no u ubytování nebo v jeho blízkos-
ti ZDARMA.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE POKOJE - uby-
tování a polopenzi na vybraný počet 
nocí, pobytovou taxu. APARTMÁNY 
- ubytování na vybraný počet nocí, 
spotřebu vody a energie, používání 
kuchyňského vybavení, výměnu lož-
ního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, 
pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu, snídaní – 1 490 Kč/os./týden, 
večeří – 1 990 Kč/os./týden.

•   Oblíbené letovisko

   Pokoje pro 2 os. až 4 os. 
+ dítě do 3 let bez lůžka 
Apartmány pro 2 až 5 os. 
+ dítě do 3 let bez lůžka 

  Strava: bez stravy, snídaně, 
polopenze

  Nocí: 7 a více (nástupy So)
 

  Letadlo: Praha (So), 
Ostrava (So)

  Bus: z 50 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 1 990Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA  
do 3 let a další  SLEVY

HR-0055P HR-00551

Apartmány Astra a Pinija Vybrané apartmány a pokoje Baška Voda 
CHORVATSKO – Brela/Baška Voda
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CHORVATSKO – Baška Voda

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) - 2lůžková ložnice, typ APT. 4(+1) - jedna 2lůžková ložnice, 
denní místnost se 2 lůžky (rozkládací gauč), s možností přistýlky, 
vždy vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC, SAT TV, balkon. Z většiny 
apartmánů nádherný výhled na letovisko Baška Voda. Místo pro par-
kování 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. Krásné oblázkové pláže, typické pro Makarskou riviéu se 
táhnou několik kilometrů oběma směry. Příjemný je borový porost, 
který dosahuje až k plážím a během letních dnů poskytuje příjemný 
stín. Hlavní pláž, zvaná Nikolina (dříve Južna plaža) byla vyzname-
nána tzv. Modrou vlajkou kvality. 
SPORT vyžití dle místní nabídky. 
POZNÁMKA na jeden apartmán je vyhrazeno jedno parkovací mís-
to u vily. S ohledem na přístup na pláž po schodech ubytování není 
vhodné pro osoby se sníženou pohyblivostí. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, spotřebu vo-
dy a energie, používání kuchyňského vybavení, výměnu ložního prá-
dla 1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu. 
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.
NAPSALI NÁM: Dovolená bez chyby, měli jsme pokoj s rohovým balko-
nem, kde byl z jedné strany překrásný výhled na hory a na druhé výhled 
na moře, pokoje vybavené klimatizací a vším, co jsme potřebovali pro 
vaření. Voda i pláže čisté, dostatek sprch. Chtěli bychom i poděkovat 
delegátce, která nám poradila, kam chodit nakupovat, kam do restaura-
ce a na výlety. Můžeme všem doporučit. D.H.

•  Oblíbené letovisko

•  Krásné koupání

•   Ideální poloha  
k výletům do okolí

•  Žádané ubytování

•  Výhodná cena

•  Rezervujte včas

•  Komfortní ubytování

 

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

  Strava: bez stravy

  Nocí: 7,  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  

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-01401

Luxusní Vila Marić
–20 % do 31. 12. *
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.

* Platí pro vybrané termíny pobytů

  V této lokalitě nabízíme také:  
Apartmány Jan. 
Více informací na ckvt.cz
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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. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování a polopenzi na vybraný počet nocí, 
pobytovou taxu. 
MOŽNOST DOKOUPENÍ   cestovního pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu. Zapůjčení dětské postýlky na vyžádání - ZDARMA.

•   Přímo u pláže

•   Doporučujeme  
pro náročné

•   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

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

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

  V této lokalitě nabízíme také:  
Vilu Pavić. 
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, mi-
nibarem, telefonem, fénem, sejfem, WI-FI ZDARMA, některé s možností při-
stýlky. 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 a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.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

Apartmány Urania

POLOHA apartmány nacházející se v zeleni s ideální polohou, cca 500 m od 
centra Baška Vody, v turistickém komplexu Uranija. 
VYBAVENÍ  restaurace, aperitiv bar, směnárna, snack bar, prostor pro semi-
náře, terasa (3x týdně živá hudba). WI-FI na recepci ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ klimatizované apartmány Apt. 4(+1) - cca 40 m2- dvě 2lůžkové 
ložnice (jedna s manželkou postelí a druhá s oddělenými lůžky), denní míst-
nost s možností přistýlky (rozkládací gauč), s vybaveným kuchyňským kou-
tem, sprchou, WC, SAT TV, fénem, balkonem nebo terasou.
STRAVOVÁNÍ vlastní, s možností dokoupení snídaní formou bufetu a polo-
penze - snídaně a večeře formou bu-
fetu.
PLÁŽ  oblázková, cca 100 m, vhodná 
pro děti, sprchy na pláži.
SPORT  v blízkosti - tenisové kurty, 
stolní tenis, hřiště pro míčové hry, mi-
nigolf, vodní sporty. 
POZNÁMKA parkování za poplatek 
cca 8 EUR/den.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE 7x ubytování, 
spotřebu vody a energie, používání 
kuchyňského vybavení, výměnu lož-
ního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, 
pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu, stravy u rodinných bunga-
lovů Baška Voda snídaní: dítě do 7 let 
- 790 Kč/týden, dítě od 7 do 13 let - 
990 Kč/týden, osoba od 13 let - 1 390 
Kč/týden, polopenze: dítě do 7 let - 2 
390 Kč/týden, dítě od 7 do 13 let - 3 
290 Kč/týden, osoba od 13 let - 4690 
Kč/týden, ALL INCLUSIVE Light: dí-
tě do 7 let - 3 990 Kč/týden, dítě od 7 
do 13 let - 5 490 Kč/týden, osoba od 
13 let - 7 890 Kč/týden.

•   Zábava na dosah
•   Ubytování v zeleni

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

  Strava: bez stravy, možnost 
snídaní, polopenze,  
all inclusive light

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (denně),  
Ostrava (So)

  Bus: z 50 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 2 590 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 2 let

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-00541

–15 % do 31. 1.
–10 % do 31. 3.
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Hotel a depandance Alem

POLOHA v piniovém lese pod horským masivem Biokovo. 
VYBAVENÍ restaurace, kavárna, market, sejf, TV místnost, sál pro 
semináře, směnárna, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ jednoduše zařízené 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, 
balkonem, s možností přistýlky (třetího lůžka).
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu v hote-
lové restauraci, k večeřím neomezená konzumace místních točených 
nápojů (pi-vo, víno, voda, džus). 
PLÁŽ  rozlehlá oblázková, cca 70 m, vhodná pro děti, nabízející vy-
nikající podmínky pro koupání, sprchy na pláži. 
SPORT hřiště pro petanque, půjčovna jízdních kol, několik hřišť pro 
míčové hry.
POZNÁMKA pokoje jsou vybaveny starším nábytkem - vhodné pro 
méně náročnou klientelu. Ideální výchozí místo pro výlety do okolí 
a projížďky na kole podél moře. Pobyt se psem pouze v depandanci 
Alem - cca 8 EUR/den. Pobytová taxa cca 1,4 EUR/os./den a přihla-
šovací poplatek cca 3 EUR/os./pobyt - platí se na místě. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování a polopenzi na vybraný počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu, služby all inclusive Light - dítě do 12 let 1 700 Kč/týden, 
osoba od 12 let - 2 500 Kč/týden.
NAPSALI NÁM: Byla jsem na tomto místě s dětmi již potřetí a tento 
rok poprvé 14 dní a super vždy jsme byli spokojeni.Ubytování je 
skromné,ale pokud není člověk náročný,tak to úplně stačí. S jídlem 
jsme byli spokojeni už 3 rok.Děkujeme a příští rok se chystáme znovu. 
Martina

•   Ubytování v zeleni

•   Příznivá cena

•  Pěkné koupání

•   Ideální místo na 
výlety

•  Výhodná cena

•   Doporučujeme pro 
rodiny s dětmi

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

  Strava: polopenze

  Nocí: 7 a více (nástupy So)
 

  Letadlo: Praha (So),  
Ostrava (So)

  Bus: z 50 míst v ČR (Pá), 
  Auto

od 5 490 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  Dítě do 12 let a další  SLEVY

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0089D, HR-0089A

CHORVATSKO – Baško Polje 

–20 % do 31. 1.
–15 % do 31. 3.

Platí pro vybrané termíny pobytů. 
Sčítejte se slevou 3 % na pobyty  
od 10 nocí ve vybraných termínech

  V této lokalitě nabízíme také:  
Baška Voda, Aparthotel Palac. 
Více informací na ckvt.cz
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Luxusní klimatizované domky

CHORVATSKO – Baško Polje 

–20 % do 31. 1.

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

POLOHA domky se nacházejí v těsné blízkosti moře, v piniovém há-
ji, cca 20 minut pohodlné chůze od Bašky Vody. V blízkosti depandan-
cí Alem.
VYBAVENÍ restaurace, směnárenské služby, bankomat, market, pe-
kárna, sejf na recepci kempu.
UBYTOVÁNÍ mobilní domky typ MH 4 (+0) LUX - pro max. 4 oso-
by a 1 dítě do 7 let bez lůžka (rozloha bez terasy 24 m2, terasa 18 m2) 
mají dvě 2lůžkové ložnice (jedna s manželskou postelí, jedna s oddě-
lenými lůžky, klimatizovanou denní místnost s pohovkou, plně vyba-
vený kuchyňský kout s lednicí, LCD SAT TV, koupelna s WC, terasou 
vybavenou zahradním nábytkem.
STRAVOVÁNÍ vlastní nebo se snídaní nebo s polopenzí s neome-
zenou konzumací nápojů k večeři (pivo, víno, džus, minerální voda). 
Strava probíhá v depandanci Alem.
PLÁŽ  přírodní, oblázková, betonová plata cca 50-100 m, vhodná pro 
děti.
SPORT badminton, stolní tenis, hřiště pro míčové hry.
POZNÁMKA pobytovou taxu - cca 1,40 EUR/den za dospělou osobu, 
0,7 EUR/den za dítě 12-18 let a přihlašovací poplatek - 3 EUR/os./po-
byt platí se na místě. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, spotřebu vody 
a energie, závěrečný úklid, ložní prádlo, ručníky, parkovací místo pro 
jeden automobil/domek, používání kuchyňského vybavení.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního pojištění včetně storna zájezdu.
NAPSALI NÁM: Do Baško Polje jezdíme každý rok, letos jsme zde byli 
již po 5. Kemp sice již něco pamatuje, ale domečky jsou udržované, 
v dobrém stavu. Letos bylo na náš vkus již hodně lidí u vody, ale stále 
je to o dost méně než na plážích v sousedních městech. Moře čisté 
a teplé. Doporučuji!!!! Eliška

•   Doporučujeme pro 
rodiny s dětmi

•   Klidné prostředí

•  Rezervujte včas

•  Krásné koupání

•  Novinka

•  Oblíbené letovisko

•  Blizko pláže

  Mobilní domek pro 2 až 4 os.

  Strava: bez stravy, snídaně, 
polopenze

  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 7 let a další  SLEVY

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-00171

  V blízkosti nabízíme také:  
Baška Voda, Apartmány Urania. 
Více informací na ckvt.cz



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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Pavilon Dukić A

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 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. Bohatý animační program NEPTUN KLUBU k dispozici od 3.7. 
do 28.8.2021. 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 pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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
•   Oblíbené letovisko
•   Výhodná cena
•   Pěkné koupání
•   Autobusové zájezdy 
na 10/11 nocí

  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.
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CHORVATSKO – Promajna

Pavilon Dukić B

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, plá-
žových 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 mož-
ností až 2 přistýlek (rozkládací gauč), vždy vybavený kuchyň. kout, 
sprcha a WC, TV, balkon nebo terasa. APT. A5(+2) - apartmán je ori-
entovaný na moře a je prostornější, APT. B5(+2) - apartmán je ori-
entovaný na pohoří Biokovo. Na místě možnost dokoupení mobilní 
klimatizace v pavilonu Dukić B (není k dispozici pro všechny ubyto-
vací 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 šla-
padel apod. V blízkosti veřejné multifunkční hřiště.
POZNÁMKA úklid pokojů v průběhu pobytu si klienti provádějí sa-
mi. Bohatý animační program NEPTUN KLUBU k dispozici od 3.7. do 
28.8.2021. Klienti se po příjezdu hlásí delegátce, která je zde pří-
tomná. Pavilony Dukić nemají recepci. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE POKOJE - ubytování, polopenzi/plnou penzi/
bez stravy na vybraný počet nocí, pobytovou taxu. APARTMÁNY - 
ubytování, bez stravy/polopenzi/plnou penzina vybraný počet nocí, 
spotřebu vody a energie, používání kuchyňského vybavení, výměnu 
ložního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního pojištění včetně pojiště-
ní storna 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 polopenzi/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.
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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. Bohatý animační program NEPTUN KLUBU k dispozici od 3.7. 
do 28.8.2021. 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 pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování, bez stravy/polopenzi/plnou 
penzi 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

•   Autobusový zájezd 
na 10/11 nocí

•   Výborná poloha

  Apartmány pro 2 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 let bez lůžka 

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0101C

–15 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.
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Dalmacija Sunny Hotel by Valamar

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 bufe-
tu, polopenze - snídaně a večeře for-
mou 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 pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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
•   Autobusový zájezd 
na 10/11 nocí

 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

CHORVATSKO – Makarska

Hotel Valamar Meteor

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 ob-
sazení pokoje 2(+1) dvěmi osoba-
mi negarantujeme umístění přistýlky 
na pokoj a negarantujeme větší roz-
měr 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 pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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).

•   Blízko pláže a centra
•   Doporučujeme pro 
náročné

•   Autobusový zájezd 
na 10/11 nocí

 

  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

–20 % do 15. 1.
–15 % do 28. 2.

–20 % do 15. 1.
–15 % do 28. 2.
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Rivijera Sunny Resort by Valamar

POLOHA hotel je tvořen devíti pavilony, které jsou umístěny v zeleni 
v mírném svahu, v blízkosti moře, v klidnější části Makarské, cca 2 km 
od historického centra u nejkrásnějších pláží. 
VYBAVENÍ klimatizovaná restaurace, směnárna, sejf, bar, TV míst-
nost, kadeřnictví, internetový koutek, taneční terasa, parkoviště..
UBYTOVÁNÍ 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, telefonem, ventilá-
torem, lednicí, SAT TV, WI-FI ZDARMA, některé pokoje s balkonem. 
Pokoj označený K má navíc klimatizaci. Pokoj typu 2(+1) - třílůžko-
vý pokoj bez balkónu. Z pokojů není výhled na moře z důvodu stře-
domořské vegetace.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně formou bufetu, večeře - hlav-
ní chod výběrem ze 4 menu, předkrmy, polévky, saláty, dezerty - for-
mou bufetu, ALL INCLUSIVE Light - snídaně formou bufetu, oběd a 
večeře - hlavní chod výběrem ze 4 menu, polévky, saláty, dezerty - 
formou bufetu, neomezená konzumace místních točených nápojů (pi-
vo, víno, voda, džus), káva, po dobu podávání obědu a večeře.
PLÁŽ  oblázková, cca 50-200 m, vhodná pro děti. Sprchy na pláži za 
poplatek.
SPORT betonové tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, hřiště pro mí-
čové hry, dětské hřiště, animace pro děti ve věku 4-14 let, sportovní 
animace, vodní sporty.
POZNÁMKA nástupní den středa je možný pouze v kombinaci s au-
tobusovou či leteckou dopravou, případně na vyžádání v CK. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování, polopenzi/All inclusive Light na vy-
braný počet nocí, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu. Na vyžádání pobyt se psem (cca 10 EUR/den) - platí se 
na místě.
NAPSALI NÁM: V hotelu Rivijera jsme byly začátkem září, tedy po 
hlavní sezoně. Klidná lokalita na konci města Makarská, procházkou 
do města asi 30 minut chůze podél pobřeží, možno využít vláček, 
který zastaví na začátku hlavní promenády. Určitě doporučuji. J.B.

•   U krásné pláže
•   Oblíbené letovisko
•   Autobusový zájezd 
na 10/11 nocí

•   Oblíbené letovisko
•   Doporučujeme
•   Rezervujte včas
•   Nově All Inclusive 
Light

 

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

  Strava: polopenze,  
all inclusive light

  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

CHORVATSKO – Makarska

–10 % do 31. 3.

  V této lokalitě nabízíme také:  
Apartmány Neva. 
Více informací na ckvt.cz
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Hotel Biokovo

POLOHA městský hotel v centru Makarske.
VYBAVENÍ restaurace, aperitiv bar, kavárna, směnárna, kongresový sál, in-
ternetový koutek, WI-FI ZDARMA, pizzerie, sejf, terasa, městské parkoviště za 
poplatek. Na vyžádání možno předem zarezervovat parkování v garáži blízké-
ho hotelu Miramare za cenu cca 20 EUR/den - hradí se na místě.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 1-2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, tele-
fonem, minibarem, fénem, sejfem, některé s možností přistýlky, WI-FI ZDARMA.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, plná penze - sní-
daně a večeře formou bufetu, oběd výběr ze 3 menu.
PLÁŽ  oblázková, cca 150 m.
SPORT sauna, masáže, solárium, 
půjčovna kol, možnost sportovního 
vyžití dle místní nabídky.
POZNÁMKA pobytová taxa - cca 
1,5 EUR/dospělá os./den - platí se 
na místě.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování, po-
lopenzi/plnou penzi na vybraný po-
čet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Na vyžádání - dětská postýlka 
cca 5 EUR/den - platí se na místě.
NAPSALI NÁM: V tomto hotelu jsme 
měli zaplacenou polopenzi. Stravování 
můžu hodnotit na vynikající úrovni.
Personál byl velmi ochotný a příjemný.
Hotel je celý klimatizován a v hotelu 
je všude dostupná Wifi. Pokoje jsou 
prostorné s moderním televizorem, 
s minibarem a trezorem. Hotel 
je v centru Makarské přímo na 
promenádě a proto je tam větší pohyb 
lidí. Na pláž je to asi 5 minut chůze 
po rovině. Pláž je čistá, pozvolný 
vstup do moře. Sprchy na pláži jsou 
za poplatek.Tento hotel můžu všem 
doporučit. V.K.

•  Přímo v centru města
•   Doporučujeme  
pro páry

•   Doporučujeme  
pro náročné

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

  Strava: polopenze, plná penze

  Nocí: 7 a více (nástupy denně)

  Auto

od 8 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 3 let a další  SLEVY

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0061B

CHORVATSKO – Makarska

Hotel Park

POLOHA luxusní moderně zařízený hotel přímo u pláže, na živé pobřežní 
promenádě.
VYBAVENÍ restaurace, terasa, plážový bar, aperitiv bar, kongresové sály, 
směnárna, sejf na recepci, prodejna suvenýrů, boutique, kadeřnický a kosme-
tický salón, výtah, parkoviště a garáže za poplatek - pouze na vyžádání (cca 
60 HRK/den).
UBYTOVÁNÍ moderně zařízené klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou 
nebo vanou, WC, SAT TV, telefonem, fénem, sejfem, minibarem, WI-FI ZDAR-
MA, set pro přípravu kávy a čaje, s balkonem nebo terasou. Aparmán typu 
APT. 2(+1) BM - se skládá ze dvou místností, které nejsou odděleny dveřmi,  
2 lůžka jsou umístěny na galerii, v dolní části je rozkládací gauč.
STRAVOVÁNÍ snídaně formou bufe-
tu, polopenze - snídaně a večeře for-
mou bufetu.
PLÁŽ  oblázková, cca 10 m, vhodná 
pro děti.
SPORT vnitřní a venkovní bazén se 
sladkou vodou, sauna, masáže, fit-
ness, půjčovna kol a silničních skútrů, 
vodní sporty dle místní nabídky.
POZNÁMKA lehátka a slunečníky u 
venkovního bazénu ZDARMA (v ome-
zeném množství), možnost zapůjčení 
ručníků k bazénu na vratnou kauci.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování, snída-
ni/polopenzi, na vybraný počet nocí, 
pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Dětská postýlka do 15.5. a od 
3.10. - ZDARMA, v ostatních termí-
nech 15 EUR/den.

•  Zábava na dosah

  Pokoje pro 2 až 3 os. 
Apartmány pro 2 až 3 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 8 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 3 let a další  SLEVY

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0062P

–10 % do 31. 3.

Sčítejte se slevou 5 %  
na pobyty 8 a více nocí

–5 % do 31. 3.
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Hotel Biokovka

CHORVATSKO – Makarska

POLOHA oblíbený lázeňský hotel s rehabilitačním centrem, v nej-
krásnější části Makarske, cca 2 km od historického centra. 
VYBAVENÍ restaurace, kavárna s terasou, plážová restaurace, ape-
ritiv bar, směnárna, kadeřnický salón a salón na pedikúru, sejf na re-
cepci 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 vhodné pro vozíčkáře a jsou v omezeném počtu (na 
vyžádání). Pokoje prošly renovací v průběhu více let a jsou vybaveny 
různým typem nábytku.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, plná 
penze - snídaně a večeře formou bufetu, obědy - výběr ze 3 menu.
PLÁŽ  oblázková, cca 50 m, lehátka a slunečníky za poplatek, spr-
chy na pláži za poplatek.
SPORT 2 vnitřní bazény s vyhřívanou mořskou vodou, moderní fit-
ness centrum, masáže, sauna. V blízkosti se nachází tenisové cen-
trum.
POZNÁMKA lednice na vyžádání - cca 4 EUR/den. Hotel je z čás-
ti využíván jako zdravotnické a rehabilitační zařízení, je vhodný pro 
lázeňské a sportovní pobyty. Při zakoupení pobytu do 31.12.2019 
mají klienti neomezený vstup do fitness ZDARMA, od 1.1.2020 vstup 
do fittness 1x za pobyt ZDARMA. Hotelové parkoviště je ZDARMA 
(vratná kauce na elektronickou kartu cca 20 EUR). Naši klienti mají 
10 % slevu na léčebné procedury. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování a polopenzi/plnou penzi na vybraný 
počet nocí, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu. Na vyžádání: dětská postýlka v termínu do 23.5. a od 
26.9. - ZDARMA, v termínu 23.5 - 26.9. za poplatek cca 7 EUR/den 
- platba na místě.
NAPSALI NÁM: Na Makarskou do hotelu Biokovka jezdíme už třetím 
rokem a služby jsou zde na vysoké úrovni. Bohaté snídaně, večeře, 
pokoje uklizené, balkony s nádherným výhledem na moře. V blízkosti 
obchod, lékárna, spousta prodejců ovoce. Na hlavní třídě pod hotelem 
u moře množství obchůdků, restaurací. Prostě každý si přijde na své. 
Petr

•   Oblíbený hotel

•   Přímo u pláže

•   Pěkné koupání

•   Rezervujte včas

•   Zábava na dosah

•  Bezbariérový hotel

•   Ideální místo k 
výletům do Splitu, 
Dubrovníku, Mostaru

 

  Pokoje pro 1 až 3 os. 
+ dítě do 7 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

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

Hotel Osejava

POLOHA moderní hotel se nachází cca 100 m od centra města Makarska, 
v bezprostřední blízkosti moře a s nádherným výhledem na centrum Makar-
ske.
VYBAVENÍ caffé bar, restaurace, TV místnost, internetový koutek, terasa, ka-
deřnický salon, sejf, parkoviště a garáž.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, tele-
fonem, minibarem, sejfem, fénem, WI-FI za poplatek, některé možností jedné 
přistýlky. Pokoje 2(+2) JUNIOR SUITE - velikost 35 m2 mají navíc rozkládací 
gauč o velikosti francouzského lůžka, s orientací na mořskou stranu.
STRAVOVÁNÍ snídaně formou bufetu, polopenze - snídaně formou bufetu 
a večeře výběr ze 4 menu.
PLÁŽ  betonová plata, přírodní, cca 
50 m, sprchy na pláži.
SPORT venkovní bazén se sladkou 
vodou, lehátka a slunečníky u bazénu 
v omezeném množství, v blízkosti ho-
telu - fitness, fotbalové hřiště, tenisové 
kurty, kuželky, půjčovna jízdních kol. 
V blízkosti hotelu, cca 100 m, se nachá-
zí sportovní centrum Makarske.
POZNÁMKA parkování za popla-
tek - cca 5 EUR/den - platba na mís-
tě, parkování v garáži na vyžádání - 
15 EUR/den - platba na místě. Pokoje 
1/2+1 jsou přednostně obsazovány 3 
osobami. Možnost zapůjčení bazéno-
vých osušek na vratnou kauci cca 50 
HRK/ den.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování a sní-
daně/polopenze 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 
páry

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

  Strava: snídaně, polopenze

  Nocí: 1 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (denně), 
Ostrava (So)

  Bus: z 50 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 8 590 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 2 let a další  SLEVY

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0150O

Hotel Maritimo

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 kuchyň-
ský 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 pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování a sní-
dani/polopenzi na vybraný počet no-
cí, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu.

•   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.

–10 % do 31. 1.
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POLOHA moderní hotel je situován v samém centru městečka Tučepi, v blíz-
kosti oblázkové pláže.
VYBAVENÍ restaurace, aperitiv bar, terasa, výtah, TV sál, parkování ZDARMA 
(omezená kapacita).
UBYTOVÁNÍ klimatizované 1-2lůžkové pokoje s možností přistýlky, pokoj 
2(+2) BM-SU - 2lůžková ložnice s rozkládacím gaučem (130x205) vhodným 
pro dvě dospělé osoby, vždy se sprchou nebo vanou a WC, SAT TV, telefonem, 
minibarem, sejfem, fénem, WI-FI ZDARMA, s balkonem nebo terasou. Poko-
je SSW - s bočním pohledem na mo-
ře, SU-SS a SS - s přímým pohledem 
na moře. Klimatizace je funkční v 7. 
a 8. měsíci.
STRAVOVÁNÍ snídaně formou bufe-
tu, s možností dokoupení večeří for-
mou bufetu.
PLÁŽ  oblázková, cca 50 m, sprchy 
na pláži.
SPORT venkovní bazén se sladkou 
vodou, fitness ZDARMA, sauna, ma-
sáže, dětské hřiště, plážový volejbal, 
v blízkosti tenisové kurty, půjčovna kol, 
vodní sporty dle místní nabídky. Lehát-
ka a slunečníky u bazénu v omezeném 
množství ZDARMA.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vy-
braný počet nocí, snídani/polopenzi, 
pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu, večeří: dítě do 12 let - 1 690 
Kč/os./týden, osoba od 12 let - 
3 590 Kč/os./týden. Dětská postýlka 
- ZDARMA (na vyžádání).

Hotel Laurentum

•   Doporučujeme pro 
páry

•   Oblíbené letovisko

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

  Strava: snídaně, možnost 
polopenze

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (denně), 
Ostrava (So)

  Bus: z 50 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 7 690 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 12 let a další  SLEVY

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0193L

Vila Lucija

POLOHA luxusní vila přímo na pláži nedaleko centra Tučepi ve východní čás-
ti letoviska.
VYBAVENÍ kavárna, terasa, parkoviště ZDARMA, WI-FI ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ typ STUDIO 2(+0) - jedna místnost se 2 lůžky, apartmán APT. 
4(+1) - dvě 2lůžkové ložnice, obývací místnost, s možností jedné přistýlky pro 
dítě do 12 let, vždy vybavený kuchyňský kout, sprcha a WC, klimatizace, SAT 
TV, sejf, WI-FI ZDARMA, balkon ne-
bo terasa (apartmány v přízemí mají 
otevřenou terasu).
STRAVOVÁNÍ vlastní.
PLÁŽ  oblázková, cca 30 m.
SPORT dle místní nabídky.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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.
NAPSALI NÁM: Pobyt ve Vila 
LUCIJA, Tučepi, Chorvatsko jsme 
absolvovali v termínu 29.05.2015 - 
14.06.2015 ve dvoulůžkovém pokoji 
bez stravování. S celým pobytem 
jsme byli nadmíru spokojeni. A to 
jak s vybavením pokoje, tak i s jeho 
čistotou, pravidelným úklidem 
a s jeho umístěním na mořskou stranu 
s balkonem. K pěkné a čisté pláži pláži 
jsme měli 20 metrů. Bylo jen škoda, 
že k této části pláže se stahovali 
návštěvníci i z jiných ubyt. zařízení 
a od časného rána si rezervovali 
místa k ležení. Nejde však o chybu 
CKVT, neboť jak známo, v Chorvatsku 
jsou pláže veřejně přístupné. Jinak 
v Tučepi jsme byli i předtím s jinou 
CK, je zde velmi hezky, poklidno 
s možnostmi procházek a výletů do 
okolí. Počasí nám během pobytu přálo. 
J.T.

•   Rezervujte včas
•   Přímo na pláži
•  Krásné koupání
•  Rodinná atmosféra
•   Z většiny apartmánů 
krásný výhled na moře

  Apartmány pro 2 až 5 os. 

  Strava: bez stravy

  Nocí: 7 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (denně), 
Ostrava (So)

  Bus: z 50 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 3 890 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 12 let 

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-01631

CHORVATSKO – Tučepi

–10 % 

Platí při zakoupení 60 a více dnů 
před nástupem na pobyt

–5  % do 31. 3.

Platí pro vybrané termíny pobytů
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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 děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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.

•   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

–20% do 31. 12.
–15 % do 31. 1.
–12 % do 28. 2.
–10 % do 31. 3.

Sčítejte se slevou 5%  
na pobyty na 8 a více nocí
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POLOHA designový hotel nacházející se na ideálním místě na konci prome-
nády, v její klidné části, přímo u oblázkové pláže. Jedná se o historicky nej-
starší hotel na chorvatském pobřeží, který byl v roce 2017 kompletně zreno-
vován a nyní nabízí luxusně zařízené pokoje s úžasným výhledem na azurové 
moře nebo masivní pohoří Biokovo. Od centra města je vzdálen cca 850 m.
VYBAVENÍ 3 restaurace, 3 bary, wellness centrum, kosmetika, masáže, fit-
ness, směnárna, WI-FI ZDARMA, konferenční místnost, autopůjčovna, obchod 
se suvenýry, parkování ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ klimatizované luxusně zařízené 2lůžkové pokoje se 2 přistýlka-
mi (rozkládací gauč vhodný pro 1 dosp. osobu nebo 2 děti do 10 let). Koupelna 
se sprchou a samostatné WC, SAT TV, WI-FI, minibar, fén, telefon, župan, pan-
tofle, varná konvice s příslušenstvím, balkón.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně 
a večeře formou bufetu. 
PLÁŽ  oblázková pláž, cca 30 m, pří-
stup na pláž po schodech, plážový bar, 
lehátka a slunečníky za poplatek, spr-
chy na pláži.
SPORT venkovní bazén, vyhřívaný 
bazén na terase, lehátka a sluneční-
ky u bazénu ZDARMA (v omezeném 
množství), ručníky u bazénu ZDAR-
MA (1ks/osoba/den). Venkovní fitness 
park, jóga a relaxační cvičení, posilov-
na, sauna, parní lázeň a relaxační míst-
nost, hřiště na plážový volejbal, stol-
ní tenis – vše ZDARMA. Za poplatek: 
vodní sporty, pronájem kol. Hosté mo-
hou za poplatek využívat tenisové kur-
ty ve 200 m vzdáleném hotelu Blue-
sun Neptun.
POZNÁMKA v restauracích a barech 
je ve večerních hodinách vyžadováno 
vhodné oblečení (muži: dlouhé kalhoty, 
uzavřené boty). Nejsou povoleny spor-
tovní košile, šortky, plážová obuv. Re-
staurace nabízí také veganské, vegeta-
riánské a nízkokalorické pokrmy.  
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování polo-
penzi na vybraný počet nocí, poby-
tovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu. 

TUI Hotel Jadran

•   Doporučujeme  
pro náročné

  Pokoje pro 2 až 4 os.

  Strava: polopenze

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (denně), 
Ostrava (So)

  Bus: z 50 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 16 390 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě SLEVA 50% 
  do 10 let a další  SLEVY

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0313T

CHORVATSKO – Tučepi

Bluesun Holiday Village Afrodita

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 děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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

–25 % do 31. 12.
–20 % do 31. 1.
–15 % do 28. 2.
–10 % do 31. 3.
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Hotel Bluesun Alga  a hotel Bluesun Kaštelet
CHORVATSKO – Tučepi

•   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, plná 
penze - formou bufetu. ALL INCLUSIVE - snídaně, oběd, večeře for-
mou bufetu, odpolední snack (16:00- 17:00) - čaj, káva, koláčky, ovo-
ce, v době podávání jídla místní točené víno a nealkoholické nápoje, 
na all inclusive baru od 10:00 do 23:00 - místní točené alkoholic-
ké nápoje, káva, místní točené nealkoholické nápoje, 2x týdně dal-
mátská večeře. Klienti hotelu Kaštelet se stravují v restauraci hote-
lu Alga.
PLÁŽ  oblázková, cca 50 m, sprchy na pláži.
SPORT vnitřní bazén, venkovní bazény včetně dětského bazénu, 
wellness centrum - fitness, solárium, sauna, masáže, whirlpool. Dále 
tenisové kurty, stolní tenis, hřiště pro míčové hry, dětské hřiště, ae-
robic, animace, vodní sporty.
POZNÁMKA parkování ZDARMA. Při zakoupení pobytu se snídani 
nebo s polopenzí do 31.12.2019 - 1x oběd ZDARMA.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování, snídani/polopenzi/plnou penzi/all 
inclusive na vybraný počet nocí, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu. 

Hotel Kaštelet

Hotel Alga

pokoj v hotelu Alga

–20% do 31. 12.
–15 % do 31. 1.
–12 % do 28. 2.
–10 % do 31. 3.

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

Při objednání pobytu do 31. 12. 2020 
1x oběd ZDARMA
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POLOHA vila se nachází v jižní části oblíbeného letoviska Tučepi s jednou 
z nejdelších oblázkových pláží na Jadranu.
VYBAVENÍ  v blízkosti restaurace, obchody, kavárny, parkoviště ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ klimatizovaná 2lůžková STUDIA - jedna místnost se 2 lůžky, 
některá s možností přistýlky vhodnou pro osobu do 16 let, se sprchou a WC, 
vždy vybavený kuchyň. kout (mikro-
vlnná trouba), SAT TV, WIFI ZDARMA, 
balkon nebo terasa. 
STRAVOVÁNÍ vlastní. 
PLÁŽ  oblázková, cca 100 m, vhod-
ná pro děti, sprchy na pláži. Přístup na 
pláž je přes cestu. 
SPORT vyžití dle místní nabídky, 
v blízkosti tenisové kurty, vodní sporty, 
půjčovna kol.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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.

Vila Nikola

•   Pěkné koupání
•  Oblíbené letovisko
•   Výhodná cena
•   Ideální poloha  
k výletům do okolí

•   Více než 2 km dlouhá 
oblázková pláž

  Studia pro 2 až 3 os.

  Strava: bez stravy

  Nocí: 7 a více (nástupy So)
 

  Letadlo: Praha (So), 
Ostrava (So)

  Bus: z 50 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 2 390 Kč
os. /autem /7 nocí

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-02231

CHORVATSKO – Tučepi/Drašnice

Vila Danica

POLOHA třípodlažní apartmánový dům v malé vesničce Drašnice, cca 4 km 
jižně od Podgory.
VYBAVENÍ  parkoviště, v blízkosti - restaurace, obchod. 
UBYTOVÁNÍ klimatizované apartmány - typ STUDIO 2(+0) - místnost se 
2 lůžky, typ Apt. 2+1 - 2lůžková ložnice a denní místnost s rozkládacím gau-
čem, typ Apt. 2+2 - 2lůžková ložnice a denní místnost s rozkládacím gau-
čem pro 2 osoby, vždy vybavený kuchyňský kout, sprcha a WC, SAT TV, WI-FI 
ZDARMA, balkon nebo terasa. Některé apartmány jsou v přízemí a některé 
v patře. Typ 2(+0) STUDIO přízemí e.v. (extra vila) - je v samostatném domě. 
STRAVOVÁNÍ vlastní. 
PLÁŽ  oblázková, cca 50 m, vhodná 
pro děti.
SPORT dle místní nabídky.
POZNÁMKA parkování ZDARMA. 
Vhodné pro klidnější dovolenou.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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.
NÁŠ TIP NA VÝLET : Imotski je 
městečko v Dalmatském Záhoří, 67 
km od Makarské, 65 km z Omiše, 
na okraji Imotského polje, jeden 
z nejoblíbenějších výletních cílů 
z Makarské riviéry i z oblasti Omiše. 
Navštěvuje se pro krasovo-seismická 
jezera - Modré jezero (Modro 
jezero) a Červené jezero (Crveno 
jezero), která jsou geomorfologickou 
a hydrografickou zvláštností. Červené 
jezero patří k nejpodivuhodnějším 
krasovým jevům.

•   Přímo u pláže
•   Pěkné koupání
•   Klidné letovisko
•   Výhodná cena
•   Široká nabídka 
apartmánů

 

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

  Strava: bez stravy

  Nocí: 7 a více (nástupy denně)

  Auto

od 3 790 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA  
do 2 let 

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-02301

–10 % do 31. 1.
–5 % do 28. 2.

Sčítejte se slevou 5%  
na pobyty na 14 a více nocí
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CHORVATSKO – Podgora/Čaklje

POLOHA v centru městečka Podgora na živé pobřežní promenádě.
VYBAVENÍ restaurace (v mezipatře bez výtahu), kavárna s terasou, směnár-
na, výtah, WI-FI na recepci ZDARMA, sejf - 1,5 EUR/den, TV místnost.
UBYTOVÁNÍ jednoduše zařízené 1-2lůžkové pokoje se starším nábytkem, 
sprchou a WC, balkonem nebo lodžií, SAT TV, telefonem, některé s možnos-
tí přistýlky. 
STRAVOVÁNÍ snídaně - formou bufetu, polopenze - snídaně a večeře formou 
bufetu.
PLÁŽ  oblázková, cca 10 m, vhodná 
pro děti. 
SPORT v blízkosti - tenisové kurty, 
vodní sporty.
POZNÁMKA omezený počet parkova-
cích míst přímo u hotelu Podgorka ne-
bo možnost dalšího parkování cca 500 
m od hotelu. Poplatek za parkování 
cca 6 EUR/den - platí se na místě. Sle-
va za včasný nákup je vázána na jméno 
účastníka a termín pobytu. Při změně 
účastníka nebo termínu pobytu bude 
sleva za včasný nákup odebrána.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování, snída-
ni/polopenzi na vybraný počet noci, 
pobytovou taxu. 
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Na vyžádání: dětská postýlka 
(cca 6 EUR/den) - platba na místě. 

Hotel Podgorka

•   Oblíbené letovisko
•   Přímo u pláže
•   Krásné koupání
•   Výhodná cena

  Pokoje pro 1 až 3 os. 
+ dítě do 3 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 5 190 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDRAMA 
 do 3 let a další  SLEVY

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0066P

POLOHA třípodlažní privátní vila Dražena (dříve Radonić I.) v Čaklje, vzdále-
ná cca 20 min pěšky od Podgory.
VYBAVENÍ v blízkosti restaurace, obchod, kavárny, směnárna, parkoviště 
u vily.
UBYTOVÁNÍ apartmány o velikosti cca 35 m2, typ 4(+0) - dvě 2lůžkové lož-
nice (jedna s možností klimatizace), umístěný v 1. patře, typ 4(+0) B - dvě 
2lůžkové ložnice (jedna s možností klimatizace), s balkonem, umístěn v 2. 
patře, vždy malý vybavený kuchyňský kout, sprcha a WC, TV, WI-FI ZDARMA. 
Klimatizace na vyžádání za poplatek cca 20 EUR/týden. 
STRAVOVÁNÍ vlastní.
PLÁŽ  cca 10 m.
SPORT vodní sporty dle místní na-
bídky.
POZNÁMKA parkování u vily Draže-
na v termínu do 15.6. a od 14.9. ZDAR-
MA, 15.6.-14.9. za poplatek cca 30 
EUR/týden. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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. 

Apartmány Dražena

•   Klidné letovisko
•   Přímo u pláže
•   Krásné koupání
•   Výhodná cena
•   Rodinná atmosféra

  Apartmány pro 4 os.

  Strava: bez stravy

  Nocí: 7 a více (nástupy denně)

  Auto

od 2 290 Kč
os. /autem /7 nocí

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-02101
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CHORVATSKO – Podgora

POLOHA přímo u pobřežní promenády v centru městečka Podgora.
VYBAVENÍ restaurace, směnárna, WI-FI na recepci, výtah, aperitiv bar, tera-
sa, sejf na recepci, TV místnost, parkování u hotelu za poplatek cca 15 EUR/
den - platí se na místě (omezený počet míst, rezervace předem není možná), 
parkování na centrálním parkovišti - 8 EUR/den, platí se na místě.
UBYTOVÁNÍ  klimatizované 1-2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, te-
lefonem, balkonem, některé s možností přistýlky. 
STRAVOVÁNÍ snídaně nebo polopenze - formou bufetu. 
PLÁŽ  oblázková, cca 10 m, sprchy na pláži.
SPORT venkovní a vnitřní bazén se sladkou vodou (lehátka a slunečníky u bazé-
nu za poplatek), vnitřní bazén v provo-
zu pouze do 1.7. a od 1.9., sauna, teniso-
vé kurty, vodní sporty, půjčovna kol.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vy-
braný počet nocí, snídani/polopenzi, 
pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu.

Hotel Aurora

•   Výborná poloha
•   Blízko pláže i centra
•   Krásné koupání
•   Oblíbené letovisko

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

  Strava: snídaně, polopenze

  Nocí: 3 a více (nástupy So)

  Auto

od 7 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA  
do 6 let a další  SLEVY

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0225A

POLOHA soukromé apartmány a pokoje přímo v městečku Podgora, zná-
mém krásnou pobřežní promenádou.
VYBAVENÍ v blízkosti - restaurace, kavárny, markety, směnárny, parkoviště 
za poplatek cca 4 EUR/den.
UBYTOVÁNÍ APARTMÁNY (HR-00671) - typ APT. 2(+0) - jedna 2lůžková lož-
nice, typ APT. 3(+0) - jedna 3lůžková ložnice, typ APT. 2+2 - jedna 2lůžko-
vá ložnice a 2 lůžka v denní místnosti (rozkládací gauč), typ APT. 4(+0) - dvě 
2lůžkové ložnice, typ APT. 5(+0) - jedna 2lůžková a jedna 3lůžková ložni-
ce, typ APT. 6(+0) - tři 2lůžkové ložnice, vždy denní místnost, vybavený ku-
chyň. kout, sprcha a WC, balkon nebo terasa. POKOJE (HR-0067P) - 2lůžko-
vé pokoje se sprchou a WC, balkonem 
s možností přistýlky.
STRAVOVÁNÍ APARTMÁNY - vlast-
ní, s možností dokoupení polopenze 
- snídaně kontinentální, večeře vý-
běr ze 3 menu, v blízké restauraci. 
POKOJE - snídaně nebo polopenze - 
snídaně kontinentální, večeře výběr 
ze 3 menu, v blízké restauraci.
PLÁŽ  oblázková, cca 300 m, vhod-
ná pro děti.
SPORT tenisové kurty, možnost 
sportovního vyžití dle místní nabídky, 
vodní sporty.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE APARTMÁNY 
- ubytování na vybraný počet nocí, 
spotřebu vody a energie, používání 
kuchyňského vybavení, výměnu lož-
ního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, 
pobytovou taxu. POKOJE - ubytování 
a snídani/polopenzi na vybraný po-
čet nocí, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu. Možnost dokoupení snída-
ně a polopenze - bližší informace na 
www.ckvt.cz.

•   Oblíbené letovisko

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

  Strava: bez stravy, snídaně, 
polopenze

  Nocí: 7, a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (denně), 
Ostrava (So)

  Bus: z 50 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 3 490 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA  
do 7 let a další  SLEVY

HR-00671 HR-0067P

Vybrané apartmány a pokoje Podgora

ilustrační foto

–10 % do 31. 3.

ilustrační foto
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CHORVATSKO – Igrane/Živogošće

POLOHA moderní hotel se nachází v malebné vesničce Živogošće, cca 18 km 
jižně od Makarske.
VYBAVENÍ restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar, pool bar, kavárna, 
terasa, směnárna, sejf na recepci za poplatek, WI-FI ZDARMA, výtah, parko-
viště. 
UBYTOVÁNÍ moderní klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, bal-
konem, SAT TV, zařízením pro pří-
pravu kávy a čaje, minibarem, telefo-
nem, fénem, sejfem. Pokoje označené 
2(+0) BM jsou orientovány na moř-
skou stranu, 2(+0) BM SWIM UP JS - 
2lůžková ložnice, obývací pokoj s te-
rasou a vlastním vstupem do bazénu.
STRAVOVÁNÍ snídaně formou bu-
fetu, polopenze - snídaně a večeře 
formou bufetu. Služby ALL INCLU-
SIVE - snídaně, obědy a večeře for-
mou bufetu. Místní točené nealkoho-
lické a alkoholické nápoje (víno, pivo, 
minerální voda, káva, čaj). Občerst-
vení ve vybraných barech ve stano-
vený čas. 
PLÁŽ  2 km dlouhá, oblázková, stí-
něná borovicemi, cca 50-200 m, pří-
stup na pláž po schodech. 
SPORT venkovní bazén se sladkou 
vodou (lehátka u bazénu za popla-
tek), vířivka, sauna, masáže, aerobic, 
fitness, billiard, sportovní hřiště, te-
nisové kurty, vodní sporty, půjčov-
na kol. 
POZNÁMKA hotel pouze pro do-
spělé (minimální věk 16 let). Pobyto-
vá taxa se platí na místě - cca 2 EUR/
os/den. 
CENA ZAHRNUJE ubytování na vy-
braný počet nocí, polopenzi/služby 
ALL INCLUSIVE.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu.

•   Pouze pro dospělé
•   Doporučujeme pro 
náročné

•   Krásná pláž

 

 

 Pokoje pro 2 os.

  Strava: snídaně, polopenze,  
all inclusive

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (denně), 
Ostrava (So)

  Bus: z 50 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 9 990 Kč
os. /autem /7 nocí

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0094A

TUI Blue Hotel Sensimar Adriatic BeachTUI Blue Makarska Resort

POLOHA moderní hotel pouze pro dospělé se nachází v městečku Igrane, jen 
pár kroků od písčité pláže a je obklopen zelení.
VYBAVENÍ restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar, terasa, letní kino, 
směnárna, sejf na recepci za poplatek, výtah, WI-FI, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ moderní klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, bal-
konem, SAT TV, zařízením pro přípravu kávy a čaje, minibarem, telefonem, fé-
nem, sejfem. Pokoje 2(+0) BM jsou orientovány na mořskou stranu.
STRAVOVÁNÍ snídaně formou bufetu, polopenze - snídaně a večeře for-
mou bufetu, služby ALL INCLUSIVE - snídaně, obědy a večeře formou bufetu. 
Místní točené nealkoholické a alko-
holické nápoje (víno, pivo, minerální 
voda). Občerstvení ve vybraných ba-
rech ve vymezený čas.
PLÁŽ  písčito-oblázková, cca 10 m.
SPORT venkovní bazén, lehát-
ka u bazénu ZDARMA (v omezeném 
množství), wellness, sauna, masá-
že, aerobic, sportovní hřiště, fitness, 
stolní tenis, vodní sporty, půjčov-
na kol.
POZNÁMKA hotel pro dospělé (mi-
nimální věk 16 let). Pobytová taxa se 
platí na místě - cca 2 EUR/os/den.
CENA ZAHRNUJE ubytování snída-
ně/polopenzi/služby all inclusivena 
vybraný počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu.

•   Pouze pro dospělé
•   Doporučujeme pro 
náročné

•   Krásná pláž

 

 Pokoje pro 2 os.

  Strava: snídaně, polopenze,  
all inclusive

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)

  Auto

od 8 290 Kč
os. /autem /7 nocí

 
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0094S
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CHORVATSKO – Živogošće 

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 pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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. 

•   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

Vila PoratKlimatizované domky Živogošće

POLOHA prostorný kemp DOLE ** v klidném borovicovém háji, vzdáleném 
cca 5 km jižně od letoviska Živogošće a cca 20 km od Makarské. 
VYBAVENÍ v areálu kempu - recepce, restaurace, market, WI-FI za poplatek, 
parkoviště. 
UBYTOVÁNÍ klimatizované domky pro 4-8 osob typ 4(+2) RELAX - 32 m2 
- tři 2lůžkové ložnice (jedna s francouzskou postelí, jedna s oddělenými lůž-
ky a jedna s patrovou postelí vhodnou pro 2 děti do 12 let), denní místnost 
s vybaveným kuchyňským koutem (plynový vařič, lednice s mrazákem), spr-
cha a WC, SAT TV, prostorná terasa vybavena zahradním nábytkem. Domky 
typ 6(+2) PREMIUM mají v denní místnosti navíc gauč, který je možno vyu-
žít jako bezplatná přistýlka pro 2 dě-
ti do 12 let. Domky 6(+2) PREMIUM 
Mare jsou v 1. řadě u moře, PREMI-
UM v 2. řadě od moře, RELAX cca 100 
m od moře.
STRAVOVÁNÍ vlastní. 
PLÁŽ  oblázková s pozvolným vstu-
pem do moře, cca 10-100 m.
SPORT hřiště pro míčové hry, teni-
sové kurty, stolní tenis, vodní sporty 
dle místní nabídky.
POZNÁMKA povinný doplatek za 
závěrečný 30 EUR/domek/pobyt, po-
vinná vratná kauce 100 EUR/domek 
- slouží na případnou úhradu poško-
zeného vybavení, registrační popla-
tek 1,5 EUR/os./pobyt, pobytová taxa 
cca 1,5 EUR/os./den - platba na mís-
tě. Parkování jednoho auta ZDARMA, 
parkování dalšího auta za poplatek 
cca 4 EUR/den. Po 1.4.2020 je prodej 
pobytů v tomto ubytovacím zařízení 
výhradně na vyžádání a za individu-
ální ceny, potvrzené ze strany provo-
zovatele mobilních domků. Pro toto 
ubytovací zařízení platí individuální 
storno podmínky - více na ckvt.cz. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na 
vybraný počet nocí, spotřebu vody 
a energie, ložní prádlo, ručníky, pou-
žívání kuchyňského vybavení.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu.Na vyžádání: pobyt se psem - 
cca 8 EUR/den - platba na místě.

•   Přímo u pláže
•   Doporučujeme pro 
rodiny s dětmi

  Mobilní domky pro 4 až 8 os.

  Strava: bez stravy

  Nocí: 3 a více (nástupy So)
 

  Letadlo: Praha (So), 
Ostrava (So)

  Bus: z 50 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 2 490 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 12 let 

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-03211

–20 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.
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CHORVATSKO – ostrov Krk/Baška

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 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 k dispozici 
od 3.7. do 28.8.2021., 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 pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování a polopenzi/ALL INCLUSIVE Light 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

•   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

–45 % do 31. 12.
–35 % do 31. 3.
–30 % od 1. 4.

K obědům a večeřím 
neomezená konzumace 
točených nealkoholických 
nápojů a kvalitního vína

  V blízkosti nabízíme také:  
Porat, Vila Porat. 
Více informací na ckvt.cz



Rezervujte na:   596 664 040 | 222 206 206 | 591 160 308 | www.ckvt.cz   | www.travelfamily.cz146

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 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 (7 x 3 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 k dispozici 
od 3.7. do 28.8.2021., 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 pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování a polopenzi/ALL INCLUSIVE Light na 
vybraný počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu.

•   Doporučujeme pro 
náročné

•   Komfortní ubytování

•   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

Depandance Oliva

  V blízkosti nabízíme také:  
Igrane, TUI Blue Makarska Resort. 
Více informací na ckvt.cz

–45 % do 31. 12.
–35 % do 31. 3.
–30 % od 1. 4.

K obědům a večeřím 
neomezená konzumace 
točených nealkoholických 
nápojů a kvalitního vína
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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 (7 x 3 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 k dispozici 
od 3.7. do 28.8.2021., 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 pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování, bez stravy/polopenzi/ALL INCLUSIVE 
Light 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 

•   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

CHORVATSKO – Drvenik

  V blízkosti nabízíme také:  
Klimatizované domky Živogošće. 
Více informací na ckvt.cz

–45 % do 31. 12.
–35 % do 31. 3.
–30 % od 1. 4.

Platí pro ubytování bez 
stravy
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CHORVATSKO – Brist

Hotel Riva

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, telefonem, některé s možností přistýlky (rozkládací lehát-
ko vhodné pro dítě do 12 let), některé s balkonem nebo prostornou 
terasou. Terasu mají celkem 2 pokoje typu 3+1 a 3 pokoje typu 2+1. 
Pokoj typu 3(+0) M se nachází v 1. patře a nemá balkon. Ze všech 
pokojů je nádherný přímý výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ snídaně formou bufetu, večeře výběr ze 3 menu, po-
lévka nebo předkrm, salát, dezert, možnost dokoupení plné penze: 
obědy - výběr ze 3 menu. K večeři ZDARMA místní točené nealko-
holické nápoje. 
PLÁŽ  oblázková s pozvolným vstupem do moře, vhodná pro děti, 
cca 10 m, sprchy na pláži.
SPORT malé dětské hřiště, v Gradacu - vodní sporty dle místní na-
bídky, půjčovna kol, tenisové kurty.
POZNÁMKA na vyžádání možnost zapůjčení ledničky - 3 EUR/den, 
parkování za poplatek cca 5 EUR/den. Pobytová taxa - cca 1,3 EUR/
os./den - platí se na místě. Možnost využití bohatého animačního 
programu v rámci NEPTUN KLUBU, který bude probíhat od 3.7. do 
28.8. v prostorách hotelu Laguna v Gradaci, vzdáleném cca 20 mi-
nut chůze podél moře. Při zakoupení pobytu do 31.3. v termínech do 
27.6. a od 29.8. sleva 50 % na pronájem jízdních kol.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování a polopenzi na vybraný počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního pojištění včetne pojištění 
storna zájezdu, obědů - 2 000 Kč/os./týden. 
NAPSALI NÁM: Hotel na krásném místě, klid a úžasně ochotný 
a vstřícný personál. Pokoje obyčejné ale hezké. Úklid by šel 
kapku doladit. Ochota to bohatě vynahradila, nic není problém. 
Výborně upravované ryby, strava lepší než se kterou jsme se zatím 
v Chorvatsku setkali. P.Z. Ostrava

•   Nápoje v ceně
•   Klidné letovisko
•   Krásné koupání
•   Doporučujeme pro 
rodiny s dětmi

•   Ideální poloha  
k výletům do okolí

•   Ze všech pokojů pří-
mý výhled na moře

•   Možnost účasti na pro-
gramu Neptun Klubu

  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

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

  V blízkosti nabízíme také:  
Gradac, Apartmán Joze. 
Více informací na ckvt.cz
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CHORVATSKO –  Podaca

All Inclusive Resort Morenia

POLOHA moderní zrekonstruovaný hotel a depandance v klidném 
letovisku Podaca. 
VYBAVENÍ restaurace, bezplatné parkoviště, bankomat.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje v hotelu nebo depan-
danci se sprchou a WC, SAT TV, WI-FI, telefonem, sejfem, fénem, bal-
konem, některé s přistýlkou, (v pokoji 2+1 lze na přistýlku umístit 
dítě max. do 18 let). Pokoj 2+2(+2)BM-dep - dvě 2lůžkové ložnice a 
denní místnost v depandanci.
STRAVOVÁNÍ ALL INCLUSIVE - snídaně, oběd, večeře formou bu-
fetu, neomezná konzumace místních točených alkoholických a neal-
koholických nápojů od 7:00-24:00, odpolední snack (16:00-17:00).
PLÁŽ  oblázková, betonová cca 10 m.
SPORT venkovní bazén se sladkou vodou, dětský bazén se slad-
kou vodou, fitness, dětské hřiště, animace pro děti, lehátka a slu-
nečníky u bazénu i na pláži (v omezeném množství ZDARMA), vod-
ní park na moři.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování a služby All INCLUSIVE na vybraný 
počet nocí, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu. Na vyžádání: dětská postýlka (cca 5 EUR/den) - plat-
ba na místě.
NÁŠ TIP NA VÝLET - BAČINSKÁ JEZERA: V blízkosti městečka Ploče, 
cca 8 km od Gradacu naleznete soustavu 7 jezer, která jsou vzájemně 
spojena kanály. Vzdor blízkosti moře a propustnosti krasového 
terénu jsou jezera sladkovodní. Hladina jezer leží nad hladinou moře, 
zatímco dno pod hladinou. Výlet je často spojen s projížďkou místní 
typickou loďkou po jezerech a koupáním v průzračně čisté vodě, která 
má asi o 3 stupně vyšší teplotu než moře. Barva jezer překvapí snad 
každého, který tímto místem pouze projíždí.

•   Rodinné pokoje
•   Výborná strava
•   Komfortní ubytování
•   Pěkné koupání
•   Nový resort otevřen  
v roce 2018

•   Pokoje s výhledem  
na moře

•   Ideální poloha  
k výletům do okolí

 

  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.
–15 % do 31. 1.
–10 % do 28. 2.

  V blízkosti nabízíme také:  
Gradac - Vila Bartul. 
Více informací na ckvt.cz



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

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 program 
NEPTUN KLUBU k dispozici od 3.7. do 28.8.2021. 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 pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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

Hotel a depandance Labineca

Depandance Labineca

–20 % do 31. 12.
–15 % do 28. 2.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.

  V této lokalitě nabízíme také:  
Vila Biokovo. 
Více informací na ckvt.cz
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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 program NEPTUN KLUBU k dispozici od 3.7. do 28.8.2021.
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 pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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

Hotel a depandance Laguna A, B
–15 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % do 30. 4.

  V této lokalitě nabízíme také:  
Apartmány Maršić. 
Více informací na ckvt.cz
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CHORVATSKO – Gradac 

Apartmány Roić

POLOHA apartmánový dům cca 300 m od centra Gradacu, umístěn 
naproti hotelu Laguna. 
VYBAVENÍ v blízkosti - restaurace, obchod, směnárna, kavárna, par-
koviště.
UBYTOVÁNÍ klimatizované apartmány - typ STUDIO 2(+0) - jedna 
místnost se 2 lůžky s balkónem s bočním výhledem na moře, umís-
těn ve 2. patře, typ Apt. 2+1 TERASA - 2lůžková ložnice a denní míst-
nost s rozkládacím gaučem, umístěn v 1. patře, vstup do apartmánu 
je přes vlastní terasu, typ Apt. 2+1 BALKON - 2lůžková ložnice a den-
ní 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, 
sprcha a WC, SAT TV, WI-FI ZDARMA. 
STRAVOVÁNÍ vlastní.
PLÁŽ  oblázková s pozvolným vstupem do moře cca 150 m. 
SPORT  v blízkosti - tenisové kurty u hotelu Laguna.
POZNÁMKA parkování u vily ZDARMA. V apartmánech typu Apt. 
2+1 je možno rozkládací gauč obsadit 1 dospělou osobou nebo 2 dět-
mi do 12 let. V období 3.7.-28.8. - možnost se účastnit programu 
NEPTUN KLUBU v hotelu Laguna. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE 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 stor-
na zájezdu.
NÁŠ TIP NA VÝLET - STON: V dobách Dubrovnícké Republiky bylo 
město Ston po Dubrovníku druhým nejvýznamnějším městem v 
Republice. Význam a bohatství tohoto města pramení ze solnic 
(solana), které jsou i v dnešní době plně funkční. Velmi známý je Ston 
svým mohutným fortifikačním opevěním a dlouhými hradbami (svou 
délkou se řadí na druhé místo na světě), přístupnými pro veřejnost. 
Dnes je Ston úzce spojován také s rozsáhlým chovem ústřic.

•   Rodinná atmosféra
•   Možnost účasti na pro-
gramu Neptun Klubu

•   Doporučujeme pro 
rodiny s dětmi

•   Ideální poloha  
k výletům do okolí

•   Oblíbené letovisko
•   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 

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-02461

–20 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % od 1. 4.

  V této lokalitě nabízíme také:  
Vila Mirela. 
Více informací na ckvt.cz
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POLOHA apartmánový dům se 3 apartmány, nově zrekonstruovanými v roce 
2018, nacházející se v centru letoviska Gradac. 
VYBAVENÍ v blízkosti obchod, restaurace, kavárny, parkování zajištěno do 
100 m od apartmánů. 
UBYTOVÁNÍ nově zařízené, moderní klimatizované apartmány - typ 3+1 - 
2lůžková ložnice, oddělená místnost s kuchyňským koutem, lůžkem a pohov-
kou, kterou lze využít jako lůžko pro 
4. osobu. Vždy sprcha a WC, SAT TV, 
WI-FI ZDARMA. Každý apartmán má 
svůj vlastní vstup. Apartmán typu 3+1 
- přízemí  se nachází pod úrovní ces-
ty, má k dispozici terasu a je oriento-
ván do sousedního objektu. Apartmán 
typu 3+1 - I. patro se nachází na úrov-
ni cesty, má k dispozici balkón a je ta-
ké orientován do sousedního objektu. 
Apartmán typu 3+1 - II. patro je nej-
výše položený apartmán, má k dis-
pozici 2 balkóny a jako jediný nabí-
zí pěkný pohled na moře a letovisko 
Gradac.
STRAVOVÁNÍ vlastní.
PLÁŽ  oblázková, vhodná pro děti, 
cca 100-150 m.
SPORT vyžití dle místní nabídky.
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.

•   Výhodná poloha pro 
výlety do okolí

•   Moderní apartmány 
otevřené v roce 2018

•   V blízkosti pláže  
i centra Gradacu

•   Výhodná cena
•   Pěkné koupání

 

  Apartmány pro 4 os.

  Strava: bez stravy

  Nocí: 7 , 14(nástupy So)
 

  Bus: z 50 míst v ČR (Pá),
  Auto

od 3 190 Kč
os. /autem /7 nocí

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-02902

Apartmány Kolombo

CHORVATSKO – Gradac

POLOHA apartmánový dům, v samém centru letoviska Gradac, přímo na po-
břežní promenádě, u nejkrásnějších oblázkových pláží.
VYBAVENÍ v blízkosti - restaurace, obchody, kavárny, pošta, pizzerie.
UBYTOVÁNÍ nově zařízené, moderní a velmi komfortní klimatizované 
apartmány nacházející se v 1. patře apartmánového objektu, přímo na pobřež-
ní promenádě - typ APT. 2(+1) - 2lůžková ložnice s rozkládacím křeslem vyu-
žívaným jako přistýlka vhodná pro dítě do 12 let, oddělená místnost s kuchyň-
ským koutem. Tento apartmán je orientován na město, nemá vlastní balkón, 
ale má k dispozici ze severní strany posezení na prostorné terase nacházejí-
cí se u společného vstupu do objektu. Typ APT. 3(+1) - 3lůžková ložnice, den-
ní místnost s kuchyňským koutem a pohovkou využívanou jako 4. lůžko, pros-
torný balkón s nádherným výhledem na moře. Typ APT. 6(+1) - doporučujeme 
pro větší rodiny. Jde o pronájem celého 1. patra objektu zahrnující pronájem 
apartmánu APT. 2(+1) i APT. 3(+1) za zvýhodněnou cenu. Ve všech apartmá-
nech vždy sprcha a WC, SAT TV, WI-FI (ZDARMA).
STRAVOVÁNÍ vlastní. 
PLÁŽ  oblázková, cca 10 m, vhodná 
pro děti.
SPORT sportovní vyžití dle míst-
ní nabídky.
POZNÁMKA jelikož se apartmány 
nachází v nejžádanější lokalitě, pří-
mo na pobřežní promenádě, kde ne-
ní možno parkovat, je parkovací mís-
to zajištěno cca 500 m od objektu, 
na parkovišti střeženém závorou, 
v blízkosti HOTELU NEPTUN. Pře-
voz zavazadel v den nástupu a výstu-
pu z parkoviště do/z apartmánu za-
jištěn recepcí HOTELU NEPTUN, kde 
se současně hosté hlásí při nástupu 
i ukončení pobytu.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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.

•   Blízko centra a pláže

 Apartmány pro 2 až 7 os.

  Strava: bez stravy

  Nocí: 7, 14 (nástupy So)

  Bus: z 50 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 3 790 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
12 let na přistýlce 

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-02901

Apartmány Herceg
–20 % do 31. 12.
–10 % do 31. 3.
–5 % od 1. 4.
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Penzion Posejdon

CHORVATSKO – Gradac

POLOHA penzion se nachází na samém břehu krásné oblázkové plá-
že, v blízkosti 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 dis-
pozici osušky.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběr 
z menu se salátovým bufetem, plná penze - snídaně formou bufetu, 
oběd a večeře výběr z menu se salátovým bufetem, 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 nástupní den středa je možný pouze v kombinaci s au-
tobusovou či leteckou dopravou, případně na vyžádání v CK. Pobyto-
vá taxa cca 1,4 EUR/os./den a poplatek za parkování cca 3 EUR/auto/
den - hradí se na místě. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování, polopenzi/plnou penzi na vybraný 
počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.
NAPSALI NÁM: Krásný týden plný sluníčka, bezva hotelová obsluha, 
čisté a teplé moře, využívaly jsme i hotelový bazen v sousedním 
Neptunu, příjemné procházky k přístavišti, v restauracích všude 
příjemná obsluha a vždy nám chutnalo, ceny OK a cesta autobusem 
s CK Vítkovice Tours na jedničku / bezpečně tam i zpět. S dcerami 
jsme si dovolenou opravdu užily, díky. I.B.
NAPSALI NÁM: penzion je přímo u moře, ubytování i stravování je 
standartní odpovídá ceně zájezdu, Gradac je krásné místo s poklidnou 
letní atmosférou. Milan

•   Výhodná cena
•   Rezervujte včas
•   Oblíbená kapacita
•   Nápoj v ceně
•   Přímo u pláže
•   Krásné koupání
•   Ideální poloha  
k výletům do okolí

•   Autobusový zájezd 
na 10/11 nocí

 

  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

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

  V blízkosti nabízíme také:  
Brist, Hotel Riva. 
Více informací na ckvt.cz
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Hotel Saudade

CHORVATSKO – Gradac/Klek

POLOHA moderní hotel v klidné části Gradacu, v bezprostřední blízkosti 
krásné oblázkové pláže, cca 1 km od centra města.
VYBAVENÍ klimatizovaná restaurace, a la carte restaurace, aperitiv bar, te-
rasa, sejf na recepci, parkoviště ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 1-2lůžkové pokoje se sprchou a WC, balkonem, 
SAT TV, telefonem, fénem, minibarem, sejfem, WI-FI ZDARMA, s možností při-
stýlky (rozkládací křeslo). Pokoje typu ST 26 m2 se nachází po stranách ho-
telu, pokoje typu PREMIUM 32 m2 jsou s přímým pohledem na moře. Pokoj 
typu PANORAMA - 42 m2 - 2lůžková ložnice a denní místnost s rozkládacím 
gaučem a přímým pohledem na moře v nejvyšším patře hotelu.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snída-
ně formou bufetu, večeře výběr ze 
3 menu.
PLÁŽ  oblázková, cca 10 m, s po-
zvolným vstupem do moře, vhodná 
pro děti.
SPORT v rámci hotelového wellness 
- fitness ZDARMA, masáže za popla-
tek. Sportovní využití dle místní na-
bídky. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování 
a polopenzi na vybraný počet nocí, 
pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu.
NÁŠ TIP NA MÍSTNÍ SPECIALITU: 
Brudet (také brujet, brodet) je 
nejčastějším rybím pokrmem na 
chorvatském Jadranu a obzvláště je 
oblíbený v Dalmácii. Kvalita místního 
kulinářského umění se posuzuje 
právě podle přípravy brudetu. Kouzlo 
chutného brudetu spočívá v tom, že ty 
rybí druhy, které nejsou příliš oblíbené 
teprve zpracované v brudetu odhalují 
svoji zcela neočekávanou kvalitu.

•   Doporučujeme  
pro náročné

•   Přímo na pláži

 

 Pokoje pro 1 až 3 os.

  Strava: polopenze

  Nocí: 7 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (denně), 
Ostrava (So)

  Bus: z 50 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 13 190 Kč
os. /autem /7 nocí

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0178S

POLOHA moderní vila je umístěna na pobřeží moře v městečku Klek.
VYBAVENÍ v blízkosti - restaurace, market, parkoviště ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ ve vile se nachází 4 klimatizované apartmány - typ APT. 4(+1) 
velikost cca 40 m2 - dvě 2lůžkové ložnice, jedna s patrovou postelí, denní 
místnost s rozkládacím gaučem, sprcha a WC, balkon nebo terasa, orientace 
na mořskou stranu, SAT TV, WI-FI ZDARMA, vybavená kuchyň s jídelnou.
STRAVOVÁNÍ vlastní. 
PLÁŽ  oblázková a betonová plata, cca 10 m, sprchy na pláži. 
SPORT vyžití dle místní nabídky.
POZNÁMKA lehátka a slunečníky 
na pláži u vily ZDARMA (v omezeném 
množství).
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vy-
braný 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. Na vyžádání: pobyt se psem - 
cca 8 EUR/den, platí se na místě.
NÁŠ TIP NA VÝLET: Delta řeky 
Neretvy má plochu 192 km2 a ústí 
do Jadranu. Jedná se o bažinaté 
území, které je protkané desítkami 
říčních ramen, kanálů a jezírek. Část 
delty byla odvodněna, odsolena 
a zúrodněna. Tímto krajem budete 
projíždět cestou do Orebiće nebo do 
Dubrovníku. Doprava po kanálech je 
především na lodi, nebo na menších 
loďkách zvaných trupe či trupice. 
V deltě Neretvy můžete vidět 
mnoho vodních ptáků (pelikány, 
orly či labutě), kteří jsou chráněni. 
Specialitou delty Neretvy je úhoř.

•   Přímo na pláži
•   Krásné koupání
•   Rodinná atmosféra
•   Ideální poloha  
k výletům do okolí

 

 Apartmány pro 2 až 5 os.

  Strava: bez stravy

  Nocí: 7 a více (nástupy So)

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto 

od 2 890 Kč
os. /autem /7 nocí

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-01031

Vila Katica
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CHORVATSKO – Klek/Kremena 

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 ne-
bo večeře (snídaně formou bufetu, 
oběd a večeře výběr ze 4 menu). Sní-
daně cca 5 EUR, oběd cca 11 EUR, ve-
čeře cca 11 EUR. Děti do 10 let ma-
jí 20% slevu.
PLÁŽ  oblázková, cca 300-350 m.
SPORT betonové tenisové kurty, stol-
ní tenis, minigolf, hřiště pro míčové hry 
ZDARMA, dětské hřiště u letní terasy, 
vodní sporty dle místní nabídky.
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 pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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 robinzonský dům se nachází uprostřed vinic nedalo malého letovis-
ka Kremena. Nejbližší restaurace cca 3 km, obchod cca 5 km.
VYBAVENÍ parkoviště, letní terasa, plně vybavená letní kuchyně.
UBYTOVÁNÍ klimatizovaný mobilní dům pro 4 - 6 osob - dvě 2lůžkové lož-
nice a denní místnost s plnohodnotným rozkládacím gaučem, TV, WI-FI, pl-
ně vybavená kuchyně, letní kuchyně, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, 
kávovar, toustovač, myčka nádobí, koupelna se sprchovacím koutem, letní te-
rasa je vybavena lehátky s pohledem 
na moře.
STRAVOVÁNÍ vlastní. Možnost za-
jištění tradiční dalmátské večere (po 
předchozí domluvě s majiteli, platí se 
na místě).
PLÁŽ  privátní oblázková pláž, cca 
50 m.
SPORT pobytová taxa cca 1,3 EUR/
os./den, závěrečný úklid 130 EUR 
a povinná vratná kauce 150 EUR/
apartmán - platí se na místě.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vy-
braný počet nocí, spotřebu vody a 
energie, používání kuchyňského vy-
bavení, výměnu ložního prádla 1x týd-
ně, spotřebu vody a energie, používá-
ní kuchyňského vybavení.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu, na vyžádání - pes za poplatek 
cca 12 EUR/den - platí se na místě.

Robinzonský domek Marica 
–20 % do 1. 4.
–10 % do 1. 3.
–5 % do 1. 5.

Platí pro vybrané termíny pobytů

•   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)

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 1 490 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 12 let 

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-00901

•   Soukromá pláž  
i ubytování

•   Dovolená pro  
„Robinsony“

•   Klidná lokalita
•   Krásné koupání

 

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

  Strava: bez stravy

  Nocí: 7 a více (So)

  Auto

od 5 790 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA  
  i dospělá osoba 

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-00904
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CHORVATSKO – Blače/ostrov Brač - Supetar

Hotel Resort Bluesun Velaris /Vila Kocak

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 (rozklá-
dací pohovka). Pokoje označené DEP se nachází v 3* depandanci Vrilo/Vlači-
ca, ostatní pokoje jsou v 4* hotelu Amor.
STRAVOVÁNÍ snídaně - formou bufetu, polopenze - snídaně a večeře for-
mou bufetu.
PLÁŽ  písčito-oblázková, cca 50-
200 m, sprchy na pláži, lehátka a slu-
nečníky 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 pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování a sní-
dani/polopenzi 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.

POLOHA vila v malém klidném rybářském městečku Blaće, cca 10 km jižně 
od Ploće.
VYBAVENÍ parkoviště, v blízkosti restaurace, obchod, café bar.
UBYTOVÁNÍ POKOJE - klimatizované 2-3 lůžkové pokoje, se sprchou a WC, 
WI-FI. APARTMÁNY - klimatizované - typ Studio 2(+0) a Studio 2(+1) - ve-
likost cca 27 m2 - místnost se 2 lůžky, rozkládací gauč, typ Apt. 4(+0) - ve-
likost cca 33 m2 - malý pokoj s oddělenými lůžky, denní místnost s manžel-
skou postelí, vždy malý vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC, SAT TV, WI-FI, 
apartmány mají balkon s výhledem 
na moře. 
STRAVOVÁNÍ vlastní, 1 x rybí veče-
ře s pitím v ceně (při min. týdenním 
pobytu).
PLÁŽ  oblázková, cca 200 m od vi-
ly, betonová plata 5 m, písečná cca 
500 m.
SPORT vodní sporty dle místní na-
bídky.
POZNÁMKA ZDARMA - sluneční-
ky a lehátka před vilou (v omezeném 
množství), parkování, kotvení člu-
nu, připojení na internet, venkovní 
gril. Ve vzdálenosti cca 2 km od Bla-
će se nachází písečná pláž využíva-
ná pro kajtsurfing. Letovisko Blaće je 
vhodné pro převážně klidnou dovo-
lenou s možností výletů do Dubrov-
níku, Mostaru, na projížďku po řece 
Neretvě.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na 
vybraný počet nocí, spotřebu vody 
a energie, používání kuchyňského 
vybavení, výměnu ložního prádla 1x 
týdně, závěrečný úklid, pobytovou 
taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu.

•   Přímo u pláže
•   Doporučujeme 
pro páry

 

  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

  DÍTĚ ZDARMA 
do 12 let a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0075S

•   Přímo u pláže
•   Klidná lokalita
•   Ideální poloha  
k výletům do okolí

•   Rodinná atmosféra

 

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

  Strava: bez stravy

  Nocí: 7 a více (nástupy denně)

  Auto

od 2 190Kč
os. /autem /7 nocí

  DÍTĚ ZDARMA 
do 7 let a další SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-01861

pokoj ***

–25% do 31. 12.
–20 % do 31. 1.
–15 % do 28. 2.
–10 % do 31. 3.

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

–10 % do 31. 3.



159Rezervujte na:   596 664 040 | 222 206 206 | 591 160 308 | www.ckvt.cz   | www.travelfamily.cz

CHORVATSKO – ostrov Brač - Bol

Hotel Bluesun Bonaca

POLOHA resort pavilonového typu v zeleni, v mírném svahu, cca 
900 m od městečka Bol.
VYBAVENÍ klimatizovaná restaurace, plážová restaurace, aperitiv 
bar, internetová kavárna, směnárna, sejf, TV místnost, WI-FI ZDARMA, 
prodejna suvenýrů.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, bal-
konem, SAT TV, WI-FI ZDARMA, telefonem, sejfem. Pokoje SU - jsou 
prostornější 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 bufe-
tu, pozdní snídaně - kontinentální, odpolední občerstvení, pozdní 
snack, cooking show. Konzumace místních točených alkoholických 
(pivo, víno) a nealkoholických nápojů (voda, sycené a nesycené ná-
poje) v době podávání jídla a od 10:00 do 24:00 ,v rámci All inclu-
sive baru - káva, čaj, místní točené nealkoholické a alkoholické ná-
poje.
PLÁŽ  oblázková, cca 200 m. Známá oblázková pláž Zlatni rat, cca 
600 m od hotelu, vhodná pro děti, sprchy na pláži.
SPORT venkovní bazén se sladkou vodou, dětský bazén, tenisové 
kurty, stolní tenis, hřiště pro míčové hry, fitness, dětské hřiště, ani-
mace pro děti a dospělé, vodní sporty dle místní nabídky.
POZNÁMKA služby All inclusive dále zahrnují: tenisové kurty (1 ho-
dina na pokoj/den), půjčení kol (max. 6 hodin/týden/os.) po před-
chozí dohodě s recepcí, stolní tenis, víceúčelové hřiště, plážový vo-
lejbal, kuželky, fitness, lehátka a slunečníky u bazénu ZDARMA 
(v omezeném množství), animační program. U večeře je vyžadován 
společensky vhodný oděv (muži - dlouhé kalhoty). Parkování ZDAR-
MA.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování a All INCLUSIVE na vybraný počet 
nocí, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ   cestovního pojištění včetně pojištění 
storna zájezdu. Na vyžádání: dětská postýlka cca 10 EUR/den, plat-
ba na místě.
NAPSALI NÁM: To, co jsme očekávali bylo beze zbytku naplněno : 
- hotel s ubytováním v samostatných pavilonech čistý a udržovaný 
- jediná výhrada : vana v koupelně byla pro nás nepraktická, uvítali 
bychom sprchový kout - čistota a úklid pokojů i ostatních prostorů 
pravidelný, bez jakýchkoliv výhrad - stravování : tak na to 5 hvězdiček 
nestačí, kvalita, množství, rozmanitost jídel i ochotný, usměvavý 
a rychlý personál v kuchyně a jídelny, prostě dokonalost sama - 
personál hotelu profesionální, s příjemným vystupováním Takže 
celkově - velká spokojenost. B.B.

•  Rezervujte včas
•   Doporučujeme  
pro rodiny s dětmi

•  Rodinné pokoje
•  Oblíbený resort
•  Bohatý All inclusive
•   Animace pro děti
•   Jedna z nejkrásněj-
ších oblázkových 
pláží na Jadranu

•   Atraktivní slevy  
pro děti

 

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

  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

–25% do 31. 12.
–20 % do 31. 1.
–15 % do 28. 2.
–10 % do 31. 3.

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

  V této lokalitě nabízíme také:  
Hotel Bretanida. 
Více informací na ckvt.cz
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POLOHA soukromé apartmány v městečku Bol a v jeho nejbližším okolí.
VYBAVENÍ v blízkosti restaurace, kavárny, markety.
UBYTOVÁNÍ klimatizované apartmány v soukromí - typ APT. 2(+0) - jed-
na 2lůžková ložnice s kuchyňským koutem nebo studio, typ APT. 3(+0) - jed-
na 2lůžková ložnice, denní místnost s přistýlkou nebo 3lůžková ložnice a den-
ní místnost, typ APT. 4(+0) - dvě 2lůžkové ložnice a denní místnost, typ 
APT. 5(+0) - dvě 2lůžkové ložnice, denní místnost s přistýlkou nebo 2lůžko-
vá a 3lůžková ložnice, typ APT. 6(+0) - tři 2lůžkové ložnice a denní místnost, 
vždy vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC, SAT TV, WI-FI ZDARMA, balkon ne-
bo terasa. 
STRAVOVÁNÍ vlastní, s možnos-
tí dokoupení snídaní nebo polopenze 
(snídaně formou bufetu, večeře kon-
tinentální). 
PLÁŽ  z jemných oblázků, cca  
300 m, oblíbená pláž Zlatni rat cca 2 
km, vhodná pro děti.
SPORT sportovní vyžití dle místní 
nabídky, vodní sporty.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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, snídaní – 2 990 Kč/os./tý-
den, polopenze - 7 690 Kč/os./týden, 
Na vyžádání: dětská postýlka cca 10 
EUR/den, pes cca 5 EUR/den - plat-
ba na místě.

•   Široká nabídka 
apartmánů

•   Oblíbené letovisko
•   Pěkné koupání

 

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

  Strava: bez stravy, snídaně, 
polopenze

  Nocí: 4 a více (nástupy denně)
 

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

od 3 690 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA  
 do 2 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-00774

POLOHA komfortní hotel skládající se z hlavní budovy a 6 pavilonů, v bezpro-
střední blízkosti pláže, cca 10 min. chůze od centra městečka Bol.
VYBAVENÍ klimatizovaná restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar, smě-
nárna, TV místnost, internetový koutek, WI-FI v celem hotelu ZDARMA, taneč-
ní terasa.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, balkonem, SAT 
TV, telefonem, sejfem, minibarem, fénem. Pokoj 2(+2) BM-FAMILY se nachází 
v depandanci Bluesun Borak - jedna 2lůžková ložnice a denní místnost s roz-
kládacím gaučem (vhodným pro 1 dospělou osobu nebo 2 děti do 14 let). 
STRAVOVÁNÍ snídaně - formou bu-
fetu, polopenze - snídaně a večeře 
formou bufetu.
PLÁŽ  oblázková, cca 50 m, vhod-
ná pro děti.
SPORT venkovní bazén se sladkou 
vodou, dětský bazén, wellness cent-
rum v hotelu Elaphusa (100 m), ma-
sáže, fitness, animace, tenisové kurty, 
dětské hřiště, hřiště pro míčové hry, 
stolní tenis, windsurfing, vodní sporty 
dle místní nabídky.
POZNÁMKA u večeře je vyžado-
ván společensky vhodný oděv (muži - 
dlouhé kalhoty). Parkoviště ZDARMA.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování a sní-
dani/polopenzi na vybraný počet no-
cí, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Na vyžádání: dětská postýlka 
za 10 EUR/den, platba na místě.

CHORVATSKO – ostrov Brač - Bol

Vybrané apartmány BolHotel a dep. Bluesun Borak
–25% do 31. 12.
–20 % do 31. 1.
–15 % do 28. 2.
–10 % do 31. 3.

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

–15 % do 31. 1.
–10 % do 31.  3.

Platí pro vybrané termíny pobytů

•   Blízko pláže
•   Krásné koupání
•   Výborná strava
•   Oblíbené letovisko

 

 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 6 990Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 14 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0076R
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CHORVATSKO – ostrov Brač - Bol

Grand Hotel Bluesun Elaphusa

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, tele-
fonem, sejfem, minibarem a fénem, WI-FI ZDARMA. Pokoje SU - jsou prostor-
nější a s možností přistýlky. Pokoj 2(+2)-SU - 2lůžkový pokoj s rozkládacím 
gaučem (130 x 200 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 děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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. 
+ 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 7 590Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 12 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0076E

Hotel Bretanide Sport & Wellness Resort

POLOHA hotelový komplex skládající se z několika částečně propojených bu-
dov, v blízkosti slavné pláže “Zlatni rat”, cca 1 km od centra městečka Bol.
VYBAVENÍ recepce se směnárnou, lobby bar, WI-FI ve společných prostorách 
a u bazénu, stylové restaurace, pizzerie, konferenční místnosti.
UBYTOVÁNÍ pokoje typu STANDARD *** klimatizované  2lůžkové pokoje, 
některé s možností přistýlky. Pokoje 2+2(+1) FAMILY *** - dva 2lůžkové po-
koje propojené dveřmi, s možností 1 přistýlky (max. pro 3 dospělé a 2 děti do 
16 let). Klimatizované 2lůžkové pokoje SU ****, vždy se sprchou a WC, SAT 
TV, telefonen, WI-FI, fénem, sejfem, ledničkou, balkonem nebo terasou. Pokoje 
označené BEST PRICE nemají balkon. Přistýlky jsou pro děti do 16 let.
STRAVOVÁNÍ ALL INCLUSIVE - snídaně, oběd a večeře formou bufetu, míst-
ní točené alkoholické a nealkoholické nápoje (pivo, víno, voda, džus) od 7:00 do 
22:00 v lobby baru nebo v baru u bazénu, odpolední občerstvení v pizzerii.  
PLÁŽ  oblázková, cca 100 m, 
SPORT venkovní vyhřívaný bazén 
se sladkou vodou a atrakcemi, dětský 
bazén, relaxační bazén, wellness cen-
trum, plážový volejbal, plážový bow-
ling, posilovna, 5 tenisových kurtů, 
půjčovna kol, vodní sporty.
POZNÁMKA ALL INCLUSIVE dá-
le zahrnují: tenisové kurty 1 hod./den 
červen až říjen, po dohodě s recepcí, 
zapůjčení kol, aquaerobic, plážový vo-
lejbal, animace, fitness, lehátka a slu-
nečníky u bazénu a na pláži pod ho-
telem (v omezeném množství). Hotel 
je umístěn ve svahu s větším počtem 
schodů.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování, služ-
by ALL INCLUSIVE na vybraný počet 
nocí, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu.

•   Krásné prostředí

 

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

  Strava: all inclusive

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)
 

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

od 10 390 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA  
do 2 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0253B

–25% do 31. 12.
–20 % do 31. 1.
–15 % do 28. 2.
–10 % do 31. 3.

–5 % 

Platí při zakoupení 60 a více dnů 
před nástupem na pobyt
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Adriatiq Fontana Resort /

CHORVATSKO – ostrov Hvar, Jelsa

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 
- zrekonstruované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, te-
lefonem, s orientací na mořskou stranu a francouzským oknem, 
s možností přistýlky (pokoje s terasou na vyžádání), typ 2(+0) BM 
CLASSIC - 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, telefonem, 
s orientací na mořskou stranu, s balkonem nebo terasou. Pokoje 
2(+1) ST se nachází v menším pavilonu. Všechny pokoje mají k dis-
pozici ventilátor. APARTMÁNY (HR-01551) - typ STUDIO 2(+0) DE 
LUXE - místnost se 2 lůžky, typ STUDIO 2+1 COMFORT - 1 místnost 
se 3 lůžky, typ APT. 2+2(+1) COMFORT/DELUXE- jedna 2lůžková 
ložnice, denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, s mož-
ností přistýlky, typ APT. 4+2(+1) COMFORT/DELUXE - dvě 2lůžkové 
ložnice, denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, s mož-
ností přistýlky, vždy vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC, SAT TV, 
telefon, balkon nebo terasa. APT. COMFORT jsou kategorie 2* a ma-
jí ventilátor. APT. typu DELUXE jsou kategorie 4*, s klimatizací, DVD, 
fénem, mikrovlnnou troubou, kávovarem. Typ APT. 2+2(+1) DELUXE 
navíc vybavený pračkou a myčkou.
STRAVOVÁNÍ HOTEL - polopenze - snídaně a večeře formou bu-
fetu, možnost dokoupení služby ALL INCLUSIVE Light. APARTMÁ-
NY - vlastní.
PLÁŽ  malá oblázková, přírodní, betonová plata, cca 150 m, sprchy 
na pláži.
SPORT venkovní bazén a dětský bazén s mořskou vodou, fitness, 
sportovní hřiště, aerobik, tenisové kurty, animace v 7-8 měsíci, stolní 
tenis, lehátka a slunečníky u bazénu za poplatek.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí a příslušnou 
formu stravy, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu. 
NÁŠ TIP NA VÝLET: Za vidění stojí určitě vesnička Humac. Jedná se 
o vesničku z 15. století, která si zachovala svůj původní ráz. Můžete 
zde vidět stará vesnická stavení dinárského typu. Je zde nádherně 
obnovená restaurace Konoba Humac, která je východiskem pro 
organizované prohlídky jeskyně Grapčeva Špilja. Grapčeva Špilja je 
jedno z nejvýznamnějších paleoarcheologických nalezišť v Chorvatsku.

–15 % do 31. 1.
–10 % do 31. 3.

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

  V blízkosti nabízíme také:  
Vrboska, Labranda Senses Resort. 
Více informací na ckvt.cz

•   V blízkosti pláže
•   Ubytování v zelení
•   Klidné letovisko
•   Široká nabídka poko-
jů a apartmánů

•   Animace pro děti
•   All inclusive za pří-
platek

 

  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
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CHORVATSKO – ostrov Hvar - Jelsa, Stari Grad

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, fénem, 
WI-FI ZDARMA, stropním ventilátorem, některé pokoje jsou s možností při-
stýlky. Klimatizace za doplatek na vyžádání.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, služby ALL 
INCLUSIVE - snídaně, oběd a večeře formou bufetu, odpolední občerstve-
ní - zákusek a káva (16:00-17:00), 
konzumace místních točených ne-
alkoholických a alkoholických nápo-
jů 10:00-23:00 na baru u bazénu, 1x 
dalmátská večeře.
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 hři-
ště, 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 pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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 - 1 790 Kč/pokoj/týden, pes - cca 
8 EUR/den, dětská postýlka - cca 3 
EUR/den (platba na místě).

•   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

Hotel Arkada

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 pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování, polo-
penzi na vybraný počet nocí, pobyto-
vou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu.
NAPSALI NÁM: Stari grad krásné, 
příjemné městečko. Hotel arkáda 
a ubytování starší, ale dostačující. 
Koupání dobré (byli jsme v září). Strava 
vynikající. Delegát byl ve splitu, ale 
informace na recepci, nebo od delegáta 
přes SMS. Nymburák

•   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 14 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0072A

–15 % do 15. 1.
–10 % do 28. 2.
–5 % do 31. 3.

–20% do 15. 1.
–15% do 28. 2.
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POLOHA hotel a depandance se nachází cca 800 m od centra Stari Gradu, v 
blízkosti hotelu Arkada.
VYBAVENÍ restaurace, aperitiv bar, sejf, terasa, WI-FI (u bazénu a lobby baru 
ZDARMA), výtah v hotelu, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 1-2lůžkové pokoje se sprchou a WC, balkonem, 
SAT TV, WI-FI, telefonem, některé s možností přistýlky. Klimatizovaný pokoj 
2+2 - dvě 2lůžkové ložnice se společnou sprchou a WC, balkonem, SAT TV, WI-
-FI, telefonem. Pokoje typu ECO a 2+2 se nachází v hlavní hotelové budově, 
pokoje typu SU se nachází jak v hotelové budově, tak i v depandanci, pokoje 
typu CLASSIC se nachází v depandanci.
STRAVOVÁNÍ snídaně - snídaně formou bufetu, s možností dokoupení večeří.
PLÁŽ  přírodní, kamenitá, betono-
vá plata, oblázková, cca 50 m, sprchy 
na pláži, lehátka a slunečníky na plá-
ži za poplatek. 
SPORT venkovní bazén se sladkou 
vodou, dětský venkovní bazén, mini-
golf, tenis, stolní tenis, hřiště pro mí-
čové hry, fitness, dětské hřiště, půj-
čovna skútrů. 
POZNÁMKA lehátka a sluneční-
ky u bazénu v omezeném množství 
ZDARMA.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vy-
braný počet nocí, snídani, pobyto-
vou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu. Na vyžádání: dětská postýl-
ka cca 5 EUR/den (platba na místě). 
Možnost dokoupení večeří - ceny na 
www.ckvt.cz

•   Blízko pláže
•   Rodinné pokoje

 

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

  Strava: snídaně, možnost 
polopenze

  Nocí: 4 a více (nástupy denně)

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

od 5 490 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA  
do 14 let na a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0072L

POLOHA apartmánové středisko ve stylu dalmátské vesničky, cca 800 m od 
centra městečka Stari Grad.
VYBAVENÍ v hotelu Arkada - sejf, Wi-Fi na recepci ZDARMA, parkoviště, smě-
nárna.
UBYTOVÁNÍ apartmány typ APT. 2+2 - jedna 2lůžková ložnice, denní míst-
nost se 2 lůžky, vybavený kuchyň. kout s jídelnou, SAT, TV, sprcha a WC, tera-
sa. 
STRAVOVÁNÍ vlastní, s možností dokoupení polopenze v hotelu Arkada. 
PLÁŽ  částečně oblázková, přírodní, betonová plata, cca 250 m.
SPORT v hotelu Arkada - venkovní a vnitřní bazén s mořskou vodou, fitness, 
minigolf, tenisové kurty, hřiště pro míčové hry, dětské hřiště, půjčovna jízd-
ních kol. 
POZNÁMKA parkování 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, snídaní - do 6.6. a od 5.9. - 1 
290 Kč/os./týden, 6.6.-4.7. a 22.8.-
5.9. - 1 490 Kč/os./týden, 4.7.-22.8. 
- 1 990 Kč/os./týden, večeří - do 6.6. 
a od 5.9. - 1 690 Kč/os./týden, 6.6.-
4.7. a 22.8.-5.9. - 1 990 Kč/os./týden, 
4.7.-22.8. - 2 490 Kč/os./týden. Na 
vyžádání: dětská postýlka cca 5 EUR/
den (platba na místě).
NÁŠ TIP KAM ZA ZÁBAVOU: Mezi 
hlavní kulturní akce patří Starigradské 
léto konané ve dnech 15.6 až 15.9. 
Během této akce se zde hrají divadelní 
představení, koncerty a mnoho dalších 
akcí. Dne 16. srpna se zde koná lidová 
slavnost s bohatým programem s 
názvem Den města Stareho Gradu 
a svátek sv. Rocha. Je zde možno 
navštívit velké množství vinárniček.

•   V klidném prostředí
•   Výhodná cena

 

 Apartmány pro 4 os.

  Strava: bez stravy, možnost 
polopenze

  Nocí: 4 a více (nástupy denně)
 

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

od 3 390 Kč
os. /autem /7 nocí

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-00722

Apartmány Trim Hotel a depandance Lavanda

CHORVATSKO – ostrov Hvar - Stari Grad

–20% do 15. 1.
–15% do 28. 2.

–20% do 15. 1.
–15% do 28. 2.
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CHORVATSKO – Ostrov Hvar–Hvar, Vrboska

Labranda Senses Resort

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, čerpá-
ní místních alkoholických a nealkoho-
lických točených nápojů od 8:00 do 
24:00 v restauraci, bazénovém a lo-
bby 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 pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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
•   Pěkné koupání

 

  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

POLOHA hotel pavilónového typu nacházející se v klidné části ostrova Hvar, 
cca 2 km od centra města Hvar.
VYBAVENÍ v hlavní budově - recepce, restaurace, internetový koutek, TV 
místnost, sejf na recepci za poplatek (cca 7 EUR/týden), pizzerie, plážový bar, 
WI-FI na recepci ZDARMA, terasa, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, sejfem, 
telefonem, balkonem a s možností přistýlky.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, plná penze - sní-
daně, večeře formou bufetu, obědy - výběr z menu. 
PLÁŽ  přírodní, betonová plata, cca 50 - 200 m.
SPORT stolní tenis, půjčovna kol, 
animace pro děti a dospělé, mini fit-
ness, půjčovna kol, potápěčské cent-
rum, vodní sporty dle místní nabídky.
POZNÁMKA pobytová taxa se platí 
na místě - cca 10 HRK/os/den.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vy-
braný počet nocí, polopenzi/plnou 
penzi.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdů. Na vyžádání: dětská postýl-
ka (cca 5 EUR/den), pes (cca 8 EUR/
den) - platí se na místě.
NÁŠ TIP NA VÝLET: Benátské 
opevnění Hvaru - hradby kolem 
města navazující na pevnost Španjol 
též Španjolska tvrdjava (88 m n. m.) 
pochází z 16. stol. Pevnost je přístupná 
(platí se vstupné). K pevnosti vede 
kromě asfaltové silnice (od autobusové 
zastávky a parkoviště na okraji starého 
města) i několik pěších cest.

•   Klidné prostředí
•   Ubytování v zelení
•   Výhodná cena

 

  Pokoje pro 2 až 3 os. 
+ dítě do 7 let bez lůžka

  Strava: polopenze, plná penze

  Nocí: 7 a více (nástupy denně)

  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-0257S

Hotel Sirena
–15% do 31. 1.
–10 % do 28. 2.
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POLOHA přímo na pobřeží zalesněného výběžku jednoho z menších dalmát-
ských ostrovů, cca 800 m od centra města Vis. 
VYBAVENÍ restaurace, aperitiv bar, TV místnost, směnárna, výtah, parkoviš-
tě, WI-FI na recepci i lobby baru ZDARMA, sejf, terasa.
UBYTOVÁNÍ 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, telefonem, fénem, s 
možností přistýlky. Pokoj typu 2(+1) BM-AC je navíc klimatizován. 
STRAVOVÁNÍ polopenze: snídaně a večeře formou bufetu, plná penze: snída-
ně, obědy a večeře formou bufetu (obědy v hotelu TAMARIS cca 800 m). 
PLÁŽ  oblázkovo-kamenitá, betonová plata, cca 30 m, sprchy a lehátka na 
pláži za poplatek.
SPORT tenisové kurty, plážový volejbal, minigolf, dětské a sportovní hřiště, 
možnost zapůjčení jízdních kol. 
POZNÁMKA od trajektu z přístavu 
Vis se klienti přepravují na hotel Issa 
pěšky (cca 800 m).
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování, snída-
ni/ polopenzi/plnou penzi na vybraný 
počet nocí, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Na vyžádání: dětská postýlka 
(5 EUR/den).

•   Klidná dovolená
•  Pěkné koupání
•  Výhodná cena

 

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

  Strava: polopenze, plná penze

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)

  Auto

od 5 690 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA  
do 12 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0079I

POLOHA apartmánový dům v krásném městečku Trpanj. 
VYBAVENÍ v blízkosti restaurace, market, směnárna, využití zahradního krbu 
- ZDARMA, automatická pračka za poplatek.
UBYTOVÁNÍ typ APT. 2+2 - 2lůžková ložnice a denní místnost s rozkláda-
cím gaučem vhodným pro dvě osoby, typ APT. 3+2 - 3lůžková ložnice a den-
ní místnost s rozkládacím gaučem 
vhodným pro dvě osoby, vždy vyba-
vený kuchyň. kout, sprcha a WC, WI-
-FI ZDARMA, balkon nebo terasa. 
Apartmány označeny K jsou navíc kli-
matizované a v patře. 
STRAVOVÁNÍ vlastní. 
PLÁŽ  oblázková, cca 100 m. 
SPORT vyžití dle místní nabídky. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování, spo-
třebu vody a energie, používání ku-
chyňského vybavení, výměnu ložního 
prádla 1x týdně, závěrečný úklid, po-
bytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  ubytování, 
spotřebu vody a energie, používání 
kuchyňského vybavení, výměnu lož-
ního prádla 1x týdně, závěrečný úklid, 
pobytovou taxu.
NÁŠ TIP NA VÝBORNÉ MÍSTNÍ VÍNO: 
Pelješac je proslulý dvěma vinařskými 
lokalitami - Dingačem a Postupem. 
Vína z nich, především dingač, patří  
k evropské elitě. Značkový dingač 
náleží mezi deset nejlepších 
odrůdových vín na světě. Ze zdejší 
odrůdy plavac mali se vyrábí carsko 
vino (carské víno), kneževo vino 
(knížecí víno) a pelješacká žuljana.

•   Rezervujte včas
•   Výhodná cena
•   Doporučujeme pro 
rodiny s dětmi

•   Rodinná atmosféra
•   Pěkné koupání
•   Vinařská oblast

 

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

  Strava: bez stravy

  Nocí: 7 a více (nástupy denně)

  Bus: z 25 míst v ČR (Pá)
  Auto

od 2 490 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA  
do 2 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-02001

CHORVATSKO – ostrov Vis - Vis/Trpanj

Hotel Issa Apartmány Volarević
–10 % do 31. 3.–10 % do 31. 3.
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CHORVATSKO – Trpanj 

Hotel Faraon

POLOHA hotel umístěn ve svahu u krásné oblázkové pláže, na poloo-
strově Pelješac v městečku Trpanj. 
VYBAVENÍ klimatizovaná restaurace, bar u bazénu, TV místnost, 
kongresový sál, sejf (za poplatek), WI-FI ZDARMA, hotel nemá výtah.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, 
telefonem, fénem, balkonem, s možností přistýlky (vhodná pro díte do 
12 let). Pokoje PREM jsou prostornější, vybaveny novějším zařízením 
a umístěny v budově nejblíže k moři. Pokoje B jsou umístěny z boč-
ní strany hotelu. Pokoj 2(+2) BM-FAM - dvě 2lůžkové ložnice s bal-
kónem, jedna s orientací na park a druhá na mořskou stranu. Přístup 
k pokojům je po schodech.
STRAVOVÁNÍ snídaně formou bufetu, polopenze - snídaně a veče-
ře formou bufetu. Služba ALL INCLUSIVE - plná penze formou bufetu, 
odpolední občerstvení (káva, čaj, sušenky) od 16:00 do 17:00, místní 
točené nealkoholické a alkoholické nápoje od 10:00 do 23:00.
PLÁŽ  oblázková, cca 30 m, pozvolný vstup do vody, vhodná pro děti, 
sprchy na pláži za poplatek.
SPORT venkovní bazén a dětský bazén se sladkou vodou, stolní tenis, 
aerobic, půjčovna jízdních kol a kajaků.
POZNÁMKA služby ALL INCLUSIVE dále zahrnují: zapůjčení lehátek 
a slunečníků u bazénu (v omezeném množství ZDARMA), animace pro 
děti i dospělé, 2x týdně živá hudba. Parkoviště za poplatek cca 5 EUR/
den - platí se na místě. Lednička (na vyžádání) - cca 5 EUR/den. Poby-
tová taxa - cca 1,5 EUR/os./den - platba na místě. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování, snídani/polopenzi/služby ALL INCLU-
SIVE na vybraný počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu. Ceny ubytování se snídaní nebo s polopenzí na www.ckvt.cz.
NAPSALI NÁM: Navštívili jsme hotel Faraon již po 3. Kdo má rád rušné 
město, není to pro něho. Městečko Trpanj je opravdu malinké, klidné. Je 
možné podnikat procházky podle pobřeží a ostatní přírodou. K hotelu 
nemáme žádné výtky, jen mohu doporučit hostům, kteří nemohou do 
schodů, aby si zaplatili pokoje typu Premier, ušetří tak schody aspoň 
do pokoje a po překonání cca 6, vyjdou přímo na pěknou oblázkovou 
pláž do čistého moře. Kdo nechce přibrat na váze, ať jede raději jinam, 
vaří tu dobře, ovoce a sladkostí včetně zmrzliny dostatek. Hotel je 
čistý, personál milý, na recepci se domluvíte česky. Večerní klid hotelu 
je závislý na tom,jaká se sjede parta, ale to je asi všude, my měli na 
štěstí klid. Určitě se opět vrátíme. Přejeme všem klientům hezký pobyt, 
sluníčko a šťastné cesty. A.V. Jeseník

•   Klidné prostředí
•   Krásné koupání
•   Rodinné pokoje
•   Přímo u pláže
•   Atraktivní slevy  
pro děti

•   Vinařská oblast
•   Z většiny pokojů krás-
ný výhled na moře

•   Animace pro děti
•   Živá hudba

 

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

  Strava: snídaně, polopenze,  
all inclusive

  Nocí: 7 a více (nástupy So)
 

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

od 6 490 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 12 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0136F

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

  V blízkosti nabízíme také:  
Orebić, Hotel Orsan. 
Více informací na ckvt.cz
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CHORVATSKO – Orebić

Hotel Aminess Grand Azur

POLOHA hotel v borovém háji, cca 1 km od centra Orebiće.
VYBAVENÍ restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar, směnárna, sejf, terasa, WI-
-FI ZDARMA, výtah, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 1-2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, miniba-
rem, telefonem, sejfem, fénem, některé s možností přistýlky. Pokoje s označením 
SU mají francouzské okno. Pokoje 2(+2) SUITE - prostorný 2lůžkový pokoj s roz-
kládacím gaučem vhodným pro 2 děti. Pokoj 3(+0) - 2lůžkový pokoj a 1lůžkový po-
koj. Pokoj typu BEST PRICE - pokoj za zvýhodněnou cenu.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, služby ALL INCLU-
SIVE Light - plná penze formou bufetu, konzumace místních točených nealkoholic-
kých a alkoholických nápojů v době po-
dávání stravy (pivo, víno, voda, džus).
PLÁŽ  oblázková, kamenitá, cca 20 m, 
vhodná pro děti, sprchy na pláži.
SPORT venkovní bazén se sladkou vo-
dou, dětský bazén, tenisové kurty, stolní 
tenis, hřiště pro plážový volejbal, dětské 
hřiště, hřiště pro míčové hry, sportovní 
a animační programy, vodní sporty. 
POZNÁMKA sleva za včasný nákup je 
vázaná na jméno účastníka. Při změ-
ně účastníka nebo termínu pobytu bude 
sleva za včasný nákup odebrána.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování, polo-
penzi/služby ALL INCLUSIVE Light na 
vybraný počet nocí, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zájezdu. 

•   Doporučujeme  
pro náročné

•   Přímo u pláže

 

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

  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

POLOHA rodinný resort Adriatic je tvořen pavilony s pokoji, bungalovy a 
apartmány, nachází se v panenské přírodě, v jižní části poloostrova Pelješac, 
cca 4 km od Orebiće. 
VYBAVENÍ centrální restaurace, terasa, sejf na recepci, WI-FI za poplatek, 
kotviště pro malé čluny, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ klimatizované POKOJE 2(+0) B - 2lůžkový pokoj a 4(+0) B-
-FAMILY - pokoj se 2 lůžky a rozkládacím gaučem nebo 2 oddělenými poste-
lemi, se sprchou a WC, SAT TV, fénem, ledničkou, balkonem. Klimatizované 
APARTMÁNY - typ 2(+0) STUDIO, 3(+0)STUDIO - místnost se 2-3 lůžky, typ 
APT. 2+2 - dvě 2lůžkové ložnice a denní místnost, vždy vybavený kuchyňský 
kout, sprcha a WC, SAT TV, fén, bal-
kon. STUDIA B mají místo sprchy va-
nu a modernější vybavení. Stylové 
klimatizované BUNGALOVY v budově 
10 m od moře - typ BUNGALOV 2+2 
- 2lůžková ložnice a denní místnost 
s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, 
typ BUNGALOV 2+3 - jedna 2lůžko-
vá ložnice a jedna 3lůžková ložnice, 
denní místnost, vždy vybavený ku-
chyňský kout, sprcha a WC, SAT TV, 
fén, balkon nebo terasa. 
STRAVOVÁNÍ snídaně formou bu-
fetu. 
PLÁŽ  oblázkové a přírodní kameni-
té pláže, cca 10-50 m. Přístup na pláž 
po schodech.
SPORT venkovní bazén se sladkou 
vodou, potápěčské centrum.
POZNÁMKA pobytová taxa cca  
1,5 EUR/os./den - platí se na mís-
tě. Resort je vhodný pro klidnou do-
volenou.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování a sní-
dani na vybraný počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Na vyžádání: dětská postýlka 
cca 5 EUR/den.

•   Přímo u pláže
•   Klidné prostředí

 

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

  Strava: snídaně

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)

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

od 4 290 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA  
do 2 let 

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0263A-3

Holiday Resort Adriatic
–15 % do 31. 1.
–10 % do 28. 2.
–5 % do 31. 3.

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 pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  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

–20 % do 31. 1.
–15 % do 31. 3.
–10 % do 30. 4.

  V blízkosti nabízíme také:  
Trpanj, Hotel Faraon. 
Více informací na ckvt.cz

Hotel Bellevue

Depandance Bellevue

Vily Bellevue
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Hotel Orsan

CHORVATSKO – Orebić

POLOHA hotel se nachází v překrásné a klidné zátoce, cca 1 km od 
centra města Orebić.
VYBAVENÍ restaurace, aperitiv bar, terasa, sejf na recepci, bezplat-
né parkoviště, výtah, WI-FI ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT 
LCD TV, telefonem, balkonem, s možností přistýlky. Z většiny pokojů 
typu BM je krásný výhled na moře a hradby starého města Korčula. 
STRAVOVÁNÍ  polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, služby 
ALL INCLUSIVE Light - snídaně, oběd, večeře formou bufetu, k obě-
du a večeři místní točené nápoje - víno, pivo, výběr z nealkoholických 
nápojů. 
PLÁŽ   oblázková, cca 10 m, sprchy na pláži.
SPORT venkovní bazén s mořskou vodou, vodní sporty dle místní 
nabídky, dětské hřiště, nedaleko tenisové kurty, plážový volejbal.
POZNÁMKA lehátka a slunečníky u bazénu ZDARMA (v omezeném 
množství) a na pláži za poplatek. Pokoje 2(+1) jsou přednostně obsa-
zovány 3 osobami. Lednička - na vyžádání (cca 40 HRK/den) - pla-
tí se na místě.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE  ubytování, polopenzi/služby ALL INCLUSIVE Li-
ght na vybraný počet nocí, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu. 
NAPSALI NÁM: Dobrý den, včera jsme se vrátili z dovolené (hotel 
Orsan, Orebić – doprava busem) s vaší cestovní kanceláři. Chtěla bych 
Vám moc poděkovat za krásně strávenou dovolenou, kterou jsme si 
moc užili. Hotel a jeho služby včetně nádherného výhledu z pokoje byli 
skvělé. Stravování bylo dobré, každý si vybral a společně s výborným 
místním vínem jsme si užili večeře s výhledem na bazén a za ním na 
moře. Již podruhé jsme využili Vaše služby, avšak tento rok jsme využili 
autobusovou dopravu, která byla pohodlná, jen řidič při cestě nazpět 
byl lehkovážný, co se týče cesty v dešti a předjíždění 2 autobusů 
v zatáčce. Ještě bych chtěla poděkovat delegátce Lence Lauss, která 
byla vždy nápomocná a ochotná poradit. Děkujeme za dovolenou 
a budeme se těšit příští rok.

•   Doporučujeme  
pro rodiny s dětmi

•   Výhodná cena
•   Klidné prostředí
•   Krásné koupání
•   Přímo u pláže
•   Krásný výhled  
na ostrov Korčula

•   Vinařská oblast
•   Krásné procházky 
podél moře

 

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

  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

  V této lokalitě nabízíme také:  
Holiday Resort Adriatic. 
Více informací na ckvt.cz

–20 % do 31. 1.
–15 % do 31. 3.
–10 % do 30. 4.
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CHORVATSKO – Perna/ostrov Korčula - Korčula

Hotel Liburna

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 děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování, snída-
ni/polopenzi na vybraný počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu.

•   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: 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

POLOHA v turistickém komplexu Perna, cca 4 km od centra Orebiće.
VYBAVENÍ v blízkosti - kavárna, restaurace, pizzerie, market, směnárna, WI-
-FI v celém objektu, obchod se suvenýry, parkování ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ klimatizované domky - typ ANYA (24 m2) - dva 2lůžkové poko-
je, denní místnost s možností 2 přistýlek (rozkládací gauč), 1x koupelna, typ 
BIANCA (32 m2) - dva 2lůžkové pokoje, denní místnost s možností 2 přistýlek 
(rozkládací gauč) a 2x koupelna, typ 
PREMIUM ANYA (24 m2) - dva 2lůž-
kové pokoje, denní místnost s mož-
ností 2 přistýlek (rozkládací gauč), 1x 
koupelna, mikrovlnná trouba, DVD, 
kávovar, v blízkosti moře, typ PREMI-
UM BIANCA (32 m2) - nejblíže u mo-
ře. Vždy vybavený kuchyňský kout, 
sprcha a WC, SAT TV, terasa se za-
hradním  nábytkem. 
STRAVOVÁNÍ vlastní. 
PLÁŽ  oblázková, cca 10-250 m.
SPORT v areálu - stolní tenis, kužel-
ky, dětské hřiště, windsurfing, bas-
ketbal, plážový volejbal, vodní sporty, 
pronájem kol.
POZNÁMKA poplatky hrazené na 
místě: pobytová taxa - cca 1,3 EUR/
os./den, přihlašovací poplatek cca 
4 EUR/os./pobyt, závěrečný úklid 35 
EUR/domek/pobyt a povinná vratná 
kauce - 100 EUR/domek (slouží pro 
případnou úhradu poškozeného vy-
bavení).
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na 
vybraný počet nocí, spotřebu vo-
dy a energie, používání kuchyňské-
ho vybavení, výměnu ložního prádla 
1x týdně.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Na vyžádání: pobyt se psem - 
cca 8 EUR/den, dětská postýlka - cca 
5 EUR/den.

•   Krásné koupání
•   Ráj pro surfaře
•   Doporučujeme pro 
rodiny s dětmi

•   Výhodná cena
•   Nenechte si ujít výlet 
na Korčulu

•   Klidné prostředí

 

 Mobilní domky pro 4 až 6 os.

  Strava: bez stravy

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)

  Auto

od 2 390 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 7 let i dospělá osoba

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-02592

Mobilní domky Perna
–15 % do 28. 2.
–10 % do 30. 4.

Neplatí pro pokoje typu best price

–15 % do 1. 2.
–10 % do 1. 4.
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CHORVATSKO – ostrov Korčula - 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 a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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 a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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 a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0078R

–20 % do 31. 1.
–15 % do 28. 2.
–10 % do 30. 4.

–20 % do 31. 1.
–15 % do 28. 2.
–10 % do 30. 4.
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CHORVATSKO – ostrov Korčula - Korčula, Žrnovo

Hotel Marko Polo

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, telefonem, 
minibarem, WI-FI ZDARMA, sejfem, fénem, francouzským balkonem, s možnos-
tí přistýlky. Pokoje SU jsou prostornější. 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, 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, whirlpool, 
masáže, fitness, v blízkosti - tenisové 
kurty, minigolf, stolní tenis, vodní spor-
ty, možnost zapůjčení jízdních kol.
POZNÁMKA pobytová taxa cca 1,5 
EUR os./den - platí se na místě. Parko-
viště za poplatek - cca 8 EUR/den.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování, snída-
ni/polopenzi na vybraný počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Na vyžádání: dětská postýlka - 
ZDARMA.

•   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 (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

POLOHA vila Ana je umístěna v malebné zátoce Rasohatica, cca 4 km od obce 
Žrnovo a 8 km od města Korčula. Příjezd do zátoky je po polní cestě, označené 
šipkami. Jedná se o malou, velmi klidnou zátoku, ve které se nachází pouze pár 
letních domů místních obyvatel. 
VYBAVENÍ u největšího z apartmánů je k dispozici venkovní bazén s mořskou 
vodou. Přístup na bazén vede přes terasu hostů, kteří bydlí v tomto apartmánu. 
Hosté ostatních apartmánů mohou tak využívat bazén pouze po vzájemné do-
hodě. Pod vilou je k dispozici molo s možností uvázání vlastního člunu. Místo pro 
parkování je zajištěno cca 150 m od vily. Příjezd až k vile autem není možný.
UBYTOVÁNÍ Typ Apt. 4(+2) - dvě 2lůžkové ložnice a denní místnost s rozklá-
dacím gaučem, kuchyní, grilem, sprcha, WC, SAT TV, prostorná terasa. Typ studio 
2+2 - místnost se 2 lůžky, s kuchyní a rozkládacím gaučem, sprcha, WC, terasa 
s grilem. Typ Apt. 2(+0) - dvoulůžková ložnice, oddělená malá kuchyně, sprcha, 
WC, malá terasa.
STRAVOVÁNÍ vlastní. 
PLÁŽ  přímo pod vilou vlastní přírodní, 
betonová plata, cca 100 m od vily ob-
lázková pláž, s pozvolným vstupem do 
moře, vhodná pro děti.
POZNÁMKA do zátoky není přive-
dena elektřina ani vodovod a některé 
mobilní sítě jsou mimo dosah. Spotře-
biče ve vile jsou tak napájeny solárními 
panely (napětí je omezeno) a kvalitní 
pitná voda je z místních zdrojů. Vaření 
a lednice fungují pomocí propan buta-
nové láhve. Bez skrupulí si tak zde mů-
žete připadat jako ,,moderní Robinso-
ni’. Pobyt zde je vhodný pro všechny, 
kteří chtějí trávit dovolenou mimo veš-
kerý ruch, obklopeni krásnou medite-
ranskou přírodou, bez technických vy-
možeností moderní doby.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vy-
braný 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.

•   Dovolená  
pro Robinsony

 

 Apartmány pro 2 až 6 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka 
Studia pro 4 os. 
+ dítě do 2 let bez lůžka

  Strava: bez stravy

  Nocí: 7 a více (nástupy denně)

  Auto

od 3 490 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  i dospělá osoba

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-02171-3

Apartmány Ana
–20 % do 31. 1.
–15 % do 28. 2.
–10 % do 30. 4.

Neplatí pro pokoje typu best price
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POLOHA hotel se nachází v klidně oblasti, cca 800 m od centra letoviska Ve-
la Luka.
VYBAVENÍ beach bar, terasa, animace, parkoviště, WI-FI.
UBYTOVÁNÍ 2lůžkové klimatizované pokoje se sprchou a WC, SAT TV, telefo-
nem, s možností přistýlky, některé pokoje s balkonem.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou buffetu, ALL INCLUSIVE 
- snídaně, obědy, večeře, formou buffetu, místní alkoholické a nealkoholické 
nápoje v all inclusive baru od 10:00 do 22:00. 
PLÁŽ  betonová plata, oblázková, cca 100-200 m.
SPORT dva tenisové kurty, dětské hřiště, venkovní bazén.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování, po-
lopenzi/ALL INCLUSIVE 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.
NÁŠ TIP NA VÝLET: Jeskyně Vela 
spilja se nachází na kopci Pinski rat, 
130 m nad zálivem Vela Luka, má 
rozlohu 1200 m2. Je suchá, celkem 
světlá, neboť dvěma otvory ve stropě 
do ní proniká dost světla. Prehistorické 
nálezy z jeskyně jsou vystaveny 
v Kulturním středisku (Centar za 
kulturu) ve Vela Luce.

•   Klidné prostředí
•   Výhodná cena
•   Přímo u pláže

 

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

  Strava: polopenze nebo  
 all inclusive

  Nocí: 6 a více (nástupy denně)

  Auto

od 9 890 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA  
do 6 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0300A

POLOHA moderní hotel se nachází na samém břehu moře v malebné poklid-
né vesničce Brna, cca 25 km od Korčuly.
VYBAVENÍ restaurace, aperitiv bar, obchod se suvenýry, terasa, výtah, WI-FI, 
parkoviště ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, WI-FI 
ZDARMA, telefonem, minibarem, fénem, sejfem.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu. 
PLÁŽ  částečně oblázková, kamenitá a betonová plata, cca 10 m, sprchy na 
pláži, lehátka a slunečníky ZDARMA 
(v omezeném množství).
SPORT venkovní bazén se sladkou 
vodou, lehátka a slunečníky u bazé-
nu ZDARMA (v omezeném množství), 
půjčovna kol (za poplatek), animace, 
vodní sporty.
POZNÁMKA delegát do hotelu ne-
dojíždí, je k dispozici na telefonu. Sle-
va za včasný nákup je vázaná na jmé-
no účastníka. Při změně účastníka 
nebo změny termínu pobytu bude 
sleva za včasný nákup odebrána.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vy-
braný počet nocí, polopenzi, pobyto-
vou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Na vyžádání: dětská postýlka 
- ZDARMA.

•   Klidné prostředí
•  Přímo na pláži
•   Vinařská oblast
•   Výborná strava
•   Animace pro děti

 

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

  Strava: polopenze

  Nocí: 2 a více (nástupy denně)

  Auto

od 7 690 Kč
os. /autem /7 nocí

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0002F

Hotel AdriaAminess Lume Hotel

CHORVATSKO – ostrov Korčula - Brna, Vela Luka

–15% do 31. 1.
–10 % do 1. 3.

–15 % do 31. 1.
–10 % do 28. 2.
–5 % do 31. 3.

Neplatí pro pokoje typu best price
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Grand hotel Admiral

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 pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování, 
polopenzi na vybraný počet nocí, 
pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Na vyžádání: dětská postýlka 
- ZDARMA.

•   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

Hotel 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 pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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.

•   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

CHORVATSKO – ostrov Mljet - Pomena/Slano

–20 % do 31. 12.
–15 % do 28. 2.
–10 % do 31. 3.

Neplatí pro pokoje typu best price

–15% do 31. 1.
–10 % do 31. 3.
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Hotel Vis

CHORVATSKO - ostrov Koločep - Koločep/Dubrovnik

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 pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování, polo-
penzi na vybraný počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu. 

•   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

POLOHA resort prošel kompletní rekonstrukcí v roce 2015, nachází se na po-
břeží ostrova Koločep, nacházejícího se mezi Dubrovníkem a poloostrovem 
Pelješac. Hotel je určen pouze pro osoby od 16 let.
VYBAVENÍ restaurace, aperitiv bar, snack bar, kavárna, terasa, WI-FI ZDAR-
MA, internetová kavárna, směnárna, sejf, terasa. 
UBYTOVÁNÍ moderně zařízené klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou 
a WC, SAT TV, telefonem, fénem, sejfem, minibarem, kávovarem, balkonem ne-
bo terasou.
STRAVOVÁNÍ snídaně, večeře formou bufetu, služby ALL INCLUSIVE - sní-
daně, oběd a večeře formou bufetu, občerstvení od 11:00 do 17:00 na snack 
baru u bazénu, večerní občerstve-
ní od 22:30 do 24:00, místní toče-
né alkoholické a nealkoholické ná-
poje. Resort nabízí několik á la carte 
restaurací s místními specialitami za 
příplatek. Nutná rezervace 1 den do-
předu. 
PLÁŽ  přírodní, písčitá, cca 50 m. 
SPORT venkovní vyhřívaný bazén, 
vířivka, tenisové kurty, stolní tenis, 
aquaerobic, hřiště pro míčové hry, 
vodní sporty, sauna, masáže. 
POZNÁMKA pravidelné trajektové 
spojení s Dubrovníkem - cesta lodí tr-
vá cca 45 min. Na ostrov se nepřeváží 
auta, klienti parkují v dubrovnickém 
přístavu Gruž za poplatek. Ideální 
místo pro klidnou romantickou do-
volenou. Delegát CKVT do hotelu ne-
dojíždí, je k dispozici na telefonu. Po-
bytová taxa se platí na místě - cca 2 
EUR/os/den. V případě objednání zá-
jezdu s leteckou dopravou není sou-
částí ceny transfer z letiště do hotelu 
a zpět - tento CK nezajišťuje a hosté 
se přepravují sami, s využitím míst-
ní dopravy. 
CENA ZAHRNUJE ubytování a služ-
bu ALL INCLUSIVE/polopenzi/snída-
ně na vybraný počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovní 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu.

•   Pro osoby od 16 let
•   Přímo na pláži
•   Krásné koupání
•   Bohatý All inclusive

 

 Pokoje pro 2 os.

  Strava: snídaně, polopenze,  
all inclusive

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)

  Letadlo: Praha (So)
  Auto

od 10 390 Kč
os. /autem /7 nocí

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0092K

TUI Blue Kalamota Island
–10 % do 31. 3.

Sčítejte se slevou 5%  
na pobyty na 8 a více nocí
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POLOHA luxusní hotel v jedné z nejhezčích zátok poloostrova Lapad, cca 4 
km severně od centra města Dubrovníku.
VYBAVENÍ restaurace, aperitiv bar, kavárna, terasa, kongresový sál, směnár-
na, sejf, TV místnost, výtah, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, balkonem, 
SAT TV, minibarem, telefonem, fénem, sejfem, WI-FI ZDARMA, s možností při-
stýlky. 
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně 
a večeře formou bufetu.
PLÁŽ  oblázková, písčitá, betonová 
plata, cca 50 m.
SPORT Wellness Spa - vnitřní a ven-
kovní bazén se sladkou vodou, le-
hátka a slunečníky u bazénu v ome-
zeném množství, masáže, whirlpool, 
infrasauna, aromaterapie, fitness, so-
lárium. V blízkosti - tenisové kurty, 
možnost zapůjčení skútrů a jízdních 
kol, vodní sporty dle místní nabídky.
POZNÁMKA parkování za poplatek.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování a po-
lopenzi na vybraný počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ   cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu.
NÁŠ TIP NA VÝLET - TRSTENO: Toto 
místo je proslulé dvěma gigantickými 
platany, které jsou více než 500 let 
staré a které jsou dnes součástí 
jedné z nejstarších chorvatských 
botanických zahrad – arboreta - 
nejvýznamnějšího v Chorvatsku, 
a jediného na chorvatském pobřeží.

•   Přímo u pláže
•   Doporučujeme  
pro páry

•   Výborná strava
•   Historické centrum 
Dubrovníku na dosah

 

  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 11 490Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA  
do 2 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0082U

CHORVATSKO – Dubrovnik

Hotel Uvala

POLOHA rodinný hotel známý svou středomořskou kamennou architekturou 
a depandance (vedle hotelu Komodor) se nachází 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 (v hotelu Komodor), parkoviště za 
poplatek.
UBYTOVÁNÍ HOTEL (HR-0082K) - klimatizované 1-2lůžkové pokoje se spr-
chou a WC, SAT TV, WI-FI, telefonem, fénem, s možností přistýlky. DEPANDAN-
CE (HR-0082R) -rekonstruované klimatizované 1-2lůžkové pokoje se sprchou 
a WC, SAT-TV, telefonem, WI-FI. 
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu (depandance - 
pouze snídaně).
PLÁŽ  oblázková, cca 50 m, vhod-
ná pro děti.
SPORT u hotelu Komodor venkov-
ní bazén se sladkou vodou, v blízkos-
ti - tenisové kurty, možnost zapůj-
čení skútrů, vodní sporty dle místní 
nabídky.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE HOTEL - ubyto-
vání a polopenzi na vybraný počet 
nocí. DEPANDANCE - ubytování a sní-
dani na vybraný počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu.

•   Historické centrum 
Dubrovníku na dosah

•   Pěkné koupání

 

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

  Strava: snídaně, polopenze

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)

  Letadlo: Praha (So)
  Auto

od 6 890 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA  
do 2 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0082K, HR-0082R

Hotel a depandance Komodor /

–10 % do 31. 3.

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

–10% do 31. 3.

pokoj v depandanci

  V této lokalitě nabízíme také:  
Hotel Dubrovník Palace. 
Více informací na ckvt.cz
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POLOHA jeden z nejoblíbenějších hotelů zaměřen na rodinnou dovolenou 
v Dubrovníku, ležící na poloostrově Babin Kuk, cca 6 km od Dubrovníku.
VYBAVENÍ restaurace, lobby bar, směnárna, obchody, kadeřnictví, interneto-
vý koutek za poplatek, parkoviště za poplatek cca 6 EUR/den.
UBYTOVÁNÍ moderní klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou, WC, SAT 
TV, WI-FI ZDARMA, telefonem, sejfem, fénem, s možností přistýlky (rozkláda-
cí gauč). Pokoj 2(+2) FAMILY - dva 2lůžkové pokoje propojené dveřmi, balkon 
nebo terasa. 
STRAVOVÁNÍ ALL INCLUSIVE Light - snídaně, oběd, večeře formou bufetu. 
Po dobu podávání oběda a večeře ZDARMA místní točené alkoholické a neal-
koholické nápoje (voda, džus, pivo, víno), káva, od 17:00-18:00 zmrzlina pro 
děti. 
PLÁŽ  oblázková, přírodní kamenitá cca 200 m.
SPORT venkovní bazén se sladkou vodou, dětský bazén, aerobic, animační 
program pro děti - Maro club (3-12 let), Teen club 12+, v rámci Maro clubu pro 
děti od 9:00-12:00 a od 15:00-18:00 
konzumace nealkoholických nápo-
jů, půjčovna kol, plážový volejbal, mi-
nigolf, hřiště na basketbal, tenisové 
kurty, stolní tenis.
POZNÁMKA ALL INCLUSIVE Light 
dále zahrnuje: živou hudbu 3x týdně, 
animace, po dohodě s recepcí: tenis, 
hřiště pro míčové hry, stolní tenis, 
zapůjčení kol, minigolf. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování, služ-
by ALL INCLUSIVE Light na vybraný 
počet nocí, pobytovou taxu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Na vyžádání: dětská postýlka 
cca 5 EUR/den, pes cca 10 EUR/den - 
platí se na místě.

•   Pěkné koupání 

 

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

  Strava: all inclusive light

  Nocí: 4 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (So)
  Auto

od 7 890 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA  
do 14 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0185F

POLOHA luxusní hotelové středisko ležící na klidném poloostrově Babin Kuk, 
obklopen borovými lesy, vzdálen cca 6 km od starého města Dubrovník. Hotel 
se pyšní oceněním jako nejlepší business hotel v Chorvatsku.
VYBAVENÍ à la carte restaurace, lobby bar, bar u bazénu, směnárna, obcho-
dy, internetový koutek, WI-FI, kongresový sál pro 1 200 osob + dalších 7 kon-
gresových sálů, parkování za poplatek.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou nebo vanou, WC, SAT 
TV, minibarem, telefonem, sejfem, fénem, WI-FI, s možností přistýlky. Klima-
tizovaný pokoj typu 2(+2) FAMILY - 50 m2 - dvě 2lůžkové ložnice propojené 
dveřmi vhodné pro 2 dospělé a 2 děti do 12 let nebo 3 dospělé. Pokoj je orien-
tován do parku.
STRAVOVÁNÍ snídaně formou bufe-
tu, polopenze - snídaně a večeře for-
mou bufetu.
PLÁŽ  oblázková a přírodní kamenitá 
s betonovými platy cca 250 m.
SPORT vnitřní a venkovní bazén se 
sladkou vodou, venkovní dětský ba-
zén, wellness centrum - masáže, sau-
na, fitness studio, aerobic, v blízkos-
ti: tenisové kurty, potápění a vodní 
sporty, lehátka a slunečníky u bazénu 
ZDARMA (v omezeném množství).
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
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.

•   Doporučujeme  
pro náročné

•   Výborná strava
•   Pěkné koupání 

 

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

  Strava: snídaně, polopenze

  Nocí: 4 a více (nástupy denně)

  Letadlo: Praha (So)
  Auto

od 7 890 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA  
do 12 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0185U

Hotel Valamar Club DubrovnikHotel Valamar Lacroma

CHORVATSKO - Dubrovnik

–15 % do 15. 1.
–10 % do 28. 2.

Sčítejte se slevou 5% na pobyty  
od 10 nocí

–15 % do 15. 1.
–10 % do 28. 2.

Sčítejte se slevou 5% na pobyty  
od 10 nocí
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Hotel a depandance Astarea

POLOHA HOTEL (HR-0083A) a DEPANDANCE (HR-0083S) se nachází 
v malebném 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, parkovi-
ště 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 - snídaně 
a večeře 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 množství 
ZDARMA. Pobytová taxa cca 
1,4 EUR/os./den - platí se na místě.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování, polo-
penzi na vybraný počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu. 
NAPSALI NÁM: Hotel umístěný 
v krásné lokalitě, s vynikajícími 
službami, výborná strava(hlavně 
snídaně s bohatým výběrem), příjemný 
personál, čistota.Jediným nedostatkem 
byla absence ledničky na pokoji.

•  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

Hotel Mlini

POLOHA boutique hotel na pobřežní promenádě, v letovisku Mlini.
VYBAVENÍ restaurace, plážová restaurace, aperitiv bar, kongresový sál, 
směnárna, terasa, WI-FI baru ZDARMA, parkoviště. 
UBYTOVÁNÍ vkusně zařízené klimatizované 2lůžkové pokoje s možností při-
stýlky, se sprchou a WC, SAT TV, minibarem, telefonem, fénem, sejfem, balko-
nem. Pokoje označené DE mají přímý výhled na moře, pokoje SU mají částeč-
ný výhled na moře. 
STRAVOVÁNÍ snídaně formou bufetu, s možností dokoupení večeří formou 
bufetu.
PLÁŽ  oblázková, cca 30 m, vhodná 
pro děti, sprchy na pláži.
SPORT hosté mohou využívat spor-
tovní vybavení hotelu Astarea, vzdá-
leného cca 200 m - venkovní ba-
zén se sladkou vodou, vnitřní bazén 
s mořskou vodou, dětský bazén, fit-
ness, sauna, masáže, stolní tenis, 
vodní sporty, půjčovna kol. 
POZNÁMKA lehátka a sluneční-
ky u bazénu ZDARMA v omezeném 
množství. Parkování pro klienty je 
zajištěno u hotelu Astarea, klienti si 
mohou vyložit zavazadla u hotelu 
Mlini. Pobytová taxa cca 1,4 EUR/os./
den - platí se na místě.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování, snída-
ni/polopenzi na vybraný počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestov-
ní pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu, dokoupení večeří - ceny na 
www.ckvt.cz.

•  Doporučujeme  
pro náročné

•  Blízko pláže
•  Vysoká kvalita posky-

tovaných služeb
•  Stylové ubytování

 

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

  Strava: snídaně, polopenze

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (So)
  Auto

od 12 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 2 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0083M

CHORVATSKO – Mlini

–25 % do 15. 1.
–15 % do 15. 2.

–25 % do 15. 1.
–15 % do 15. 2.
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Vily Mlini 

POLOHA luxusní vilky před hotelem Astarea, cca 200 m od centra městeč-
ka Mlini.
VYBAVENÍ možnost využití vybavení hotelu Astarea - restaurace, aperitiv 
bar, směnárna, WI-FI ZDARMA, parkoviště (u hotelu Astarea). 
UBYTOVÁNÍ klimatizované apartmány - typ APT. 2(+0) - 2lůžková ložni-
ce, typ APT. 2(+1) - 2lůžková ložnice s možností přistýlky v denní místnosti, 
APT. 3(+1) - samostatná vilka - 2lůžková ložnice, denní místnost s rozkláda-
cím gaučem pro 1 nebo 2 osoby, vždy vybavený kuchyňský kout s mikrovln-
nou troubou a kávovarem, SAT TV, sprcha, WC, telefon, fén, sejf, balkon ne-
bo terasa. 
STRAVOVÁNÍ vlastní, možnost do-
koupení snídaní formou bufetu, v ho-
telu Astarea. 
PLÁŽ  oblázková, cca 50 m, vhodná 
pro děti, sprchy na pláži.
SPORT v hotelu Astarea - venkovní 
bazén se sladkou vodou, vnitřní ba-
zén s mořskou vodou, fitness, sauna, 
masáže, stolní tenis, půjčovna jízd-
ních kol. 
POZNÁMKA lehátka a sluneční-
ky u bazénu ZDARMA v omezeném 
množství. Pobytová taxa 1,4 EUR/
os./den - platí se na místě.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na 
vybraný počet nocí, spotřebu vo-
dy a energie, používání kuchyňského 
vybavení, výměnu ložního prádla 1x 
týdně, závěrečný úklid.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovní 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu, snídaně - ceny na www.ckvt.
cz. Na vyžádání: pes cca 10 EUR/den 
(pes do 10 kg) - platba na místě.

•  Blízko pláže
•  Pěkné koupání
•  Klidná lokalita
•  Doporučujeme  

pro náročné

 

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

  Strava: snídaně

  Nocí: 3 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (So)
  Auto

od 9 190 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  i dospělá osoba 

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-00831

CHORVATSKO – Mlini/Srebreno

POLOHA nachází se na malebném nábřeží ostrova Lopud, severozápadně od 
města Dubrovník. Tento luxusní resort je obklopený křišťálově čistým Jader-
ským mořem a svěží středomořskou vegetací. Klidné prostředí a relaxační at-
mosféra tohoto ostrova bez aut jsou spojeny s dokonalými službami hotelu.
VYBAVENÍ recepce, konferenční místnost, řada stylových barů a restaurací, 
pizzerie, bankomat, směnárna, obchod se suvenýry, prádelna, plážový bar, bar 
u bazénu, cukrárna, pekárna, wellness, masáže, whirpool, WI-FI ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ klimatizované, luxusně a moderně zařízené, prostorné 2lůžkové 
pokoje a 4lůžkové apartmány: vždy se sprchou a WC (+ bidet), hudební repro-
duktor v koupelně. Telefon, fén, minibar, přezůvky, sejf, rychlovarná konvice, 
LCD SAT TV, DVD (na vyžádání), WI-FI ZDARMA. Pokoj typu CLASSIC - 2lůžko-
vý pokoj (20m2) nachází se ve spodních patrech hotelu, balkón s bočním vý-
hledem na moře.
STRAVOVÁNÍ snídaně formou bufetu.
PLÁŽ  hotel leží přímo u oblázkové 
pláže, ručníky na pláž ZDARMA. Část 
pláže je vyhrazena pro hotelové hos-
ty s WI-FI ZDARMA.
SPORT luxusní wellness centrum 
(vnitřní a venkovní vířivka, sauny, tu-
recká lázeň, fitness, venkovní tělo-
cvična, aqua aerobic, stolní tenis, te-
nisové a sportovní kurty cca 400 m 
od hotelu, dětské hřiště, půjčovna ka-
jaků, kol, nordic walking, pronájem ja-
chet a člunů. Venkovní bazén, dětský 
bazén, ručníky u bazénu zdarma. 
POZNÁMKA pobytová taxa - cca 1,3 
EUR/os./den. Na ostrově nejsou po-
volena motorová vozidla. Vůz je nut-
né zaparkovat v Dubrovníku, parko-
vací místo je za poplatek a nachází se 
hned vedle přístavu Gruz. Spoj pravi-
delnou trajektovou linkou trvá cca 1 
hod. Transfer do hotelu a zpět CK ne-
zajišťuje a hosté se přepravují sami.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování a sní-
dani na vybraný počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Na vyžádání: dětská postýlka 
- ZDARMA.

•  Doporučujeme pro 
náročné

 

 

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

  Strava: snídaně

  Nocí: 2 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (So)
  Auto

od 9 390 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA 
  do 3 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0339L

Lafodia Sea Resort 
–20 % do 31. 12.
–15 % do 15. 2.
–10 % do 31. 3.

–25 % do 15. 1.
–15 % do 15. 2.
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POLOHA v malebné zátoce, mezi borovými háji, s výhledem na městečko 
Cavtat, nacházející se cca 20 km jižně od Dubrovníku. 
VYBAVENÍ restaurace, steak house restaurace, aperitiv bar, snack bar, kon-
gresový sál, kadeřnický a kosmetický salón, terasa, výtah, markety, parkoviš-
tě, WI-FI ZDARMA. 
UBYTOVÁNÍ klimatizované 1-2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, te-
lefonem, minibarem, fénem, sejfem, přípojkou na internet a balkonem. Pokoje 
CITY jsou orientované na město, pokoje DELUXE jsou v nejvyšším patře s pří-
mým pohledem na moře.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu.
PLÁŽ  přírodní oblázkovo-kamenitá, cca 200 m, v blízkosti rovněž FKK pláž, 
sprchy na pláži.
SPORT venkovní a vnitřní bazén 
s mořskou vodou, dětský bazén, stol-
ní tenis, sauna, fitness, masáže, plá-
žový volejbal, dětské hřiště, vod-
ní sporty.
POZNÁMKA hosté mají ZDARMA: 
saunu, fitness, lehátka a sluneční-
ky u bazénu (v omezeném množství), 
dětský mini klub, pro děti 5-12 let - 
oběd (dětské menu). Pobytová taxa - 
cca 3 EUR/os./den - platí se na místě. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování a po-
lopenzi na vybraný počet nocí. 
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu.

•  Doporučujeme pro 
náročné

•  FKK pláž

 

  Pokoje pro 1 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 7 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0213C

CHORVATSKO – Cavtat

Hotel Croatia 
–20 % do 31. 1.
–10 % do 28. 2.

–15 % do 15. 1.
–10 % do 28. 2.

Platí pro termíny od 1.5.

Hotel Remisens Epidaurus

POLOHA hotel pavilonového typu, umístěn v bezprostřední blízkosti pláže, 
cca 1 km od centra městečka Cavtat.
VYBAVENÍ restaurace, snack bar, aperitiv bar, taverna, TV místnost, výtah, 
terasa, prodejna suvenýrů, internetový koutek a sejf (za poplatek), parková-
ní za poplatek.
UBYTOVÁNÍ renovované klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, 
SAT TV, telefonem, fénem, WI-FI 
ZDARMA, s možností přistýlky, ně-
které s balkonem (klimatizace je 
v provozu pouze od 15.6. do 15.9.). 
Pokoje typu SW - s přímým výhledem 
na moře.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně 
a večeře formou bufetu, ALL INCLU-
SIVE - plná penze formou bufetu, od-
polední občerstvení, místní točené al-
koholické a nealkoholické nápoje od 
10:00 do 23:00 hod. 
PLÁŽ  oblázková, cca 50 m, vhod-
ná pro děti.
SPORT venkovní bazén s mořskou 
vodou - lehátka u bazénu ZDARMA 
(v omezeném množství), dětský ba-
zén, tenisové kurty, plážový volej-
bal, dětské hřiště, animace, vodní 
sporty dle místní nabídky, za popla-
tek (v hotelu Albatros) - fitness, sau-
na, masáže.
POZNÁMKA pobytová taxa - cca 
1,4 EUR/os./den. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vy-
braný počet počet nocí, polopenzi/
ALL INCLUSIVE.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu.

•  Přímo na pláži
•  Oblíbené letovisko 
•  Ideální poloha  

k výletům do Dubrov-
níku i Černé Hory

 

 

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

  Strava:  polopenze,  
all inclusive

  Nocí: 7 a více (nástupy denně)
 

  Letadlo: Praha (So)
  Auto

od 8 790 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA  
do 2 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
HR-0081E
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SLOVINSKO – Izola

San Simon Resort /

POLOHA resort se skládá ze 2 hotelů**** (HALIAETUM, MIRTA) a 4 depan-
dancí**/*** (KORALA, PERLA, SIRENA, PALMA) a je ideálním místem pro ro-
dinnou dovolenou. Nachází se v klidné části městečka Izola, obklopené stře-
domořskou vegetací, cca 800 m od centra města.
VYBAVENÍ recepce v hotelu Haliaetum, Wellness  Spa, malé fitness, v hotelu 
Mirta, restaurace, plážový bar, WI-FI v hotelu Haliaetum ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ 1-2lůžkové klimatizované pokoje v depandancích se sprchou 
a WC, SAT TV, telefonem, fénem, s možností 1-2 přistýlek formou patrové po-
stele (90 x 200 cm). Hosté ubytovaní v depandancích mohou využívat všech-
ny služby v resortu. Pokoje *** jsou zrekonstruované a nachází se v depan-
danci SIRENA.
STRAVOVÁNÍ snídaně, polopenze – formou bufetu, v centrální restauraci.
PLÁŽ  přírodní, betonová plata, oblázková - vhodná pro děti, cca 150 m. Le-
hátka a slunečníky za poplatek. Tobogán na pláži.
SPORT vyhřívaný venkovní bazén se slanou vodou, v hotelu Haliaetum vnitř-
ní bazén s vyhřívanou mořskou vodou 
(červenec-srpen uzavřen), dětské hři-
ště. V červenci a srpnu jsou v resor-
tu organizovány různé animační pro-
gramy pro děti i dospělé. Za poplatek 
- tenisové kurty, stolní tenis, plážový 
volejbal, půjčovna jízdních kol, well-
ness, jacuzzi, sauna, masáže, mini-
golf, vodní sporty, tobogán.
POZNÁMKA přihlašovací poplatek 
cca 1 EUR/os./pobyt a pobytová ta-
xa cca 2 EUR/os./den - platí se při ná-
stupu na recepci hotelu.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování a sní-
dani/polopenzi na vybraný počet no-
cí. Silvestrovský pobyt 2020 za-
hrnuje navíc silvestrovskou večeři 
s hudbou a pitím, novoroční brunch.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu, obědů: dítě do 12 let - 1 990 
Kč/os./týden, osoba od 12 let - 2 890 
Kč/os./týden. Na vyžádání - zapůjčení 
dětské postýlky - 7 EUR/den.

•  Doporučujeme pro 
rodiny s dětmi

 

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

  Strava:  snídaně, polopenze

  Nocí: 2 a více (nástupy denně)

  Auto

od 5 590 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA  
do 12 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
SI-0010R

SLOVINSKO
|  RELAX A ZÁBAVA CESTOU K MOŘI

Slovinsko patří mezi poměrně malé země, je 
zhruba 4x menší než Česká republika. Přesto 
se tu nachází mnoho míst, které stojí za to 
navštívit. Lesnaté kopce a vrcholky hor lákají 
k turistice, krasové jeskyně přitáhnou nejen 
speleology. Těsně u chorvatských hranic leží 
přímořské a klimatické lázně Portorož, které se 
chlubí především úžasnou parkovou výsadbou 
se stovkami růží. Poblíž Portorože si určitě 
nenechte ujít proslulá sečoveljská solná pole, 
kde se dodnes těží sůl klasickými postupy ze  
13. století.

Cestou do Chorvatska si ve Slovinsku můžete 
vychutnat relax v některém ze zdejších 
lázeňských městeček. Poblíž hlavního 
dopravního tahu Maribor-Zagreb najdete lázně 
Moravské Toplice, nebo Ptuj. Ubytovat se můžete 
libovolný den v týdnu. Velký vodní svět s termály 
a spoustou bazénů nabízí lázeňský komplex 
v Radenci.

Slovinci se prezentují jako národ sportovců, 
hlavně rádi lyžují. Rozčílí je, když si je popletete 
se Slovenskem. V jejich kuchyni se mísí hlavně 
pokrmy balkánské a italské. Jedním z národních 
jídel a oblíbeným turistickým suvenýrem je 
pikantní „kranjska klobasa“.

Slovinsko v číslech
Rozloha:  20 273 km²
Populace: 2 061 085 obyvatel
Hlavní město:  Lublaň (281 000 obyvatel)
Nejvyšší hora: Triglav 2 864 m. n. m.

Ilustrační foto
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SLOVINSKO – Izola SLOVINSKO – Koper/Portorož

Hotel Žusterna Grand Hotel Bernardin 

POLOHA aquapark hotel se nachází cca 1,5 km jižně od centra města Koper.
VYBAVENÍ restaurace, aperitiv bar, terasa, WI-FI ZDARMA, parkoviště ZDAR-
MA, garáže.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, mini-
barem, telefonem, fénem, některé s možností 1 až 2 přistýlek.
STRAVOVÁNÍ snídaně a večeře formou bufetu, s možností dokoupení obědů.
SPORT aquapark o ploše 1 200 m2 - 3 venkovní a 5 vnitřních bazénů s vyhří-
vanou mořskou i sladkou vodou, dětský bazén, bazén s mořskými vlnami, vo-
dopády, tobogány, masážní bazén, wellness centrum - sauny, solárium, masá-
že, thajské masáže, římsko-irské koupele, fitness, animace.
POZNÁMKA pobytová taxa - cca 2 EUR/os/den a přihlašovací poplatek - cca 
1,5 EUR/os/pobyt, dle místní vyhláš-
ky - platí se při nástupu na recepci 
hotelu. Možnost zapůjčení županu za 
poplatek cca 4,3 EUR/os./den. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování a po-
lopenzi na vybraný počet nocí, vstup 
do aquaparku Žusterna.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu, obědů: 500 Kč/os./den. Na vy-
žádání: dětská postýlka - 14 EUR/den 
(platba na místě).
NÁŠ TIP NA VÝLET - 
PORTOROŽ: Jedná se o jedno 
z nejnavštěvovanějších přímořských 
letovisek ve Slovinsku. Portorož, 
neboli „přístav růží“, je odvozen od 
úchvatných rozkvetlých zahrad ve 
městě, ve kterých se právě růže pěstují. 
Město bylo dlouhou dobu známo 
především oblíbenými léčebnými 
lázněmi, ale s rozvojem turismu se 
postupně proměňovalo v moderní 
a zábavné turistické letovisko s nejdelší 
písečnou pláží na slovinském pobřeží. 
Vyhlášené hotely, špičkové restaurace 
a zábavní podniky s řadou kasín se 
zasloužily o to, že toto město bývá 
někdy označováno za jadranské  
Monte Carlo.

POLOHA moderní, největší kongresový hotel ve Slovinsku přímo na nábře-
ží, v nejatraktivnější části slovinského pobřeží, cca 1 km od centra Portorože 
a cca 1,5 km od Piranu.
VYBAVENÍ gurmánské restaurace Pecina a Grand Restaurant, Grand Café 
a Cocktail Lounge s klavírní hudbou a krytou terasou, kongresové centrum, 
kosmetický salón, plážový bar, hotelové parkoviště ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje (23 m2) s možností přistýlky, typ 
DELUX FAMILY (27 m2) - 2lůžkový pokoj s rozkládacím gaučem (160 x 190 cm) 
vhodným pro 2 děti do 12 let, typ SUITE (64 m2) - hotelové apartmány sklá-
dající se z 2lůžkové ložnice a denní místnosti s možností přistýlky (110 x 200 
cm). Vždy se sprchou a WC, SAT TV, WI-FI ZDARMA, telefonem, fénem, miniba-
rem. Na pokojích je k dispozici župan 
a papuče.
STRAVOVÁNÍ snídaně a večeře for-
mou bufetu. 
PLÁŽ  hotelová pláž, betonová plata, 
přírodní kamenitá. Hotel je přímo na 
břehu moře.
SPORT venkovní bazén s vyhříva-
nou mořskou vodou, vnitřní bazén 
(v termínu 15.7.-20.8. bude uzavřen), 
wellness centrum Paradise Spa, whi-
rlpool, sauny, masáže, solárium, fit-
ness, tenisové kurty.
POZNÁMKA přihlašovací poplatek 
cca 1 EUR/os./pobyt a pobytová taxa 
cca 2,5 EUR/os./den - platí se při ná-
stupu na recepci hotelu.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování a sní-
dani/polopenzi na vybraný počet no-
cí. Silvestrovský pobyt 2020 zahrnu-
je navíc silvestrovskou večeři s živou 
hudbou a pitím, novoroční brunch 
(1.ledna), volný vstup do bazénu Pa-
radise Spa, tradiční novoroční ohňo-
stroj v Portoroži (1.ledna).
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestov-
ního pojištění včetně pojištění stor-
na zájezdu. Na vyžádání: dětská po-
stýlka - 7 EUR/den, malý pes - cca 20 
EUR/den.

•  Aquapark Žusterna
•  Ideální poloha  

k výletům do okolí

 

  Pokoje pro 1 až 4 os. 
+ dítě do 6 let bez lůžka

  Strava:  polopenze, možnost 
plné penze

  Nocí: 2 a více (nástupy denně)

  Auto

od 3 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA  
do 6 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
SI-0007Z

•  Přímo u moře
•  Doporučujeme pro 

náročné

 

 

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

  Strava:  snídaně, polopenze

  Nocí: 2 a více (nástupy denně)

  Auto

od 16 490 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA  
do 2 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
SI-0010B
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Rezidence Verde /

POLOHA elegantní sedmipatrová rezidence se nachází v centru letoviska 
Lignano Sabbiadoro na začátku pěší zóny a v bezprostřední blízkosti píseč-
né pláže.  
VYBAVENÍ výtah, parkoviště (pouze pro normální auta, ne SUV), v blízkosti 
restaurace, kavárny, obchody.
UBYTOVÁNÍ typ Apt. 2(+0) – denní místnost s rozkládacím gaučem pro 
2 osoby, cca 22 m2, typ Apt. 3(+0) – 2lůžková ložnice, denní místnost s gau-
čem, cca 30 m2, typ Apt. 4(+0) – 2lůžková ložnice, denní místnost s rozkláda-
cím gaučem vhodným pro 2 osoby, cca 35 m2, typ Apt. 6(+0) – dvě 2lůžko-
vé ložnice (jedna s oddělenými lůžky) a denní místnost s rozkládacím gaučem 
vhodným pro 2 osoby. Vždy: bezpečnostní dveře, vybavený kuchyň. kout, spr-
cha a WC, fén, balkon, SAT-TV, WI-FI ZDARMA (jen pro „obvyklé“ použití - bez 
stahování a streamingu, pro každý apartmán jeden přístupový kód, další za 
poplatek), mikrovlnná trouba, lednička s mrazákem, sejf, kávovar. V některých 
apartmánech možnost klimatizace za příplatek (na vyžádání).
STRAVOVÁNÍ vlastní.
PLÁŽ  písčitá, cca 50 m, s pozvolným vstupem do moře. Sprchy a WC na pláži, 
slunečníky a lehátka za poplatek. 
SPORT v blízkosti vodní park 
Aquasplash, plážový volejbal, luna-
park, Zoo, dětský zábavní park. 
POZNÁMKA pobytová taxa cca 
0,5 EUR/os./den - platí se při příjez-
du na místě v hotovosti. Závěrečný 
úklid apartmánu (bez kuchyně) - 
44 EUR/pobyt/studio, 46 EUR/po-
byt/Apt. se 2 místnostmi, 48 EUR/
pobyt/Apt. se 3 místnostmi. Při ná-
stupu na pobyt se skládá vratná kau-
ce cca 100 EUR/apartmán ( u osob do 
26 let - 300 EUR).
CENA ZAHRNUJE ubytování na 
vybraný počet nocí, spotřebu vody 
a energie, používání kuchyňského vy-
bavení, ložní prádlo (bez ručníků).
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Na vyžádání - klimatizace 
25 EUR/týden, malý domácí mazlíček 
- 35 EUR/týden, dětská postýlka (pro 
dítě do 2 let) - 20 EUR/týden.

• Výborná poloha 

  

  Apartmány pro 2 až 6 os.

  Strava:  bez stravy

  Nocí: 7 a více (nástupy So)

  Auto

od 1 490 Kč
os. /autem /7 nocí

  
Více informací na  
ckvt.cz
IT-00011

ITÁLIE – Lignano

ITÁLIE
|  SLUNCE, PLÁŽE A SKVĚLÁ KUCHYNĚ

Itálie je zemí plnou protikladů: ohromí 
vás majestátné štíty Alp i hluboká údolí 
s ledovcovými jezery. Ruch velkoměstských 
ulic tu snadno vyměníte za klid zapomenutých 
vesniček. Písečné pláže lemují olivové háje, ve 
vnitrozemí se žlutí lány zrající kukuřice a vinaři 
sklízí sladké hrozny.

Do Itálie se jezdí samozřejmě také za 
památkami, jedna z kolébek evropské kultury 
jich nabízí opravdu požehnaně: starověké paláce, 
chrámy a městská muzea opatrují až tři pětiny 
uměleckých děl světa. Za koupáním se vydejte 
třeba do oblasti Benátska, tam najdete turisty 
oblíbené a zároveň cenově výhodné Bibione.

Italové jsou temperamentní a pohostinní. Italská 
kuchyně patří k těm nejlepším a inspirovala 
mnoho kuchařů po celém světě. Ochutnáte tu 
pravou italskou pizzu, risotto nebo těstoviny 
na mnoho způsobů. A to je jen zlomek zdejšího 
kulinářského koncertu.

Itálie v číslech
Rozloha: 301 338 km²
Populace: 62 137 800 obyvatel
Hlavní město: Řím (2 654 215 obyvatel)
Nejvyšší hora: Mont Blanc 4 810 m. n. m.
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ITÁLIE – Lignano

Villaggio Los Nidos /Rezidence Parco Hemingway

POLOHA rezidenční komplex Parco Hemingway se nachází v klidné, zelené 
zóně letoviska Lignano Pineta, vzdálené cca 800 m od pláže a 300 m centra.  
VYBAVENÍ v blízkosti restaurace, kavárny, obchody, pizzerie, 1 parkovací 
místo pro každý apartmán.
UBYTOVÁNÍ klimatizované apartmány - typ Apt. H4 (Apt. H4 - v přízemí, Apt. 
2H4 - v prvním patře) - 2lůžková ložnice a obývací místnost s rozkládací po-
hovkou pro 2 osoby, typ Apt. 5H - v přízemí - 3lůžková ložnice a obývací míst-
nost s rozkládací pohovkou pro 2 osoby (v Apt. H5 AP po schodech pod úrov-
ní terénu), typ Apt. I6 AP - v prvním patře - 2 dvoulůžkové ložnice (jedna po 
schodech do patra), obývací místnost s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, typ 
Apt. I7 AP - v prvním patře - 3lůžková ložnice, 2lůžková ložnice (po schodech 
do patra) a obývací místnost s rozkládací pohovkou pro 2 osoby. Vždy bez-
pečnostní dveře, vybavený kuchyňský kout, sprcha a WC (v typech I6 a I7 - 
2x), SAT TV, fén, sejf, WI-FI ZDARMA (jen pro „obvyklé“ použití - bez stahová-
ní a streamingu, pro každý apartmán jeden přístupový kód, další za poplatek), 
balkon nebo terasa. Součástí vybavení nejsou ručníky. V přízemí každého do-
mu je k dispozici pračka za poplatek.
STRAVOVÁNÍ vlastní.
PLÁŽ  písčitá, cca 800 m, s pozvol-
ným vstupem do moře. Sprchy a WC 
na pláži, slunečníky a lehátka za po-
platek. 
SPORT venkovní bazén pro dospě-
lé i děti (v provozu od 15.5. do 15.9.) 
k dispozici pro ubytované ZDARMA, 
zábavní park Parco Hemingway, další 
sportovní vyžití dle místní nabídky.
POZNÁMKA pobytová taxa cca 0,5 
EUR/os./den - platí se při příjezdu na 
místě v hotovosti. Závěrečný úklid 
apartmánu (bez kuchyně) - 46 EUR/
pobyt/Apt. se 2 místnostmi, 48 EUR/
pobyt/Apt. se 3 místnostmi. Při ná-
stupu na pobyt se skládá vratná kau-
ce cca 100 EUR/apartmán ( u osob do 
26 let - 300 EUR).
CENA ZAHRNUJE ubytování na 
vybraný počet nocí, spotřebu vody 
a energie, používání kuchyňského vy-
bavení, výměna ložního prádla 1x týd-
ně (bez ručníků).
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovní-
ho pojištění včetně pojištění storna 
zájezdu. Malý domácí mazlíček - 35 
EUR/týden - na vyžádání. Dětská po-
stýlka (pro dítě do 2 let) - 20 EUR/tý-
den - na vyžádání.

POLOHA samostatné bungalovy LOS NIDOS a apartmány LE RONDINI umístěné 
ve dvoupatrových budovách se nacházejí jen pár minut od centra letoviska Ligna-
no Sabbiadoro. 
VYBAVENÍ obchody, restaurace, bary, minimarket, tabák a samoobslužná re-
staurace/pizzerie, parkoviště, WI-FI v baru Albatros ZDARMA. 
UBYTOVÁNÍ typ BGW 4+1 - ložnice s manželskou postelí, ložnice s patrovou po-
stelí a obývací místnost s kuchyňským koutem, s možností přistýlky (BASIC - pů-
vodní vybavení, CLASSIC - nedávno renovované, SUPERIOR - nově renovované), 
pokoje v bungalovech a v apartmánech ve 2. patře jsou rozděleny zdmi pouze 
částečně - do výšky 2,20 m, typ Apt. 4+1 Le Rondini - 2lůžková ložnice s možnos-
tí přistýlky, denní místnost s rozkládacím dvoulůžkem a vybaveným kuchyňským 
koutem. Vždy se sprchou a WC, klimatizací, fénem, SAT TV, WI-FI ZDARMA, sej-
fem, terasou s posezením a venkovním krbem. Dětská postýlka na vyžádání. Lož-
ní prádlo a ručníky jsou součástí vybavení.
STRAVOVÁNÍ vlastní.
PLÁŽ  písčitá, cca 400 m, s pozvol-
ným vstupem do moře. Sprchy a WC na 
pláži, slunečníky a lehátka za poplatek 
(v ceně Classic a Superior je 1 slunečník 
a 2 lehátka/ bungalov - ZDARMA).
SPORT plavecký bazén s vířivkou, vy-
hřívaný bazén pro děti, 2 tenisové kur-
ty, hřiště na plážový volejbal, stolní te-
nis, menší venkovní posilovna a dětský 
koutek - vše ZDARMA. 
POZNÁMKA pobytová taxa dle míst-
ní vyhlášky cca 1 EUR/os./den - platí 
se na místě, závěrečný úklid apartmá-
nů hosté provádějí sami, možnost do-
koupení na místě za poplatek 45 - 100 
EUR, vratnou kauci 100 EUR/apartmán 
(u osob do 26 let – 300 EUR/os.). 1 par-
kovací místo/ bungalov/apt - ZDARMA. 
U typu 4+1 bungalov CLASSIC a SUPE-
RIOR plážový servis - 1 slunečník a 2 
lehátka/apartmán ZDARMA.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vy-
braný počet nocí, spotřebu vody 
a energie, používání kuchyňského vy-
bavení, plážový servis u bungalovů 
CLASSIC a SUPERIOR.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zájezdu.

•  Doporučujeme pro 
rodiny s dětmi

 

  Apartmány pro 4 až 5 os.

  Strava:  bez stravy

  Nocí: 7a více  
(nástupy Út, Čt, So)

  Auto

od 3 290 Kč
os. /autem /7 nocí

  
Více informací na  
ckvt.cz
IT-00081

•  Doporučujeme  
pro rodiny s dětmi

 

  Apartmány pro 4 až 7 os.

  Strava:  bez stravy

  Nocí: 7 a více (nástupy So)

  Auto

od 1 390 Kč
os. /autem /7 nocí

  
Více informací na  
ckvt.cz
IT-00015
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Apartmány Pinewood   Rezidence Antonella

POLOHA rezidence se nachází v klidné části nedaleko známého náměstí Pia-
zzale Zenith, 250 m od centra Bibione. 
VYBAVENÍ výtah, parkoviště. V blízkosti restaurace, obchody, bary, kavárny, 
pizzerie, zábavní lunapark.
UBYTOVÁNÍ typ Apt. B2+2 - 2lůžková ložnice a denní místnost s rozkláda-
cím gaučem pro 2 osoby, typ Apt. A4+2 - dvě 2lůžkové ložnice a denní míst-
nost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, vždy vybavený kuchyňský kout, sprcha 
a WC, TV, balkon. 
STRAVOVÁNÍ vlastní.
PLÁŽ  písčitá, cca 300 m, s pozvolným vstupem do moře, sprchy a WC na pláži. 
Plážový servis - ZDARMA (1 slunečník, 1 lehátko a 1 křeslo na každý apartmán).
SPORT cyklistické stezky, možnost jízdy na kolečkových bruslích a jogging na 
plážové promenádě, v blízkosti půjčovna jízdních kol, skútrů a automobilů, te-
nisové kurty (cca 12 EUR/hod.), mini-
golf, bowling. 
POZNÁMKA pobytová taxa cca 1 
EUR/os./den - platí se na místě, závě-
rečný úklid apartmánů hosté provádě-
jí sami, možnost dokoupení na místě 
za poplatek - typ Apt. B2+2 - 40 EUR/
pobyt, typ Apt. A4+2 - cca 50 EUR/
pobyt, při nástupu se skládá vratná 
kauce 100 EUR/apartmán.
CENA ZAHRNUJE ubytování na 
vybraný počet nocí, spotřebu vody 
a energie, používání kuchyňského vy-
bavení, plážový servis.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zájez-
du. Ručníky a ložní prádlo (lze prona-
jmout 7 EUR/os.), na vyžádání - malý 
pes (35 EUR/týden), klimatizace  
(35 EUR/týden) - platba na místě.

POLOHA apartmány jsou umístěny v klidnější části letoviska Bibione - Pineda, 
vzdáleny cca 150 m od moře.
VYBAVENÍ zahrada, venkovní střešní bazén, výtah, 1 kryté parkovací místo pro 
každý apartmán ZDARMA. V blízkosti restaurace, bary, supermarkety, pizzerie, 
kavárny, Luna park Adriatico.
UBYTOVÁNÍ všechny apartmány mají klimatizaci, sejf a SAT-TV, kuchyň-
ský kout je mj. vybavený mikrovlnnou troubou a kávovarem. Apt. 2+2 A-4: 
apartmán MONO pro 2-4, Apt. 2+2 A1-4: apartmán MONO kompletně zrekon-
struovaný, v přízemí pro 2-4 osoby, Apt. 4+2 B-6: apartmán BILO kompletně 
zrekonstruovaný, v přízemí pro 4-6 osob, Apt. 4+2 C-6: apartmán TRILO pro 
4-6 osob, Apt. 4+2 C1-6: apartmán TRILO v přízemí pro 4-6 osob, Apt. 5+2 C7: 
apartmán TRILO pro 5-7 osob, Apt. 5+2 C1-7: apartmán TRILO kompletně zre-
konstruovaný pro 5-7 osob. Podrobné popisy apartmánů naleznete na ckvt.cz.
STRAVOVÁNÍ vlastní.
PLÁŽ  písečná s pozvolným vstupem do moře, vzdálena cca 150 m, plážo-
vý servis v ceně. Pláž je vhodná pro děti - řada prolézaček, skluzavek, dětské 
atrakce.
SPORT v Bibione jsou cyklistic-
ké stezky - zapůjčení jízdního kola - 
2 EUR/den - při zapůjčení min. na 7 
dní (přilba pro děti a dětská sedačka 
ZDARMA), možnost jízdy na kolečko-
vých bruslích, sportovní vyžití v cent-
ru živého letoviska Bibione dle místní 
nabídky - minigolf, tenisové kurty, půj-
čovna tandemů, skútrů.
POZNÁMKA cena nezahrnuje poby-
tovou taxu dle místní vyhlášky cca 1 
EUR/os./den - platí se na místě. Cena 
nezahrnuje ložní prádlo a ručníky.
CENA ZAHRNUJE ubytování na 
vybraný počet nocí, spotřebu vody 
a energie, používání kuchyňského vy-
bavení, plážový servis, závěrečný úklid 
(s výjimkou kuchyňského koutu), Eu-
roparty: bezplatný zábavný večer pod 
širým nebem se špagetami, vínem, ne-
alkoholickými nápoji, živou hudbou 
a dětskou animací.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Na vyžádání - nutno objednat 
předem: dětská postýlka - 2 EUR/den, 
dětský kočárek: 1 EUR/den, ložní prád-
lo (1 set/8 EUR) a ručníky  
(1 set/7 EUR).

•  Výhodná cena
•  Oblíbené letovisko
•  Klidné místo

 

  Apartmány pro 4 až 6 os. 

  Strava:  bez stravy

  Nocí: 7 a více (nástupy So)

  Auto

od 1 190 Kč
os. /autem /7 nocí

  
Více informací na  
ckvt.cz
IT-000210

•  Doporučujeme pro 
náročné

 

  Apartmány pro 4 až 7 os. 

  Strava:  bez stravy

  Nocí: 7 a více (nástupy So)

  Auto

od 1 490 Kč
os. /autem /7 nocí

  
Více informací na  
ckvt.cz
IT-001816

ITÁLIE – Bibione
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Villaggio OrchideaApartmány Torre Panorama

POLOHA apartmány jsou umístěny v klidnější části letoviska Bibione - Pineda, 
vzdáleny cca 350 m od pláže.
VYBAVENÍ 2 výtahy, 1 parkovací místo pro každý apartmán ZDARMA, prádelna 
na žetony (cca 5 EUR/ žeton). V blízkosti restaurace, bary, supermarkety, pizze-
rie, kavárny, Luna park Adriatico.
UBYTOVÁNÍ všechny apartmány mají klimatizaci, sejf a SAT-TV, kuchyň-
ský kout je mj. vybavený mikrovlnnou troubou a kávovarem.  Apt. 2+2 B-4: 
apartmán BILO pro 2-4 osoby: obývací pokoj s gaučem pro 2 osoby, 1 pokoj s 
manželským lůžkem, kuchyňský kout, koupelna se sprchovým koutem a WC. 
Apt. 2+2 B1-4: apartmán BILO pro 2-4 osoby: jako typ B-4 ale s balkonem.  Apt. 
3+2 B-5: apartmán BILO pro 3-5 osob: obývací pokoj s gaučem pro 2 osoby, 1 
pokoj s manželským lůžkem a jedním lůžkem, kuchyňský kout, koupelna se spr-
chovým koutem a WC.  Apt. 5+1 C-6: apartmán TRILO pro 5-6 osob: obývací po-
koj s gaučem pro 1 osobu, 1 pokoj s manželským lůžkem a 1 lůžkem, 1 pokoj s pa-
landou, kuchyňský kout, koupelna se sprchovým koutem a WC, terasa.  Apt. 5+2 
C-7: apartmán TRILO pro 5-7 osob, jako typ C-6 s rozkládací pohovkou pro dva. 
STRAVOVÁNÍ vlastní.
PLÁŽ  písečná s pozvolným vstupem 
do moře, vzdálena cca 350 metrů, plá-
žový servis v ceně. Pláž je vhodná pro 
děti - řada prolézaček, skluzavek.
SPORT v Bibione jsou cyklistické 
stezky - zapůjčení jízdního kola - 2 
EUR/den - při zapůjčení min. na 7 dní 
(přilba pro děti a dětská sedačka zdar-
ma), možnost jízdy na kolečkových 
bruslích, sportovní vyžití v centru ži-
vého letoviska Bibione dle místní na-
bídky - minigolf, tenisové kurty.
POZNÁMKA cena nezahrnuje poby-
tovou taxu dle místní vyhlášky cca 1 
EUR/os./den - platí se na místě. Cena 
nezahrnuje ložní prádlo a ručníky.
CENA ZAHRNUJE ubytování na 
vybraný počet nocí, spotřebu vody 
a energie, používání kuchyňského vy-
bavení, plážový servis, závěrečný úklid 
(s výjimkou kuchyňského koutu), Eu-
roparty: bezplatný zábavný večer pod 
širým nebem se špagetami, vínem, ne-
alkoholickými nápoji, živou hudbou 
a dětskou animací.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zájez-
du. Na vyžádání - nutno objednat pře-
dem: ložní prádlo (1 set/8 EUR) a ruč-
níky (1 set/7 EUR).

POLOHA novější malý komplex s pouhými 12 apartmány ve 2 budovách, kte-
ré sdílejí pěknou oplocenou zahradu, je umístěný v zelené klidné oblasti asi 400 
metrů od pláže v Lido del Sole. 
VYBAVENÍ v blízkosti restaurace, bary, supermarkety, pizzerie, kavárny, Luna 
park Adriatico.
UBYTOVÁNÍ apt. 4+2 C: skládá se z obývacího pokoje s kuchyňským koutem 
a rozkládací pohovkou pro dvě osoby, ložnice s dvojlůžkem, ložnice se dvěmi 
samostatnými postelemi, koupelny s oknem a sprchovým koutem, prostorné 
zařízené terasy. Všechny apartmány jsou vybaveny klimatizací s tepelným čer-
padlem, SAT TV, kuchyňským koutem s velkou lednicí s mrazákem, mikrovlnnou 
troubou, kávovarem, trezorem, WI-FI ZDARMA. 
Každý apartmán má svůj vchod a podloubí s krbem (rošt není součástí vybave-
ní), apartmány v přízemí mají navíc vlastní část zahrady. Ke každému apartmá-
nu patří vyhrazené parkovací místo uvnitř oploceného prostoru uzavřeného 
elektricky ovládanou bránou.
STRAVOVÁNÍ vlastní.
PLÁŽ  písčitá, cca 400 m, s pozvol-
ným vstupem do moře. Sprchy a WC 
na pláži, plážový servis (slunečník, le-
hátko a křeslo/apartmán) do 5.6. a od 
5.9. ZDARMA.
SPORT cyklistika, jízda na kolečko-
vých bruslích a další sportovní využití 
dle místní nabídky.
POZNÁMKA cena nezahrnuje po-
bytovou taxu dle místní vyhlášky cca 
0,75 EUR/os./den - platí se na místě. 
Závěrečný úklid apartmánů hosté pro-
vádějí sami (v apartmánu nejsou k dis-
pozici čistící prostředky), možnost 
dokoupení úklidu (bez kuchyňského 
koutu) na místě za poplatek 55 EUR/
pobyt. Povinná vratná kauce 100 EUR/ 
apartmán (u osob mladších 26 let ne-
bo ubytování se psem - 500 EUR).
CENA ZAHRNUJE ubytování na 
vybraný počet nocí, spotřebu vody 
a energie, používání kuchyňského vy-
bavení.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zájez-
du. Ložní prádlo (lze pronajmout za 
8 EUR/os.), ručníky (8 EUR/os.), dět-
ská postýlka (21 EUR/týden). Pobyt 
s malým psem na vyžádání možný -  
40 EUR/týden.

•  Výhodná cena

 

  Apartmány pro 4 až 7 os. 

  Strava:  bez stravy

  Nocí: 7 a více (nástupy So)

  Auto

od 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  
Více informací na  
ckvt.cz
IT-001813

•  Klidné místo

 

  Apartmány pro 6 os. 

  Strava:  bez stravy

  Nocí: 7 a více (nástupy So)

  Auto

od 1 390 Kč
os. /autem /7 nocí

  
Více informací na  
ckvt.cz
IT-00195

ITÁLIE – Bibione
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Hotel Bolivar Hotel Mirafiori 

POLOHA hotel s dlouhou tradicí, poklidnou atmosférou a profesionálním pří-
stupem leží v centrální, přesto klidné oblasti letoviska Lido di Jesolo, přímo 
u pláže a v pěší vzdálenosti od nákupních a zábavních podniků.
VYBAVENÍ vstupní hala s recepcí, WI-FI na recepci ZDARMA, výtah, restaura-
ce, parkoviště (počet míst omezen).
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, telefo-
nem, sejfem, balkonem, možnost 1-2 přistýlek (může být i formou palandy).
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně formou bufetu, večeře 3-chodové menu 
a salátový bufet, možnost dokoupení plné penze.
PLÁŽ  písčitá, vzdálená cca 10 m, s pozvolným vstupem do vody, sprchy a WC 
na pláži. Plážový servis - ZDARMA (1 slunečník a 2 lehátka na každý pokoj).
SPORT venkovní bazén, dětský ba-
zén se skluzavkou, vodní sporty na 
pláži, půjčovna kol (ZDARMA), pěší tu-
ristika.
POZNÁMKA pobytová taxa cca 
1,3 EUR/os./den - platí se na místě. 
SLEVY dítě do 3 let platí 2 990 Kč/ 
týden (v ceně povinně dětská postýl-
ka, bez stravy), dítě od 3 do 12 let na 
přistýlce se 2 dospělými - sleva 50 %, 
osoba od 12 let na přistýlce se 2 do-
spělými - sleva 20 %.
CENA ZAHRNUJE ubytování a po-
lopenzi na vybraný počet nocí, plážo-
vý servis.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zájez-
du, obědů - 3 690 Kč/os./týden.

POLOHA nedávno zrekonstruovaný hotel situovaný nedaleko centra, cca 250 
m od náměstí Piazza Marina a jen 150 m od pláže.
VYBAVENÍ terasa, výtah, TV lounge, internetový koutek, WI-FI na recep-
ci ZDARMA, parkoviště (počet míst omezen, nelze rezervovat), v okolí řada ob-
chůdků, restaurací, pizzerií, barů a kaváren.
UBYTOVÁNÍ 2lůžkový pokoj se sprchou a WC, SAT TV, telefonem, minilednič-
kou, trezorem, balkonem, možnost 1-2 přistýlek (může být i formou palandy). 
Klimatizace na vyžádání za poplatek.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu, salá-
tový bufet, bezlepková strava na vyžádání.
PLÁŽ  písčitá, cca 150 m, s pozvolným vstupem do moře. Plážový servis - 1x 
slunečník, 1x lehátko a 1x křeslo/pokoj 
- ZDARMA.
SPORT venkovní bazén, minigolf, 
v blízkosti Aqualandia, vodní spor-
ty na pláži.
POZNÁMKA pobytová taxa dle míst-
ní vyhlášky cca 1,3 EUR/os./den - pla-
tí se na místě. 
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování a po-
lopenzi na vybraný počet nocí, plážo-
vý servis.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zá-
jezdu. Na vyžádání: dětská postýlka - 
ZDARMA, klimatizace - 1 890 Kč/po-
koj/pobyt na 7 nocí, pobyt se psem na 
vyžádání.

•  Přímo u pláže
•  Výborná poloha
•  Doporučujeme  

pro náročné

 

  Pokoje pro 2 až 4 os. 

  Strava:  polopenze, možnost 
plné penze

  Nocí: 7 a více (nástupy So)

  Auto

od 10 590 Kč
os. /autem /7 nocí

  
Více informací na  
ckvt.cz
IT-0011M

•  Blízko pláže
•  Výhodná cena
•  Doporučujeme  

pro rodiny s dětmi

 

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

  Strava:  polopenze

  Nocí: 7 a více (nástupy So)

  Auto

od 7 490 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA  
do 2 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
IT-0011B

–5 % do 31. 3.

ITÁLIE – Lido di Jesolo
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Rezidence Diplomatic +Hotel Miami  

POLOHA rezidence přímo u písečné pláže turisticky oblíbeného přímořského 
letoviska Lido di Jesolo. 
VYBAVENÍ parkoviště, výtah, v blízkosti restaurace, kavárny, obchody, diskotéky.
UBYTOVÁNÍ Apt. 3+0 A3 - jedna místnost se třemi lůžky, Apt. 2+2 B4 - 2lůž-
ková ložnice, denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, Apt. 4+2 C6 - 
dva 2lůžkové pokoje, denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, vždy 
vybavený kuchyňský kout, sprcha a WC, balkon. Ručníky a ložní prádlo nejsou 
součástí vybavení.
STRAVOVÁNÍ vlastní.
PLÁŽ  písčitá, cca 10 m, s pozvolným vstupem do moře. Sprchy a WC na pláži. 
Plážový servis (slunečník + 2 lehátka) ZDARMA.
SPORT v blízkosti vodní sporty, míčové hry, windsurfing, aerobic.
VÝHODY A BENEFITY v termínech pobytu 30.5.-6.6., 13.6.-20.6. a 27.6.-1.8. 
vám u pobytu na 7 nocí poskytneme mimořádnou slevu 15 %. V termínech po-
bytu 30.5.-13.6., 13.6.-27.6., 27.6.-1.8. vám u pobytu na 14 nocí poskytneme 
mimořádnou slevu 15 %. V termínech pobytu 25.4.-30.5. a 12.9.-26.9. vám 
u pobytu na 7 nocí poskytneme mimo-
řádnou slevu 28 %.
POZNÁMKA cena nezahrnuje lož-
ní prádlo a ručníky, poplatek za po-
bytovou taxu dle místní vyhlášky 
cca 1 EUR/os./den, závěrečný úklid 
apartmánů hosté provádějí sami, mož-
nost dokoupení na místě za poplatek 
cca 30 - 50 EUR/apartmán. Při ná-
stupu na pobyt se skládá vratná kau-
ce 200 EUR/ apartmán, která slou-
ží na případnou úhradu poškozeného 
vybavení.
CENA ZAHRNUJE ubytování na 
vybraný počet nocí, spotřebu vody 
a energie, používání kuchyňského vy-
bavení, plážový servis: 1 slunečník a 
2 lehátka/ apartmán.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zájez-
du. Platba na místě, předem na vyžá-
dání: dětská postýlka - 35 EUR/pobyt, 
ložní prádlo (6 EUR/osoba), ložní prá-
dlo + ručníky (12 EUR/osoba), WI-FI 
modem - 35 EUR/týden (kapacita 15-
20 GB, jen pro „obvyklé“ použití - bez 
stahování a streamingu), domácí maz-
líček - cca 35 EUR/pobyt.

POLOHA oblíbený, moderní hotel, v centru letoviska Lido di Jesolo, v blízkosti 
náměstí Piazza Aurora. 
VYBAVENÍ recepce, výtah, TV místnost, internetový koutek, WI-FI ZDARMA, 
restaurace, bar na terase, sluneční terasa, parkoviště (počet míst omezen).
UBYTOVÁNÍ 2lůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek (může být i patrová po-
stel), se sprchou a WC, sejfem, minibarem, telefonem, SAT TV, balkonem. Klima-
tizace za doplatek.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu + sa-
látový bufet, bezlepková strava na vyžádání.
PLÁŽ  soukromá písčitá, cca 200 m, plážový servis ZDARMA (1 slunečník + le-
hátko a křesílko/pokoj).
SPORT venkovní bazén, bazén pro děti, půjčovna kol, stolní tenis.
POZNÁMKA pobytová taxa - cca 1,3 EUR/os./den - platí se na místě. V blízkosti 
se nachází aquapark Aqualandia.
SLEVY pro děti a dospělé osoby na 
přistýlce aktuálně na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování a po-
lopenzi na vybraný počet nocí, plážo-
vý servis - 1x slunečník, 1x lehátko a 1x 
křeslo/pokoj.
MOŽNOST DOKOUPENÍ  cestovního 
pojištění včetně pojištění storna zájez-
du. Na vyžádání: klimatizace - 1 890 
Kč/pokoj/týden, dětská postýlka - 
ZDARMA, pobyt se psem za poplatek.

•  Přímo u pláže

 

  Apartmány pro 3 až 6 os. 

  Strava:  bez stravy

  Nocí: 7 a více (nástupy So)

  Auto

od 1 590 Kč
os. /autem /7 nocí

  
Více informací na  
ckvt.cz
IT-00034

–5 % do 31. 3.

ITÁLIE – Lido di Jesolo

–10 % do 31. 3.

Lze kombinovat s mimořádnými 
slevami.

•  Oblíbený hotel
•  Rodinné pokoje
•  Blízko pláže a centra

 

  Pokoje pro 2 až 4 os. 

  Strava:  polopenze

  Nocí: 7 a více (nástupy So)

  Auto

od 7 990 Kč
os. /autem /7 nocí

  Dítě ZDARMA  
do 2 let a další  SLEVY

  
Více informací na  
ckvt.cz
IT-0011A
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CESTOVNÍ DOKLADY 
Občanský průkaz 
K cestám do Řecka, na jižní Kypr (stejně jako do dalších 
zemí  Evropské  unie,  EHP  a  Švýcarska)  postačí  obča-
nům  České  republiky  jako  cestovní  doklad  občanský 
průkaz  se  strojově  čitelnými  údaji  (občanský  průkaz 
s odstřiženým rohem je považován za neplatný). 

Cestovní pas
Je možné  cestovat  i  na  platný  cestovní  pas. Všechny 
doklady by měly být platné nejméně po dobu pobytu 
v destinaci. Klienty s cizí státní příslušností upozorňu-
jeme, aby si ve vlastním zájmu ověřili, jaké cestovní do-
klady a případně víza potřebují. Občané ČR cestující do 
Turecké republiky a na Severní Kypr musí mít cestovní 
doklad platný ještě minimálně 150 dnů od data vstupu 
na území Turecké republiky.

Doklady pro děti 
Upozorňujeme,  že  všechny  děti  bez  ohledu  na  věk 
(tedy včetně nejmenších kojenců) musí mít vlastní ces-
tovní pas nebo vlastní občanský průkaz.

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

LETECKÁ DOPRAVA 
Zavazadla 
Zavazadla se přepravují jako nezapsaná (příruční - ka-
binové zavazadlo) a zapsaná (odbavované zavazadlo). 
Příruční zavazadlo může vážit maximálně 8 kg. Povo-
lená váha zapsaného zavazadla je 23 kg/1 kus (neplatí 
pro  lety na Paros/Naxos a na Kalamatu/Kythiru,  tam 
je  povolená  váha  15  kg/1  kus).  Zavazadla  nelze  tzv. 
poolovat (nelze sčítat váhu zavazadel v rámci rodiny/
rezervace). Je povolen jeden kus zavazadla 15kg/23 kg 
na osobu. 

Služby za příplatek – občerstvení, rezervace míst 
v letadle, nadváha zavazadel
Občerstvení po dobu letu není poskytováno na žádných 
námi nabízených  letech. Do všech  těchto destinací  je 
poskytován  tzv.  servis  BOB  (Buy  on  Board).  Občers-
tvení na těchto  letech  je možné zakoupit dle aktuální 
nabídky uvedené v palubním magazínu. Zvláštní  jídla 
– dietní,  košer,  vegetariánská, bezlepková, bezmléčná 
dieta – nelze na těchto letech zajistit. Dětské jídlo, tep-
lá strava, dětské teplé jídlo, kuřecí řízky, vepřové řízky, 
kanapky,  sekt, bílé,  červené víno  lze zakoupit v CKTF 
nejpozději 4 dny před odletem. O cenách se informujte 
v CKTF. Cestující mají možnost si rezervovat v letadle 
konkrétní místa tzv. seating (neplatí pro všechny lety). 
Letecká společnost nabízí seating standard nebo sea-
ting premium u nouzových východů nebo v 1. - 6. řadě. 
Služba je na zpětné potvrzení. Lze zakoupit nejpozději 
4  dny  před  odletem. O  cenách  se  informujte  v  CKTF. 
V případě, že bude Vaše zavazadlo vážit více než je po-
volený limit, můžete si nejpozději 4 dny před odletem 
zakoupit nadváhu. Lze si připlatit zavazadlo do 32 kg 
nebo další zavazadlo do 23 kg navíc. Jedno zavazadlo 
nemůže být  těžší než 32 kg z důvodu manipulace na 
letištích. O cenách se informujte v CKTF. 

Přeprava kočárků 
Kočárky  se  přepravují  zdarma,  klienti  je  mohou  mít 
až  k  nástupu  do  letadla.  Kočárky musí  být  složitelné 
tak, aby prošly rentgenem při kontrole. Při vstupu do 

letadla se odevzdají personálu, který kočárky uloží do 
zavazadlového prostoru. Letecké společnosti nenesou 
za  případné  poškození  nezabalených  kočárků  odpo-
vědnost. 

CESTUJÍCÍ ZA ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNEK 
Nemocné a handicapované osoby 
Je pro nás samozřejmostí poskytovat služby také oso-
bám s omezenou pohyblivostí i jinak handicapovaným 
osobám. Vybíráme  proto  i  kapacity,  které  splňují  po-
žadavky  takto  postižených  osob  (bezbariérový  vstup 
a pohyb po hotelu, přizpůsobené pokoje atd.). Pro ma-
ximální  spokojenost  a  splnění  veškerých  nároků  však 
doporučujeme jednotlivé kapacity a  jejich přístupnost 
zkonzultovat se zaměstnancem CKTF. Je také nezbyt-
né  handicapovaného  cestujícího  CKTF  včas  nahlásit, 
popř. informovat CKTF o osobách, které jej doprovázejí. 
Ve zvláštních případech může dopravce požadovat lé-
kařský souhlas s přepravou cestujícího, který je uveden 
na  zvláštním  formuláři.  Pokud  potřebujete  asistenci 
během odbavení  a  letu,  informujte  nás  o  tom prosím 
již při rezervaci místa. Speciální asistence je zajištěna 
především osobám tělesně postiženým, slepým a jinak 
handicapovaným. 

Nastávající matky 
Těhotné  ženy  v  období  od  26.  do  konce  34.  týdne 
(u vícečetného těhotenství od 20. do konce 28. týdne) 
těhotenství  jsou povinny předložit dopravci potvrzení 
lékaře na předepsaném formuláři. Těhotné ženy po 34. 
týdnu (u vícečetného těhotenství po 28. týdnu) těho-
tenství  nejsou  dopravcem  k  přepravě  akceptovány. 
Těhotné  ženy  do  25.  týdne  těhotenství  nepotřebují 
potvrzení lékaře, ale musí prokázat, v jakém týdnu tě-
hotenství jsou, tzn. mít s sebou těhotenský průkaz. Tě-
hotné ženy by měly dobře zvážit podmínky, za kterých 
bude  zahraniční  cesta  probíhat  a  především  kvalitu 
a  dostupnost  lékařské  péče.  Doporučujeme  cestovat 
s doprovodem a nepodceňovat sebemenší komplikace. 
Doprava je na vlastní zodpovědnost. 

Doprava dětí ve věku do 2 let (infanti) 
Dítětem do 2 let se rozumí dítě ve věku od narození do 
dovršení  2.  roku  života. V  případě  zpátečního  letu  je 
rozhodným časem datum návratu. Dítě do 2 let nemá 
nárok na vlastní sedadlo a na občerstvení a je přepra-
vováno na klíně doprovázející osoby. Dospělý cestující 
může cestovat s maximálně jedním dítětem ve věku do 
dvou let. Na jednu řadu sedadel je povoleno vždy pou-
ze jedno dítě ve věku do dvou let. Použití dětské auto-
sedačky je povoleno, pokud má cestující pro umístění 
dětské autosedačky zakoupené zvláštní  sedadlo, dět-
ská autosedačka je certifikována pro použití v  letecké 
dopravě a certifikace je na sedačce vyznačena. Dětská 
autosedačka může být použita pouze tehdy, pokud je jí 
možno připoutat dvou-bodovým pásem a musí zůstat 
takto upevněna po celou dobu letu. 

Přeprava živých zvířat z/do ČR 
Pokud se rozhodnete vzít si s sebou na dovolenou živé 
zvíře, potom je nezbytné svůj požadavek nahlásit pře-
dem v naší CKTF, nejlépe již při objednávce zájezdu. Na 
palubě letadla lze za zvláštních podmínek přepravovat 
malá zvířata ve schránce o max. rozměrech: délka 43 
cm, šířka 30 cm a výška 27 cm a do celkové váhy 8 kg 
(dle dopravce). Za zvláštních podmínek je možné pře-
pravovat větší zvířata ve speciálních schránkách v kli-
matizovaném  zavazadlovém  prostoru.  S  přepravou 
zvířat  na  palubě  vždy musí  souhlasit  kapitán  letadla. 

Pro autokarovou přepravu není přeprava živých zvířat 
akceptována. Některé ubytovací kapacity pobyt zvířat 
neakceptují. V některých hotelech může být ubytování 
se zvířetem zpoplatněno. Živá zvířata lze přepravovat 
jen do těch zemí, kam to povolují předpisy země mís-
ta určení a za podmínek stanovených příslušnou zemí. 
Přeprava je zpoplatněna. Informujte se v CKTF. 

Přeprava jízdních kol a surfů 
Přeprava  jízdních  kol  a  surfů  (a  dalších  nadměrných 
zavazadel) musí být v CKTF nahlášena předem, nejlé-
pe již při objednávce zájezdu. Doprava z cílového leti-
ště do místa pobytu a zpět je zajišťována za asistence 
zákazníka. Poplatek za přepravu se platí předem v ces-
tovní  kanceláři.  CKTF  nenese  odpovědnost  za  škody 
jakéhokoliv druhu, které mohou vzniknout při přepravě 
nadměrných zavazadel. Vyhrazuje si právo na zrušení 
přepravy nadměrných zavazadel, pokud ji letecká spo-
lečnost odmítne provést. 

Změny v dopravě 
Na základě předpisů a úmluv běžných v mezinárodní 
letecké  přepravě  si  naše  cestovní  kancelář  vyhrazuje 
možnost změny místa odletu, trasy letu, možnost me-
zipřistání, změny letecké společnosti, typu letadla a le-
tového plánu. První a poslední den  leteckých zájezdů 
je určen převážně k dopravě, nikoli k vlastní dovolené. 
Změny  letových  časů  se  mohou  uskutečnit  i  několik 
hodin před nebo po plánovaném odletu. Odlet  i přílet 
se může  uskutečnit  v  kteroukoliv  denní  i  noční  hodi-
nu.  Upozorňujeme  též,  že  může  vzniknout  zpoždění, 
především  ve  vrcholné  sezóně,  které  může  být  způ-
sobeno  počasím,  technickými  problémy  nebo  přepl-
něním vzdušných koridorů. Letecké společnosti usilují 
o vyloučení těchto rušivých vlivů a žádají o pochopení 
v případě změn odletových časů nebo jiných nepláno-
vaných odchylek. 

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

DŮLEŽITÉ INFORMACE

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

UBYTOVÁNÍ
Hodnocení * symbol, který uvádíme, nemusí být ofici-
ální  kategorií  ubytování,  ale může vycházet  z  našich 
zkušeností  a  poznatků.  CKTF  upozorňuje  na  skuteč-
nost,  že  kategorizace  ubytovacích  zařízení  se  může 
v  jednotlivých zemích lišit a na tu skutečnost, že  jsou 
rozdíly  v  kategorizaci  ubytovacích  zařízení mezi  jed-
notlivými destinacemi. K tamním zvyklostem a předpi-
sům je nutné přihlédnout nejen při hodnocení ubytová-
ní a stravování, ale i při posuzování úpravy okolí hotelu 
a  hygienických  podmínek.  Tolerantnější  či  přísnější 
mohou být i normy k životnímu prostředí, dle dané tu-
ristické lokality. Stavební styl v ubytovacích kapacitách 
obvykle umožňuje zvukovou propustnost stěn, stropů, 
dveří  a podlah se  sousedními pokoji. Vlivem klimatic-
kých faktorů a změnou tlaku vzduchu a působením pří-
padných jiných faktorů může docházet k přechodnému 
zesílení  pachů  zejména  kanalizace  apod..  V  katalogu 
a dalších propagačních materiálech CKTF je k dispozici 
popis a ilustrační fotografie ubytovacích zařízení. Jako 
obrazový materiál slouží různé prospekty a fotografie, 
kde  každé  ubytovací  zařízení  může  mít  několik  typů 
pokojů, které se mohou lišit velikostí a vybavením nebo 
mohou mít  jiný design, barvu apod. a není možné kli-
entovi v katalogu a dalších propagačních materiálech 
představit  všechny  typy pokojů, proto  je nutné pova-
žovat tyto obrázky  jako  ilustrační. Nemusí přesně od-
povídat přidělenému pokoji, popřípadě u interiéru nebo 
exteriéru ubytovacího zařízení se musí brát ohled také 
na období vyhotovení  fotografie. V katalogu a dalších 
propagačních  materiálech  jsou  také  i  takzvané  ilust-
rační fotografie, které nemusí přesně odpovídat popisu 
ubytovacího zařízení, pláže, okolí ubytovacích zařízení 
apod. Popis  jednotlivých ubytovacích zařízení a  jejich 
okolí  a  popis  hotelových  služeb  odpovídá  skutečnos-
tem známým v době přípravy katalogů. Podle meziná-
rodních zvyklostí musí hosté opustit pokoje v den od-
jezdu nejpozději do 10:00 hodin, v některých zařízeních 
již do 9:00 hodin, pokud není uvedeno jinak. Popřípadě 
lze s recepcí včas, a za poplatek na místě, dohodnout 
pozdější vyklizení pokoje (tzv. day use) dle aktuální ob-
sazenosti hotelu. Možnost nastěhování v den příjezdu 
je dle možností nejdříve po 16:00 hodině. Časný příjezd 
či  pozdní  odjezd  není  důvodem  k  delšímu  používání 
pokoje. V  případě  nočních  letů  je  započítávána  i  noc, 
je-li zákazník ubytován do 12 hodin následujícího dne. 
V  některých  hotelech  se  po  příjezdu  vyplňuje  na  re-
cepci registrační karta. Před odhlášením z ubytovacího 
zařízení  doporučujeme  každému  překontrolovat  své 
osobní věci. Zkontrolujte zejména skříně, noční stolky, 
zásuvky, umyvadlo a ostatní prostory. V případě zapo-
menutých osobních věcí v destinaci cestovní kancelář 
nenese odpovědnost za jejich nalezení a následné za-
slání zpět do ČR. 

Vybavení pokojů a studií 
Snažíme se, aby popis pobytového místa i ubytovacího 
zařízení uvedený v našem katalogu, byl co nejpřesnější. 
Pokoje jsou vybaveny dle popisu v katalogu. Vybavení, 
velikost a poloha nejsou vždy stejné. Studia a apartmá-
ny bývají navíc vybaveny kuchyňským koutem, el. vaři-
čem a chladničkou. Vybavení nádobím je pouze základ-
ní,  na  tzv. malé  vaření  a  přípravu  jednoduchých  jídel. 
Mohou  chybět  např.  větší  hrnce,  cedníky,  otvíráky  na 
konzervy, otvíráky na víno, naběračky, prkénka, vařeč-
ky, struhadla, vývrtky, sáčky do koše, mycí a čisticí pro-
středky, utěrky… Doporučujeme též přibalit si s sebou 
pár kolíčků na prádlo a šnůru. 

Požadavky a přání 
Ve Vaší smlouvě o zájezdu můžete v příslušné kolonce 
vyplnit Váš zvláštní požadavek (jedná se o přání, která 
nejsou za poplatek),  jako je např. ubytování v 1. patře, 
s výhledem na moře nebo bazén, ubytování vedle zná-
mých či příbuzných, kteří cestují s Vámi, atd. Vzhledem 
k tomu, že nejsou tyto požadavky zpoplatněny, není na 
ně právní nárok a nemohou být naší cestovní kancelá-
ři garantovány. V případě, že se nepodaří i přes snahy 
CKTF  Vaše  speciální  požadavky  zajistit,  nemůže  být 
následně žádána a poskytnuta kompenzace ani sleva. 

Přistýlky 
Přistýlky  nejsou  součástí  pokoje.  Přistýlka  není  plno-
hodnotným  lůžkem,  velmi  často  jsou  jako  přistýlky 
používána rozkládací lůžka, gauče, pohovky, sofa, sklá-
dací  lehátka, vysouvací  lůžka, palandy apod. Přidáním 
přistýlky do pokoje  se obytný prostor pokoje zmenší. 
Přistýlky  doporučujeme  jen  pro malé  děti  (nebo  děti 
menšího  vzrůstu  a  standardní  postavy).  Pro  dospělé 
osoby  a  starší  děti  (především  též  vyšší  postavy)  je 
vhodnější  zajištění  samostatného  jednolůžkového  či 
vícelůžkového  pokoje.  Rádi Vám  zpracujeme  nabídku 
na rodinné pokoje, pokud jimi vybraný hotel disponuje 
a jejich cena není přímo uvedena v katalogu. Samozřej-
mě můžeme též doporučit z naší nabídky ubytovací ka-
pacity, kde  je možné objednat si větší  rodinné pokoje 
nebo rodinné suity či další nadstandardní typy ubyto-
vání vhodné pro min. 4 osoby. Je určitě lepší si připlatit 
a bydlet v dostatečně prostorném pokoji nebo pokojích 
a mít k dispozici kvalitní lůžka. 

Dětské postýlky 
Dětské postýlky  jsou poskytovány buď zdarma, nebo 
za poplatek. Počet dětských postýlek, které jsou v dané 
kapacitě k dispozici, je většinou omezený, CKTF proto 
nemůže garantovat jejich dostupnost. Ve většině přípa-
dů jsou dětské postýlky vybaveny lůžkovinami. Dopo-
ručujeme však nechat si tuto skutečnost pro konkrétní 
hotel potvrdit předem. Též  je  třeba počítat,  že přidá-
ním dětské postýlky do pokoje se jeho obytný prostor 
zmenšuje, tedy ubytování je na úkor pohodlí. Do stan-
dardních pokojů lze přidat obvykle jen 1 dětská postýl-
ka. V některých kapacitách není možné umístit do po-
koje s přistýlkou ještě postýlku. Doporučujeme vždy si 
raději přiobjednat a připlatit za větší, prostornější  typ 
pokoje, který nabízí pohodlnější ubytování pro rodiny. 

Minibary
Některé hotely či jen pokoje jsou vybaveny minibarem, 
tedy malým chladicím zařízením s nabídkou nápojů či 
malých  snacků.  Konzumaci  hradí  klient  zvlášť  a  není 
součástí  zájezdu  (není-li  uvedeno  jinak).  Je  zakázáno 
používat minibary jako chladničky pro donesené jídlo či 
nápoje. Výkon ledničky na pokoji nelze srovnávat s vý-
konem v domácnostech. 

Úklid 
V hotelích všech kategorií, penzionech a některých stu-
diích a apartmánech je základní úklid zajišťován v pra-
videlných intervalech, kromě nedělí a státních svátků. 
Ve  většině  studií  a  apartmánech  je  úklid  zajišťován 
obvykle 2–3× během pobytu, někde pouze 1×.   Orga-
nizace úklidu pokojů, jakož i výměna ručníků a ložního 
prádla  je klientům obvykle představena v  rámci první 
informační  schůzky.  V  případě  požadavku  na  mimo-
řádný  úklid  doporučujeme  kontaktovat  zaměstnance 
recepce nebo delegáta. 

Situace v hotelích 
V případě ubytování  jednoho klienta v jednolůžkovém 
nebo dvoulůžkovém pokoji je účtován příplatek za ne-
obsazené lůžko, a to i v případech, kdy toto lůžko není 
v pokoji umístěno. To znamená, že jednolůžkový pokoj 
či dvoulůžkový pokoj s doplatkem za neobsazené lůžko 
jsou zcela rovnocenné a prodávají se za stejnou cenu. 
Konkrétní přidělení příslušného typu pokoje záleží vý-
hradně  na možnostech  ubytovacího  zařízení. Pokoje, 
které jsou situovány směrem k moři (na mořskou 
stranu), nemají automaticky výhled na moře. Uvede-
ná  charakteristika  znamená,  že  pokoje  jsou  umístěné 
v  té  části  ubytovacího  zařízení,  které  je  orientováno 
směrem k moři. Mezi mořem a okny pokoje mohou být 
překážky,  jako  např.  stromy,  vyšší  keře  nebo  stavby. 
Proto se může stát,  že moře bude vidět  jen částečně 
nebo  omezeně.  Je  též možné,  že  bude  během  sezó-
ny  v  blízkosti  ubytovacích  zařízení  probíhat  stavební 
činnost  (ta  souvisí  se  stále  se  rozvíjejícím  cestovním 
ruchem).  Naše  cestovní  kancelář Vám  v  případě  stíž-
ností  na  tuto  skutečnost  nemůže  poskytnout  slevu, 
ani žádné jiné finanční zvýhodnění. V Řecku, na Kypru 
a dalších našich destinací se často stává, že po uděle-
ní  stavebního  povolení  místními  úřady  začne  stavba 
ze dne na den,  i bez ohledu na to, zda  je právě turis-
tická sezóna a stavební činnost bude obtěžovat místní 
obyvatele a turisty. O přidělování stavebních povolení 

nejsme předem informováni a není v našich silách ani 
kompetenci nově zahájenou stavební činnost přerušit 
či  stanovit  časové  rozvržení  stavby.  Je  třeba  počítat 
s tím, že v hotelích není možné zaručit absolutní klid, 
a  to  ani  v  nočních  hodinách,  zvláště  v  hlavní  sezóně, 
kdy se mnoho  turistů přijíždí bavit a čas  tráví na dis-
kotékách, v barech a podobně. Hluk může způsobovat 
i technologické zařízení hotelu a také dopravní obsluha 
hotelu,  jako  je  zásobování,  odvoz odpadu a podobně. 
V mnoha oblastech není veřejná kanalizace, a proto se 
odpad odváží speciálními vozy – v takovém případě je 
třeba počítat s krátkodobým zápachem. Téměř u kaž-
dého ubytovacího zařízení popisujeme jeho polohu vůči 
pláži a centru letoviska. Centrem letoviska je chápána 
nejrušnější část, kde jsou restaurace, bary, kavárny, dis-
kotéky, zde je, především v době hlavní turistické sezó-
ny, živo a rušno. Nelze tedy počítat s klidným prostře-
dím.  V  blízkosti  některých  ubytovacích  kapacit  může 
být  železniční  trať  nebo  silniční  tah  a  rovněž  se  zde 
může  vyskytovat  hluk  způsobený  leteckou  dopravou. 
Ve výjimečných případech se stane, že se nám nepo-
daří zajistit Vámi objednaný hotel, a to i přesto, že naše 
objednávka  byla  provedena  a  potvrzena  dlouhodobě 
před Vaším odjezdem/odletem. Hotely a další ubytova-
cí kapacity hostitelských zemí mají ze zákona povoleno 
přijmout vyšší počet objednávek, než  je  jejich skuteč-
ná kapacita. V případě, že se tak stane, mají povinnost 
zajistit náhradní ubytování, a  to vždy v  téže, nebo ve 
vyšší kategorii s odpovídající formou stravy. Doporuču-
jeme klientům účast na první informační schůzce, kde 
se dozví aktuální a užitečné informace. Věnujte prosím 
pozornost vývěskám na informačních tabulích, zvláště 
před odjezdem, doporučujeme rovněž účast na posled-
ní informační schůzce, kde se dozvíte přesnou organi-
zaci zpáteční cesty. 

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

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

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

Hmyz/hygiena 
V destinacích je možný výskyt komárů. Výskyt komárů 
a jiné fauny, která je obvyklou součástí místního bioto-
pu,  jejíž  přítomnost  není  vadou  plnění  a  nemůže  být 
proto předmětem  reklamace. CKTF proto doporučuje 
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vzít  s  sebou  repelentní přípravky V některých zaříze-
ních je součástí vybavení pokoje též přístroj na odpu-
zování komárů. Klienti si v takovémto případě dokupují 
jen tablety, které se vkládají do přístroje. V jižních ze-
mích se též může vyskytovat i jiný drobný hmyz, který 
není možné navzdory stále se zvyšujícím dávkám che-
mických  odpuzovačů  zcela  vyhubit.  Z  tohoto  důvodu 
nedoporučujeme v žádném případě nechávat na pokoji 
volně  ležet  potraviny,  obzvláště  ne  ovoce.  Jelikož  je 
v jižních zemích odlišná mentalita a jiné kulturní a hy-
gienické návyky, je občas nutné se přizpůsobit místním 
pravidlům. Týká se to zejména vztahu k životnímu pro-
středí a místních předpisů. 

Cennosti 
Na zahraniční dovolenou raději nedoporučujeme brát si 
s sebou větší cennosti, šperky, značkové oblečení nebo 
oblečení/boty vyšší hodnoty, značkové kufry/cestovní 
tašky atd. V případě, že je možné v ubytovacím zařízení 
využívat služby trezoru (převážně za poplatek), dopo-
ručujeme  uložit  si  tam  veškeré  cenné  věci  (cestovní 
doklady,  peníze,  platební  karty,  cestovní  šeky,  dražší 
fotoaparáty, kamery, notebooky a podobně). 

Voda, koupelny/WC 
V Řecku a na Kypru je odlišný kanalizační systém. Z to-
hoto  důvodu  je  ve  většině  zařízení  nutno  dodržovat 
pokyn,  kdy  je  třeba použitý  toaletní papír nesplacho-
vat, ale odhazovat do koše. U sprchových koutů hotelů 
nižší kategorie nebo u studií není obvykle koupelnový 
závěs, ani předložka na podlaze. Z důvodu nedostatku 
vody  může  být  někdy  z  nařízení  úřadů  omezena  její 
dodávka jen na určité hodiny v průběhu dne. Ohřívání 
vody  zvláště  v  menších  a  jednodušších  ubytovacích 
kapacitách  je  prováděno  pomocí  ekologického  solá-
rního ohřevu, může se  tak stát,  že voda bude zvláště 
při zhoršených klimatických podmínkách jen vlažná. Je 
třeba také počítat s tím, že může dojít ke kratším vý-
padkům elektrické energie a vody. O kvalitě pitné vody 
Vás  bude  informovat  delegát  přímo  v  místě  pobytu 
nebo Vám podají informace na recepci. V jižních zemích 
CKTF nedoporučuje konzumaci vody přímo z vodovo-
du.  Ve  snaze  předejít  zdravotním  problémům  CKTF 
klientům doporučuje konzumovat vodu balenou. Upo-
zorňujeme  na  skutečnost,  že  chemické  složení  vody 
(např. obsah soli, minerálů, siřičitanů apod.)  je odlišné 
od složení vody v ČR. 

Bazény 
Hoteloví  hosté  mají  možnost  využívat  bazén,  je-li 
součástí  vybavení  hotelu.  U  některých  zařízení  je  též 
možné  využívat  bazén  jiného  hotelu,  v  případě,  že  je 
tato služba inzerována v katalogu. V tomto případě je 
vhodné, aby klienti využili též dalších služeb u bazénu, 
např. konzumace nápojů, lehkého občerstvení, zmrzli-
ny. V prostoru u bazénu, stejně tak v dalších hotelových 
prostorech,  není  dovolena  konzumace  vlastního  při-
neseného občerstvení. Ne všechny bazény mají čistící 
a  filtrační mechaniku,  z  tohoto  důvodu  se může  stát, 
že je bazén vyprázdněn a vyčištěn (obvykle při vyšších 
teplotách). V některých zařízeních je obvyklé, že je ba-
zén svým hostům k dispozici pouze v průběhu dne, ni-
koliv večer a v noci. Vnitřní hotelové bazény bývají ob-
vykle v provozu jen v zimním období (listopad – duben), 
není-li uvedeno jinak. Počet lehátek a slunečníků u ho-
telového bazénu, v zahradě nebo na pláži nemusí vždy 
odpovídat  počtu  hotelových  hostů. Venkovní  i  vnitřní 
bazény mohou procházet nezbytnými servisními pro-
hlídkami,  příp.  být  zejména  v  nízké  sezoně  uzavřeny 
nebo mimo provoz. Za tuto skutečnost nemá CK žád-
nou odpovědnost, stejně jako za otevírací dobu daných 
zařízení, která je plně v kompetenci provozovatele. 

Stravování 
Stravování  bývá  obvykle  přímo  úměrné  a  závislé  na 
výběru ubytovacího zařízení, kde je uvedeno,  jaký typ 
stravování je v ceně zájezdu zahrnut. Rozsah a kvalita 
stravování  závisí  na  třídě,  kategorii,  velikosti  (celko-
vém počtu pokojů v daném ubytovacím zařízení), jakož 
i  na  místních  tradicích  a  zvyklostech.  Naše  kancelář 
nemůže  ovlivnit  výběr  a  skladbu  jídel  v  jednotlivých 
stravovacích zařízeních, nemůže ani omezit případnou 
nabídku specialit místní kuchyně dané země. Také ne-
může ovlivnit případné opakování nabídky jídel (menu), 

především u déletrvajících pobytů, některé hotely mají 
pevně  stanovený  sedmidenní  rytmus.  Upozorňujeme 
též, že stravování formou bufetu a stravování s obslu-
hou  jsou  cenově  rovnocenné.  Z  provozních  důvodů 
může  hoteliér  (především  v  případě  nízkého  vytížení 
hotelu na začátku nebo na konci sezóny) uváděný způ-
sob  změnit,  v  takovém případě nevzniká  nárok  na fi-
nanční náhradu. Čerpání stravovacích služeb může být 
časově omezeno, včetně programu All  Inclusive. Časy 
čerpání jednotlivých služeb, pokud jsou uvedeny, jsou 
orientační, mohou se měnit v průběhu sezony. Stravu 
zmeškanou  z  osobních důvodů  či  z  důvodů pozdního 
příletu nebo časného odletu nelze nahradit. To se týká 
i  fakultativních výletů. V případě nečerpání stravovací 
služby z důvodu odjezdu z destinace nemají hotely po-
vinnost připravovat pro klienty balíčky, pokud tak není 
uvedeno v popisu ubytovací kapacity. Obsahem balíč-
ku  nejsou  tekutiny.  Obsah  balíčku  závisí  na  kategorii 
ubytovacího  zařízení  a místních  zvyklostech. Některé 
hotely  umožňují  hostům  výměnu  večeře  za  oběd,  je 
možné domluvit na místě dle možností hotelu. Nápoje 
u večeře nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, není-li to pří-
mo uvedeno v popisu ubytovací kapacity.

Vynášení jídla z restaurace je nepřípustné! Množ-
ství a výběr jídla 
Pokud si chcete během dovolené vybírat z opravdu ši-
roké nabídky jídel, doporučujeme **** a ***** hotely. 
Nabídka předkrmů, hlavních jídel i dezertů v nich bývá 
opravdu mimořádná. 

Stolování 
V hotelích středního a vyššího standardu je naprostou 
samozřejmostí  společenské  oblečení  během  stravo-
vání,  především  u  večeře.  U  mužů  –  dlouhé  kalhoty, 
u žen – sukně, kalhoty. Nápoje u večeří (není-li uvede-
no jinak) nejsou zahrnuty v ceně poukazu (neplatí pro 
stravování typu All Inclusive). 

Pláže 
V případě, že u popisu ubytovacích kapacit není uvede-
no, že jsou slunečníky a lehátka na pláži v ceně pouka-
zu, je nutno si je v případě zájmu pronajmout přímo na 
pláži za poplatek. Ten se často  liší podle atraktivnosti 
letoviska a také sezóny (cca 6–10€/den za set dvou le-
hátek a slunečníku). Počet lehátek a slunečníků na pláži 
nemusí vždy odpovídat počtu hostů. Kapacita  lehátek 
a slunečníků je omezena a plážový servis může být ze 
strany  provozovatele  v  průběhu  sezony  pozměněn. 
Větší pláže jsou též vybaveny sportovními možnostmi. 
Sprchy,  převlékárny  a  toalety  jsou  jen  na  některých 
plážích.  Doporučujeme  sledovat  vyvěšení  červené 
nebo  černé  vlajky,  které  varují  před  nepříznivým  po-
časím nebo jiným nebezpečím. Na plážích s oblázky či 
kameny doporučujeme plážovou obuv a také obuv do 
vody. Většina pláží je veřejně přístupných, je tedy tře-
ba počítat i s tím, že tam mohou přijít i místní, na naše 
poměry třeba hlučnější, obyvatelé. Přestože se snaží-
me v katalogu co nejpřesněji popisovat stav pláží, ne-
můžeme ovlivnit činnost moře. Někdy se může stát, že 
silné proudy písek odplaví, že bude odhaleno skalnaté 
podloží, či naopak vyplaveny řasy a podobně. Správci 
pláží se snaží udržovat  je v maximální možné čistotě, 
někdy ale nelze nánosům zcela zabránit. V některých 
oblastech v Řecku (především ostrov Zakynthos) a na 
Kypru  (např.  zátoka  Lara  Bay),  které  jsou  známy  vý-
skytem  želv  nebo  jiných  ohrožených  živočichů  chrá-
něných Mezinárodní unií pro ochranu přírody, je navíc 
nutno dodržovat přísná pravidla  spojená  s omezenou 
možností  údržby. Písečná pláž  ještě  automaticky  ne-
znamená, že písečné je i mořské dno. Mohou se v něm 
vyskytovat oblázky, kameny nebo kamenná plata. Řada 
pláží v našich destinacích byla oceněna modrou vlajkou 
EU. Údaje o vzdálenostech uvádí CK pouze orientační, 
mohou být měřeny vzdušnou čarou, zejména u rozsáh-
lých hotelových komplexů. 

Koupání bez plavek 
V  Řecku  nejsou  oficiální  nudistické  pláže.  Na  někte-
rých místech je koupání bez plavek tolerováno, prosím 
informujte se v CKTF. Nahota na veřejných místech se 
netoleruje. 

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

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

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

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

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

SLEVY V MÍSTĚ POBYTU 
Studentům,  učitelům  a  novinářům  doporučujeme  vy-
bavit se platným mezinárodním průkazem k uplatnění 
slev,  především  na  vstupy  do  historických  památek. 
Naopak  poskytování  slev  pro  seniory  je  velmi  spora-
dické a například na Kypru není nabízeno skoro vůbec. 

ZDRAVÍ A LÉKY 
Každý zákazník cestuje s vědomím zdravotního stavu. 
Ve  větších  letoviscích  obvykle  najdete dobře  zásobe-
nou  lékárnu  otevřenou  dlouho  do  noci. Medikamenty 
ovšem  bývají  dražší  než  u  nás,  proto  doporučujeme 
vzít  si  s  sebou  základní  léky  jako  například:  Paralen, 
Ibuprofen, Imudon, Imódium, Fenistil, Panthenol a po-
dobně. V případě onemocnění či zranění se obraťte na 
asistenční  službu,  jejíž  kontakt  je  uveden  na  průkazu 
pojištěného,  který  obdržíte  společně  s  ubytovacími 
poukazy  před  odletem,  pokud  jste  si  v  CKTF  sjedna-
li  pojištění.  POZOR: Vezměte  si  prosím  na  dovolenou 
i průkaz národní zdravotní pojišťovny (VZP, VoZP atd.) 
V případě, že asistenční služba nebude při  řešení po-
jistné události kontaktována, může Vám být odmítnu-
ta úhrada nákladů ze strany pojišťovny. U diabetiků je 
nezbytné absolvovat kontrolní vyšetření lékařem 2 až 
3 týdny před odjezdem. Velmi důležité je, aby lékař vy-
stavil stručnou zprávu o stavu a léčení diabetu v anglic-

kém jazyce. S sebou doporučujeme vzít dvojnásobnou 
zásobu léků a inzulínu. Pozor na dehydrataci, přehřátí 
a riziko hypoglykémie. Každý klient cestuje s vědomím 
svého zdravotního stavu, s vědomím úhrady nákladů za 
lékařské zákroky a léčení v zahraničí a s vědomím rizi-
ka zdravotních komplikací zejména v případě chronic-
kých nebo jiných onemocnění. Každý klient je povinen 
zajistit si doprovod a dohled další osoby, jestliže to vy-
žaduje jeho zdravotní stav. Klient je povinen v případě 
zdravotních  omezení  na  tuto  skutečnost CK písemně 
upozornit. 

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

DOVOLENÁ S DĚTMI 
S malými  dětmi  cestuje  čím  dál  více  rodin.  (POZOR: 
Jedna dospělá  osoba může  v  letadle  zdarma přepra-
vovat  pouze  jedno  dítě  do  2  let!)  Cestovní  kanceláře 
nemohou rodinám s malými dětmi něco zakazovat, ale 
snaží se poradit, případně nasměrovat do vhodnějších 
oblastí,  jako jsou zpravidla středomořské státy. Důvo-
dem  jsou  především  dobré  hygienické  podmínky.  Na 
cestách je velmi nutné respektovat nároky na pohodlí 
dítěte.  U  kojenců  obvykle  odpadají  problémy  s  pří-
pravou stravy, u starších je třeba dbát na pitný režim, 
uchovávání potravin a jejich ohřívání. Podstatná je také 
kvalitní, snadno dostupná zdravotní péče. Cestování by 
v útlém věku dítěte mělo být omezeno na několikaho-
dinové přejezdy nebo přelety. Necestujte s nemocnými 
dětmi, nebo s dětmi po očkování. Jak létat s malým dí-
tětem: volte let bez přestupů. Mějte u sebe kojeneckou 
stravu a plenky v dostatečném množství, protože nikdy 
nevíte, jaké zpoždění může letadlo nabrat. Během vzlé-
tání a přistávání by mělo dítě něco polykat nebo cucat 
(třeba  i gumovou hračku – důležité  je, aby se podpo-
rovala tvorba slin a dítě tak více polykalo). Jak chránit 
děti před sluncem: děti do dvanácti měsíců se nemají 
slunci vystavovat vůbec. Starší by se pak měly před pa-
prsky chránit mezi 11. a 15. hodinou. Dětskou pokožku 

je třeba mazat přípravkem s vysokým ochranným fak-
torem proti slunečnímu záření, označovaným jako SPF, 
který by měl mít hodnotu nejméně 50. Pokud  si  dítě 
bude  hrát  ve  vodě,  doporučuje  se  používat  přípravky 
odolávající  vodě.  I  u  nich  je  ale  nutné  aplikaci  pravi-
delně  opakovat.  Rozhodně  pokaždé,  když  dítě  vyleze 
z  vody. Dětská pokožka  je  tenčí,  a  tudíž  citlivější  než 
u dospělých. Při opalování proto vyžaduje zvláštní péči. 
Ta může spočívat  i  v  tom, že dítě nosí na pláži  tričko 
a čepici s širokým kšiltem. Samozřejmostí by mělo být 
důsledné dodržování pitného režimu. 

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

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
CKTF si vyhrazuje právo změny i tiskových chyb. Ani při 
nejlepší vůli není možné zaznamenat změny vzniklé po 
odeslání do tisku.

|  TRAVEL FAMILY ASISTENT ZA POUHÝCH 49 KČ
Ve spolupráci se společností Click2Claim, s.r.o.  
nabízíme unikátní příplatkovou asistenční službu k vašemu zájezdu či letence „Travel Family Asistent“.

Travel Asistent řeší případné 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.

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 FAMILY TRAVEL 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

DŮLEŽITÉ INFORMACE
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné smluvní podmínky prodeje, účas-
ti, rozsahu a kvality služeb zahrnutých do cen 
zájezdů cestovní kanceláře TRAVEL FAMILY 
s.r.o., IČ 17049415 (dále jen VOP). Následující 
VOP platí pro všechny zájezdy, pobyty, spojené 
služby cestovního ruchu a jiné služby cestovní-
ho ruchu pořádané cestovní kanceláří TRAVEL 
FAMILY s.r.o. (dále jen CKTF). Práva a povinnosti 
zákazníka a CKTF uvedené v těchto podmínkách 
v souvislosti se zájezdem se použijí přiměřeně 
i pro případy poskytování spojených služeb ces-
tovního ruchu. Nedílnou součástí těchto VOP je 
„Reklamační řád“ a potvrzení o pojištění záruky 
proti úpadku CKTF. Zákazník je povinen sezná-
mit se s informacemi, které CKTF k danému 
typu zájezdu poskytuje. Níže uvedené VOP jsou 
nedílnou součástí Smlouvy o zájezdu/cestovní 
službě mezi zákazníkem a CKTF. 
V případě, že zákazník za účelem financování 
části ceny zájezdu využil produktu Smartpůjč-
ka (jak je blíže definován v čl. III těchto VOP), 
upravují tyto VOP rovněž práva a povinnosti 
zákazníka a společnosti EC Financial Services, 
a.s., IČ: 24243744, která je poskytovatelem fi-
nancování.

I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
Smluvní  vztah  mezi  CKTF  a  zákazníkem  vzniká 
uzavřením Smlouvy o zájezdu/Služby cestovního 
ruchu  (dále  jen  Smlouva),  úhrady  zálohy  či  celé 
částky zákazníkem na účet CKTF a jejího potvrze-
ní ze strany CKTF. Zákazník obdrží návrh Smlouvy, 
který  po  vyplnění  předá nebo  zašle  elektronicky 
do CKTF a uhradí zálohu na účet CKTF do termí-
nu platnosti rezervace. Tímto okamžikem nabývá 
Smlouva platnosti i účinnosti a dále zákazník stvr-
zuje, že:
a)   se seznámil se Všeobecnými podmínkami pro-

deje, uznává je a souhlasí s nimi,
b)   mu  byl  předán  doklad  o  pojištění  pořadatele 

proti úpadku,
c)    mu byl předán příslušný formulář dle vyhlášky 

č. 122/2018 Sb., o vzorech formulářů pro jed-
notlivé  typy  zájezdů  a  spojených  cestovních 
služeb,

d)   mu byly poskytnuty obecné údaje o pasových 
a  vízových  požadavcích  pro  cestu  včetně  při-
bližných lhůt pro vyřízení víz, údaje o zdravot-
ních požadavcích státu určení,

e)   mu byl předán kontakt na místního zástupce 
pořadatele,

f)    je  oprávněn  smlouvu  uzavřít,  a  to  i  ve  pro-
spěch dalších cestujících osob; pokud zákazník 
uzavírá smlouvu ve prospěch osoby mladší 18 
let,  prohlašuje,  že  je  jejím  zákonným zástup-
cem, případně, že disponuje  jejím souhlasem, 
a  dále,  že  souhlasí  s  účastí  nezletilého  na 
všech částech zájezdu,

g)   a že se seznámil se všemi souvisejícími infor-
macemi, které CKTF k poskytovaným službám 
uvádí.

Předpokladem pro zajištění zájezdů nebo služeb 
„na  vyžádání“  je  uzavřená  smlouva  a  zaplacení 
zálohy v požadované výši. Možnost  zajištění po-
žadovaného ubytování podléhá potvrzení ze stra-
ny CKTF. CKTF je povinna zákazníkovi sdělit, zda 
došlo  k  potvrzení  požadovaného  ubytování  v  co 
nejkratším termínu. Smluvní strany tímto výslovně 
souhlasí s tím, že v případě nepotvrzení možnosti 
ubytování  ze  strany  hotelu  se  takováto  smlouva 
od počátku ruší.
V případě, že je část ceny zájezdu dle Smlouvy fi-
nancována prostřednictvím produktu Smartpůjčka, 
je stranou Smlouvy rovněž společnost EC Financial 
Services,  a.s.  (dále  jen  Poskytovatel  financování), 
a to v rozsahu práv a povinností týkající se Zápůjčky 
(jak je definována níže). 
Za Poskytovatele financování je při sjednávání Zá-
půjčky, Smlouvy, pokud  jde o práva a povinnosti 
Poskytovatele  financování,  a  při  právních  jedná-
ních  a  faktických  úkonech,  které  se  Zápůjčkou 
souvisí,  oprávněna  jednat  CKTF,  a  to  na  základě 
plné moci udělené  jí pro tyto účely Poskytovate-
lem financování. 
CKTF  poskytuje  své  služby  všem  zájemcům bez 
omezení, osoby mladší 15 let mohou užívat služeb 
v doprovodu osoby starší 18 let a osoby starší 15 
let a mladší  18  let s písemným souhlasem svého 
zákonného zástupce. Katalogy zájezdů jsou vydá-
vány ve velkém předstihu. CKTF si proto vyhrazu-
je právo oznámit před uzavřením Smlouvy změny 
údajů  a  konečných  cen  uvedených  v  katalogu 
zájezdů a www stránkách. V případě, kdy se údaje 
na Smlouvě a v katalogu / www stránkách odlišují, 
jsou  závaznými  údaje  uvedené  na  Smlouvě,  po-
tvrzené ze strany CKTF. CKTF si vyhrazuje právo 
měnit/upřesňovat  údaje  a  informace  v  průběhu 

platnosti katalogu a nabídek. 

II. CENOVÉ PODMÍNKY
Konečnou cenou zájezdu se rozumí cena, která je 
uvedena ve Smlouvě a kterou potvrdí CKTF. Ceny 
jsou cenami smluvními mezi CKTF na straně jedné 
a zákazníkem na straně druhé. Obsah cen je uve-
den u nabídky jednotlivých služeb. Ceny obsahují 
DPH. Cena zájezdu nezahrnuje cestovní pojištění 
a manipulační poplatek pro děti do 2 let. Zákazník 
bere  na  vědomí,  že  v  případě  sjednání  vlastního 
cestovního  pojištění  je  povinen  sám  a  na  svoje 
náklady řešit případnou pojistnou událost, a to dle 
podmínek a pokynů pojišťovny, u které má sjed-
nané cestovní pojištění. Cena zájezdu v některých 
zemích a destinacích nezahrnuje žádné pobytové 
taxy. Zákazník bere na vědomí, že v takových pří-
padech je povinen tyto taxy uhradit přímo v uby-
tovacím zařízení, přičemž o výši  jednotlivých tax 
bude předem informován. Pokud není v katalogu 
a/nebo  na webových  stránkách CKTF  stanoveno 
jinak, v ceně zájezdu je zahrnuta cena za dopravu, 
letištní  a  bezpečnostní  taxy  u  letecké  přepravy, 
palivový  poplatek,  emisní  a  kurzový  příplatek, 
ubytování  a  stravování  v  rozsahu  dle  smlouvy, 
transfery z letiště do ubytovacího zařízení a zpět 
na  letiště,  další  transfery  (je-li  uvedeno  u  spe-
cifikace  zájezdu),  asistence  delegáta  v  rozsahu 
BASIC. CKTF je oprávněna do 20. dne před reali-
zací  zájezdu  jednostranným úkonem zvýšit  cenu 
zájezdu, a to v případech, kdy po datu stanovení 
cen v katalogu nebo ve Smlouvě ke změně ceny za 
dopravu včetně cen pohonných hmot nebo plateb, 
spojených s dopravou, např. letištních, palivových, 
bezpečnostních a přístavních poplatků, které jsou 
zahrnuty  v  konečné  ceně  zájezdu,  nebo  kdy  do-
šlo ke změně směnného kurzu české koruny vůči 
EUR, USD, použitého pro stanovení konečné ceny 
zájezdu, a to o více než 10 %. 

Způsob výpočtu zvýšení ceny zájezdu:
a)  při  zvýšení  ceny za dopravu včetně pohonných 
hmot o částku, která odpovídá podílu, který při-
padne  na  jednoho  zákazníka,  když  se  celkové 
zvýšení ceny z tohoto důvodu dělí celkovým po-
čtem zákazníků tohoto zájezdu.

b)  při  zvýšení  daní,  poplatků nebo  jiných obdob-
ných peněžních plnění anebo úplat z cestovních 
služeb  poskytovaných  podle  smlouvy  třetími 
stranami, které se přímo podílejí na poskytnu-
tí zájezdu včetně plateb spojených s dopravou 
o částku odpovídající zvýšené platbě na osobu.

c)  při  zvýšení  směnného kurzu české koruny po-
užitého  pro  stanovení  ceny  zájezdu,  o  částku 
odpovídající procentní výši změny kurzu z ceny 
služeb zaplacených v cizí měně. Rozhodný den, 
kdy byla stanovena cena služeb, je uveden v ka-
talogu, ceníku nebo jiné formě nabídky zájezdů.

Takto  upravené  ceny  zájezdu  jsou  platné  dnem 
vyhlášení  úpravy  cen  a  vztahují  se  na  všechny 
služby, které zatím zákazník nečerpal a které jsou 
obsahem  konečné  ceny  sjednané  ve  Smlouvě. 
Písemné  oznámení  o  zvýšení  ceny  odešle  CKTF 
zákazníkovi  nejpozději  20  dnů  před  zahájením 
zájezdu.

Je-li CKTF nucena vnějšími okolnostmi zvýšit ko-
nečnou cenu zájezdu v jiných než výše uvedených 
případech,  nebo má-li  být  zvýšena  cena  zájezdu 
o více jak 8 %, navrhne zákazníkovi změnu Smlou-
vy.  Nesouhlasí-li  zákazník  se  změnou  Smlouvy, 
má právo od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 5 dnů od 
okamžiku,  kdy mu  byla  navržena  změna  Smlou-
vy. Neodstoupí-li  zákazník  od  Smlouvy  v  určené 
lhůtě  platí,  že  se  změnou  Smlouvy  souhlasí.  Při 
dodatečném  vyžadování  ubytovací  kapacity  na 
základě  požadavku  ze  strany  klientů,  může  být 
cena individuálně stanovena dodavatelem služeb 
a  s  blížícím  se  termínem pobytu může docházet 
k navýšení ceny oproti ceně katalogové (způsobe-
no vyčerpáním kapacity). Případné slevy či úpra-
vy snížení cen vyhlášené CKTF po datu uzavření 
Smlouvy mezi CKTF a zákazníkem, nezakládají 
zákazníkovi právo žádat dodatečné poskytnutí 
zlevněné ceny.

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY
CKTF má právo na zaplacení ceny služeb před je-
jich poskytnutím a zákazník má povinnost uhradit 
cenu zájezdu před jeho zahájením a cenu jednot-
livých  služeb  před  jejich  poskytnutím.  Zákazník 
je  povinen  uhradit  při  uzavření  Smlouvy  zálohu 
ve  výši  stanovené  v  platebních  předpisech;  mi-
nimálně  50  %  z  celkové  konečné  ceny  zájezdu 
(včetně  fakultativních  služeb),  případně  jinou 
částku  stanovenou  CKTF. V  případě,  že  konečná 
cena zájezdu uvedená ve Smlouvě obsahuje i po-

jištění,  je  v  záloze zahrnuta  i platba za pojištění. 
Doplatek celkové ceny zájezdu / služby,  je povi-
nen zákazník uhradit nejpozději 45 dnů před re-
alizací  a  zahájením  čerpání  služeb  dohodnutých 
ve  Smlouvě. V  případě  vzniku  smluvního  vztahu 
v době kratší než 45 dnů před realizací a zaháje-
ním  zájezdu/služby  je  zákazník  povinen  uhradit 
100 % celkové ceny. Při placení složenkou se ter-
mínem zaplacení rozumí termín, kdy CKTF obdrží 
fyzicky  finanční prostředky. Při placení  fakturou, 
platební  kartou  nebo  bezhotovostním  převodem 
se  termínem  zaplacení  rozumí  termín,  kdy  je  na 
účet CKTF připsána požadovaná částka. Při platbě 
zálohy či celkové částky za zájezd fakturou bude 
od zákazníka současně požadováno složení zálo-
hy. O tuto částku bude po zaplacení faktury snížen 
požadovaný  doplatek  do  celkové  ceny  zájezdu. 
Při  vzniku  přeplatku  bude  tento  rozdíl  obratem 
vrácen  zákazníkovi.  V  případě úhrady zájezdu 
v  termínu kratším než 14 dní před nástupem 
k  zahájení čerpání služeb je zákazník povinen 
tuto úhradu provést hotovostním vkladem na 
účet CKTF nebo hotově v kanceláři CKTF. V pří-
padě nedodržení termínu zaplacení ceny zájezdu 
zákazníkem má CKTF právo od Smlouvy odstoupit 
s tím, že zákazník je povinen uhradit odstupné dle 
článku  VII.  Bez  zaplacení  celkové  ceny  zájezdu 
v termínu uvedeném ve Smlouvě, nemá zákazník 
nárok účastnit se zájezdu a čerpat služby. Doklad 
pro ubytování a čerpání dalších služeb (Voucher) 
bude  zásadně  zákazníkovi  předán  až  po  100  % 
úhradě celkové ceny zájezdu. Odstoupí-li zákazník 
(fyzická osoba) dle shora uvedeného od Smlouvy, 
na které zákazník (fyzická osoba) obdržel příspě-
vek od zaměstnavatele a zaměstnavatel uhradil fi-
nanční částku na účet CKTF, vrátí CKTF příslušnou 
částku zaměstnavateli po odečtení odstupného.

Voucher TRAVEL FAMILY
Voucher  TRAVEL  FAMILY  pro  nákup  zájezdu  / 
služby cestovního ruchu se řídí podmínkami, kte-
ré  jsou  na  něm  uvedené.  V  případě,  že  nedojde 
k  uplatnění  voucheru  do  doby  jeho  platnosti  ze 
strany zákazníka, je možné jeho platnost prodlou-
žit  nebo  hodnotu  voucheru  odpovídající  zapla-
cené částce zákazníkem do 60 dnů, po ukončení 
platnosti,  vrátit  (týká  se  pouze  voucherů,  kde  je 
možnost  finančního plnění v hotovosti). Hodnota 
voucheru je krytá pojištěním proti úpadku CK, a to 
do  výše  částky  zaplacené  zákazníkem. Vouchery 
lze uplatnit na nákup dovolené z aktuální nabídky 
CKTF. 

Financování zájezdu prostřednictvím produktu 
Smartpůjčka:
Produkt Smartpůjčka může být sjednán pouze 
u  smluv uzavíraných zákazníkem starším 18 
let. V  případě,  že  cena  zájezdu  překročí  částku 
1.000  EUR  nebo  ekvivalentu  této  částky  v  jiné 
měně[, musí zákazník v případě on-line sjednává-
ní smlouvy CKTF zaslat kopii občanského průkazu 
a  dalšího  dokladu  totožnosti  (cestovního  pasu, 
řidičského průkazu či jiného dokladu přijatelného 
pro CKTF) a zároveň uhradit část kupní ceny, která 
je hrazena zákazníkem při uzavření Smlouvy bez-
hotovostním převodem na Účet CKTF (jak je defi-
nován níže) z účtu zákazníka vedeného u úvěrové 
instituce nebo u zahraniční úvěrové instituce pů-
sobící na území České republiky nebo jiného státu 
Evropského hospodářského prostoru nebo] musí 
uzavřít smlouvu na pobočce CKTF.

V případě, že bylo ve Smlouvě o zájezdu ujednáno, 
že část ceny zájezdu bude financována prostřed-
nictvím  zápůjčky  poskytnuté  společností  Posky-
tovatelem  financování,  kterým  je  společnost  EC 
Financial Services, a.s., IČO: 24243744, se sídlem 
Koněvova 2660/141, Žižkov,  130 00 Praha 3, za-
psaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, sp. zn. B. 18353 uhradí zákazník 
část ceny zájezdu určenou ve Smlouvě o zájezdu 
při  podpisu  Smlouvy  na  pobočce  CKTF  a  zbylá 
část  zájezdu  bude  uhrazena  CKTF  za  zákazníka 
Poskytovatelem financování na základě ujednání 
o  zá-půjčce  mezi  zákazníkem  jako  zapůjčitelem 
a  Poskytovatelem  financování  jako  vydlužite-
lem,  které  je  součástí Smlouvy  (dále  jen Zápůjč-
ka).  Část  ceny  zájezdu  hrazená  prostřednictvím 
Zápůjčky,  jak  je  tato  částka  specifikovaná  ve 
Smlouvě o zájezdu (dále  jen Částka zápůjčky) se 
v  takovém  případě  pro  účely  Smlouvy  považuje 
za  uhrazenou  v  okamžiku,  kdy  zákazník  uzavře 
Smlouvu.  Finanční  prostředky  odpovídající  Část-
ce  zápůjčky  následně  CKTF  uhradí  Poskytovatel 
financování CKTF za podmínek a ve  lhůtách sta-
novených ve smlouvě o spolupráci uzavřené mezi 
Poskytovatelem financování a CKTF. 
Zápůjčka je sjednávána jako bezúročná a pro zá-

kazníka není spojena s jakýmikoli poplatky za po-
skytnutí Zápůjčky ani s žádnými jinými obdobný-
mi platbami. Nárok Poskytovatele financování na 
úhradu smluvní pokuty a dalších plnění v případě 
prodlení  zákazníka  s  vrácením  Částky  zápůjčky 
ke Dni splatnosti  (jak  je definován níže) tím není 
dotčeno. 

Zákazník  se  prostřednictvím  Smlouvy  zavázal 
vrátit Poskytovateli financování Zápůjčku, a to ke 
dni  splatnosti uvedenému ve Smlouvě o zájezdu 
(dále  jen Den splatnosti) a některým ze způsobů 
uvedených v následující větě dle volby zákazníka. 
Zákazník tak ke Dni splatnosti uhradí částku odpo-
vídající Částce zápůjčky některým z následujících 
způsobů: (i) v hotovosti na pobočce CKTF nebo (ii) 
bezhotovostně převodem na bankovní účet CKTF 
uvedený  ve  Smlouvě  o  zájezdu  (dále  jen  Účet 
CKTF).  V  případě  úhrady  Částky  zápůjčky  pro-
střednictvím  bezhotovostního  převodu  na  Účet 
CKTF se Částka zápůjčky považuje za uhrazenou 
v okamžiku, kdy bude odpovídající platba připsána 
na  Účet  CKTF.  Zákazník  v  případě  bezhotovost-
ního  převodu  uvede  jako  variabilní  symbol  číslo 
Smlouvy.  Okamžikem  úhrady  Částky  zápůjčky 
k  rukám  CKTF  ze  strany  zákazníka  se  Zápůjčka 
považuje ve vztahu k Poskytovateli financování za 
uhrazenou. Zákazník je oprávněn splatit Zápůjčku 
kdykoli  i přede dnem splatnosti, a  to za stejných 
podmínek,  jako by Zápůjčku  vracel  ke Dni  splat-
nosti. 

V  případě,  že  zákazníkovi  vznikne  po  uzavření 
Smlouvy právo na následné snížení ceny zájezdu 
(dle čl. II těchto VOP), použije CKTF částku, o kte-
rou byla původně sjednaná cena zájezdu snížena, 
k úhradě části Zápůjčky v odpovídající výši, leda-
že Zákazník již Částku Zápůjčky v plné výši vrátil 
Poskytovateli financování. Zákazník je tedy v pří-
padě snížení kupní ceny povinen v Den splatnosti 
uhradit Poskytovateli financování prostřednictvím 
CKTF Částku Zápůjčky sníženou o částku, o kterou 
byla cena zájezdu snížena. V případě, že Zákazník 
vrátí  Částku  zápůjčky  v  plné  výši  před  tím,  než 
bude  ze  strany CKTF  informován  o  snížení  ceny 
zájezdu, bude mu rozdíl spočívající ve snížení ceny 
zájezdu vrácen ze strany CKTF. 

Zákazník bere na vědomí, že prostřednictvím Zá-
půjčky  je  financována  pouze  část  ceny  zájezdu 
odpovídající Částce Zápůjčky. Poskytovatel finan-
cování není na základě Smlouvy povinen uhradit 
za zákazníka CKTF žádné jiné plnění. Pokud tedy 
dojde po uzavření Smlouvy k navýšení ceny zájez-
du (za podmínek uvedených v čl. II této Smlouvy) 
a  zároveň  nebude  Smlouva  dohodou  smluvních 
stran změněna tak, že Částka Zápůjčky bude na-
výšena  o  částku  odpovídající  navýšení  ceny  zá-
jezdu, je zákazník povinen navýšení ceny zájezdu 
uhradit CKTF z vlastních zdrojů.

Nevymahatelnost,  neplatnost  nebo  zdánlivost 
jakéhokoli  ustanovení  Smlouvy,  nemá  vliv  na 
platnost  a  vymahatelnost  ujednání  o  Zápůjčce 
obsažením ve Smlouvě o  zájezdu,  ledaže by dů-
vod  nevymahatelnosti,  neplatnosti  či  zdánlivosti 
Smlouvy spočíval v ujednání o Zápůjčce. 

V  případě,  že  zákazník  nebo  CKTF  odstoupí  od 
Smlouvy, případně Smlouvu ukončí  jiným způso-
bem, zůstává ujednání o Zápůjčce (včetně souvi-
sejících  ujednání  obsažených  v  těchto  Všeobec-
ných podmínkách prodeje) platné a účinné, ledaže 
by se důvod pro odstoupení od Smlouvy vztahoval 
i na ujednání o Zápůjčce. Úhrada Částky zápůjčky 
bude v  takovém případě provedena následujícím 
způsobem:  (i)  částka,  která  odpovídá  části  ceny 
zájezdu, kterou je CKTF povinna v důsledku ukon-
čení Smlouvy vrátit zákazníkovi, tj. částku odpoví-
dající ceně zájezdu po odečtení případného stor-
nopoplatku či jiného plnění, na které má CKTF dle 
Smlouvy  (včetně  těchto  Všeobecných  podmínek 
prodeje)  či  právních  předpisů  nárok,  bude  CKTF 
použita k úhradě odpovídající části Částky zápůjč-
ky Poskytovateli financování, s tím, že v případě, 
že měl zákazník sjednáno pojištění storna zájez-
du dle čl.  IX této Smlouvy, CKTF použije pojistné 
plnění  stejným způsobem  jako  částku,  kterou by 
byla povinna zákazníkovi vrátit v případě ukonče-
ní Smlouvy, a (ii) v případě, že částka dle bodu (i) 
nestačí k úhradě celé Částky zápůjčky,  je zákaz-
ník povinen zbylou část Částky zápůjčky uhradit 
Poskytovateli financování nejpozději do 10 (dese-
ti) dní ode dne, kdy byla Smlouva ukončena, a to 
stejným způsobem jako úhradu Částky zápůjčky. 

V  případě,  že  se  zákazník  dostane  do  prodlení 
s vrácením Zápůjčky, má Poskytovatel financování 
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právo na úhradu smluvní pokuty ve výši a za pod-
mínek  stanovených  ve  Smlouvě  o  zájezdu  (dále 
jen  Smluvní  pokuta).  Smluvní  pokuta  je  splatná 
v den následující po prvním dni prodlení a zákaz-
ník  je  povinen  provést  její  úhradu  stejným  způ-
sobem jako úhradu Částky zápůjčky. Zaplacením 
Smluvní pokuty podle této Smlouvy není dotčeno 
právo Poskytovatele financování na náhradu účel-
ně vynaložených nákladů a náhradu škody, která 
Poskytovateli  financování  vznikla  v  souvislosti 
s prodlením zákazníka, a úroky z prodlení ve výši 
stanovené právními předpisy. 

Strany tímto výslovně uvádějí, že včasné nevyko-
nání jakéhokoliv práva Poskytovatele financování 
vyplývajícího  z  této  Smlouvy  není  prominutím 
jakéhokoli dluhu ze strany Poskytovatele financo-
vání. Vydá-li Poskytovatel financování zákazníkovi 
kvitanci,  aniž  by  zákazník  dluh  splnil,  nedochází 
k  prominutí  tohoto  dluhu.  Vydá-li  Poskytovatel 
financování zákazníkovi kvitanci na jistinu dlužné 
pohledávky, neuplatní se domněnka podle § 1949 
odst. 1 třetí věta OZ, že bylo vyrovnáno také příslu-
šenství pohledávky. 
Ujednání o Zápůjčce se řídí právním řádem České 
republiky. 

Zákazník bere na  vědomí,  že  s  ohledem na bez-
úplatný  charakter  půjčky  a  výjimku  stanovenou 
v § 5 odst. 3 zákona č. 257/2016 Sb., zákon o spo-
třebitelském úvěru (dále jen zákon o spotřebitel-
ském  úvěru)  se  na  zápůjčku  ustanovení  zákona 
o spotřebitelském úvěru vztahují jen v omezeném 
rozsahu.  Poskytovatel  financování  tak  zejména 
není  povinen  posuzovat  úvěruschopnost  zákaz-
níka a poskytovat zákazníkovi předsmluvní  infor-
mace.
Orgánem  dohledu  nad  činností  Poskytovatele, 
která  je  předmětem  této  Smlouvy,  je  Česká  ob-
chodní  inspekce,  Štěpánská  15,  120  00  Praha  2, 
Web: www.coi.cz. 
Zákazník  má  právo  obrátit  se  v  případě  sporů 
z ujednání o Zápůjčce na Finančního arbitra České 
republiky, a to písemně na adrese Legerova 69, 110 
00 Praha 1 či prostřednictvím internetové stránky 
na adrese www.finarbitr.cz.

IV. SLEVY
Slevy  se  poskytují  ze  základní  ceny  za  pobyt 
(neposkytují  se  z  fakultativních  /  příplatkových 
služeb – letecké a autobusové dopravy, ze služeb 
zakoupených navíc, jako např. z doplatku za stra-
vování apod.). Veškeré slevy mohou být uplatně-
ny pouze při rezervaci pobytu před uzavřením 
Smlouvy a nemohou být nárokovány dodatečně 
po uzavření Smlouvy. U slev, kdy je nutné doložit 
průkaz člena či zaměstnance, je nutné tento prů-
kaz předložit také před uzavřením Smlouvy. Slevy 
dětem na  přistýlkách  jsou  poskytovány  dle  věku 
dětí v pořadí od nejstaršího po nejmladší a součas-
ně děti nemohou být umístěny na základní  lůžka 
v pokoji,  pokud  tato  lůžka  lze obsadit dospělými 
osobami.  Podmínky  poskytování  slev  pro  děti 
jsou uváděny u jednotlivých ubytovacích kapacit. 
Rozhodující pro uplatnění  těchto  slev  je dosaže-
ný  věk  dítěte  a  počet  dospělých  osob  ubytova-
ných  společně  s dítětem v pokoji  (osob platících 
plnou cenu). V případě, kdy dítě dosáhne věkové 
hranice  pro  poskytnutí  slevy  v  průběhu  zájezdu, 
bude cena účtována, jako by této hranice dosáhlo 
již před počátkem zájezdu. Na slevy pro 2 a více 
dětí ubytovaných společně s 1 dospělým, případně 
slevy pro děti ubytované v samostatném pokoji se 
informujte v CKTF. Je-li u objektu uvedena rodin-
ná cena, platí vždy pouze pro 4 osoby v uvedeném 
počtu a typu pokojů. Na tuto rodinnou cenu se ne-
poskytují již žádné další slevy. 

Podmínky získání EXTRA SLEVY: Sleva lze kombi-
novat se slevou First Minute. Sleva bude přiznána 
pouze v případě,  že půjde o druhý zájezd  stejné 
nebo nižší  hodnoty  realizovaný ve  stejném  roce. 
Extra slevu nelze kumulovat s žádnou jinou slevou 
či s nabídkami Last minute. 

V. ZMĚNY SLUŽEB, ZMĚNY PROGRAMU,  
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O  ZÁJEZDU 
A ZRUŠENÍ ZÁJEZDU
CKTF může  změnit  podmínky  zájezdu,  pokud  se 
jedná  o  nevýznamnou  změnu,  o  které  zákazníka 
informuje  v  textové  podobě.  Nutí-li  vnější  okol-
nosti CKTF podstatně změnit některou z hlavních 
náležitostí zájezdu (náležitosti uvedené v § 2527 
občanského  zákoníku)  nebo  nemůže-li  splnit 
zvláštní požadavky zákazníka, které přijala, navrh-
ne zákazníkovi změnu smlouvy, kterou může zá-
kazník přijmout nebo může od smlouvy odstoupit, 
aniž by musel hradit odstupné. Lhůta pro odstou-
pení nesmí být kratší než pět dnů a musí skončit 
před  zahájením  zájezdu.  CKTF  spolu  s  návrhem 
na změnu smlouvy předloží zákazníkovi v textové 
podobě  informace dle §2531 odst. 3 občanského 
zákoníku.

CKTF je oprávněna odstoupit od smlouvy, pokud:
a)  počet osob přihlášených na zájezd je nižší než 
nejnižší  počet  určený  ve  smlouvě  a  pořadatel 
oznámil  zákazníkovi  zrušení  zájezdu  ve  lhůtě 
určené ve smlouvě, která nesmí být kratší než:

  I.)  dvacet dní před zahájením zájezdu v případě 
cest trvajících déle než šest dní,

  II.)  sedm dní před zahájením zájezdu v případě 
cest trvajících dva až šest dní,

  III.)  čtyřicet osm hodin před zahájením zájezdu 
v případě cest trvajících méně než dva dny, 
nebo

b)  mu v plnění závazku brání nevyhnutelné a mi-
mořádné  okolnosti  a  zrušení  zájezdu  oznámil 
zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před 
zahájením zájezdu.

Pokud nastanou závažné okolnosti (vyplývající i ze 
změn způsobené dodavatelem), které CKTF brání 
poskytnout služby podle sjednaných cen a podmí-
nek Smlouvy nebo závažné okolnosti mající cha-
rakter vyšší moci, je CKTF oprávněna odstoupit od 
Smlouvy a zájezd kdykoliv zrušit. Pokud nastanou 
okolnosti, které CKTF brání dodržet program po-
dle sjednaných podmínek Smlouvy a má možnost 
nebo byla nucena provést  jejich změnu,  je CKTF 
povinna  takovéto  změny  sdělit  zákazníkovi  bez 
zbytečného  odkladu.  Zákazník  má  právo  v  pří-
padě neakceptace  změn Smlouvy na odstoupení 
od Smlouvy. V tomto případě a v případě zrušení 
zájezdu z důvodu vyšší moci má právo na vrácení 
zaplacené ceny nebo zálohy, případně na převod 
zaplacené  částky  na  úhradu  ceny  náhradního 
plnění,  bez  jakéhokoli  odstupného.  Bezplatné 
odstoupení zákazníka od smlouvy je možné pou-
ze  v  případech,  pokud Ministerstvo  zahraničních 
věcí nedoporučí občanům cestu do místa pobytu 
a současně v místě pobytu budou přijata speciální 
opatření ze strany místních orgánů, které mají vý-
znamný dopad na poskytování zájezdu.

Pořadatel  v  těchto  případech  vrátí  zákazníkovi 
veškeré uhrazené platby za zájezd, nevzniká mu 
však vůči zákazníkovi povinnost k náhradě škody. 
Pokud zákazník neodstoupí od Smlouvy ve  lhůtě 
5 dnů od doručení návrhu změn Smlouvy, má se 
za to, že s její změnou souhlasí. CKTF je oprávně-
na zrušit zájezd nejpozději 21 dní před zahájením 
zájezdu,  jestliže  nebylo  dosaženo  minimálního 
počtu zákazníků u zájezdů s dopravou organizo-
vanou CKTF, a to: 
a)  35 osob platících plnou katalogovou cenu pře-
pravy u autobusu do 48 míst,

b)  45 osob platících plnou katalogovou cenu pře-
pravy u autobusu do 60 míst,

c)  50 osob platících plnou katalogovou cenu letec-
ké dopravy u letadla do 78 míst,

d)  100 osob platících plnou katalogovou cenu  le-
tecké dopravy u letadla nad 132 míst.

U ostatních zájezdů si CKTF vyhrazuje právo zrušit 
zájezd, pokud nebylo dosaženo minimálního počtu 
účastníků uvedeného v katalogu / www stránkách. 
O  zrušení  zájezdu  je  CKTF  povinna  informovat 
zákazníka  písemně  nejpozději  21  dnů  před  zahá-
jením zájezdu nebo čerpáním zaplacených služeb. 
V  tomto  případě  má  zákazník  právo  na  vrácení 
celé částky bez dalších náhrad. CKTF si vyhrazuje 
právo na změnu data, hodiny příjezdu a odjezdu, 
nástupního místa, a to v případě nedosažení mini-
málního počtu  10 účastníků z daného nástupního 
místa  (ve  výjimečných  případech  i  několik  hodin 
před  plánovaným odjezdem). V  tomto  přebírá  na 
sebe  CKTF  náklady  na  autobusovou  či  vlakovou 
jízdenku  2.  třídy  do  nového  nejbližšího možného 
místa nástupu či výstupu, které CKTF zákazníkovi 
oznámí obratem při vzniku této změny. V případě, 
že  klient  chce  do  náhradního  nástupního  místa 
využít  vlastní  osobní  automobil,  pak  má  nárok 
na  proplacení  pohonných  hmot  pouze  do  výše 
hodnoty vlakových jízdenek 2. třídy. Dále si CKTF 
vyhrazuje  právo  na  změnu  nástupního/výstup-
ního  místa,  odletového/příletového  místa,  trasy 
a věcného i časového programu z důvodu zásahu 
vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů, 
jež mají přímý  i nepřímý dopad na kalkulaci ceny 
zájezdu, nebo z důvodu mimořádných či neodvra-
titelných  okolností,  které  CKTF  nemohla  ovlivnit. 
Za neodvratitelnou událost, tzv. vyšší moc, se po-
važují např. stávky, nepříznivé počasí, válečný stav, 
lokální války, povstání, politická nestabilita vedoucí 
k ohrožení zdraví a života klientů, vzpoury, vojen-
ský převrat vedoucí k všeobecnému chaosu, tero-
ristické útoky, důsledky migrační politiky, exploze, 
zničující  přírodní  katastrofy  typu  zemětřesení, 
výbuchu sopky, požárů, záplav, povodní, tsunami, 
orkánů,  silných  vichřic,  tornád  či  bouří,  epidemie 
nemocí  ohrožujících  zdraví  a  životy  klientů,  ne-
předvídatelné  technické  problémy  letadel  apod. 
Události tzv. vyšší moci nemohou být předmětem 
reklamace za účelem finanční kompenzace. V pří-
padě vzniku událostí z důvodu tzv. vyšší moci po-
hlíží CK na tyto situace jako na nouzový stav, kdy 
je CK oprávněna před nástupem klienta na zájezd 

bez jakéhokoli dodržení lhůty odstoupit s okamži-
tou platností od smlouvy nebo vypovědět smlouvu. 
CK má  právo  na  úhradu  zajištěných  služeb.  Nej-
vyšší  prioritou  je  ochrana  zdraví  a  života  klientů, 
v  případě  přerušení  zájezdu  z  důvodu  tzv.  vyšší 
moci budou klienti dopraveni do ČR. V případě ne-
poskytnutí služeb z důvodu tzv. vyšší moci, nemá 
klient nárok na slevu z ceny zájezdu ani na odstou-
pení od Smlouvy. Eventuální další výdaje spojené 
se zásahem vyšší moci, nebudou ze strany CK pro-
placeny. CKTF nepřebírá ve shora uvedených pří-
padech odpovědnost za důsledky a škody plynoucí 
ze změny programu a ceny zájezdu. CKTF rovněž 
nepřebírá  odpovědnost  za  zrušení  zájezdu  a  za 
změny programu zájezdu, trasy a služeb z důvodu 
zásahu  vyšší  moci.  V  tomto  případě  může  CKTF 
zajistit jen služby v souladu se svými možnostmi.

Za  podstatnou  změnu  zájezdu  není  považována 
změna  letového  řádu,  změna  odletového/příle-
tového  místa,  trasy  a  věcného  i  časového  har-
monogramu, či posunu  letu. CKTF neodpovídá za 
případné posuny letů/zpoždění či přesunutí letu a 
upozorňuje  na možnost  jejich  vzniku.  CKTF  upo-
zorňuje, že v případě posunu letu či změny letové-
ho řádu nevzniká cestujícímu právo na odstoupení 
od smlouvy a na náhradu  jakékoliv škody s  tímto 
spojené. 

VI. ZMĚNA SMLOUVY O ZÁJEZDU ZE STRANY 
ZÁKAZNÍKA
1. Změna termínu zájezdu / místa zájezdu / typu 
ubytování / druhu dopravy ve Smlouvě na základě 
písemného  požadavku  zákazníka  bude  ze  strany 
CKTF  provedena,  pokud  CKTF  může  dle  svých 
možností požadovanou změnu zajistit. Požadavky 
zákazníka  na  změnu  Smlouvy  jsou  platné  až  po 
písemném potvrzení CKTF. Za každou jednotlivou 
změnu ve Smlouvě ze strany zákazníka je zákaz-
ník povinen uhradit manipulační poplatek ve výši 
500 Kč/os., pokud je změna provedena v době 30 
a více dní před zahájením čerpání  služeb. Pokud 
je změna termínu zájezdu / místa zájezdu / typu 
ubytování  /  druhu  dopravy  provedena  ze  strany 
zákazníka v době 29 a méně dní před zahájením 
čerpání služeb, je tato změna považována za od-
stoupení od smlouvy ze strany zákazníka dle bodu 
VII. s povinností hradit odstupné. Při určení počtu 
dnů při změně se do stanoveného počtu dnů za-
počítává i den, kdy došlo k doručení oznámení do 
CKTF o změně. Do počtu dnů se nezapočítává den, 
ve kterém má být poskytnuta první služba (odlet, 
odjezd či nástup na zájezd, pobyt).

2. Změnu adresy, osobních údajů, změnu zákaz-
níka  (náhradník),  který  se  místo  něho  zájezdu 
zúčastní,  musí  Zákazník  písemně  oznámit  CKTF. 
Dnem prokázaného doručení  oznámení do CKTF 
v  níže  uvedené  lhůtě  se  osoba  v  něm  uvedená 
stává zákazníkem. Oznámení musí obsahovat pro-
hlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou 
Smlouvou a splňuje veškeré podmínky stanovené 
pro poskytnutí zájezdu. Za změnu osoby zákazní-
ka ve Smlouvě provedenou 3 a více dní před zahá-
jením čerpání služeb je zákazník povinen zaplatit 
manipulační poplatek 500 Kč za každou překniho-
vanou osobu včetně dětí. Pokud  je změna osoby 
zákazníka ve Smlouvě provedena v době 2 a méně 
dní před zahájením čerpání služeb, je tato změna 
považována za odstoupení od smlouvy ze strany 
zákazníka dle bodu VII. s povinností hradit odstup-
né. Za změnu  jména a  jiných osobních údajů vč. 
adresy  zákazníka  ve  Smlouvě  provedenou  před 
zahájením  čerpání  služeb  je  zákazník  povinen 
zaplatit manipulační poplatek 500 Kč za každou 
provedenou změnu. Při určení počtu dnů při změ-
ně se do stanoveného počtu dnů započítává i den, 
kdy došlo k doručení oznámení do CKTF o změně. 
Do počtu dnů se nezapočítává den, ve kterém má 
být poskytnuta první služba (odlet, odjezd či ná-
stup na zájezd, pobyt). Dojde-li  ke změně osoby 
či termínu ve Smlouvě, kde byla čerpána sleva za 
včasný nákup,  nebude nové osobě původní  výše 
slevy  přiznána.  Konečná  cena  bude  stanovena 
stanovena  dle  platného  ceníku.  Původní  a  nový 
zákazník společně a nerozdílně odpovídají za za-
placení  ceny  zájezdu  a  nákladů CKTF,  spojených 
s provedením změny.

3. Změna počtu osob na Smlouvě
a)  Provede-li  storno  1  osoba  ve  dvoulůžkovém 
nebo  více  lůžkovém pokoji,  dochází  ke  změně 
smlouvy  a  současně  ke  změně  celkové  ceny, 
kdy  je  povinna  zaplatit  zbývající  osoba/osoby 
příplatek  za  jednolůžkový  pokoj  nebo  doplatit 
neobsazená  lůžka.  Pokud  tento  příplatek  ne-
bude  uhrazen,  tyto  osoby  nesplňují  podmínky 
pro vystavení ubytovacího poukazu – Voucheru 
a nemohou  jí být poskytnuty služby ze  strany 
CKTF. 

b)  V případě,  že  zákazník  zakoupí  celý apartmán 
a  jedna  nebo  více  osob  v  apartmánu  provede 
storno,  jsou  zbývající  osoby  ve  Smlouvě  po-
vinny  doplatit  ve  stanoveném  termínu  rozdíl 

do původní ceny apartmánu. Pokud tak zákaz-
ník  neučiní, má CKTF právo  na  odstoupení  od 
Smlouvy  pro  porušení  povinností  ze  Smlouvy 
zákazníkem s tím, že mu vznikne nárok na od-
stupné uvedené v článku VII. 

4. Bezplatná  změna Smlouvy  je možná do 31. 3. 
2021. Nová smlouva musí být z dostupné nabíd-
ky a v minimální stejné ceně za dospělou osobu, 
jako  byla  cena  za  dospělou  osobu  u  původního 
zájezdu,  při  zachování  počtu  cestujících,  délky 
zájezdu, kategorie hotelu, typu ubytování a rozsa-
hu stravování. Změnu  lze provést pouze za ceny 
a při zachování podmínek platných ke dni uzavření 
nové smlouvy. CKTF si vyhrazuje právo naúčtovat 
klientovi vícenáklady vzniklé v souvislosti se změ-
nou Smlouvy.

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY 
ZÁKAZNÍKA
Zákazník  má  právo  před  zahájením  zájezdu  od-
stoupit  od  uzavřené  Smlouvy  s  CKTF  (stornovat 
zájezd). Toto odstoupení je povinen učinit zákaz-
ník písemně, přičemž storno účasti na zájezdu je 
CKTF  akceptováno  v  případě,  že  je  podepsáno 
zákazníkem, který svou účast na zájezdu stornu-
je nebo je jejím oprávněným zástupcem. Smluvní 
vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je 
písemné  odstoupení  (storno  Smlouvy)  doručeno 
do CKTF. V  tomto  případě má CKTF  právo  účto-
vat odstupné ve výši skutečně vzniklých nákladů 
spojených  se  zrušením  zájezdu,  nejméně  však 
odstupné viz bod a)-g). Poplatky za překnihová-
ní  a  komplexní  cestovní  pojištění  (viz  článek VI.) 
nejsou  zahrnovány  do  ceny  zájezdu  při  výpočtu 
odstupného. Odstupné  hradí  zákazník  a  je  účto-
váno  ze  strany  CKTF  ihned.  Částka  za  sjednané 
pojištění  se  klientovi  nevrací.  CKTF  má  právo 
odečíst odstupné od složené celé nebo částečné 
zálohové platby. Pokud odstupné bude vyšší než 
úhrada  zálohy  zákazníkem,  je  zákazník  povinen 
uhradit  tento  rozdíl  do  14  dnů  od  provedeného 
doúčtování. Při odstoupení od Smlouvy je zákaz-
ník povinen vrátit všechny ceniny (voucher), jinak 
mu CKTF po odečtení příslušného stornopoplatku 
není povinna vrátit zbytek uhrazené částky až do 
doby prokazatelného nezneužití těchto cenin. Po 
odečtení  odstupného  a  vrácení  cenin  ze  strany 
zákazníka  do  CKTF  obdrží  zákazník  zpět  zbytek 
ze  zaplacené  částky. Výše  odstupného  závisí  na 
době  a  skutečně  vzniklých  nákladech,  kdy  CKTF 
obdržela požadavek zákazníka na odstoupení od 
Smlouvy, a to:
a)  45 a více dní před zahájením zájezdu/cestovní 
služby skutečně vzniklé náklady, nejméně však 
10 %, minimálně 1 000 Kč/za každou osobu ve 
smlouvě

b)  od 44. dne do 31. dne před zahájením zájezdu/
cestovní služby skutečně vzniklé náklady, nej-
méně však 30 % z  celkové ceny zájezdu/ces-
tovní služby/osoba

c)  od 30. do 16. dne před zahájením zájezdu/ces-
tovní služby skutečně vzniklé náklady, nejméně 
však  50  %  z  celkové  ceny  zájezdu/cestovní 
služby/osoba

d)  od 15. dne do 8. dne před zahájením zájezdu/
cestovní služby skutečně vzniklé náklady, nej-
méně  však  75 % z  celkové  ceny  zájezdu/ces-
tovní služby/osoba

e)  méně než  7  dnů před  zahájením zájezdu/ces-
tovní služby skutečně vzniklé náklady, nejméně 
však  100  %  z  celkové  ceny  zájezdu/cestovní 
služby/osoba

f)   V  případě  odstoupení  zákazníka  od  uzavřené 
Smlouvy,  která  zahrnuje  leteckou dopravu, má 
CKTF  právo  účtovat  odstupné  ve  výši  100  % 
z ceny  letecké dopravy (letenky, transferu, pří-
slušných tax). Z ostatních služeb uvedených ve 
Smlouvě má CKTF právo účtovat odstupné dle 
Všeobecných obchodních podmínek.

g)  Na vybrané ubytovací zařízení se vztahují indi-
viduální stornopodmínky dané hoteliérem a ne-
jsou  v  souladu  s  výše  uvedeným  odstupným. 
Tyto  informace  jsou uvedeny v popisných tex-
tech u daných kapacit v katalozích CKTF nebo 
na www stránkách.

Při  určení  počtu  dnů pro  výpočet  odstupného  se 
do  stanoveného počtu  dnů  započítává  i  den,  kdy 
došlo k doručení oznámení do CKTF o odstoupení 
od  Smlouvy.  Do  počtu  dnů  se  nezapočítává  den, 
ve kterém má být poskytnuta první služba (odlet, 
odjezd či nástup na zájezd, pobyt). V případě,  že 
se  zákazník  nedostaví  k  čerpání  služeb  v  místě 
ubytování v den uvedený na voucheru nebo zmeš-
ká odjezd (odlet) zájezdu nebo musí být vyloučen 
ze zájezdu nebo se zájezdu nezúčastní v důsledku 
jím dodaných nesprávných nebo neúplných údajů 
ve smlouvě, nedodržením celních, pasových, devi-
zových nebo jiných předpisů, nemá nárok na vrá-
cení zaplacené  finanční částky;  je účtován storno 
poplatek  ve  výši  100  %  z  celkové  ceny  zájezdu. 
V případě,  že zákazník v průběhu zájezdu na zá-
kladě svého přání zruší část zájezdu nebo svévolně 
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nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, nemá 
nárok  na  vrácení  peněz  za  nevyčerpané  služby. 
Stornuje-li  zákazník  účast  na  zájezdu  před  jeho 
zahájením a má sjednané cestovní pojištění včetně 
storna zájezdu, může uplatnit u pojišťovny nárok 
na úhradu části odstupného účtovaného ze strany 
CKTF  (viz pojistné podmínky pojišťovny). Zrušení 
účasti na zájezdu je povinen pojištěný nebo opráv-
něná  osoba  (ve  smyslu  Občanského  zákoníku) 
prokazatelně  oznámit  CKTF  nejpozději  následu-
jící pracovní den po dni, kdy nastala neschopnost 
zákazníka zúčastnit se zájezdu CKTF. Tento nárok 
může  uplatnit  u  pojišťovny  ve  smyslu  podmínek 
pojišťovny pro pojištění storna zájezdu. Podmínky 
pro pojištění nákladů v souvislosti s odstoupením 
od smlouvy o zájezdu obdrží zákazník při uzavření 
Smlouvy. 

Zákazníkům, kterým byla umožněna změna poby-
tu na následující sezónu, bez účtování jakýchkoliv 
poplatků ze strany TRAVEL FAMILY, bude v přípa-
dě odstoupení od smlouvy účtováno odstupné mi-
nimálně v té výši, jako by bylo účtováno v případě 
odstoupení od smlouvy na původní termín pobytu, 
v  den  obdržení  požadavku  na  změnu  pobytu  na 
následující sezónu.
Odstoupení od Smlouvy nemá dle dohody zákaz-
níka, CKTF a Poskytovatele financování účinky dle 
§  1816  odst.  1  Občanského  zákoníku  a  ujednání 
o Zápůjčce obsažené ve Smlouvě v důsledku od-
stoupení od Smlouvy nezaniká. V takovém přípa-
dě  je  však  zákazník  povinen  vrátit  Poskytovateli 
financování  Zápůjčku  nejpozději  do  5  (pěti)  dnů 
ode dne, kdy CKTF oznámí odstoupení od Smlou-
vy, resp. nejpozději v den, který byl určen jako Den 
splatnosti, podle toho, který z těchto dnů nastane 
dříve. 

Odstoupení od ujednání o Zápůjčce
V případech, kdy byla Smlouva sjednána on-line, je 
Zákazník v souladu s § 1846 Občanského zákoníku 
oprávněn od ujednání o Zápůjčce odstoupit, a to 
ve  lhůtě  14 dnů ode dne, kdy byla Smlouva mezi 
zákazníkem, CKTF a Poskytovatelem financování 
uzavřena, a  to prostřednictvím písemného ozná-
mení o odstoupení o ujednání o zápůjčce doruče-
ného na adresu sídla CKTF. V případě, že zákazník 
od ujednání o Zápůjčce ve stanovené lhůtě neod-
stoupí,  právo  odstoupit  od  ujednání  o  Zápůjčce 
zaniká. 

Odstoupení  od  ujednání  o  Zápůjčce  dle  toho-
to  ustanovení  nemá  vliv  na  platnost  a  účinnost 
Smlouvy. 

V  případě,  že  zákazník  od  ujednání  o  Zápůjčce 
odstoupí,  je povinen uhradit CKTF částku odpo-
vídající Částce Zápůjčky jako zbývající část ceny 
zájezdu  nejpozději  do 5  (pěti)  dní  ode  dne,  kdy 
Poskytovateli financování oznámení o odstoupe-
ní od ujednání o Zápůjčce doručí, resp. nejpozději 
v den, který byl určen jako Den splatnosti, podle 
toho, který z těchto dnů nastane dříve. V případě, 
že Zákazník ve stanovené lhůtě úhradu zbylé čás-
ti ceny zájezdu neprovede, je CKTF oprávněna od 
Smlouvy  o  zájezdu  odstoupit,  přičemž  zákazník 
je povinen uhradit CKTF poplatky  za  storno zá-
jezdu za stejných podmínek jako by od Smlouvy 
odstoupil sám zákazník dle tohoto článku VII. Vše-
obecných obchodních podmínek. Jestliže vznikne 
nedoplatek na smlouvě o zájezdu, klient doplatí 
chybějící částku do realizovaného storno poplat-
ku. Chytrá záloha 500 Kč  je pouze druh zálohy, 
tzn. veškeré rozdíly v platbách se musí vyrovnat 
z obou stran (CKTF vs. klient).

VIII. ZVLÁŠTNÍ SLUŽBY
Zvláštními  službami  se  rozumí  ty  služby,  které 
nejsou  součástí  ceny.  Tyto  služby  platí  zákazník 
vždy zvlášť. Zákazník je povinen své požadavky na 
zvláštní služby uvést při uzavření smlouvy a tyto je 
povinen uhradit současně při úhradě zálohy nebo 
celé ceny zájezdu. CKTF neručí za sníženou úro-
veň cizích služeb u takových akcí, které si zákazník 
zajišťuje na místě u delegáta či průvodce, hotelu 
či  jiné organizace, proto v případě  jakýchkoli ne-
spokojeností je nutné řešit přímo v místě pobytu. 
Upozorňujeme, že období před a po sezóně přináší 
vedle výhodných cen i to, že některá ubytovací za-
řízení na základě nízkého počtu hostů mohou své 
poskytované  služby  omezit  (např.  zrušení  nebo 
výrazné  omezení  stravování  formou  bufetu,  vy-
pnutí  klimatizace,  nefunkčnost  venkovních  nebo 
vnitřních bazénů apod.). Poskytnutí slevy v systé-
mu LAST MINUTE je vyjádřením možnosti, že kva-
lita služeb se nemusí rovnat kvalitě služeb zakou-
pených za plnou katalogovou cenu, neboť hoteliér 
tímto způsobem doprodává poslední volná místa. 
V případě prodeje zájezdu v systému Last Minute, 
jakož u dalších slevových akcí, upozorňujeme na 
skutečnost, že přestože je zachována předepsaná 
kvalita a množství služeb, může být klient ubyto-
ván  i  v  jiném  typu  pokoje  či  apartmánu  (studia) 
nebo  v  jiném  (náhradním)  ubytovacím  zařízení, 

a to i na část pobytu. Dále si CKTF vyhrazuje právo 
využívat  k  ubytování  klientů  také  další  kapacity 
dle  nabídky  smluvního  partnera  CKTF.  O  všech 
uvedených změnách je CK oprávněna informovat 
klienta  i po zahájení zájezdu. Ten, kdo se vydává 
na cesty, musí počítat i s tím, že ztrácí na určitou 
dobu pohodlí vlastního bytu a že se bude muset 
přizpůsobovat novému prostředí, atmosféře, stra-
vě, mentalitě lidí, flóře a fauně v místě, které si pro 
svou dovolenou vybral.

IX. POJIŠTĚNÍ
Ceny  zájezdů  CKTF  zahrnují  povinné  smluv-
ní  pojištění  CKTF  ve  smyslu  platného  zákona 
č.  159/1999  Sb.  POVINNÉ  POJIŠTĚNÍ  ZÁRUKY 
CKTF. CKTF má sjednáno povinné zákonné pojiš-
tění záruky pro případ úpadku ve smyslu platného 
zákona č. 159/1999 Sb.u SLAVIA pojišťovna a.s., na 
jehož základě vzniká zákazníkovi pojištěnému 
cestovní kanceláří právo na plnění v případech, 
kdy CKTF z důvodu svého úpadku:
a)  neposkytne zákazníkovi dopravu z místa poby-
tu v zahraničí do České republiky, pokud je tato 
doprava součástí zájezdu,

b)  nevrátí  zákazníkovi  zaplacenou  zálohu  nebo 
cenu  zájezdu  v  případě,  že  se  zájezd  neusku-
tečnil, nebo

c)  nevrátí  zákazníkovi  rozdíl  mezi  zaplacenou 
cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého 
zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pou-
ze zčásti.

Ustanovení a doklad o pojištění CKTF proti úpadku 
jsou dostupné na www stránkách. CKTF je povinna 
předat  zákazníkovi  současně  se  Smlouvou  o  zá-
jezdu nebo potvrzením zájezdu doklad pojišťovny, 
obsahující  název  pojišťovny,  podmínky  pojištění 
a  způsob  oznámení  pojistné  události.  V  případě, 
že zákazníkovi nebude poskytnuta doprava z mís-
ta  pobytu  v  zahraničí  zpět  do  České  republiky, 
pokud je tato doprava součástí zájezdu, poskytne 
pojišťovna  plnění  zabezpečením  dopravy  z místa 
pobytu do ČR vč. nezbytného ubytování a stravo-
vání do doby odjezdu. Zajistí-li si zákazník dopravu 
vč.  nezbytného ubytování  a  stravování na  vlastní 
náklady,  poskytne  mu  pojišťovna  peněžní  plnění 
pouze do výše,  jakou by musela vynaložit, pokud 
by  dopravu,  ubytování  a  stravování  zajišťovala 
sama.  Nároky  zákazníka,  které  mu  vznikly  vůči 
CKTF  v  důsledku  nesplnění  smlouvy  o  zájezdu, 
přecházejí  u  pojištění  záruky  pro  případ  úpadku 
CKTF na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které 
mu pojišťovna poskytla. Povinné smluvní pojištění 
CKTF se vztahuje na zájezdy definované zákonem 
č. 159/1999 Sb. v platném znění. 
Součástí  zájezdu/pobytu  není  cestovní  pojištění 
zákazníků. Zákazník má možnost uzavřít cestovní 
pojištění  prostřednictvím  CKTF,  které  mimo  jiné 
zahrnuje  i  pojištění  storna  zájezdu.  Cestovní  po-
jištění  je možné  sjednat  pouze na  termín pobytu 
či zájezdu, který  je uveden ve smlouvě. U pobytů 
vlastní  dopravou  je  možné  pojistné  období  pro-
dloužit i na dobu cesty (max. 1 den před zahájením 
pobytu a max. 1 den po ukončení pobytu). Při uza-
vření  cestovního  pojištění  prostřednictvím  CKTF 
je  Smluvním  partnerem  SLAVIA  pojišťovna,  a.s.. 
Pojistná  smlouva  vzniká  přímo  mezi  zákazníkem 
a pojišťovnou. Při stornu zájezdu se zaplacené po-
jistné nevrací,  zejména z důvodu pojištění  storna 
zájezdu, které je již platné od data uzavření smlou-
vy.  CKTF  v  případě  pojistné  události  nepřísluší 
posuzovat existenci, příp. výši nároků vyplývajících 
z pojistného vztahu. V případě pojistných událostí 
CKTF  poskytne  potřebnou  součinnost,  nehradí 
však poplatky za lékařské ošetření apod., veškeré 
náklady hradí pojišťovna. 
Zákazník bere na vědomí, že pokud nevyužije 
možnost uzavřít cestovní pojištění prostřed-
nictvím CKTF, nese při nastalé pojistné události 
sám plnou odpovědnost, náklady a rizika s tím 
související. 

Rozsah pojištění:
1.  Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb
2. Pojištění storna cesty
3. Pojištění nevyužité dovolené
4. Pojištění cestovních zavazadel
5.  Pojištění odpovědnosti za škodu a jinou újmu
6. Úrazové pojištění

Cestovní pojištění zákazníků CKTF se sjednává za 
podmínek  stanovených  ve  Všeobecných  pojist-
ných podmínkách pro cestovní pojištění pojišťov-
ny SLAVIA pojišťovna a.s., platných ke dni uzavření 
pojištění. 

X. CESTOVNÍ DOKLADY
Zákazník  odpovídá  za  platnost  svých  cestovních 
dokladů  v  době  konání  zájezdu.  K  povinnostem 
zákazníka patří předložit CKTF souhlas zákonné-
ho zástupce v případě, že zákazník mladší  18  let 
čerpá služby bez jeho doprovodu a dohledu. V pří-
padě,  že  zákazník  nemá  platný  cestovní  doklad 
a  zákazník  se  z  tohoto  důvodu  nemůže  zájezdu 

účastnit, nejde o překážku na straně CKTF a zá-
kazníkovi  v  případě  nečerpání  zájezdu  nevzniká 
nárok na vrácení záloh ani konečné ceny zájezdu. 
V případě,  že  ještě nebyla  celá  cena zájezdu zá-
kazníkem uhrazena, je zákazník povinen ji uhradit. 
Zákazníci, kteří si zajišťují vlastní dopravu, odpoví-
dají za veškeré potřebné doklady nezbytné k ces-
tám do zahraničí (zelená karta, mezinárodní řidič-
ský  průkaz  apod.).  Upozorňujeme,  že  děti  musí 
mít vlastní cestovní doklad! V případě, že cestující 
v průběhu zájezdu ztratí nebo  jsou mu odcizeny 
doklady,  je povinen si pro zpáteční  cestu opatřit 
nové (náhradní) doklady sám a na své vlastní ná-
klady. Zákazník se může v tomto případě obrátit 
na delegáta nebo průvodce s žádostí o pomoc při 
opatření  nových  nebo  náhradních  dokladů  pro 
zpáteční cestu. Náklady s touto pomocí spojené je 
povinen zákazník CKTF uhradit.

XI. DODRŽOVÁNÍ CELNÍCH, DEVIZOVÝCH 
A OSTATNÍCH PŘEDPISŮ
Zákazníci  jsou  povinni  dodržovat  všechny  celní, 
devizové a ostatní předpisy České republiky, tran-
zitní a navštívené země. CKTF zákazníkům neza-
jišťuje vyřízení potřebných vízových a devizových 
formalit. Povinnost vyřídit si potřebné vízové a de-
vizové formality je na straně zákazníka. Pokud by 
zákazník  svým  jednáním  ohrožoval  nebo  narušil 
průběh a program zájezdu nebo pokud závažným 
způsobem poruší celní, devizové a ostatní předpi-
sy České  republiky,  tranzitní  a  navštívené  země, 
může být  vyloučen  z  účasti  na  zájezdu,  přičemž 
ztrácí  jakýkoliv  nárok  na  náhradu  nevyužitých 
služeb.

XII. REKLAMACE
CKTF odpovídá za řádné poskytnutí zájezdu a má 
povinnost  poskytnout  zákazníkovi  pomoc  v  ne-
snázích. Má-li zájezd vadu,  je zákazník povinen ji 
vytknout CKTF bez  zbytečného odkladu,  ideálně 
na místě samém. Zákazník zároveň určí přiměře-
nou lhůtu k odstranění vady, ledaže CKTF odmítne 
odstranit vadu nebo je zapotřebí okamžité nápra-
vy. Zákazník má právo vytknout vadu rovněž pro-
střednictvím  zprostředkovatele  prodeje  zájezdu. 
Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbyteč-
ného odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny 
ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Promlče-
cí lhůta pro právo zákazníka na slevu je dva roky. 
CKTF odstraní vadu zájezdu, ledaže to není mož-
né, anebo odstranění vady vyžaduje nepřiměřené 
náklady s ohledem na rozsah vady a hodnotu do-
tčených cestovních služeb. Neodstraní-li pořada-
tel vadu v určené lhůtě, má zákazník právo odstra-
nit  vadu  sám  a  požadovat  náhradu  nezbytných 
nákladů. Jde-li o podstatnou vadu, může zákazník 
odstoupit od smlouvy bez zaplacení odstupného.

Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájez-
du,  nabídne CKTF  bez  dodatečných  nákladů  pro 
zákazníka vhodné náhradní  řešení, pokud možno 
stejné nebo vyšší  jakosti, než  jaká byla  sjednána 
ve smlouvě, aby zájezd mohl pokračovat; to platí 
i v případech, kdy je návrat zákazníka do místa od-
jezdu uskutečněn jiným než sjednaným způsobem. 
Je-li navrhované náhradní řešení nižší jakosti než 
jakou určuje smlouva, poskytne CKTF zákazníkovi 
přiměřenou slevu. Zákazník může navrhované ná-
hradní řešení odmítnout pouze tehdy, není-li srov-
natelné s tím, co bylo ve smlouvě sjednáno, nebo 
není-li poskytnutá sleva přiměřená. V této situaci 
je CKTF povinna, pokud zájezd zahrnuje přepravu, 
poskytnout  zákazníkovi  bez  zbytečného odkladu 
a bez dodatečných nákladů pro zákazníka rovno-
cennou přepravu do místa odjezdu, nebo do jiného 
místa, na němž se smluvní strany dohodly. Nelze-li 
v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okol-
ností zajistit návrat zákazníka v souladu se smlou-
vou,  nese CKTF  náklady  na  nezbytné  ubytování, 
pokud možno v rovnocenné kategorii, a to nejvýše 
za tři noci na jednoho zákazníka. CKTF se nemůže 
odvolat na nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, 
jestliže se na takové okolnosti nemůže podle plat-
ných  právních  předpisů  Evropské  unie  odvolat 
příslušný dopravce. Uplatnění  reklamace v místě 
poskytované  služby může  zákazník  provést  buď 
ústně,  nebo  písemně  do  protokolu  a  je  povinen 
prokázat součinnost při jejím uplatnění a vyřízení. 
Reklamaci lze uplatnit i u cestovní kanceláře nebo 
agentury, která zprostředkovala uzavření Smlou-
vy.  Způsob  uplatnění  a  vyřízení  reklamace  viz. 
Reklamační  řád  CKTF,  který  je  nedílnou  součástí 
Všeobecných  obchodních  podmínek.  Při  výskytu 
závad v plnění  je zákazník povinen společně pů-
sobit  v  tom  směru,  aby  se  eventuálním  škodám 
zabránilo nebo aby byly co nejmenší. Zákazník je 
zejména povinen veškeré svoje výhrady neprodle-
ně sdělit v místě vzniku průvodci/delegátovi CKTF, 
případně vedoucímu provozovny poskytující služ-
by  nebo  jinému  odpovědnému  pracovníkovi  tak, 
aby mohla být včas uskutečněna náprava na mís-
tě.  Opomene-li  zákazník  z  vlastní  viny  poukázat 
na nedostatek, nemá nárok na slevu. Pokud se ne-
dostatek nepodaří odstranit, sepíší průvodce/ de-

legát CKTF, příp. jiný odpovědný pracovník se zá-
kazníkem reklamační protokol. CKTF je oprávněna 
při  vyřizování  reklamací  v  místě  konání  zájezdu 
řešit  reklamaci  poskytnutím  náhradní  služby  či 
jinou  kompenzací.  Zákazník  je  povinen  poskyt-
nout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace. 
CKTF neručí za úroveň cizích služeb u akcí, které 
netvoří součást zájezdu a které si zákazník obsta-
rá na místě prostřednictvím průvodce, v hotelu či 
u  jiné  organizace.  Dojde-li  k  okolnostem,  jejichž 
vznik, průběh a následek není závislý na činnosti 
a  postupu  CKTF  (vis  major)  nebo  k  okolnostem 
na straně zákazníka, na základě kterých zákazník 
zcela  nebo  zčásti  nevyužije  objednané,  zaplace-
né a  cestovní  kanceláří  zabezpečené  služby,  ne-
vzniká  zákazníkovi,  pokud  není  dohodnuto  jinak, 
nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb. 
Nastane-li vyšší moc, je CKTF povinna zajistit ná-
hradní služby a učinit veškerá opatření k dopravě 
cestujícího zpět. CKTF tímto informuje zákazníka 
o  možnosti  on-line  mimosoudního  řešení  sporu 
mezi zákazníkem a CKTF týkajícím se služeb pro-
dávaných přes internet. Řešení takového sporu je 
možné prostřednictvím domény http://ec.europa.
eu/consumers/odr/. CKTF tímto informuje zákaz-
níka o možnosti mimosoudního řešení sporu mezi 
zákazníkem a CKTF týkajícím se služeb prodáva-
ných  pořadatelem.  Věcně  příslušným  subjektem 
k  projednání  takového  sporu  je  Česká  obchodní 
inspekce (www.adr.coi.cz). 

XIII. ZDRAVOTNÍ NÁLEŽITOSTI
Každý zákazník cestuje s vědomím svého zdravot-
ního stavu a s vědomím úhrady nákladů za lékař-
ské zákroky a léčení v zahraničí. 

XIV. ZAVAZADLA
V autobusové dopravě zajišťované CKTF  je zdar-
ma převoz  zavazadel  do hmotnosti  17  kg/osobu, 
v letecké dopravě do hmotnosti stanovené letec-
kou společností, v roce 2020 byly povolené limity 
15  -  23  kg/osobu  (není  -li  v  pokynech  uvedeno 
jinak).  Zavazadla  s  váhou  přesahující  tyto  limity 
mohou být z přepravy vyloučena. Zákazník je po-
vinen si řádně označit a naložit svá zavazadla do 
přepravního prostředku a v cílové stanici zavaza-
dla ihned převzít. V případě ztráty nebo odcizení 
zavazadla může zákazník požádat zástupce CKTF 
při zjištění ztráty nebo odcizení o pomoc při vyři-
zování formalit v cizí zemi. 

XV. UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Kategorizaci ubytovacích objektů dle počtu hvěz-
diček  (*)  si  stanovuje  každá  země  samostatně, 
protože neexistuje jednotná metodika hodnocení. 
Proto  může  existovat  značná  rozdílnost  v  hod-
nocení  ubytovacích  zařízení  oproti  zvyklostem 
v ČR. Z popisu  je však  rámcově patrno vybavení 
a poloha objektu. Časný příjezd či pozdní odjezd 
není  důvodem  k  delšímu  užívání  pokoje.  Rozho-
dující  je  textový  popis  produktu  /ubytovacího 
zařízení prezentovaný na www stránkách. Nárok 
na ubytování vzniká po předložení ubytovacího 
poukazu – VOUCHERU až po 15. hodině v den 
nástupu uvedeném na VOUCHERU, pokud není 
v pokynech u dané kapacity uvedeno jinak. 
Přidělení  konkrétních  pokojů  přísluší  prostřed-
nictvím  recepce  hoteliérovi  a  cestovní  kancelář 
na něj nemá vliv. Klient  je povinen vyklidit pokoj 
v den odjezdu do 10 hodin, pokud nedojde k  jiné 
dohodě s delegátem CKTF. Pokud jste si z nabídky 
objednali  přistýlku  v  pokoji  nebo  lůžko  v  „denní 
místnosti“  v  apartmánu,  je  třeba mít  na  vědomí, 
že  mohou  být  ve  většině  případů  tvořeny  gau-
čem,  rozkládací  pohovkou,  rozkládacím  křeslem, 
palandou,  matrací  či  skládacím  lehátkem  apod. 
V případě objednání pokoje s přistýlkou a jeho 
obsazením menším počtem osob, CKTF nega-
rantuje, že bude přistýlka na pokoj dodána, pro-
tože není ani zpoplatněna ve smlouvě. Zároveň 
není garantováno, že označený pokoj s možnos-
tí přistýlky, je rozlohou větší. Pokud  je v pokoji 
umístěna  přistýlka,  dochází  tím  nutně  ke  zmen-
šení volného prostoru v pokoji. Ve dvoulůžkových 
pokojích  s  přistýlkou  je  možná  jedna  přistýlka, 
není-li uvedeno přímo u daného ubytovacího za-
řízení  jinak. Pokoj se symbolem M negarantuje 
přímý výhled na moře (stínící stromy, boční 
výhledy či hotel pavilónového typu), pokud není 
v katalogu nebo na webových stránkách uvede-
na informace o přímém pohledu na moře. Jedná 
se pouze o orientaci a směr pokoje. U některých 
ubytovacích kapacit máme k dispozici čísla studií/
apartmánů/pokojů,  která  jsou  uvedena  na  uby-
tovacím  poukazu  –  voucheru. V  případě  nepřed-
vídatelných  okolností  si  CKTF  vyhrazuje  právo 
na změnu. Vzhledem k tomu, že není tato služba 
zpoplatněna, není na ni právní nárok a nemůže být 
naší  cestovní  kanceláří  garantována,  viz.  článek 
XII. Reklamace. Pokud je součástí vybavení pokoje 
přípojka na  internet, CKTF nemůže ovlivnit rych-
lost a kvalitu připojení. Toto je plně v kompetenci 
hoteliéra.  Pokud  není  uvedeno  jinak,  je  připojení 
k internetu zpoplatněno. CKTF si vyhrazuje právo 
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na  změnu ubytovacího  zařízení,  je-li  tato  změna 
provedena  ze  strany  provozovatele  ubytovacího 
zařízení  a  je-li  zajištěno  náhradní  ubytování  ve 
stejné  lokalitě  a  v  ubytovacím  zařízení  stejné  či 
vyšší  kvalitě.  TF  upozorňuje,  že  v  uvedené  sou-
vislosti cestujícímu nevzniká právo na odstoupení 
od  smlouvy  ani  náhrada  jakékoliv  škody  s  tímto 
spojené.  Parkovací  místa  u  ubytovacích  objek-
tů,  které  klienti  navštěvují  vlastními  automobily, 
obvykle nejsou součástí ceny a jsou v omezeném 
množství. POBYTOVÁ TAXA – je povinný poplatek, 
který doplácí každý host v zahraničí dle podmínek 
u  jednotlivých  pobytů.  Pobytová  taxa  může  být 
zahrnuta již v konečné ceně a zákazník ji platí dle 
počtu zakoupených nocí. Ve vybraných lokalitách 
(např.  Chorvatsko,  Řecko)  není  zahrnuta  v  ceně 
a klient ji hradí v místě pobytu (upřesňující infor-
mace o pobytové taxe jsou uvedeny na webových 
stránkách a následně v pokynech na cestu). UBY-
TOVACÍ  POUKAZ  – VOUCHER  –  obdrží  zákazník 
od CKTF po zaplacení celé částky za zájezd spo-
lečně s pokyny a informacemi na cestu cca 7 dnů 
před  nástupem  na  zájezd  –  elektronicky.  Pokud 
si  zákazník  zakoupí  zájezd  v  době  kratší  než  14 
dnů před zahájením zájezdu, může být doba do-
ručení VOUCHERU kratší než 7 dnů, s ohledem na 
ověření  úhrady  celkové  ceny  zájezdu. VOUCHER 
je  dokladem  pro  poskytnutí  služeb  zahraničním 
partnerem. Ve VOUCHERU  jsou  uvedeny  služby, 
které Zákazník u CKTF zaplatil a na jejichž čerpání 
během zájezdu má nárok. Pokud zákazníci svévol-
ně ubytují v pokoji nebo apartmánu více osob, než 
je uvedeno na VOUCHERU, berou na sebe veške-
rá  rizika  (postihy,  pokuty,  vystěhování  apod.)  ze 
strany  ubytovatele.  Po  obdržení  VOUCHERU  si 
překontrolujte,  zda máte  v  pořádku  veškeré  do-
klady a zda jsou ve VOUCHERU uvedeny všechny 
údaje  a  služby,  které  jste  si  zakoupili. V  případě 
nejasností, se prosím, co nejdříve obraťte na pra-
covníky CKTF. Do VOUCHERU není ze strany kli-
enta  dovoleno  jakýmkoliv  způsobem  zasahovat, 
cokoli přepisovat nebo vpisovat! Jakýkoliv zásah 
do VOUCHERU mimo zápisů pracovníky CKTF jej 
znehodnocuje  a  činí  ho  neplatným.  Stravování 
je  poskytováno  dle  norem  zahraničního  partne-
ra  a  zvyklostí  dané  země  a  destinace,  odpovídá 
objednanému  typu.  Objednaným  stravováním 
se  rozumí  stravování  v  pravidelném  časovém 
harmonogramu  ubytovacího  zařízení.  CKTF  ani 
ubytovací  zařízení  neručí  za  individuální  progra-
my  klientů  (včetně  fakultativních  výletů),  které 
s  těmito  časy mohou  kolidovat.  Jakékoli  dohody 
jsou pouze  jednáním mezi  klientem a vstřícností 
ubytovacího zařízení. V případě typu All inclusive 
jsou mnohdy v ceně zájezdu např. nápoje, během 
dne malé občerstvení, káva. All  inclusive Light  je 
stravování  formou  plné  penze  a  nápoji  po  dobu 
podávání  stravování.  Pro  lepší  orientaci  vysvět-
lujeme  jednotlivé  typy  stravovacích  služeb.  Sní-
daně: kontinentální a rozšířená kontinentální – je 
servírováno pečivo, máslo, džem, případně plátek 
sýra či salámu nebo vejce, čaj nebo káva; formou 
bufetu – hosté se sami obslouží z nabídky pečiva, 
sýra,  salámu,  džemu,  másla  (dle  úrovně  hotelu 
může  být  k  dispozici  i  jogurt,  cereálie,  případně 
teplá kuchyně a ovoce). Mimo čaj a kávu zahrnu-
je bufet zpravidla i studené nápoje. Večeře: výběr 
z menu – výběr (zpravidla 1 den předem) z nabídky 
několika předem sestavených servírovaných jídel, 
složených většinou z předkrmu nebo polévky a 1 
hlavního chodu a dezertu; bufet – hosté se  sami 
obslouží  z  nabídky  předkrmů,  polévek,  hlavních 
jídel a dezertů, salátový bufet tvoří nabídka salátů 
nebo zeleniny, která doplňuje servírovaná menu; 
kontinentální – je servírována polévka nebo před-
krm, případně salát, hlavní jídlo a dezert, cooking 
show – otevřená kuchyně, kdy klienti vidí přípravu 
jídel.  Nápoje  nejsou  zahrnuty  v  ceně  stravování, 
není-li v nabídce uvedeno jinak. Nevyčerpá-li zá-
kazník  kteroukoliv  ze  zaplacených  ubytovacích 
služeb,  vzniká  zákazníkovi  nárok  na  vrácení  od-
povídající  finanční  částky  jen  v  případě,  že  uby-
tovací zařízení dá zákazníkovi písemný doklad, že 
zákazníkem  nečerpané  služby  nebude  ubytovací 
zařízení účtovat CKTF. V případě nečerpání služeb 
a doložením dokladu,  obdrží Zákazník  voucher  / 
poukaz na hodnotu nevyčerpaných služeb. 

XVI. DŮLEŽITÉ INFORMACE
PREZENTACE UBYTOVACÍCH KAPACIT: v kata-
lozích CKTF a na webových stránkách jsou k dis-
pozici fotografie jednotlivých ubytovacích kapacit. 
V  některých  případech  se  jedná  o  ilustrační  fota 
nebo  fotografie  pouze  některých  typů  pokojů  či 
apartmánů.  Pro  vaši  lepší  orientaci  týkající  se 
vzhledu a designu objednané ubytovací  jednotky 
se informujte v CKTF, aby nedocházelo k nemilé-
mu překvapení při vašem nástupu na pobyt.

DOPRAVA:  letecká  doprava  je  u  většiny  zájezdů 
zahrnuta  v  ceně.  Není-li  uvedeno  jinak,  letecká 
doprava není zahrnuta v ceně, tyto služby se ob-
jednávají  fakultativně a  konečné ceny  jsou klien-
tům  potvrzeny  ve  smlouvě  (ve  většině  případů 

se  jedná  o  dopravu  na  vyžádání  od  vybraných 
smluvních partnerů, které si  řídí vlastními storno 
podmínkami).  K  jednotlivým  objektům  lze  zvolit 
dopravu  leteckou,  autobusovou  nebo  vlastní  dle 
přiřazených piktogramů jednotlivých typů dopra-
vy. Každá přepravovaná osoba musí mít s ohledem 
na  svou  bezpečnost  vlastní  sedadlo,  a  tudíž  za-
koupenou  jízdenku/letenku.  Výjimku  tvoří  pouze 
letecká doprava, kde děti do 2  let bez nároku na 
sedadlo  v  letadle  mohou  mít  u  některých  letec-
kých společností let zdarma. Autobusová přeprava 
je kyvadlová. Z toho vyplývá, že dle doby příjezdů 
autobusů s novými klienty jsou stanovovány doby 
odjezdů  autobusů  z  daného  pobytového  místa. 
Zákazníci  musí  respektovat  zákonné  předpisy 
o povinném odpočinku řidičů autobusů nebo naří-
zení letového provozu o časech a místech přistání 
a odletů  letadel. Z  těchto důvodů CKTF nedopo-
ručuje  zákazníkům  sjednávat  obchodní  jednání 
či  jiná setkání. CKTF také neodpovídá za zdržení 
dopravních prostředků, vzniklá z důvodu přetížení 
dopravních cest, technických závad nebo vyplýva-
jící z mimořádných okolností – vyšší moci a za ško-
dy, které by z tohoto důvodu vznikly zákazníkům. 
V případě zpoždění dopravního prostředku z výše 
uvedených  příčin  nevzniká  zákazníkovi  právo  na 
odstoupení od smlouvy, případně na jinou náhra-
du a CKTF nenese za takto vzniklou škodu žádnou 
odpovědnost. CKTF neumožňuje přepravu živých 
zvířat  v  rámci  svých  autobusových  a  leteckých 
přeprav zákazníků. 

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA: 
do pobytových míst v Chorvatsku, Slovinsku, Itálii 
a Černé Hoře je doprava zpravidla kyvadlová, tzn. 
rozváží zákazníky do více pobytových míst a uby-
tovacích  kapacit.  Odjezdy  autobusů  jsou  vždy  1 
den před nástupem k čerpání služeb v pobytových 
místech.  Zasedací  pořádek  je  tvořen  před  ces-
tou  tam  i  zpět  zvlášť  a CKTF negarantuje  stejné 
uspořádání  pro  obě  cesty.  Doprava  je  non–stop 
s  bezpečnostními  a  hygienickými  přestávkami. 
Autobusy  musí  dodržovat  i  na  dálnicích  max. 
rychlost 100 km/hod. Příjezd autobusů k hotelům 
bývá  v  některých  případech  v  časných  ranních 
hodinách.  V  případě,  kdy  autobus  rozváží  hosty 
do  různých  pobytových  míst,  mohou  být  hosté 
v  hotelích  až  v  odpoledních  hodinách.  Odjezdy 
autobusů z pobytových míst bývají v odpoledních 
až  večerních  hodinách  po  povinném  odpočinku 
řidičů.  Při  organizaci  autobusové  dopravy  využí-
vá v některých případech místní transfery, což je 
rozvoz a svoz zákazníků mezi jednotlivými ubyto-
vacími kapacitami či pobytovými místy autobusy, 
mikrobusy,  taxíky  nebo  osobními  automobily 
místních  dopravců. V  případě  potřeby  a  v  zájmu 
efektivnější  dopravy  klientů  do  pobytových míst 
si  CKTF  vyhrazuje  právo  na  možnost  přestupů 
klientů na území i mimo území ČR z autobusu do 
jiného autobusu. Autobusová doprava na chorvat-
ský, černohorský a italský Jadran je organizována 
přes území těchto států: Česká republika, Sloven-
sko, Rakousko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko, 
Bosna a Hercegovina,  Itálie. CKTF dbá na kvalitu 
používaných autobusů, a proto spolupracuje s re-
nomovanými  dopravními  společnostmi.  U  všech 
přeprav nabízených v katalogu CKTF garantujeme 
klimatizované autobusy. 

LETECKÁ DOPRAVA: 
časy odletů a příletů  jsou zaslány v pokynech na 
cestu a pobyt elektronickou poštou nebo osobně 
na pobočkách CKTF (není-li ve smlouvě uvedeno 
jinak). S ohledem na letecký provoz, změnu leto-
vého řádu, bezpečnost a počasí si CKTF vyhrazuje 
právo  změny  místa  odletu  a  příletu,  trasy  letu, 
možnost mezipřistání,  změn  letecké  společnosti, 
typu letadla, letového plánu, případně změny typu 
dopravního prostředku. CK upozorňuje, že v uve-
dené  souvislosti  cestujícímu  nevzniká  právo  na 
odstoupení  od  smlouvy,  náhrada  nevyčerpaných 
služeb  ani  náhrada  jakékoliv  škody  s  tímto  spo-
jené. Změny  letových  časů  se mohou uskutečnit 
i několik hodin před plánovaným odletem nebo po 
původně  naplánovaném  odletu.  Abychom  mohli 
pro všechny hosty, kteří přiletěli stejným letadlem, 
zajistit co možná nejrychlejší transfer, je často ne-
zbytné, aby jeden autobus rozvážel hosty do více 
hotelů. Pokud je zapotřebí realizovat transfer více 
dopravními prostředky, není zpravidla možné, aby 
zástupce  cestovní  kanceláře  doprovázel  během 
transferu  do  hotelu  všechny  klienty.  V  případě 
poškození či ztráty zavazadla během letecké pře-
pravy je klient povinen bezprostředně po zjištění 
této  skutečnosti  vyplnit  na  letišti  PIR  formulář, 
jehož  prostřednictvím  zákazník  vzniklou  škodu 
zdokumentuje,  letištním  personálem  si  nechá 
tento formulář potvrdit a následně jej s originálem 
palubního lístku, originálem zavazadlového lístku 
a dokladem o nákupu zavazadla předloží  letecké 
společnosti  nebo  jejímu  zástupci.  U  leteckých 
zájezdů slouží první a poslední den či noc obvykle 
k  přepravě  do  a  z  místa  pobytu  a  nejsou  pova-
žovány za dny plnocenného  rekreačního pobytu. 

V případě nočních letů je započítávána do zájezdu 
i noc, je-li zákazník ubytován do 12 hodin následu-
jícího dne. V tomto smyslu nelze tudíž reklamovat 
event. zkrácení „pobytu“. V případě leteckých zá-
jezdů může být s ohledem na čas příjezdu do ho-
telu nebo čas odjezdu z hotelu poskytnuta první či 
poslední strava formou studeného talíře či balíčku.

DELEGÁTI CKTF:
ve vybraných pobytových místech, které Vám na-
bízíme, bude v uvedených  termínech a hodinách 
k dispozici náš delegát  (výjimku tvoří před a po-
sezónní  pobyty  v  Chorvatsku  a  Černé  Hoře,  t.j. 
do 5. 6. a od 4. 9. 2021). Na recepci ubytovacího 
zařízení najdete informační tabuli nebo informační 
knihu CKTF, prostřednictvím které Vám bude dele-
gát sdělovat nezbytné informace (např. informační 
hodiny, kontaktní mobilní telefon, informace k od-
jezdu apod.). Pokud má hotel více budov, je infor-
mační tabule nebo informační kniha umístěna na 
recepci hlavní budovy. Delegát Vám zde nabídne 
možnosti výletů místních organizátorů, u kterých 
může  zprostředkovat  Vaši  rezervaci.  CKTF  je 
v tomto případě pouze zprostředkovatel a nepře-
bírá žádnou odpovědnost za provedení a průběh 
výletů.  CKTF  rovněž  nepřebírá  odpovědnost  za 
nerespektování  písemných  pokynů  delegáta  kli-
entem.  CKTF  má  v  nabídce  ubytovací  kapacity, 
kde  delegát  nebude  přítomen  a  je  k  dispozici 
pouze na telefonu. Sledujte proto informace v ka-
talozích CKTF na www stránkách nebo informace 
na  cestu,  které  obdržíte  před  vašim  odjezdem. 
Součástí ceny zájezdu je služba DELEGÁT BASIC, 
která  je  poskytována  zdarma  a  garantuje  asis-
tenci delegáta na telefonu. Zákazník má možnost 
dokoupit  si  službu  DELEGÁT  PLUS,  která  nabízí 
rozšířené  delegátské  služby  (bližší  informace  na 
www stránkách). 

XVII. ŠKODY
Zákazník je povinen uhradit škodu, kterou způsobil 
v  průběhu  přepravy  a  pobytu  v  dopravním  pro-
středku a v ubytovacím zařízení. CKTF neodpoví-
dá  za  škodu,  pokud  byla  způsobena  zákazníkem, 
třetí  osobou,  která  není  spojena  s  poskytováním 
zájezdu,  pokud  tuto  skutečnost  nebylo  možné 
předpokládat nebo byla nevyhnutelná nebo vznik-
la  neodvratitelnou  událostí,  které  nemohlo  být 
zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které 
lze požadovat. V letecké přepravě je odpovědnost 
za škodu omezena na výši stanovenou Varšavskou 
úmluvou ve znění Protokolů k ní přijatých a Mont-
realskou úmluvou:

a)  v  případě  smrti  nebo  zranění  cestujícího  se 
odpovědnosti  za  škody do  výše  100 000 SDR 
nelze zprostit;  škody nad  100 000 SDR se  lze 
zprostit,  prokáže-li  se,  že  ke  škodě  nedošlo 
nedbalostí  nebo  jiným  chybným  jednáním  ani 
opomenutím dopravce, jeho zaměstnanců nebo 
zprostředkovatelů, nebo že vznikly pouze v dů-
sledku nedbalosti nebo jiného chybného jedná-
ní či opomenutí třetí osoby; 

b)  výše škody při zpoždění při přepravě cestujícího 
je omezena částkou 4 150 SDR, kromě případů, 
kdy dopravce učinil veškerá přiměřená opatře-
ní, aby ke škodě nedošlo, nebo kdy nebylo mož-
né taková opatření učinit; 

c)  výše škody při zpoždění při přepravě zapsaných 
zavazadel je omezena částkou 1 000 SDR, kro-
mě případů, kdy dopravce učinil veškerá přimě-
řená opatření, aby ke škodě nedošlo, nebo kdy 
nebylo možné taková opatření učinit;

d)  výše  škody  při  zničení,  ztrátě  nebo  poškození 
zapsaných  nebo  nezapsaných  zavazadel  do-
hromady  je  omezena  částkou  1  000  SDR  na 
jednoho  cestujícího  s  výjimkou  běžného  opo-
třebení a případů, kdy je zavazadlo cestujícího 
již před začátkem cesty poškozené nebo vadné. 
(SDR – Special Drawing Rights – zvláštní prá-
va čerpání – měnová a účetní jednotka užívaná 
v rámci Mezinárodního měnového fondu).

Pro náhradu škody, jakož i pro jakékoli jiné spory 
vznikající  z  této  smlouvy  se  aplikuje  právní  řád 
České  republiky. V  případě,  že  dojde mezi  CKTF 
a  spotřebitelem ke  vzniku  spotřebitelského  spo-
ru ze smlouvy o zájezdu, kupní smlouvy nebo ze 
smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří 
vyřešit  vzájemnou  dohodou,  může  spotřebitel 
podat  návrh  na  mimosoudní  řešení  takového 
sporu  určenému  subjektu  mimosoudního  řešení 
spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchod-
ní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, 
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, 
Web:  adr.coi.cz  .  Spotřebitel může  využít  rovněž 
platformu pro řešení sporů online, která je zřízena 
Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/ 
consumers/odr/ 

XVIII. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
Zákazník má:
a)  právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných 
a zaplacených služeb 

b)  právo  na  dodatečné  informace,  pokud  nebyly 
uvedeny v katalogu, kontakt na osobu, na kte-
rou se zákazník v případě nesnází může obrátit 
(zástupce CKTF), podrobnosti o možnosti kon-
taktu  se  zástupcem CKTF  v místě  pobytu  ne-
zletilé osoby, jde-li o zájezd, jehož účastníkem 
je nezletilá osoba 

c)  právo být seznámen s případnými změnami ve 
smluvně sjednaných službách

d)  právo  zrušit  svoji  účast  kdykoliv  před  zaháje-
ním čerpání služeb odstoupením od smlouvy za 
podmínek dle čl. VII.

e)  právo  písemně  oznámit  CKTF,  že  se  místo 
něho  zájezdu  zúčastní  jiná  osoba  v  případě, 
že v oznámení  je  současně prohlášení nového 
zákazníka,  že  souhlasí  se  smlouvou  a  splňuje 
všechny  podmínky  k  účasti  na  zájezdu.  Toto 
oznámení musí být doručeno CKTF v termínech 
a  za  podmínek  definovaných  v  čl. VI.  původní 
a  nový  zákazník  společně  a  nerozdílně  odpo-
vídají  za  zaplacení  ceny  zájezdu  a  nákladů, 
které  CKTF  vzniknou  v  souvislosti  se  změnou 
zákazníka. 

f)  právo na reklamaci vad v souladu s čl. XII a re-
klamačním řádem CKTF

g)  právo na ochranu dat,  která uvádí ve smlouvě 
a  v  dalších  dokumentech,  před  nepovolanými 
osobami 

h)  právo obdržet spolu se smlouvou o zájezdu do-
klad o povinném smluvním pojištění CKTF pro 
případ jejího úpadku, obsahující označení pojiš-
ťovny,  podmínky pojištění  a  způsob oznámení 
pojistné události

i)  právo  na  mimosoudní  řešení  spotřebitelského 
sporu (viz bod Reklamace čl. XII)

K základním povinnostem zákazníka patří 
zejména:
a)  poskytnout CKTF součinnost, která  je potřebná 
k  řádnému  zabezpečení  a  poskytnutí  služeb, 
zejména  úplné  a  pravdivé  vyplnění  potřebných 
formulářů a předložení potřebných dokladů (pas, 
souhlas  zákonného  zástupce  při  účasti  osoby 
mladší 18 let bez jeho doprovodu).

b)  zajistit u osob mladších  15  let doprovod a do-
hled  dospělého  účastníka  v  průběhu  zájezdu, 
obdobně  zajistit  doprovod  a  dohled  osob,  je-
jichž zdravotní stav to vyžaduje. 

c) nahlásit účast cizích státních příslušníků.
d)  zaplatit cenu zájezdu v souladu s čl.  III  těchto 
podmínek a prokázat to dokladem o zaplacení. 
Neuhradí-li zákazník celou cenu zájezdu ve sta-
noveném  termínu, má  CKTF  právo  jeho  účast 
stornovat a účtovat odpovídající odstupné.

e)  bez  zbytečného  odkladu  sdělovat  CKTF  své 
stanovisko k případným změnám v podmínkách 
a obsahu sjednaných služeb. 

f)  převzít od CKTF doklady potřebné pro čerpání 
služeb.

g)  dostavit  se  ve  stanoveném  čase  na  místo  se 
všemi doklady požadovanými podle cestovních 
pokynů.

h)  při  cestách  do  zahraničí  mít  u  sebe  všechny 
doklady požadované pro vstup do příslušných 
zemí  a  tranzit  (cestovní  doklad,  víza,  doklad 
o zdravotním pojištění).

i)  řídit se pokyny průvodce/delegáta zájezdu nebo 
jiné cestovní kanceláří určené osoby a dodržovat 
stanovený program, dodržovat předpisy platné 
v navštívené zemi, resp. místě a objektu. V pří-
padě porušení právních předpisů nebo závažné-
ho narušování programu či průběhu zájezdu  je 
CKTF oprávněna zákazníka ze zájezdu vykázat, 
přičemž tento ztrácí nárok na další služby stejně 
tak jako nárok na úhradu nevyužitých služeb. 

j)  zdržet  se  jednání,  které  by mohlo  ohrozit,  po-
škodit nebo omezovat ostatní účastníky zájezdu.

k)  uhradit škodu, kterou způsobil v dopravním pro-
středku nebo v ubytovacím zařízení, kde čerpal 
služby zajištěné dle smlouvy. 

l)  dbát o včasné a řádné uplatnění případných ná-
roků vůči dodavatelům služeb dle čl. XII.

Práva a povinnosti cestovní kanceláře
K  právům  a  povinnostem  zákazníků  uvedeným 
v článku XVIII. se vztahují odpovídající práva a po-
vinnosti CKTF.
a)  CKTF  je  povinna  pravdivě  a  řádně  informovat 
zákazníka o všech skutečnostech, týkajících se 
sjednaných služeb, které jsou pro zákazníka dů-
ležité a které jsou CKTF známy.

b)  CKTF  není  povinna  poskytnout  zákazníkovi 
plnění nad rámec předem potvrzených a zapla-
cených služeb.

c)  CKTF  je  povinna  mít  uzavřenou  pojistnou 
smlouvu pro případ úpadku a předat zákazníko-
vi příslušný doklad dle článku IX.

d)  Náhradu  škody  vzniklou  z  porušení  závazku 
CKTF  ze  smlouvy  není  CKTF  povinna  uhradit 
nad částku přesahující omezení v souladu s me-
zinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána.

e)  CKTF  je  povinna  informovat  cestujícího  o  to-
tožnosti leteckého přepravce, jakmile je letecký 
přepravce znám a o případných změnách. 
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

XIX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
a)  Ústní  informace,  které  zákazník  obdrží  na 
prodejním místě, nezavazuje CKTF více než  je 
uvedeno v písemné nabídce a v písemném pro-
gramu zájezdu. V případě nejasností před pod-
pisem Smlouvy  se  obraťte  na pracovníky pro-
deje CKTF, kteří Vám rádi poskytnou vysvětlení. 

b)  Zákazník  bere  na  vědomí,  že  CKTF  může  za 
účel  plnění  Smlouvy  a  případně  rovněž  pro 
marketingové  účely  či  zařazení  zákazníka  do 
bonusových  programů  zpracovávat  osobní 
údaje zákazníka, a to v rozsahu a za podmínek 
stanovených  ve  zvláštním  informačním  doku-
mentu, který tvoří přílohu č. 1 těchto Všeobec-
ných obchodních podmínek. Zákazník bere na 
vědomí, že v případě využití financování zájez-
du prostřednictvím Zápůjčky, budou jeho osob-
ní údaje zpracovávány rovněž Poskytovatelem 
financování,  tj.  společností EC Financial Servi-
ces, a.s.  Informace o zpracování  jeho osobních 
údajů ze strany Poskytovatele financování jsou 
rovněž obsaženy v příloze č. 1 těchto Všeobec-
ných obchodních podmínek. 

Veškeré  údaje  a  informace  o  službách,  cenách 
a cestovních podmínkách, obsažené v katalozích, 
na  www  stránkách  či  písemných  nabídkách,  od-
povídají  informacím  známým  v  době  jejich  tisku 
a  zveřejnění.  Změny  jsou  vyhrazeny.  Při  zjištění 
rozdílných cen jsou platné ty, které jsou zveřejně-
ny na webových stránkách. Pro stanovení cen pro 
rok 2021 byl stanoven směnný kurz české koruny 
vůči EUR a USD ze dne 1. 9. 2020. Tyto VOP CKTF 
vstoupily v platnost dne 10.09.2020 a vztahují se 
na zájezdy organizované CKTF.

Příloha č. 1 – INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ 
OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKA
Tato  informace  o  zpracování  osobních  údajů 
slouží k informování zákazníků CKTF a Posky-
tovatele  financování,  kteří  se  zákazníky  uzavírají 
Smlouvu,  jejíž  součástí  je  rovněž  ujednání  o  po-
skytnutí  bezúročné  zápůjčky  k  financování  části 
ceny zájezdu ze strany Poskytovatele financování 
(pro účely této informace dále jen „Smlouva“).

1.A. Údaje zpracovávané pro účely uzavření 
a realizace smluvního vztahu
Zákazník bere na vědomí, že CKTF i Poskytovatel 
financování jsou v souladu s příslušnými právními 
předpisy,  zejména  Nařízením  Evropského  parla-
mentu  a  Rady  (EU)  2016/679  ze  dne  27.  dubna 
2016  o  ochraně  fyzických  osob  v  souvislosti  se 
zpracováním  osobních  údajů  a  o  volném  pohy-
bu  těchto  údajů  (dále  jen  „Nařízení“)  oprávněni 
zpracovávat  osobní  údaje  zákazníka  (a  případně 
rovněž  dalších  osob,  které  se  mají  zájezdu  dle 
Smlouvy účastnit), které jim zákazník poskytl před 
uzavřením Smlouvy, a to za účelem:
I)  uzavření Smlouvy a plnění Smlouvy vůči zákaz-
níkovi a případně dalším osobám uvedeným ve 
Smlouvě; 

II)  ochrany  svých  oprávněných  zájmů,  kterými  se 
rozumí  zájem  na  řádném  plnění  Smlouvy  ze 
strany zákazníka a ochrana práv CKTF či Posky-
tovatele financování v případě sporu se zákaz-
níkem nebo třetí osobou, které byly na základě 
Smlouvy poskytovány služby, ohledně Smlouvy 
nebo v souvislosti s ní; 

III)  Poskytovatel  financování  za  účelem  ochrany 
svých  oprávněných  zájmů  rovněž  před  uza-
vřením Smlouvy na základě údajů veřejně do-
stupných  v  insolvenčním  rejstříku  a  rejstříku 
exekucí  ověřuje,  že  zákazník  není  v  prodlení 
s  úhradou  svých  stávajících  závazků.  Posky-
tovatel  financování  rovněž  za  účelem  jedno-
značné identifikace zákazníka před uzavřením 
Smlouvy  ověřuje,  že  průkaz  totožnosti,  který 
zákazník předložil CKTF není veden v evidenci 
neplatných a odcizených průkazů totožnosti.

CKTF a Poskytovatel financování za výše uvede-
nými  účely  zpracovává  identifikační  a  kontaktní 
údaje  zákazníka  v  následujícím  rozsahu:  [jméno, 
příjmení,  číslo občanského průkazu, bydliště, da-
tum narození, číslo telefonu a emailová adresa].

CKTF dále pro účely plnění Smlouvy zpracovává 
rovněž údaje o [pohlaví, údaje týkající se speciál-
ních požadavků zákazníka na přepravu, ubytování 
a jiné služby zájezdu]. V případě, že zákazník sjed-
nal  spolu  se Smlouvou  rovněž  cestovní  pojištění 
na cesty a pobyt zpracovává CKTF rovněž datum 
narození zákazníka a případně dalších pojištěných 
osob,  a  to  pro  účely  jejich  předání  pojišťovně  – 
společnosti SLAVIA pojišťovna a.s., IČO: 60197501, 
se  sídlem  Praha  1,  Revoluční  1/655,  PSČ  11000 
(dále jen „Pojišťovna“), která je oprávněna osobní 
údaje  zákazníka  a  případně  dalších  pojištěných 
osob  zpracovávat  jako  samostatný  správce  dle 
zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.

CKTF  dále  pro  účely  plnění  Smlouvy  zpracová-
vá  rovněž  osobní  údaje  dalších  osob,  které  jsou 
dle  Smlouvy  oprávněny  využívat  služeb  CKTF 

a  jejichž osobní  údaje CKTF  sdělil  zákazník,  a  to 
v  rozsahu  [jméno  a  příjmení,  bydliště  a  datum 
narození,  pohlaví,  údaje  týkající  se  speciálních 
požadavků  na  přepravu,  ubytování  a  jiné  služby 
zájezdu  a  (pokud  je  to  nutné  pro  předání  údajů 
Pojišťovně)].

Uvedené osobní údaje  jsou CKTF a Poskytovatel 
financování oprávněni zpracovávat po dobu trvání 
Smlouvy a dále po dobu [5]  let po  jejím ukonče-
ní a pokud nebyla Smlouva uzavřena, pak budou 
osobní údaje bez zbytečného odkladu nejpozději 
do [1] měsíce ode dne jejich získání od zákazníka 
zlikvidovány.

Ke  zpracování  uvedených  osobních  údajů  není 
nutný souhlas subjektu údajů. Zákazník poskytuje 
osobní údaje dobrovolně, jejich poskytnutí je však 
nezbytné  pro  uzavření  Smlouvy  a  v  případě,  že 
zákazník osobní údaje neposkytne, nemůže s ním 
CKTF a Poskytovatel financování Smlouvu uzavřít. 

1.B. Údaje zpracovávané pro účely zařazení 
zákazníka do věrnostního programu
Pokud k tomu zákazník ve Smlouvě udělil souhlas, 
CKTF bude pro účely zařazení zákazníka do věr-
nostního programu, v jehož rámci může zákazník 
získávat dodatečné slevy a jiné výhody, zpracová-
vat jeho identifikační a kontaktní údaje v rozsahu 
[jméno  a  příjmení,  datum  narození,  adresa  byd-
liště, telefon a emailová adresa] a dále též údaje 
[o  zájezdech,  které  zákazník  v minulosti  u CKTF 
objednal], a to po dobu trvání Smlouvy a dále po 
dobu [5] let následujících po jejím uzavření. 

Souhlas  zákazníka  je  dobrovolný  a  nemá  vliv  na 
uzavření  Smlouvy.  Zákazník  však  v  případě  neu-
dělení  souhlasu  nebude  zařazen  do  bonusového 
programu. Souhlas se zpracováním osobních údajů 
může zákazník kdykoli odvolat. 

1.C. Údaje zpracovávané pro marketingové 
účely marketingové využití údajů
Zákazník bere na vědomí, že CKTF i Poskytovatel 
financování jsou na základě zákona č. 480/2004 
Sb., o některých službách informační společnosti, 
ve  znění  pozdějších předpisů,  oprávněni  za  úče-
lem  propagace  svých  produktů  na  zákazníkem 
sdělenou emailovou  adresu  či  telefonní  číslo  zá-
kazníka zasílat obchodní sdělení za účelem propa-
gace vlastních produktů či služeb obdobných těm, 
které již zákazníkovi poskytli.

Za účelem nabízení svých produktů mohou CKTF 
a Poskytovatel financování využít též ostatní kon-
taktní údaje zákazníka v rozsahu jméno, příjmení 
a adresa. Oprávněným zájmem je v tomto případě 
propagace  produktů  CKTF,  resp.  Poskytovatele 
financování. 

Uvedené  osobní  údaje  budou  zpracovávány  po 
dobu trvání Smlouvy a dále po dobu 3 let od prv-
ního dne kalendářního roku následujícího po roce, 
ve kterém byla Smlouva ukončena.
Ke zpracování uvedených osobních údajů není po-
třeba souhlasu zákazníka. 

1.D. Údaje zpracovávané pro účely plnění po-
žadavku zvláštního zákona
Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel financo-
vání je povinnou osobou dle zákona č. 253/2008 
Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti a financování terorismu, a proto 
je v případě, že částka, kterou jako zápůjčku zákaz-
níkovi v souladu se Smlouvou poskytne, přesáhne 
částku odpovídající  1.000 EUR  (resp.  ekvivalentu 
této  částky  v  jiné  měně),  povinen  zaznamenat 
a uchovávat (I) identifikační údaje zákazníka v roz-
sahu jméno a příjmení, rodné číslo (a nebylo-li při-
děleno, datum narození), místo narození, pohlaví, 
trvalý nebo jiný pobyt, státní občanství, země pů-
vodu; (II) druh a číslo průkazu totožnosti zákazník, 
stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho 
platnosti; (III) údaj, zda zákazník je či není politic-
ky exponovanou osobou či zda vůči němu nejsou 
uplatňovány  mezinárodní  sankce  a  (IV)  osobní 
údaje  obsažené  ve  smluvní  dokumentaci  včetně 
Smlouvy. 

Zpracování osobních údajů pro výše uvedené úče-
ly provádí pouze Poskytovatel financování. 
Uvedené osobní údaje je Poskytovatel financová-
ní  povinen  zpracovávat  po  dobu  trvání  Smlouvy 
a dále po dobu 10 let od prvního dne kalendářního 
roku následujícího po roce, ve kterém byla Smlou-
va ukončena. V případě,  kdy nebude Smlouva  se 
zákazníkem  uzavřena,  Poskytovatel  financování 
osobní  údaje  zlikviduje  bez  zbytečného  odkladu 
nejpozději  do  1 měsíce  ode  dne  jejich  získání  od 
zákazníka.

Ke zpracování uvedených osobních údajů nepotře-
buje  Poskytovatel  financování  souhlas  zákazníka. 
Zákazník poskytuje osobní údaje v souladu s práv-

ními předpisy a v případě, že zákazník osobní údaje 
neposkytne, nemůže s ním Poskytovatel financová-
ní Smlouvu uzavřít. 

2. Správce a další příjemci osobních údajů, au-
tomatizované zpracování
Správcem  osobních  údajů  zákazníka,  který  též 
provádí jejich zpracování, je CKTF a Poskytovatel 
financování, jak je blíže uvedeno výše. Údaje mo-
hou být zpracovávány automatizovaně i manuál-
ně.  [K  profilování  ani  automatizovanému  rozho-
dování nedochází]. 

Osobní údaje nejsou v případě, že je zpracovate-
lem  Poskytovatel  financování  předávány  do  tře-
tích zemí. V případě, že je správcem CKFT mohou 
být osobní údaje předávány do třetích zemí, pokud 
je předání nezbytné pro splnění Smlouvy. Osobní 
údaje  mohou  být  v  takovém  případě  předávány 
zejména do cílové země či země, přes kterou zá-
kazník a další osoby, kterým CKFT poskytuje služ-
by dle Smlouvy cestují do cílové země. K předání 
osobních údajů do třetí země se v takovém přípa-
dě nevyžaduje zvláštní souhlas subjektu údajů. 

Poskytovatel financování a CKTF mohou za úče-
lem  zpracování  osobních  údajů  využívat  rovněž 
třetí  osoby  –  zpracovatele,  kterými  mohou  být 
zejména  marketingové  agentury,  společnosti 
dodávající  softwarové  vybavení  či  inkasní  agen-
tury. Zpracovatelem osobních údajů zákazníka je 
v případě Poskytovatele financování rovněž CKTF, 
která se zákazníkem za Poskytovatele financování 
při uzavírání Smlouvy jedná. 

V  případě,  že  si  zákazník  spolu  se  Smlouvou 
sjednal cestovní pojištění na cesty a pobyt, CKTF 
předá  jeho  osobní  údaje  a  osobní  údaje  dalších 
pojištěných osob za účelem plnění Smlouvy rov-
něž  Pojišťovně,  která  je  oprávněna  osobní  údaje 
zákazníka a dalších pojištěných osob zpracovávat 
jako samostatný správce dle zákona č. 277/2009 
Sb.,  o  pojišťovnictví.  Dále  CKTF  bude  předávat 
osobní údaje třetím osobám, které budou zákaz-
níkovi  a  dalším  osobám  ve  Smlouvě  uvedeným 
poskytovat  dopravní,  ubytovací  či  další  služby 
sjednané ve Smlouvě. 
Předat osobní údaje jiným třetím osobám je mož-
né pouze, pokud jim bude svědčit zákonný důvod 
pro  přístup  k  údajům  (orgány  činné  v  trestním 
řízení,  jiné  kontrolní  orgány  se  zákonným zmoc-
něním pro přístup k  informacím),  nebo pokud  to 
bude nezbytné pro ochranu práv správce (soud). 

3. Práva zákazníka a dalších třetích osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů
Zákazník a další osoba,  jejíž údaje  jsou případně 
v souvislosti se Smlouvou zpracovávány, má jako 
subjekt  údajů  veškerá  práva  přiznaná Nařízením 
a dalšími právními předpisy na ochranu osobních 
údajů, zejména:

I)  Právo na přístup a opravu – právo od správce 
požadovat  potvrzení,  že  jsou  osobní  údaje 
zpracovávány  a  právo  na  informace  o  jejich 
zpracování uvedené v čl. 15 Nařízení. Pokud se 
subjekt  údajů  domnívá,  že  jsou  zpracovávány 
nepřesné osobní údaje, může požadovat jejich 
opravu; 

II)  Právo na výmaz – pokud budou splněny pod-
mínky článku 17 Nařízení, může subjekt údajů 
požadovat výmaz jeho osobních údajů. O tako-
vý výmaz může subjekt údajů požádat napří-
klad pokud správce jeho údaje již nepotřebuje 
pro účely, pro které byly zpracovávány, pokud 
subjekt údajů odvolá souhlas se zpracováním 
osobních  údajů  a  správce  nemá  jiný  právní 
důvod pro jejich zpracování, anebo pokud byly 
osobní  údaje  subjektu  údajů  zpracovávány 
protiprávně. Pokud správce zpracovává osob-
ní údaje  subjekt údajů pro účely plnění  jejích 
zákonem stanovených povinností, pak nemůže 
provést jejich výmaz před uplynutím zákonem 
stanovené doby; 

III)  Právo  na  přenositelnost  –  je-li  zpracování 
založeno  na  souhlasu  nebo  je  prováděno  za 
účelem  plnění  Smlouvy  a  provádí  se  auto-
matizovaně, má subjekt údajů právo obdržet 
od  správce  osobní  údaje,  které  správce  od 
subjektu  údajů  získal,  a  to  v  běžně  používa-
ném  a  strojově  čitelném  formátu.  Na  žádost 
subjektu  údajů  správce  předá  tyto  osobní 
údaje  jinému  správci,  bude-li  to  technicky 
proveditelné; 

IV)  Právo na omezení – v případech stanovených 
v  čl.  18  Nařízení  má  subjekt  údajů  právo  na 
to,  aby  správce  omezil  zpracování  osobních 
údajů  subjektu  údajů. Mezi  tyto  případy  pa-
tří případ, kdy subjekt údajů popírá přesnost 
osobních  údajů  a  správce  je  povinen  omezit 
zpracování na dobu potřebnou k ověření jejich 
přesnosti. Dalším příkladem je, kdy ze strany 
subjektu  údajů  došlo  k  využití  práva  vznést 
námitku,  kdy  správce  zpracování  omezí,  do-

kud nebude ověřeno,  zda oprávněné důvody 
správce  převažují  nad  oprávněnými  důvody 
subjektu  údajů  proti  zpracování.  Po  dobu 
omezení budou údaje subjektu údajů, s výjim-
kou  jejich uložení, zpracovány pouze se sou-
hlasem zákazníka, nebo k určení výkonu nebo 
obhajobě právních nároků správce, k ochraně 
práv jiné osoby nebo z důvodu důležitého ve-
řejného zájmu;

V)  Právo  vznést  námitku  –  pokud  je  zpracování 
osobních  údajů  prováděno  pro  účely  opráv-
něných zájmů správce či  třetí strany a mají-li 
zájmy nebo základní práva a svobody subjekt 
údajů  vyžadující  ochranu  osobních  údajů 
přednost  před  oprávněnými  zájmy  správce 
nebo třetí strany, pak má subjekt údajů právo 
vznést  námitku  proti  takovému  zpracování. 
V  takovém  případě  správce  osobní  údaje  již 
nadále nebude zpracovávat, pokud neprokáže 
závažné  oprávněné  důvody  pro  zpracování, 
které převažují nad právy a svobodami subjekt 
údajů,  nebo  důvody  pro  určení,  výkon  nebo 
obhajobu právních nároků. Pokud jsou osobní 
údaje zpracovávány pro účely přímého marke-
tingu, má zákazník právo vznést námitku kdy-
koli bez dalšího. V takovém případě, nebudou 
osobní údaje zákazníka pro účely marketingu 
dále zpracovávány; 

VI)  Právo na stížnost – pokud se subjekt údajů do-
mnívá, že při zpracování jeho osobních údajů 
došlo k porušení právních předpisů, může po-
dat stížnost k některému z dozorových úřadů. 
Na území České republiky je dozorovým úřa-
dem Úřad pro ochranu osobní údajů, se sídlem 
Pplk. Sochora 27,  170 00 Praha 7, tel: + 420 
234 665 111, www.uoou.cz; 

VII)  Právo odvolat souhlas – pokud subjekt údajů 
udělil  se  zpracováním  osobních  údajů  sou-
hlas, má právo takový souhlas kdykoliv odvo-
lat. Takové odvolání však nemá vliv na zákon-
nost dosavadního zpracování osobních údajů. 

4. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních 
údajů  v  případě  Poskytovatele  financování:  Jan 
Psohlavec,  +420  602  105  878,  jan.psohlavec@
gmail.com  (a  v  případě  CKTF:  Xenie  Stehlíková, 
+420  724  443  438,  xenie.stehlikova@travelfa-
mily.cz).



Chytrá zábava
pro celou rodinu!



NIVEA.cz

*Zdroj: postavení značky NIVEA v kategorii sluneční kosmetiky,  
zahrnující výrobkyna opalování, po opalovaní a samoopalovací výrobky; 
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