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

| SPECIALISTÉ NA DOVOLENOU
Užijte si s námi pohodovou dovolenou :)
I v roce 2020 si můžete s TRAVEL FAMILY užít moře relaxu
a pohody na malé dovolené.
Připravili jsme pro vás nabídku lázeňských center,
wellness komplexů, rodinných penzionů, hotelů u
termálních lázní či koupališť, zkrátka samá bezvadná místa,
kde se postarají o vaše maximální pohodlí.
Vše pod jednou střechou katalogu RELAX.

PRAHA 2, Francouzská 16, 120 00
tel.: 222 206 206, francouzska@travelfamily.cz
PRAHA 2, Ječná 10, 120 00
tel.: 222 206 206, jecna@travelfamily.cz
PRAHA 9 – NC Fénix, Freyova 945/35, 190 00
tel.: 596 664 040, vysocany@travelfamily.cz
OSTRAVA-VÍTKOVICE, Mírové nám. 3d-519, 703 00
tel.: 596 664 040, vitkovice@travelfamily.cz
OSTRAVA-MARIÁNSKÉ HORY, 28. října 820/267, 709 00
tel.: 222 206 206, 28rijna@travelfamily.cz
OSTRAVA – Forum Nová Karolina, Jantarova 4, 702 00
tel.: 591 160 324, ostravakarolina@kovotour.cz

Vybírat můžete z lázeňských a wellness pobytů v České
republice, Maďarsku, Slovinsku, nebo na Slovensku.

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

Ať už jedete sami, ve dvou nebo s dětmi, vždy si svůj
prodloužený víkend nebo pobyt náramně vychutnáte.

OLOMOUC, Pekařská 10, 772 00
tel.: 596 664 040, olomouc@travelfamily.cz
KONTAKTNÍ CENTRUM PRAHA
tel.: 222 206 206, kcpraha@travelfamily.cz
KONTAKTNÍ CENTRUM OSTRAVA
tel.: 596 664 040, kcostrava@travelfamily.cz

1. VĚRNOSTNÍ SLEVA AŽ 3 %

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

2. DÁRKOVÉ POUKAZY

Dovolená jako dárek určitě udělá radost. Dejte svým
blízkým, nebo zaměstnancům dárkový poukaz
a ukažte jim, jak moc vám na nich záleží.

3 VÝHODNÝ BALÍČEK 1+1

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

KONTAKTNÍ CENTRUM OSTRAVA
tel.: 591 160 308, prodej@kovotour.cz
BRNO, Josefská 9, 602 00
tel.: 542 211 478, brno@travelfamily.cz
ZLÍN, tř. T. Bati 199, 760 01
tel.: 575 570 553, zlin@travelfamily.cz
HRADEC KRÁLOVÉ, Švehlova 624/6, 500 02
tel.: 495 534 894, hradec@travelfamily.cz

| TOP PRODEJCI
LIBEREC, CAT TOUR CZ s.r.o, Moskevská 55/26, 460 01
tel.: 485 113 132, info@cattour.cz
PLZEŇ, IDEALNI ZAJEZDY.CZ, Pražská 91/6, 301 00
tel.: 377 223 008, info@idealnizajezdy.cz
ČESKÉ BUDĚJOVICE, MIZOK TOUR, Krajinská 36, 370 01
tel.: 387 311 575, mizok@volny.cz
TÁBOR, COMETT PLUS, spol. s.r.o., 9. května 1989, 390 02
tel.: 381 259 657, ck@comettplus.cz

596 664 040

travelfamily.cz

ckvt.cz

travelfamily.cz

ČESKÝ KRUMLOV, CA AGATHA, Tovární (u Terna), 381 01
tel.: 380 711 530, agatha@agatha-ck.cz
PARDUBICE, DATOUR, Kpt. Bartoše 499, 530 09
tel.: 466 413 650, datourpa@datour.cz

Prodej zájezdů/služeb z tohoto katalogu se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami prodeje cestovní kanceláře TRAVEL FAMILY s.r.o., které jsou k dispozici ve všech prodejních místech
a na www.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). Zájezdy jsou řádně pojištěny ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. Ceny z tohoto katalogu obsahují DPH. Zahájení prodeje zájezdů/služeb z tohoto katalogu je 2. 12. 2019.
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 31. 12. 2020. Sídlo společnosti TRAVEL FAMILY s.r.o., Palackého 717/11, 110 00 Praha 1, IČO: 17049415, DIČ: CZ699003737.
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CO DALŠÍHO U NÁS NAJDETE?

| KATALOGY A CELÁ NABÍDKA TRAVEL FAMILY 2020

| QR KÓD?
RYCHLÝ ODKAZ NESOUCÍ
INTERNETOVOU ADRESU
• Pohodlně všechny ceny
a termíny
• Naskenujte znak mobilním
telefonem
• A už jen vybírejte :)
CHORVATSKO – ITÁLIE
SLOVINSKO

ŘECKO A ŘECKÉ
OSTROVY – KYPR

ČERNÁ HORA – ALBÁNIE
BULHARSKO – TURECKO
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ČESKO – LUHAČOVICE

Hotel Pohoda

Hotel Vega
–17 % do 17. 1. 2020
–12 % do 31. 1. 2020
Platí pro pobyty na 7 nocí

POLOHA v bezprostřední blízkosti Luhačovic, v části Pozlovice, 20 minut
pěší chůze od lázeňské kolonády, v blízkosti přehrady.
VYBAVENÍ restaurace s letní terasou, víceúčelové hřiště, dětský koutek, kongresové a party salonky, moderní relaxační centrum s procedurami (hydromasáže, perličkové koupele, bylinkové koupele, suché uhličité koupele, masáže, kyslíková terapie, inhalace, slatinné obklady, parafínové zábaly, sauna,
fitness), půjčovna kol, parkoviště, garáž.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 1 a 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, minibarem, telefonem, WI-FI ZDARMA, balkonem nebo francouzským oknem,
s možností 1 přistýlky.
STRAVOVÁNÍ snídaně a večeře formou bufetu.
SPORT relaxační centrum s asistovanými procedurami (masáže, koupele, zábaly), celoročně přístupný wellness s 15 m dlouhým plaveckým vnitřním bazénem s masážními chrliči a vývěvou, relaxační vířivý bazén s teplotou vody
35° C, whirlpool s teplotou vody 35° C, finská sauna, parní eukalyptová sauna, bylinková sauna, tepidárium, relaxační prostor s anatomicky tvarovanými lehátky a výhledem do zeleně.
Hřiště, stolní tenis, v okolí - teniso• Široká nabídka
vé kurty, rybolov v přehradě, vodní
lázeňských procedur
sporty, cyklistika, značené turistické
trasy, aquapark v Uherském Brodě.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE parkování na hotelovém parkovišti ZDARMA
nebo v garážích za poplatek 90 Kč/
den (nutno rezervovat předem). Lázeňský poplatek - cca 15 Kč/os./den
dle místní vyhlášky - platí se při nástupu na recepci. Možnost nástupu
na pobyt DENNĚ, Týden pro seniory nástup na pobyt v neděli.

Pokoje pro 1 až 3 os.
Strava: polopenze

SLEVY Osoba na přistýlce - ceny
uvedeny na www.ckvt.cz.

Nocí: 2 a více (nástupy denně)

CENA ZAHRNUJE POHODA NA
ZKOUŠKU: 2x ubytování, 2x polopenzi, lázeňský balíček (1x Kleopatřina koupel se zábalem, 1x masáž zad
a šíje medovým olejem). Nabídku
dalších lázeňských balíčků naleznete na www.ckvt.cz.

Auto

3 080 Kč

od
os. /autem /2 noci

POLOHA moderní hotel Vega je umístěn v překrásném prostředí CHKO Bílé
Karpaty cca 1,5 km nad přehradou, 5 km od centra Luhačovic. Prostředí hotelu je ideální pro pobyt sportovních týmů i aktivně založených jednotlivců.
VYBAVENÍ restaurace, bar, atriová kavárna, letní terasa, dětský koutek s TV,
masáže, kosmetický salon.
UBYTOVÁNÍ 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, WI-FI ZDARMA, fénem,
županem, radiobudíkem, telefonem a lednicí, balkón/terasa s možností přistýlky.
STRAVOVÁNÍ snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu.
SPORT tenisové kurty, půjčovna horských kol, basketbalový koš, sauna,
whirlpool, solárium, squash, bazén, fitness, minigolf, stolní tenis, hřiště na kopanou, dětské hřiště, badminton, v okolí - vyjížďky na koních, bowling, čtyřkolky a buggy, snowtubingová dráha (200 m), lukostřelba, střelba z kuše,
lanové aktivity, sněžné skútry, aquapark DUHA cca 2 km od hotelu. Nejdelší
vodní skluzavka v ČR 150 m dlouhá (v létě).
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE parkování u hotelu nehlídané - ZDARMA, možnost ubytování se psem za poplatek - 200 Kč/den, platba na recepci hotelu
(nutno předem dohodnout s recepcí hotelu). Lázeňský poplatek - cca 15
Kč/osoba od 18 do 70 let/den - platí se při nástupu na recepci. Možnost
• Sport a wellness
zajištění hotelové dopravy do centra
Luhačovic a zpět ZDARMA. Možnost
nástupu na pobyt DENNĚ, Pobyt pro
seniory - nástup na pobyt v neděli.
SLEVY Dítě do 12 let na přistýlce
- pevná cena 740 Kč/ noc (bez procedur).
CENA ZAHRNUJE JEDINEČNÝ
POBYT: 2x ubytování, 2x polopenzi,
wellness balíček (1x relaxační masáž
zad a šíje (20 min.), 1x perličková
koupel s přísadou (15 min.) - pro 1.
osobu na pokoji, 1x hydromasáž dolních končetin (15 min.) - pro 2. osobu
na pokoji, 1x sauna (60 min.) nebo
infrasauna (30 min.), volný vstup
do hotelového bazénu a fitness.
Nabídku dalších balíčků naleznete
na www.ckvt.cz.

Strava: snídaně, polopenze
Nocí: 2 a více (nástupy denně)
Auto

2 900 Kč

od
os. /autem /2 noci s polopenzí

MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.

MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.
Více informací na
ckvt.cz
CZ-0006P
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Pokoje pro 2 až 3 os.
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Více informací na
ckvt.cz
CZ-0026V

ČESKO – LUHAČOVICE / KARLOVA STUDÁNKA

Jurkovičův Dům

Lázně Karlova Studánka

POLOHA hotel se nachází přímo na lázeňské kolonádě.

POLOHA známé lázně se nachází v centru obce Karlova Studánka.

VYBAVENÍ stylová restaurace, lobby bar, letní terasa, směnárna, přístup na
internet, kadeřnictví, rekondiční centrum s vyhřívaným bazénem, whirlpoolem a procedurami (klasické a podvodní masáže, inhalace, elektroléčba, uhličité koupele, sauna). Jedinečným zážitkem je přírodní uhličitá koupel v původní
„zlaté vaně” ve stylově zařízené lázeňské kabině.

VYBAVENÍ restaurace, kavárna, společenská místnost, klubovna, čítárna,
inhalátorium, balneoprovoz a rehabilitační tělocvičny.

UBYTOVÁNÍ stylově renovované 1 a 2lůžkové pokoje vybavené dobovým
nábytkem, se sprchou, WC, SAT TV, WI-FI ZDARMA, telefonem, minibarem,
fénem a županem.

STRAVOVÁNÍ snídaně, polopenze nebo plná penze formou bufetu.

STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu.
SPORT bazén a whirpool, tenis, turistika.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE pobyty
v hotelu nejsou vhodné pro děti. Pobyt se psy a jinými zvířaty není možný. Lázeňský poplatek - cca 15 Kč/
os./den dle místní vyhlášky - platí se
při nástupu na recepci hotelu. Parkování v blízkosti hotelu (cca 100 m) za
poplatek.
CENA ZAHRNUJE POBYT PRO SENIORY: 7x ubytování, 7x polopenzi,
1x předpis doporučené procedury
lékařem, léčebný program (př.: 1x
přírodní uhličitá koupel, 1x perličková klasická, 2x masáž klasická, 2x
parafínový obklad zad, 3x inhalace
přírodní minerální vody nebo 3x
oxygenoterapie), denně pitná kúra,
volný vstup do bazénu a whirlpoolu.
Nabídku dalších lázeňských pobytů
naleznete na www.ckvt.cz.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.

• Přímo na kolonádě
• Krásné prostředí
• Doporučujeme
pro náročné
• Žádaná lokalita

Pokoje pro 1 až 2 os.
Strava: polopenze
Nocí: 7 a více (nástupy denně)
Auto

12 845 Kč

od
os. /autem /7 nocí

Více informací na
ckvt.cz
CZ-0005J

UBYTOVÁNÍ 1 a 2lůžkové pokoje STANDARD a SUPERIOR v 7 lázeňských léčebných domech (Slezský dům, Bezruč, U Lesa, Opava, Pošta, Lázeňská vila
Vlasta, vila Evžen) s koupelnou a WC, SAT TV, telefonem, s možností přistýlky.
SPORT bazén s teplou vodou 32-34 °C, řadou vodoléčebných metodik skrytých ve stěnách a na dně bazénu, resp. na podvodních lehátkách a lavicích,
whirlpoolech, dále finská sauna, tepidárium a zajímavé netradiční ochlazovací metodiky, solná jeskyně, Vacu Well, Vibrosauna. 2 tenisové kurty, lyžařské
vleky a běžecké tratě v místě i blízkém okolí, celoročně je k dispozici tělocvična a fitcentrum Orlík, turistika, možnosti výletů nebo různých kulturních akcí.
V případě nepříznivého počasí možnost zahrát si kulečník, ping-pong, šipky
nebo si půjčit různé společenské hry.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE v případě zájmu o ubytování v konkrétním
domě lze tento požadavek uvést jako
přání klienta, recepce se snaží těmto
požadavkům maximálně vyhovět. Lázeňský poplatek 15 Kč/os./den, platí
se při nástupu na recepci. Parkování
za poplatek 50 Kč/noc. Možnost nástupu na pobyt DENNĚ.
SLEVY REKREAČNÍ POBYT: ceny
pro děti do 10 let naleznete na www.
ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE REKREAČNÍ
POBYT: ubytování a snídani dle vybraného počtu nocí. Nabídku dalších
lázeňských balíčků naleznete na
www.ckvt.cz.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.

• Klidné prostředí
• Čisté ovzduší

Pokoje pro 1 až 3 os.
Strava: snídaně, polopenze,
plná penze
Nocí: 2 a více (nástupy denně)
Auto

1 340 Kč

od
os. /autem /2 noci se snídaní

Více informací na
ckvt.cz
CZ-0035K

Rezervujte na: 596 664 040 | 222 206 206 | 591 160 308 | www.ckvt.cz | www.travelfamily.cz
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ČESKO – FRANTIŠKOVY LÁŽNĚ / VYSOČINA

Pension Josef

Orea Resort Devět Skal

POLOHA penzion Josef se nachází v klidném prostředí Františkových Lázní,
přibližně 600 m od hlavní lázeňské kolonády. Je to komplex dvou budov, které jsou od sebe vzdáleny cca 70 m. V jedné je ubytování a léčebné procedury
(Josef I.), ve druhé se nachází restaurace s letní terasou (Josef II.). Klienti na
stravu docházejí.

POLOHA resort Devět skal se nachází v překrásné krajině Žďárských vrchů
u Milovského rybníka ve výšce 600 m.n.m. Je ideálním výchozím místem pro
výlety pěší, na kole i na lyžích.

VYBAVENÍ vlastní balneo provoz, restaurace s letní terasou, konferenční salónek.

UBYTOVÁNÍ 2lůžkové zrekonstruované pokoje CLASSIC a SUPERIOR
s možností přistýlky, se sprchou a WC, SAT-TV, telefonem, balkonem, WI-FI
ZDARMA. V pokojích SUPERIOR je navíc lednička, rychlovarná konvice a čajový a kávový servis.

UBYTOVÁNÍ 1lůžkové, 2lůžkové a 4lůžkové (2 ložnice oddělené dveřmi) pokoje se sprchou a WC, TV, telefonem, WI-FI ZDARMA a lednicí.
STRAVOVÁNÍ snídaně formou bufetu, večeře výběr ze 3 menu.
SPORT relaxační centrum s procedurami (podvodní masáže, perlička, bahenní koupele, klasické a reflexní masáže, plynové injekce, parafín, inhalace).
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE parkování v areálu penzionu je uzamykatelné
a ZDARMA. Možnost ubytování s domácím zvířetem za poplatek - cca 120
Kč/den, platba na místě. Nástupní den u pobytů s lékařskou prohlídkou je neděle. U ostatních pobytů je možnost
nástupu DENNĚ.
SLEVY REKREAČNÍ POBYT: dítě do
3 let bez nároku na služby - ZDARMA, cenu pro dítě od 3 do 12 let naleznete na www.ckvt.cz.
POZNÁMKA parkování v areálu
penzionu je uzamykatelné a ZDARMA. Možnost ubytování s domácím
zvířetem za poplatek - cca 150 Kč/
noc, platba na místě.

• Výhodná cena
• Žádaná lokalita

Pokoje pro 1 až 4 os.

CENA ZAHRNUJE REKREAČNÍ
POBYT: ubytování a polopenze na
vybraný počet nocí. Nabídku dalších
lázeňských balíčků naleznete na
www.ckvt.cz.

Strava: polopenze

MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.

Auto

Nocí: 2 a více (nástupy denně)

1 500 Kč

od
os. /autem /2 noci

VYBAVENÍ restaurace, letní terasa, konferenční místnost, lobby bar, výtah,
parkování ZDARMA.

STRAVOVÁNÍ snídaně formou bufetu, možnost dokoupení večeří (bufet nebo menu o 4 chodech s výběrem ze 3 hlavních jídel) za cenu 370 Kč/ osoba
od 12 let, 185 Kč/ dítě od 6 do 12 let.
SPORT vnitřní bazén 13x6 m, sauna, masáže, nově zrekonstruované hřiště s umělým povrchem pro tenis, volejbal, házenou, hřiště pro plážový fotbal,
volejbal, minigolf, stolní tenis, půjčovna horských kol, animace (červenec srpen) - sportovní a společenské aktivity, kreativní dílny, dětská diskotéka.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE domácí
zvíře za poplatek 600 Kč/den. Doplatek za ubytování v pátek a v sobotu 155 Kč/osoba/noc. Povinný příplatek
za 24.12. a 31.12.
SLEVY dítě do 6 let na přistýlce se
2 dospělými - ZDARMA, ceny pro
osobu od 6 let na přistýlce naleznete
na www.ckvt.cz
POZNÁMKA možnost pobytu na libovolný počet nocí. Možnost nástupu
na pobyt DENNĚ.
CENA ZAHRNUJE ubytování
a snídani na vybraný počet nocí,
pobytovou taxu, vstup do hotelového
bazénu, parkování.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.

• Klidné prostředí
• Ubytování v zeleni

Pokoje pro 2 až 3 os..
Strava: snídaně, polopenze
Nocí: 2 a více (nástupy denně)
Auto

1 180 Kč

od
os. /autem /2 noci se snídaní
Dítě ZDARMA
do 6 let

Více informací na
ckvt.cz
CZ-0027J
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Více informací na
ckvt.cz
CZ-0050D

ČESKO – ŠUMAVA / ŠPINDLERŮV MLÝN

Orea Resort Horizont

Hotel Aqua Park
–15 %*

POLOHA nově zrekonstruovaný hotel se nachází na jižním svahu vrchu Pancíř v chráněné krajinné oblasti Šumava pouhé 3 km od Špičáku.
VYBAVENÍ restaurace, lobby bar, sluneční terasa, konferenční sály, dětská
herna, parkoviště ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ 2lůžkové kompletně zrekonstruované pokoje DELUXE (22 m2)
a EXECUTIVE (29 m2) se sprchou a WC, fénem, SAT-TV, lednička, trezor, kávový a čajový set, WI-FI ZDARMA. Pokoje EXECUTIVE mají navíc balkon, župany
a výhled do údolí. V obou pokojích je možnost 1 přistýlky.
STRAVOVÁNÍ snídaně formou bufetu, možnost dokoupení večeří formou bufetu za cenu 430 Kč/ osoba od 12 let, 215 Kč/ dítě od 6 do 12 let.
SPORT bazénové centrum - bazén s protiproudem, vodopádem a masážními tryskami, vířivka, sauna, římské vonné lázně, relaxační místnost, Kneippův
chodník, solárium, wellness centrum (masáže, zábaly, koupele, inhalace), velké moderní fitness centrum, stolní tenis, minigolf, půjčovna koloběžek, horských kol, lanová dráha, animační programy pro děti i dospělé. 150 od sjezdovky a lanovky na Pancíř.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE parkování ZDARMA, parkování v garáži - za
poplatek. Domácí zvíře - za poplatek
300 Kč/ den. Povinný doplatek za
ubytování v pátek a v sobotu. Povinný příplatek za 24.12. a 31.12.
SLEVY dítě do 6 let na přistýlce se 2
dospělými - ZDARMA, dítě od 6 do 12
let na přistýlce - pevná cena 340 Kč/
os./noc, osoba od 12 let na přistýlce pevná cena 680 Kč/os./noc.
VÝHODY A BENEFITY * v termínech 7.1.-30.1., 8.3.-8.4. a 26.6.-29.8.
Vám u pobytů na 7 nocí poskytneme
mimořádnou slevu 15 %. V termínech
7.1.-8.4. a 26.6.-29.8. Vám u pobytů
zakoupených 60 a více dní před příjezdem poskytneme slevu za včasný
nákup 15%. Slevy LZE kombinovat.
POZNÁMKA Možnost pobytu na libovolný počet nocí. Možnost nástupu
na pobyt DENNĚ.
CENA ZAHRNUJE ubytování
a snídani dle vybraného počtu nocí,
pobytovou taxu, volný vstup do
bazénového a fitness centra.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.

• Nově zrekonstruováno
• Klidné prostředí

Pokoje pro 2 až 3 os..
Strava: snídaně, polopenze
Nocí: 2 a více (nástupy denně)
Auto

2 150 Kč

od
os. /autem /2 noci se snídaní
Dítě ZDARMA
do 6 let a další SLEVY

Více informací na
ckvt.cz
CZ-0050R

POLOHA Špindlerův Mlýn patří mezi nejvýznamnější rekreační střediska
nejen Krkonoš, ale i celé České republiky. AQUA PARK se nachází ve Špindlerově Mlýně naproti lyžařskému areálu Medvědín (cca 50 m), který je lanovou
dráhou spojen s areálem Horní Mísečky.
VYBAVENÍ parkování v krytých i venkovních plochách areálu, půjčovna lyží
a snowboardů, lyžárna, aquapark, masáže, restaurace, směnárna, společenská místnost, úschovna kol, venkovní terasa.
UBYTOVÁNÍ 1lůžkové pokoje (23 m2), 2lůžkové pokoje (23 m2) s možností dvou přistýlek, 3lůžkové pokoje (23 m2) s možností jedné přistýlky, 4lůžkové pokoje (23 m2, manželská postel + palanda) s možností jedné přistýlky,
4lůžkové rodinné pokoje (45 m2) se skládají ze 2 pokojů propojených spojovacími dveřmi. Vždy se sprchou, WC, SAT TV, lednice, fén, trezor, WI-FI ZDARMA, kávový set.
STRAVOVÁNÍ snídaně formou bufetu, polopenze - snídaně formou bufetu, večeře formou bufetového výběru.
SPORT aquapark - bazén, 3 tobogány, divoká řeka, dětský bazén, vířivky,
wellness centrum za poplatek - sauna, parní sauna, solná jeskyně, masáže. Stolní tenis, badminton, půjčovna kol, bowling, animační program
ZDARMA v červenci a srpnu.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE místní poplatek 21 Kč/os. nad 18 let/den
se platí na recepci hotelu, parkování
ZDARMA. Dětská postýlka na vyžádání ZDARMA. Domácí zvíře za poplatek - 250 Kč/noc.
SLEVY dítě do 6 let na přistýlce se
2 dospělými - ZDARMA, ceny pro děti od 6 do 18 let na přistýlce se 2 dospělými naleznete na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování a snídani na vybraný počet nocí. Nabídku
ubytování s polopenzí a se vstupem
do aquaparku na 2 hodiny denně
naleznete na www.ckvt.cz.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.

• Doporučujeme
pro rodiny s dětmi
• Výborná poloha
• Ubytování v zeleni

Pokoje pro 1 až 5 os.
Strava: snídaně, polopenze
Nocí: 2 a více (nástupy denně)
Auto

1 826 Kč

od
os. /autem /2 noci se snídaní
Dítě ZDARMA
do 6 let

Více informací na
ckvt.cz
CZ-0038A
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SLOVENSKO – SENEC / DUNAJSKÁ STREDA

Apartmány Holiday Village Senec

Hotel Thermalpark

–15 %*

–15 %*

POLOHA prázdninové domky jsou umístěny na severní straně vyhlášeného
rekreačního areálu Slnečných jazier nedaleko města Senec.
VYBAVENÍ recepce s internetovým koutkem, v celém areálu WI-FI ZDARMA,
restaurace, letní restaurace, dětské hřiště. V areálu - mnoho hospůdek, diskotéka. Spojení s centrem města Senec zabezpečuje turistický vláček, který
v letní sezóně jezdí pravidelně každou hodinu cca od 9 do 22 hod. a projíždí
okolo celého areálu „Slnečných jazier”.
UBYTOVÁNÍ apartmány 1/2+2 AP - jedna 2lůžková ložnice, denní místnost
s rozkládacím gaučem o rozměrech 190 x 120 cm (vhodný pro 2 děti do 15 let
nebo 1 dospělou osobu), vybavený kuchyň. kout, sprcha a WC, SAT TV, terasa.
PLÁŽ travnatá, cca 150 m od okraje areálu, nově vybudovaný Aquapark
v těsné blízkosti areálu: vnitřní i venkovní bazény s vyhřívanou vodou, tobogán a další vodní atrakce, sauna.
STRAVOVÁNÍ vlastní.
SPORT dětská hřiště, dětské animace, disco klub, tenisový kurt, hřiště pro
plážový volejbal, půjčovna sportovních potřeb (čluny, šlapadla), tobogány (na
severní straně jezera), fotbalové hřiště s umělým povrchem na jižní straně
jezera, vodní fotbal na severní stra• Doporučujeme pro
ně jezera, v blízkosti - tenis, squash,
rodiny s dětmi
bowling, billiard, minigolf, šipky, stolní tenis, vyhlídkové lety, cykloturistika, pěší turistika.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE místní poplatek - cca 0,70 EUR/os. nad
6 let/den, platí se místě. Poplatek za
parkování - cca 3 EUR/den nebo 10
EUR/týden. Domácí zvíře za poplatek 10 EUR/noc. Povinná vratná kauce 50 EUR (1000 Kč)/apartmán.
VÝHODY A BENEFITY * u pobytů na
7 nocí v termínech do 1.7. a od 1.9. Vám
poskytneme mimořádnou slevu 15%.

Pokoje pro 2 až 4 os.
Strava: vlastní
Nocí: 3 a více (nástupy denně)
Auto

CENA ZAHRNUJE ubytování dle
vybraného počtu nocí, spotřebu vody
a energie, používání kuchyňského vybavení, ložní prádlo, závěrečný úklid,
vstup do areálu Slnečných jazier.

od
os. /autem /3 noci

MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního
pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.

Dítě ZDARMA
do 3 let a další SLEVY

1 581 Kč

POLOHA hotel se nachází přímo v hlavní budově rekreačního komplexu
Thermalpark Dunajská Streda, odkud hosty dělí od bazénů, masážního centra
a saunového světa pouze pár kroků.
VYBAVENÍ recepce, restaurace, konferenční místnost.
UBYTOVÁNÍ 2lůžkové klimatizované pokoje STANDARD (19 m2) se sprchou
a WC, SAT-TV, minibar, WI-FI ZDARMA, trezor. Pokoje STANDARD PLUS
(19 m2) mají navíc prostornou terasu, pokoje COMFORT (23 m2) mají balkon
a možnost přistýlky, pokoje PREMIUM (23 m2) jsou vybaveny velkou terasou
(9,5 m2) a mají možnost přistýlky. Většina pokojů nabízí výhled na bazény
a přírodní jezero Thermalparku.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu.
SPORT 10 bazénů - 4 vnitřní a 6 venkovních bazénů (z toho 7 je otevřeno celoročně), tobogánová věž, saunový svět - finská sauna, bio sauna, infra sauna, parní sauna, solná kabina, vířivka, ochlazovací bazén, ledopád, zážitkové sprchy.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE místní poplatek - cca 1 EUR/os./den - platí se při
nástupu na recepci. Parkování ZDARMA. Možnost pobytu na libovolný počet nocí. Možnost nástupu na pobyty denně.
SLEVY dítě do 6 let na přistýlce - ZDARMA, dítě od 6 do 12 let na
přistýlce - pevná cena 750 Kč/os./
noc, osoba od 12 let na přistýlce pevná cena 880 Kč/os./noc, sleva
pro seniory nad 60 let - 10 % (nelze
kombinovat s mimořádnou slevou).
VÝHODY A BENEFITY * u pobytů
na 7 nocí Vám poskytneme mimořádnou slevu 15 %.
CENA ZAHRNUJE pobyt CLASSIC:
ubytování a polopenzi dle vybraného
počtu nocí, neomezený vstup do
všem vnitřních a venkovních bazénů.
Nabídku dalších pobytových balíčků naleznete na www.ckvt.cz.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.

Více informací na
ckvt.cz
SK-0020S
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• Aquapark

Pokoje pro 2 až 3 os.
Strava: polopenze
Nocí: 2 a více (nástupy denně)
Auto

3 190 Kč

od
os. /autem /2 noci

Dítě ZDARMA
do 6 let a další SLEVY

Více informací na
ckvt.cz
SK-0040T

SLOVENSKO – VELKÝ MEDER

Hotel Thermal Varga / Hotel Aqua

Wellness Hotel Orchidea

POLOHA dva rodinné hotely na pěší zóně, vzdálené od sebe 20 m, se nachází na okraji lesoparku, v sousedství celoročně otevřeného termálního koupaliště Corvinus. Hotel Aqua je novější, recepce a restaurace pro oba hotely se
nachází v hotelu Thermal Varga.

POLOHA hotel se nachází na kraji pěší zóny jen 50 m od termálního koupaliště Veľký Meder.

VYBAVENÍ klimatizovaná restaurace, bar, letní zahrada, terasa, konferenční
prostory, parkoviště.

UBYTOVÁNÍ 1 a 2 lůžkové pokoje se sprchou a WC, fén, SAT-TV, trezor, WI-FI
ZDARMA, lednička, balkon, možnost přistýlky. Apartmán Lux - 2 dvoulůžkové
pokoje, možnost 2 přistýlek, vybavení stejné jako pokoje.

UBYTOVÁNÍ 1 a 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, WI-FI ZDARMA, SAT TV,
telefonem, trezorem, s možností přistýlky, většina pokojů s balkonem nebo
terasou.
STRAVOVÁNÍ snídaně a večeře formou bufetu, nealkoholické nápoje u jídla bez omezení.
SPORT v bezprostřední blízkosti termálních lázní Veľký Meder s celoročním
provozem, dětské hřiště, hřiště pro
petanque, tenis, stolní tenis, stolní
fotbal, půjčovna jízdních kol.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE parkování vedle hotelu za poplatek v termínech 22.6.-30.9. - cca 3 EUR/
den. V ostatních termínech parkování
zdarma. Místní poplatek - cca 1 EUR/
os./den, platí se při nástupu na recepci. Pobyt se psem není možný.
SLEVY dítě do 3 let v dětské postýlce s polopenzí - ZDARMA, slevy pro
děti do 15 let na přistýlce a pro osoby
nad 62 let naleznete na www.ckvt.cz.

• Oblíbený hotel
• Výhodné ceny
pro seniory

• Klidná lokalita

Pokoje pro 1 až 3 os.

CENA ZAHRNUJE POBYT POHODA:
2x ubytování, 2x polopenzi, 2x vstup
do termálního koupaliště s přerušením 1x denně, uvítací přípitek u 1.
večeře. Nabídku dalších pobytových
balíčků naleznete na www.ckvt.cz.

Strava: polopenze

MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.

Auto

Nocí: 2 a více (nástupy denně)

3 590 Kč

VYBAVENÍ recepce, restaurace, kavárna, letní terasa, salónek, konferenční
místnost, parkoviště.

STRAVOVÁNÍ vlastní, snídaně nebo polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu
SPORT bazénový svět (za poplatek): bazén s protiproudem a masážními
tryskami, whirlpool. Saunový svět (za poplatek): aroma sauna, finská sauna, parní koupel, ochlazovací bazén, tepidárium, zážitkové sprchy. V bezprostřední blízkosti termálních lázní Veľký Meder s celoročním provozem:
9 bazénů s termální vodou - 4 kryté (plavecký bazén se 4 drahami, atypický
plavecký bazén, dětský bazén, rodinný bazén, 2 tobogány), 1 polokrytý sedací bazén (celoroční), 4 venkovní sezónní bazény (plavecký bazén, bazén
s tobogány, dětský bazén, rekreační
bazén), saunový svět (infra, bylinko• Výborná poloha
vá, parní a finská sauna, solná komora, jacuzzi, ochlazovací bazén, ledopád, zážitková sprcha), dětské hřiště.
SLEVY dítě do 5 let bez nároku na
lůžko ZDARMA (bez stravy nebo se
snídaní), ceny pro děti a dospělé na
přistýlce naleznete na www.ckvt.cz.

Pokoje pro 1 až 4 os.

CENA ZAHRNUJE ubytování bez
stravy/ ubytování se snídaní/ ubytování s polopenzí na vybraný počet
nocí, pobytovou taxu a parkování.
Nabídku dalších pobytových balíčků naleznete na www.ckvt.cz.

Strava: bez stravy, snídaně,
polopenze

MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.

Auto

Nocí: 2 a více (nástupy denně)

1 990 Kč

od
os. /autem /2 noci

od
os. /autem /2 noci bez stravy

Dítě ZDARMA
do 3 let

Dítě ZDARMA
do 5 let

Více informací na
ckvt.cz
SK-0010T

Více informací na
ckvt.cz
SK-0046O

Rezervujte na: 596 664 040 | 222 206 206 | 591 160 308 | www.ckvt.cz | www.travelfamily.cz
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SLOVENSKO – VELKÝ MEDER / PATINCE

Hotel Elenka

Wellness Hotel Patince

POLOHA nachází se v příjemném prostředí lesoparku na pěší zóně jen jednu
minutu chůze od vchodu do termálního koupaliště Veľký Meder, v minulosti
známým také pod jménem Čalovo.

POLOHA hotel se nachází v příjemném tichém prostředí u obce Patince nejjižněji položené obce na Slovensku, nedaleko Dunaje.

VYBAVENÍ recepce, restaurace, terasa, bar, parkoviště.

VYBAVENÍ recepce, restaurace, lobby bar, bowling bar, konferenční místnosti, půjčovna kol, parkoviště.

UBYTOVÁNÍ 2lůžkové klimatizované pokoje se sprchou a WC, SAT-TV, lednička, WI-FI ZDARMA, varná konvice, balkon nebo terasa, možnost přistýlky.

UBYTOVÁNÍ 2lůžkové klimatizované pokoje STANDARD se sprchou a WC,
fén, SAT-TV, minibar, WI-FI ZDARMA, trezor, balkon, možnost přistýlky.

STRAVOVÁNÍ snídaně nebo polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu (první večeře bez výběru)

STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu nebo výběr ze
4-chodového menu.

SPORT v bezprostřední blízkosti termálních lázní Veľký Meder s celoročním
provozem: 9 bazénů s termální vodou - 4 kryté (plavecký bazén se 4 drahami, atypický plavecký bazén, dětský bazén, rodinný bazén, 2 tobogány), 1 polokrytý sedací bazén (celoroční), 4 venkovní sezónní bazény (plavecký bazén,
bazén s tobogány, dětský bazén, rekreační bazén), saunový svět (infra, bylinková, parní a finská sauna, solná komora, jacuzzi, ochlazovací bazén, ledopád,
zážitková sprcha), dětské hřiště.

SPORT bazénový svět - velký relaxační bazén (největší krytý na Slovensku)
s množstvím atrakcí, římská bahenní koupel, klidový bazén, vířivka, dětský
vnitřní a venkovní bazén, venkovní letní bazén s tobogánem. Saunový svět finská sauna, švédská sauna, bylinková a parní sauna. Tenis, stolní tenis, golf,
minigolf, beach volejbal, cykloturistika, bowling.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE parkování u hotelu za poplatek 3 EUR/den.
Místní poplatek - cca 1 EUR/os./den,
platí se při nástupu na recepci.

SLEVY ceny pro dítě do 6 let na
přistýlce, dítě od 6 do 12 let na
přistýlce, dítě do 12 let na základním
lůžku a pro osobu od 12 let na přistýlce naleznete na www.ckvt.cz.

SLEVY slevy pro děti do 15 let na
přistýlce a pro osoby nad 62 let naleznete na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování
a snídani/ polopenzi na vybraný
počet nocí. Nabídky dalších pobytů
a balíčků naleznete na www.ckvt.cz.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.

• Přímo u pěší zóny
• Výhodné ceny
pro seniory

Pokoje pro 2 až 3 os.
Strava: snídaně, polopenze
Nocí: 2 a více (nástupy denně)
Auto

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE místní poplatek - cca 1 EUR/dospělá os./noc platí se při nástupu na recepci.

CENA ZAHRNUJE WELLNESS
SENIOR: ubytování a polopenzi na
vybraný počet nocí, uvítací přípitek,
1x diagnostika organismu, 1x termický zábal, neomezený vstup do
bazénového světa s termální vodou,
do saunového světa a do fitness
centra, parkování. Nabídku dalších
pobytových balíčků naleznete na
www.ckvt.cz.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.

2 990 Kč

od
os. /autem /2 noci se snídaní

Více informací na
ckvt.cz
SK-0045E
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• Prostorné pokoje
• Lodní výlety

Pokoje pro 2 až 3 os.
Strava: polopenze
Nocí: 2 a více (nástupy denně)
Auto

2 890 Kč

od
os. /autem /2 noci

Více informací na
ckvt.cz
SK-0041P

SLOVENSKO – PODHÁJSKA / PIEŠŤANY

Penzion Prima

Ensana Splendid Health Spa Hotel
–10 % do 31. 3. 2020

POLOHA komfortně zařízený penzion na klidném místě v jedné z nejvyhledávanějších rekreačních lokalit Slovenska je vzdálen 700 m od vstupu na termální koupaliště Podhájska. Termální koupaliště Podhájska — vyhledávaný
areál, otevřený celoročně. Rozprostírá se na ploše 12 ha. Jeho voda je světovým unikátem s blahodárnými účinky na celý organismus, srovnatelná s vodou
Mrtvého moře. Do Podhájské jezdí na ozdravné pobyty také děti s astmatem
a účinky této termální vody zde k regeneraci využívá celá řada sportovců.

POLOHA lázeňský hotel se nachází v severní části Kúpeľného ostrova obklopený stoletými stromy. Chodbou je přímo spojen s Balnea Health Spa centrem.
Hostům nabízí nejen pestrou škálu jedinečných léčebných a relaxačních procedur v tichém prostředí, ale také bohatý kulturní a hudební program.

VYBAVENÍ recepce, restaurace, bar s terasou, venkovní posezení s grilem,
dětské hřiště, zahrada, venkovní bazén, parkoviště.

UBYTOVÁNÍ 2lůžkové pokoje STANDARD (v křídle Grand) s vanou a WC,
SAT-TV, lednička, trezor, telefon a balkon, možnost přistýlky pro dítě do 13 let.
2lůžkové pokoje KOMFORT mají navíc fén a koupací plášť.

UBYTOVÁNÍ 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, TV, lednička, možnost
přistýlky.
STRAVOVÁNÍ snídaně nebo polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu.
SPORT venkovní bazén, sauna. Termální koupaliště Podhájska - areál
o rozloze 12 ha s 10 bazény a tobogány (v letní sezóně), wellness centrum
Aquamarin s vnitřními bazény a saunovým světem.

• Výhodná cena
• Oblíbené termální
koupaliště
• Klidné prostředí

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE místní poplatek - cca 1 EUR/os./noc - platí se při nástupu na recepci penzionu,
parkování ZDARMA.
SLEVY ceny pro osoby na přistýlce
naleznete na www.ckvt.cz.

Pokoje pro 2 až 3 os.

CENA ZAHRNUJE ubytování
a snídani/ polopenzi na vybraný
počet nocí.

Strava: snídaně, polopenze

MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.

Nocí: 2 a více (nástupy denně)

Auto

1 690 Kč

od
os. /autem /2 noci se snídaní

VYBAVENÍ recepce, 4 restaurace, restaurace s letní terasou, kavárna, směnárna, prádelna, parkoviště, garáže, kongresové centrum, WI-FI ZDARMA
v celém hotelu.

STRAVOVÁNÍ snídaně, polopenze nebo plná penze - snídaně formou bufetu,
oběd a večeře formou výběru z menu, salátový bufet.
SPORT plavecký krytý a nekrytý bazén s termální vodou, krytý bazén s perličkovou koupelí, fitness centrum. Kompletní léčebné oddělení - Danubius
Health Spa Balnea - s více než 60 procedurami. V blízkosti golfové hřiště, tenisové kurty, vodní sporty, jízda na kole.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE místní
poplatek - cca 1,5 EUR/os./den - platí se při nástupu na recepci. Povinné
příplatky za 24.12. a 31.12. Parkoviště
a garáže za poplatek.

• Největší slovenské
lázně

SLEVY UBYTOVÁNÍ S POLOPENZÍ: dítě do 4 let bez nároku na lůžko
- ZDARMA, dítě od 4 do 13 let - sleva 50 %.
CENA ZAHRNUJE UBYTOVÁNÍ
S POLOPENZÍ: ubytování a polopenzi dle vybraného počtu nocí,
volný vstup do fitness, venkovního
a vnitřního bazénu. Nabídku dalších
pobytových balíčků naleznete na
www.ckvt.cz.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.

Pokoje pro 2 až 3 os.
Strava: polopenze
Nocí: 2 a více (nástupy denně)
Auto

2 990 Kč

od
os. /autem /2 noci

Dítě ZDARMA
do 4 let a další SLEVY

Více informací na
ckvt.cz
SK-0048P

Více informací na
ckvt.cz
SK-0038G

Rezervujte na: 596 664 040 | 222 206 206 | 591 160 308 | www.ckvt.cz | www.travelfamily.cz
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SLOVENSKO – RAJECKÉ TEPLICE / ZÁZRIVÁ

Hotel Aphrodite

Hotel Havrania
–10 %*

POLOHA hotel se nachází v malebném, horami obklopeném lázeňském městečku Rajecké Teplice, ve vzdálenosti cca 15 km od Žiliny.

POLOHA horský hotel leží v tichém a klidném prostředí uprostřed hustých
lesů s výhledem na Rozsutec.

VYBAVENÍ recepce, restaurace (v sousedním hotelu Aphrodite Palace), kavárna, WI-FI v celém hotelu ZDARMA, parkoviště.

VYBAVENÍ recepce, restaurace, dětské hřiště, dětský koutek, venkovní posezení s grilem, parkoviště, konferenční místnost.

UBYTOVÁNÍ 2lůžkové pokoje SUPERIOR, některé s možností přistýlky, většina pokojů je klimatizována. Typ 1/2+2 AP - 2lůžkový pokoj s denní místností a s možností až dvou přistýlek. Vždy: sprcha a WC, fén, župan a papuče
k zapůjčení, SAT-TV, telefon, minibar, lednička, okno nebo francouzský balkon.

UBYTOVÁNÍ 2lůžkové pokoje STANDARD a SUPERIOR se sprchou a WC, fén,
SAT TV, minibar, WI-FI ZDARMA, možnost přistýlky. V pokojích SUPERIOR je
balkon nebo terasa.

STRAVOVÁNÍ snídaně formou bufetu, možnost dokoupení večeří.

SPORT wellness centrum - vnitřní bazén 3x7 m, suchá sauna, parní sauna,
ochlazovací bazén, relaxační místnost, masáže. Tenisový kurt, posilovna, stolní tenis, v zimní sezóně je na protějším svahu lyžařské středisko Kozinec.

SPORT Vodní svět - 2 vnitřní a 5 venkovních bazénů s termální léčivou vodou. Teplota vody v bazénech je od 15 do 40 °C. Saunový svět, fitness centrum, masáže.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE dětská postýlka na vyžádání ZDARMA. Místní
poplatek - cca 0,9 EUR/os./den - platí se při nástupu na recepci. Příplatek za
ubytování v pátek a v sobotu. Možnost pobytu na libovolný počet nocí. Možnost nástupu na pobyt DENNĚ.
SLEVY dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA, ceny pro dítě od 3 do 12 let na přistýlce
se 2 dospělými a osobu od 12 let na
přistýlce se 2 dospělými naleznete
na www.ckvt.cz.
VÝHODY A BENEFITY * u pobytů
na 7 nocí Vám poskytneme mimořádnou slevu 10 %.
CENA ZAHRNUJE ubytování a snídani na vybraný počet nocí, volný
vstup vodního a saunového světa
a hotelového fitness.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.

• Doporučujeme pro
náročné

STRAVOVÁNÍ snídaně formou bufetu, možnost dokoupení večeře - výběr
z menu o 3 chodech, salátový bufet.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE místní poplatek - cca 1 EUR/os./noc - platí se při
nástupu na recepci hotelu.
SLEVY dítě do 4 let bez nároku na
lůžko - ZDARMA. Ceny za osoby na
přistýlce naleznete na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování a snídani/polopenzi dle vybraného počtu
nocí, vstup do wellness, tenisový
kurt, stolní tenis.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.

Pokoje pro 2 až 3 os.

Pokoje pro 2 až 4 os.
Strava: snídaně, polopenze
Strava: snídaně, polopenze

Nocí: 2 a více (nástupy denně)

Nocí: 2 a více (nástupy denně)
Auto

Auto

4 790 Kč

3 390 Kč

od
os. /autem /2 noci se snídaní

od
os. /autem /2 noci se snídaní

Dítě ZDARMA
do 3 let a další SLEVY

Dítě ZDARMA
do 4 let

Více informací na
ckvt.cz
SK-0015A
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• Klidné a tiché
prostředí

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

Více informací na
ckvt.cz
SK-0049H

SLOVENSKO – LIPTOVSKÝ JAN

Alexandra Wellness Hotel

Hotel Sorea Máj

POLOHA hotel se nachází v krásném a tichém horském prostředí Jánské doliny nedaleko obce Liptovský Ján, na místě předurčeném k poznávání přírodních krás. Toto území se nachází v malebné scenérii NP Nízké Tatry.

POLOHA hotel je situován v tichém a klidném prostředí národního parku
Nízké Tatry v nadmořské výšce 678 m n.m. Leží u vstupu do Jánské doliny,
která patří k nejkrásnějším údolím Nízkých Tater.

VYBAVENÍ restaurace, lobby bar, koktejl bar, kongresové prostory, dětská
herna, půjčovna kol, parkování ZDARMA.

VYBAVENÍ recepce, restaurace s letní terasou, 2 bary, internetový koutek,
nehlídané parkoviště ZDARMA, směnárna, WI-FI ZDARMA, kongresové centrum.

UBYTOVÁNÍ 2lůžkové pokoje se sprchou/vanou a WC, SAT-TV, lednička, WI-FI ZDARMA, trezor, možnost přistýlky. Většina pokojů je s balkónem.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu. V případě nízké
obsazenosti hotelu může být večeře servírovaná se salátovým bufetem.
SPORT Wellness centrum - 25 metrový plavecký bazén, vířivka, finská sauna, bylinková pára, tepidárium, vodní cesta, zážitkové sprchy; fitness kardio
centrum; víceúčelová sportovní hala, venkovní multifunkční hřiště, stolní tenis, kulečník, bowling. V zimním
období je k dispozici 500 m vzdálené
• 25 metrový plavecký
menší lyžařské středisko Javorovica.
bazén
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE místní
poplatek - cca 1 EUR/os./den - platí
se při nástupu na recepci.

• Doporučujeme
pro rodiny s dětmi

SLEVY RODINNÝ WELNESS POBYT:
dítě do 12 let na základním lůžku sleva 40 %, 1. dítě do 8 let na přistýlce se 2 dospělými - ZDARMA, ceny
pro osoby od 8 let na přistýlce naleznete na www.ckvt.cz

• Ubytování v zeleni

CENA ZAHRNUJE RODINNÝ WELLNESS POBYT: ubytování a polopenzi
dle vybraného počtu nocí neomezený
vstup do hotelového bazénu, fitness
centra a wellness centra. Nabídku
dalších pobytových balíčků naleznete na www.ckvt.cz.

Pokoje pro 2 až 3 os.

MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.

Strava: polopenze
Nocí: 2 a více (nástupy denně)
Auto

3 890 Kč

od
os. /autem /2 noci
Dítě ZDARMA
do 8 let

Více informací na
ckvt.cz
SK-0042A

UBYTOVÁNÍ 1lůžkové pokoje, 2lůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek se
sprchou/vanou a WC, SAT-TV, telefon, trezor, WI-FI ZDARMA, balkon.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, možnost dokoupení obědů za 250 Kč/osoba/den - výběr z menu.
SPORT 1 km od menšího lyžařského střediska Javorovica, 10 km od lyžařského střediska Opalisko, 20 km od nejznámějšího slovenského lyžařského střediska Jasná. Vnitřní bazény s termální vodou s teplotou 28 °C (velký plavecký
a malý neplavecký bazén) otevřené denně mimo úterý (sanační den), součástí areálu je letní termální koupaliště TERMAL raj (plavecký bazén 50x18
m, dětský bazén, relaxační bazén, bazén s fontánkou), sauna, masáže, fitness
centrum, jumping centrum, stolní
tenis ZDARMA, půjčovna kol a sportovních potřeb (v nedalekém hotelu
Sorea Ďumbier).
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE místní
poplatek cca 1 EUR/os./noc - platí se
při nástupu na recepci. Pobyt se zvířetem za poplatek cca 10 EUR/ noc.
SLEVY dítě do 3 let bez nároku
na lůžko a stravu - ZDARMA, 1. dítě
3-8 let na přistýlce se 2 dospělými ZDARMA, dítě 3-15 let na přistýlce sleva 50 %, dítě 3-15 let na pevném
lůžku - sleva 30 %, osoba od 15 let na
přistýlce - sleva 20 %.
CENA ZAHRNUJE ubytování a polopenzi na vybraný počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.

• Výhodná cena

Pokoje pro 1 až 4 os.
Strava: polopenze
Nocí: 2 a více (nástupy denně)
Auto

2 495 Kč

od
os. /autem /2 noci
Dítě ZDARMA
do 8 let

Více informací na
ckvt.cz
SK-0009M

Rezervujte na: 596 664 040 | 222 206 206 | 591 160 308 | www.ckvt.cz | www.travelfamily.cz
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SLOVENSKO – JASNÁ / PRIBYLINA

Ski & Wellness Residence Družba

Horská Chata Orešnica

POLOHA hotel se nachází v centru turistického střediska Jasná v Nízkých
Tatrách, přímo na lyžařském svahu Biela Púť v nadmořské výšce 1 200 m.

POLOHA stylový hotel situovaný v srdci západních Tater v jedné z nejkrásnějších lokalit Slovenska - Račkovej dolině. Račkova dolina je dlouhá více než
5 kilometrů. Její počátek leží v nadmořské výšce 960 m n. m., kde zároveň
s ní začíná i sousední Jamnická dolina. Tato dvě údolí rozděluje hřeben Otrhanců, s nejvyšším vrchem Jakubina (2 194 m n. m.). Celou dolinou vede turisticky značený chodník.

VYBAVENÍ restaurace Jasná, restaurace L‘udová s terasou, pivnice s vinotékou, noční bar, lobby bar, dětský koutek, dětské hřiště, lyžařská školka s dětský vlekem, lyžárna, půjčovna a prodejna lyžařského vybavení, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ 2lůžkové pokoje ECONOMY (14-17 m2), COMFORT (18-24 m2),
COMFORT PLUS s balkónem (18-24 m2), FAMILY se 2 místnostmi (24 m2)
a SUPERIOR (30 m2), vždy se sprchou/vanou a WC, fén, SAT-TV, župan, trezor, minibar, WI-FI ZDARMA, čajový a kávový servis, možnost 1-2 přistýlek.
STRAVOVÁNÍ snídaně nebo polopenze - snídaně formou bufetu, večeře formou bufetu nebo servírované 4-chodové menu.
SPORT přímo u sjezdovky Biela Púť v největším slovenském lyžařském centru Jasná. Wellness centrum Four Seasons: 25 metrový plavecký bazén s pramenitou vodou, dětský bazén s teplotou vody 32 °C, venkovní vyhřívaný bazén,
nerezový bazén pro nejmenší s fontánkou, 2 vířivky, bazén s chrličem. 2
suché sauny, heřmánková, bylinková,
eukalyptová, solná, severská a turec• Doporučujeme
ká sauna, hydromasážní sprchy, nopro rodiny s dětmi
vé tepidárium s vyhřívanými lavicemi
• Přímo u lanovky
a výhledem na Nízké Tatry.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE místní
poplatek - cca 1 EUR/os./den - platí
se při nástupu na recepci.
SLEVY ceny pro děti do 6 let na
přistýlce, od 6 do 12 let na přistýlce
a pro osoby od 12 let na přistýlce naleznete na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování a snídani/ polopenzi dle vybraného počtu nocí, vstup do bazénu od 7:30 do
10:00, parkování. Při ubytování s polopenzí vstup do wellness centra
Four Seasons v otevíracích hodinách.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.

Pokoje pro 2 až 4 os.
Strava: snídaně, polopenze
Nocí: 2 a více (nástupy denně)

VYBAVENÍ recepce, restaurace, bar s letní terasou, altánek s grilem, dětská
farma, dětská průlezka.
UBYTOVÁNÍ 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, WI-FI ZDARMA, možnost přistýlky, část pokojů má balkón s výhledem na jezírko.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně formou bufetu, večeře - servírované menu o 2 chodech.
SPORT tenisový kurt s basketbalovým košem, půjčovna kol, společenská místnost se stolním tenisem, biliárem a stolním fotbálkem. Výchozí
místo několika turistických tras.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE místní
poplatek - cca 1 EUR/os./den - platí
se při nástupu na recepci. 1x za pobyt
vstup do plaveckého bazénu v hotel
Alexandra Wellness Hotel v Liptovském Jánu ZDARMA.
SLEVY dítě do 12 let na základním
lůžku - sleva 30 %, ceny pro osoby na přistýlce naleznete na www.
ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování s polopenzí na vybraný počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.

Auto

• Ideální výchozí bod
pro turisty
• Ubytování v zeleni

Pokoje pro 2 až 3 os.
Strava: polopenze
Nocí: 2 a více (nástupy denně)
Auto

3 690 Kč

od
os. /autem /2 noci se snídaní

Více informací na
ckvt.cz
SK-0043D
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• Krásná příroda

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

2 090 Kč

od
os. /autem /2 noci

Více informací na
ckvt.cz
SK-0042O

SLOVENSKO – TATRANSKÁ LOMNICA / TATRANSKÉ MATLIARE

Hotel Sorea Titris

Hotel Sorea Hutník I.

POLOHA rekonstruovaný hotel se nachází pod úpatím Lomnického štítu
nedaleko centra Tatranské Lomnice, v blízkosti botanické zahrady a muzea
TANAPu.

POLOHA hotel se nachází ve výšce 930 m n. m. v klidné části obce Tatranské
Matliare, pod úpatím Lomnické štítu, cca 2 km od Tatranské Lomnice. Je ideálním výchozím bodem pro pěší túry do východní části Vysokých Tater. V okolí vedou stezky pro horská kola. V zimě mohou hosté navštívit nedaleká lyžařská střediska.

VYBAVENÍ restaurace, aperitiv bar, vinárna s diskotékou, úschovna sportovních potřeb, kongresový sál a salónek, WI-FI ve společenských prostorách
hotelu ZDARMA, nehlídané (monitorované) parkoviště ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ 1lůžkové pokoje, 2lůžkové pokoje s možností přistýlky, rodinné
pokoje (propojené 2 dvoulůžkové), se sprchou/vanou a WC, SAT-TV, telefonem, rádiem, připojením na internet (kabelové) ZDARMA, trezorem ZDARMA.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, možnost dokoupení obědů za 250 Kč/ osoba/ den - výběr z menu.
SPORT ZIMA: 1,5 km od lyžařského střediska Tatranská Lomnica, upravené
tratě pro běžecké lyžování, přírodní kluziště. LÉTO: nedaleko cyklo a turistických tras, tenisové kurty, fotbalové hřiště, volejbalové hřiště, půjčovna kol,
minigolf. Organizování kulturních a společenských programů, billiard, šipky.
Wellness centrum AQUA Relax: rekreační bazén s protiproudem, tobogán, různé masážní prvky. Saunová
zóna: suchá sauna, bio sauna, parní
• Výborná poloha
sauna, ochlazovací bazének, vířivka,
• Rodinné pokoje
sprchy, odpočívárna.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE místní poplatek cca 1 EUR/os. od 18 let/
noc - platí se při nástupu na recepci.
V hotelu není povolen pobyt se psy.
V ceně Silvestrovského turnusu je
zahrnuto vícechodové silvestrovské
menu a novoroční přípitek.
SLEVY dítě do 3 let bez nároku na
lůžko a stravu - ZDARMA, dítě 3-8 let
na přistýlce se 2 dospělými - ZDARMA, dítě 3-15 let na přistýlce - sleva
50 %, dítě 3-15 let na pevném lůžku - sleva 30 %, osoba od 15 let na
přistýlce - sleva 20 %.
CENA ZAHRNUJE ubytování a polopenzi na vybraný počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.

VYBAVENÍ recepce, hala, 2 restaurace, 2 denní bary, pohádkový dětský koutek, směnárna, WI-FI ZDARMA, nehlídané parkoviště ZDARMA, zapůjčení
společenských her na recepci, kongresové centrum.
UBYTOVÁNÍ 1lůžkové pokoje, 2lůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek, rodinné pokoje (propojené 2 dvoulůžkové) se sprchou/vanou a WC, SAT-TV, WI-FI ZDARMA, většina s balkonem.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, možnost dokoupení obědů za 230 Kč/osoba/den - výběr z menu.
SPORT 3,5 km od lyžařského střediska Tatranská Lomnica, dětský lyžařský
vlek přímo u hotelu ZDARMA, 1,5 km od tratí pro běžecké lyžování. Nedaleko turistických tras. Za poplatek: krytý plavecký bazén 15x6 m, finská sauna,
masáže, zábaly, 2 bowlingové dráhy, tělocvična, posilovna, stolní tenis, minigolf. Kulturní a společenské programy, posezení při lidové hudbě, diskotéky.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE místní
poplatek cca 1 EUR/os. od 18 let/noc
- platí se při nástupu na recepci.
Pobyt se zvířetem za poplatek
cca 10 EUR/ noc.

• Výhodná cena

Pokoje pro 1 až 4 os.

SLEVY Požadavek na konkrétní číslo
pokoje, patro, balkon, atd. - za poplatek 10 EUR/ pobyt.

Pokoje pro 1 až 4 os.

Strava: polopenze

CENA ZAHRNUJE ubytování a polopenzi na vybraný počet nocí.

Strava: polopenze

Nocí: 2 a více (nástupy denně)
Auto

2 495 Kč

MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.

Nocí: 2 a více (nástupy denně)
Auto

2 195 Kč

od
os. /autem /2 noci

od
os. /autem /2 noci

Dítě ZDARMA
do 8 let

Dítě ZDARMA
do 8 let

Více informací na
ckvt.cz
SK-0009O

Více informací na
ckvt.cz
SK-0009H

Rezervujte na: 596 664 040 | 222 206 206 | 591 160 308 | www.ckvt.cz | www.travelfamily.cz
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SLOVENSKO – ŠTRBSKÉ PLESO

Hotel Sorea Trigan

Wellness Hotel Borovica

POLOHA hotel leží ve výšce 1 346 m.n.m. v atraktivním prostředí u Nového
Štrbského plesa na území Tatranského národního parku.

POLOHA luxusní hotel uprostřed tatranských lesů, vzdálený jen 300 od Nového Štrbského plesa.

VYBAVENÍ restaurace, lobby bar, denní bar, kongresové centrum, wellness
centrum, fitness centrum, dětský koutek, půjčovna sportovních potřeb, WI-FI
ZDARMA, nehlídané (monitorované) parkoviště ZDARMA.

VYBAVENÍ restaurace, lobby bar, vinotéka, koňakový bar, konferenční
prostor, VIP salónek, kadeřnictví, kosmetika, dětská herna, úschovna kol a lyží, parkoviště.

UBYTOVÁNÍ 1lůžkové pokoje, 2lůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek se
sprchou/vanou a WC, SAT-TV, WI-FI ZDARMA, telefon, trezor.

UBYTOVÁNÍ 2lůžkové pokoje CLASSIC (24 m2) se sprchou/vanou a WC, SAT-TV, minibar, WI-FI ZDARMA, trezor a balkon. Pokoje LUX (35-40 m2) mají navíc
šatník, krb a možnost 2 přistýlek (rozkládací gauč pro 1 dospělého nebo 2 děti do 12 let).

STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, možnost dokoupení obědů za 250 Kč/ osoba/ den - výběr z menu.
SPORT 1,8 km od lyžařského střediska Štrbské Pleso, 600 m od tratí pro běžecké lyžování. Nedaleko turistických tras. Wellness svět regenerace a oddychu (nerezový relexačně-plavecký bazén, nerezový dětský bazén se
skluzavkou, vodní trysky, perličková masáž, parní sauny, finská sauna, venkovní ochlazovací bazének, odpočívací místnost, fitness centrum), biliard,
stolní tenis, multifunkční venkovní hřiště, horské jezero před hotelem
(v zimních měsících funguje jako přírodní ledová plocha).
• Oblíbený hotel
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE místní poplatek cca 1 EUR/os. od 15 let/
noc - platí se při nástupu na recepci.
Pobyt se zvířetem za poplatek cca 10
EUR/ noc. Možnost nástupu DENNĚ.

• Krásné wellness
centrum

STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně formou bufetu, večeře formou servírovaného 4-chodového menu s výběrem ze 3 hlavních jídel.
SPORT lyžařské středisko Štrbské Pleso je vzdáleno 1,8 km, tratě pro běžecké lyžování 1,5 km. Wellness centrum - 20 metrový plavecký bazén, dětský
bazének pro batolata, jacuzzi, finská sauna, turecká sauna, infra kabina,
2 parní sauny, Kneippův chodník, tepidárium, relax bar, fitness centrum.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE místní
poplatek - cca 1 EUR/os./den - platí se při nástupu na recepci. Povinný příplatek za Štědrý večer - 2 090
Kč/osoba od 12 let, 1 290 Kč/dítě do
12 let.
SLEVY dítě do 3 let bez nároku na
služby - ZDARMA, ceny pro dítě do 13
let na přistýlce a osobu od 13 let na
přistýlce naleznete na www.ckvt.cz.

SLEVY dítě do 3 let bez nároku
na lůžko a stravu - ZDARMA, 1. dítě
3-8 let na přistýlce se 2 dospělými ZDARMA, dítě 3-15 let na přistýlce sleva 50 %, dítě 3-15 let na pevném
lůžku - sleva 30 %, osoba od 15 let na
přistýlce - sleva 20 %.

Strava: polopenze

CENA ZAHRNUJE ubytování a polopenzi na vybraný počet nocí.

Nocí: 2 a více (nástupy denně)

MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.

Auto

Pokoje pro 1 až 4 os.

2 845 Kč

od
os. /autem /2 noci

VÝHODY A BENEFITY při ubytování na 4 a více nocí obdržíte bonus 20 min. v exteriérové jacuzzi na terase hotelu.
CENA ZAHRNUJE ubytování a polopenzi dle vybraného počtu nocí,
welcome drink, neomezený vstup do
wellness a fitness, parkování, vstup
do dětské herny.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.

Dítě ZDARMA
do 8 let

Více informací na
ckvt.cz
SK-0009G
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• Doporučujeme pro
náročné

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

Pokoje pro 2 až 4 os.
Strava: polopenze
Nocí: 2 a více (nástupy denně)
Auto

4 790 Kč

od
os. /autem /2 noci
Dítě ZDARMA
do 3 let

Více informací na
ckvt.cz
SK-0044B

SLOVENSKO – UPOUTÁVKA

DALŠÍ NABÍDKA WELLNESS POBYTŮ
NA SLOVENSKU
Na aktuální ceny se informujte na pobočkách TRAVEL FAMILY.
Hotel Bešeňová

Hotel Fis

+

Grandhotel Praha

Hotel Srdiečko

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

Hunguest Hotel Répce

Hunguest Hotel Répce Gold

POLOHA hotel je situován v tichém klidném prostředí na parcele obklopené
stinnými listnatými stromy, přímo u termálních lázní Bükfürdö, se kterými je
spojen krytým koridorem. Termální lázně a koupaliště Bükfürdő jsou v pořadí druhými největšími lázněmi v Maďarsku. Lázně využívají všechny generace k relaxaci a odpočinku. Na více než 13 hektarech se nachází komplex s 27
bazény. Kryté lázně a koupaliště s léčivou, termální a pitnou vodou disponují
s vodní plochou o rozloze více než 5 tisíc čtverečných metrů. Lázně jsou otevřeny celoročně a jsou tak vhodné i k léčení a regeneraci.

POLOHA hotel je situován v tichém klidném prostředí na parcele obklopené
stinnými listnatými stromy, přímo u termálních lázní Bükfürdö, se kterými je
spojen krytým koridorem.

VYBAVENÍ recepce, restaurace, kadeřník, kosmetika, pedikúra, manikúra,
masáže, společenská místnost, obchod s dárkovými předměty, WI-FI ve společných prostorách zdarma, trezor, parkoviště, kongresové centrum v hotelu Répce Gold.
UBYTOVÁNÍ 2lůžkové pokoje se sprchou, WC, SAT TV, minibarem, WI-FI
ZDARMA, možnost přistýlky. 2lůžkové apartmány mají navíc obývací část se
sedačkou a televizí, od ložnice oddělenou závěsem.
STRAVOVÁNÍ snídaně a večeře formou bufetu.
SPORT wellness centrum - bazén,
sauna, parní lázeň a jacuzzi. Stolní
tenis, hřiště na košíkovou, kopanou,
půjčovna jízdních kol, posilovna.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE místní
poplatek - cca 2 EUR/os./den - platí se při nástupu na pobyt. Parkování
ZDARMA. Při vstupu do lázní se platí záloha za čipové hodinky 200 Kč/
7 EUR. Možnost zapůjčení županů za
poplatek cca 1,5 EUR/ den.
SLEVY dítě do 3 let - ZDARMA, slevy
pro děti do 12 let a osoby od 12 let na
přistýlce naleznete na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování a polopenzi na vybraný počet nocí, denní vstup do léčebných a zážitkových
lázní Bük, vstup do wellness centra hotelu.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.

• Velmi oblíbené
letovisko
• Doporučujeme
pro seniory

Pokoje pro 2 až 3 os.
Strava: polopenze

VYBAVENÍ recepce, restaurace, kadeřník, kosmetika, pedikúra, manikúra,
masáže, společenská místnost, obchod s dárkovými předměty, WI-FI ve společných prostorách ZDARMA, trezor, parkoviště, kongresové centrum.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou, WC, SAT TV, telefonem, minibarem, sejfem, WI-FI ZDARMA, možnost přistýlky. Ve většině pokojů balkon.
STRAVOVÁNÍ snídaně a večeře formou bufetu.
SPORT wellness centrum - bazén, sauna, parní lázeň a jacuzzi. Stolní tenis,
hřiště na košíkovou, kopanou, půjčovna jízdních kol, posilovna.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE místní
poplatek - cca 2 EUR/os./den - platí se při nástupu na pobyt. Parkování ZDARMA. Při vstupu do lázní se
platí záloha za čipové hodinky 200
Kč/ 7 EUR.
SLEVY dítě do 3 let - ZDARMA, slevy
pro děti do 12 let a osoby od 12 let na
přistýlce naleznete na www.ckvt.cz.
CENA ZAHRNUJE ubytování a polopenzi na vybraný počet nocí, denní vstup do léčebných a zážitkových
lázní Bük, vstup do wellness centra
hotelu, použití županů.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.

• Výhodná poloha
přímo u lázní
• Doporučujeme
pro náročné

Pokoje pro 2 až 3 os.
Strava: polopenze

Nocí: 2 a více (nástupy denně)

Nocí: 2 a více (nástupy denně)

Auto

Auto

2 990 Kč

3 890 Kč

od
os. /autem /2 noci

od
os. /autem /2 noci

Dítě ZDARMA
do 3 let

Dítě ZDARMA
do 3 let

Více informací na
ckvt.cz
HU-0001R

Více informací na
ckvt.cz
HU-0001G

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

Hotel Piroska

Danubius Hotel Bük
–36 %*

–25 %*

POLOHA atraktivní hotel na kraji městečka Bük, vzdálený necelé 2 km od lázní Bükfürdö.

POLOHA nachází se v proslulém lázeňském městě Bükfürdö v klidném prostředí parku.

VYBAVENÍ restaurace, bar, terasa, dětská herna, parkoviště.

VYBAVENÍ restaurace, lobby bar, noční bar, letní terasa, směnárna, kongresový sál, hotelový trezor na recepci, animace a výlety, internetový koutek, WI-FI ve
společných prostorech, kadeřnický a kosmetický salón, manikúra, pedikúra. Pro
děti: dětská herna, za poplatek: kulečník, stolní fotbálek, air-hockey, šipky, Xbox,
PlayStation.

UBYTOVÁNÍ 1 a 2 lůžkové pokoje se sprchou a WC, fénem, TV, WI-FI ZDARMA,
sejfem, minibarem, telefonem. Ve 2 lůžkových pokojích možnost přistýlky (rozkládací gauč).
STRAVOVÁNÍ snídaně a večeře formou bufetu.
SPORT venkovní bazén (otevřen od května do září v závislosti na počasí),
wellness centrum - vnitřní bazén, dětský bazén, whirlpool, finská a parní sauna,
tepidarium, aromatická kabina, masáže, kosmetické procedury, dětské hřiště a herna. Léčebné lázně a zážitkové centrum Bükfürdő - komplex tvoří 33
bazénů s rozlohou více než pět tisíc metrů čtverečních vodní plochy, pro návštěvníky jsou k dispozici léčivé lázně, koupaliště a zážitkové lázně, moderní
Svět sauny a Wellness centrum.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE místní poplatek cca 1,6 EUR/os. nad 18 let/den platí se při nástupu na recepci hotelu. Parkování ZDARMA. Pro hotelové hosty
je zajištěn bezplatný převoz během dne do léčebných a zážitkových lázní Bük.
SLEVY dítě do 5 let bez nároku na
lůžko s polopenzí - ZDARMA, dítě 5-12 let na přistýlce se 2 dospělými - pevná cena 500 Kč/os./noc (bez
vstupu do termálních lázní), dítě 12-18
let na přistýlce se 2 dospělými - sleva 30 %. U pobytů na 7 nocí v termínu
15.6.-30.8. - dítě do 10 let na přistýlce
se 2 dospělými - ZDARMA (bez vstupu do termálních lázní), dítě 10-12 let
na přistýlce se 2 dospělými - pevná
cena 600 Kč/os./noc (bez vstupu do
termálních lázní).
VÝHODY A BENEFITY * u pobytů na 4 noci s nástupem v neděli nebo v pondělí v termínu 1.3.-17.5.2020
Vám poskytneme mimořádnou slevu
36 %, v termínu 4.11.-20.12.2020 slevu 30 %. Při využití mimořádné slevy
u pobytů na 4 noci nejsou v ceně vstupy
do termálních lázní.
CENA ZAHRNUJE UBYTOVÁNÍ NA
2 NOCI: 2x ubytování, 2x polopenzi, 1x
vstup do termálních lázní (zóna I.), volný vstup do hotelového wellness. Vstupy do termálních lázní nezahrnují zážitkové koupele a sauny.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.

20

• Výhodná cena

Pokoje pro 1 až 3 os.
Strava: polopenze
Nocí: 2 a více (nástupy denně)
Auto

2 590 Kč

od
os. /autem /2 noci

Dítě ZDARMA
do 5 let a další SLEVY

Více informací na
ckvt.cz
HU-0020P

UBYTOVÁNÍ 2lůžkové klimatizované pokoje STANDARD (GUESTROOM) PLUS,
DELUXE a EXECUTIVE se sprchou, WC, fén, župan, SAT-TV, telefon, minibar, balkon, WI-FI ZDARMA, s možností přistýlky. Pokoje STANDARD (GUESTROOM)
PLUS jsou částečně zrekonstruovány, DELUXE a EXECUTIVE jsou kompletně
zrekonstruovány, mají výhled do zahrady a k dispozici varnou konvici, kávu a čaj.
STRAVOVÁNÍ ALL INCLUSIVE - plná penze formou bufetu, konzumace nealko
a alkoholických nápojů - více informací na www.ckvt.cz.
SPORT vnitřní plavecký bazén 15x 8 m, 26-28 °C, venkovní plavecký bazén 20x
10 m, 25-26 °C, vnitřní/venkovní zážitkový bazén s masážními tryskami 32-36
°C, římské parní lázně, finská sauna, jacuzzi, dětský bazén s atrakcemi, posilovna. V blízkosti - tenisové kurty.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE místní poplatek - cca 1 EUR/os./den - platí se při
nástupu na recepci.
SLEVY dítě do 6 let na přistýlce ZDARMA. Ceny pro dítě do 14 let na
základním lůžku, dítě od 6 do 14 let na
přistýlce a osobu od 14 let na přistýlce
naleznete na www.ckvt.cz.
VÝHODY A BENEFITY * v termínech
9.1.-31.3. a 1.11.-20.12. Vám u pobytů na
3 noci při zakoupení pobytu více než
60 dní předem poskytneme mimořádnou slevu 25 %, v případě zakoupení pobytu 60 dní a méně předem poskytneme mimořádnou slevu 20 %.
V termínech 9.1.-9.4. a 13.4.-21.12. Vám
u pobytů na 4 noci poskytneme mimořádnou slevu 25 %, u pobytů na 5 nocí slevu 20 %, u pobytů na 6 a 7 nocí
slevu 15 %.
CENA ZAHRNUJE ubytování a služby
ALL INCLUSIVE dle vybraného počtu
nocí, volný vstup do vnitřních a venkovních bazénů, saunový svět, fitness,
skupinové cvičení. Tenis, squash a minigolf dle aktuální obsazenosti.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního
pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.

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

• All Inclusive

Pokoje pro 2 až 3 os.
Strava: All inclusive
Nocí: 2 a více (nástupy denně)
Auto

4 890 Kč

od
os. /autem /2 noci

Dítě ZDARMA
do 6 let a další SLEVY

Více informací na
ckvt.cz
HU-0009B

MAĎARSKO – BÜKFÜRDÖ

Hotel Greenfield Golf & Spa

Caramell Premium Resort

–25 %*

–15 %*

–5 % 90 dní před nástupem

POLOHA hotel situovaný cca 2 km od proslulého lázeňského města Bükfürdö
a necelý kilometr od termálních lázní. Hotel disponuje vlastním golfovým hřištěm.

POLOHA wellness hotel leží na okraji městečka Bük, od termálních lázní
v Bükfürdö je vzdálen cca 1 km.

VYBAVENÍ restaurace, terasa s výhledem na golfové hřiště, snack bar, piano
bar, konferenční místnost, WI-FI zdarma, parkoviště.

VYBAVENÍ recepce, restaurace, bar, dětské hřiště, konferenční centrum, animace pro děti, dětský klub, monitorované parkoviště, celodenní autobusový
transfer mezi hotelem a lázněmi Bükfürdö.

UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, sejfem, SAT TV,
WI-FI, minibarem, fénem, županem. Pokoje STANDARD - bez možnosti přistýlky, pokoje CLASSIC a SUPERIOR s balkonem a s možností 2 přistýlek (rozkládací
gauč pro 1 dospělého. nebo 2 děti do 9 let), pokoje SUITE s balkonem a možností 2 přistýlek pro děti do 13 let, pokoje FAMILY - dva 2lůžkové pokoje propojené
dveřmi pro 2 dospělé a 2 děti do 13 let. Pokoje SUPERIOR mají výhled na golfové hřiště.
STRAVOVÁNÍ ALL INCLUSIVE Light - plná penze formou bufetu (tradiční maďarská kuchyně), welcome drink, neomezená konzumace místních točených nealkoholických nápojů (voda, džus, káva, čaj), odpolední káva a koláč, ovoce, točené
pivo Dreher a maďarská vína u večeře v restauraci a 18:00-22:00 v piano baru.
SPORT wellness centrum o rozloze 3500 m2: šest vnitřních bazénů, plavecký bazén, venkovní bazény, zážitkový bazén, dětský bazén, 2 termální bazény
s místní léčivou vodou, Saunový svět - finská sauna, turecké lázně, solná jeskyně, herbarium, tepidarium, infračervená sauna a bio sauna, fitness, spor• All Inclusive LIGHT
tovní programy - aquafitness, aerobik,
jogging (ZDARMA), dětské hřiště.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE místní poplatek - cca 1,70 EUR/den - platí se při
nástupu na pobyt. Parkování ZDARMA.
SLEVY dítě do 9 let na přistýlce se 2
dospělými - ZDARMA, ceny pro osoby
od 9 let na přstýlce na www.ckvt.cz.
VÝHODY A BENEFITY * v termínech
6.1.-10.4., 13.4.-1.5., 3.5.-29.5., 1.6.-3.7.,
30.8.-23.10. a 25.10.-23.12. Vám u pobytů na 4 noci poskytneme mimořádnou slevu 25 %. V termínu 3.7.-30.8.
Vám u pobytů na 5 nocí poskytneme
mimořádnou slevu 20 %. V termínech
1.1.-3.7. a 30.8.-23.12. Vám u pobytů na
7 nocí poskytneme mimořádnou slevu 15 %.
CENA ZAHRNUJE ubytování a služby ALL INCLUSIVE LIGHT na vybraný
počet nocí, neomezený vstup do hotelových lázní a fitness centra.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.

Pokoje pro 2 až 4 os.
Strava: All inclusive light
Nocí: 3 a více (nástupy denně)
Auto

UBYTOVÁNÍ 2lůžkové pokoje STANDARD a PREMIUM (28-33 m2) se sprchou a WC, fén, župan, trezor, minibar, SAT-TV, telefon, WI-FI a balkon. Pokoje
PREMIUM jsou designově zařízeny.
STRAVOVÁNÍ polopenze – snídaně a večeře formou bufetu, vše v restauraci Mandala.
SPORT ZEN SPA (2000 m2) - venkovní bazén (v letní sezóně), vnitřní bazén
se sluneční terasou na střeše, kruhový bazének s odpočívárnou pro rodiny,
wellness bar, relaxační zóna, pool bar, grilovací terasa, dětské hřiště, saunový
svět – finská, parní, aroma, infra a bio sauna, solná jeskyně, Kneippův chodník. SILENT ZONE (pro osoby nad 16 let): klidová oáza, vnitřní bazén, vířivka,
finská, infra a parní sauna, tepidarium. Fitness centrum, masáže. Křišťálová
věž – 3 patrové lanové centrum.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE místní
poplatek cca 1,6 EUR/os. nad 18 let/
den, platí se při nástupu na recepci,
parkoviště za poplatek 4 EUR/ noc,
pes na vyžádání za poplatek 26 EUR/
noc (pouze v pokojích STANDARD).
SLEVY dítě do 3 let na přistýlce se 2
dospělými - ZDARMA, dítě 3-6 let na
přistýlce se 2 dospělými - pevná cena 520 Kč/os./noc, dítě 6-12 let na
přistýlce se 2 dospělými - pevná cena 1 020 Kč/os./noc.
VÝHODY A BENEFITY * u pobytů
na 3 noci Vám poskytneme mimořádnou slevu 5 %, na 4 noci 10 %, na 5-7
nocí 15 %.

• Doporučujeme
pro náročné

Pokoje pro 2 až 3 os.
Strava: polopenze
Nocí: 2 a více (nástupy denně)
Auto

od
os. /autem /3 noci

CENA ZAHRNUJE ubytování a polopenzi na vybraný počet nocí, neomezený vstup do ZEN SPA a SILENTZONE, fitness centrum, každodenní
transfer do lázní Bükfürdö.

od
os. /autem /2 noci

Dítě ZDARMA
do 9 let a další SLEVY

MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.

Dítě ZDARMA
do 3 let a další SLEVY

6 990 Kč

Více informací na
ckvt.cz
HU-0027G

3 290 Kč

Více informací na
ckvt.cz
HU-0023C

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

Hotel Park Inn

Ensana Thermal Sárvár
–25 %*

–25 %*

POLOHA oblíbený hotel s 236 pokoji leží cca 5 minut pěší chůze od historického centra města s Nádasdyho hradem, nedaleko je známá botanická zahrada
s arboretem. S lázněmi je hotel propojen vyhřívaným koridorem.
VYBAVENÍ recepce, restaurace, lobby, bar, kavárna, terasa, směnárna, dětská
herna, kongresové centrum.
UBYTOVÁNÍ moderní klimatizované 2lůžkové pokoje s koupelnou a WC, fén,
župany, SAT-TV, trezor, čajový a kávový set, WI-FI ZDARMA, s možností přistýlky. Rodinné 2lůžkové pokoje s možností 2 přistýlek pro děti do 6 let (typu suite ložnice a obývací místnost s rozkládací pohovkou).
STRAVOVÁNÍ polopenze, All inclusive - více informací na www.ckvt.cz.
SPORT LÁZNĚ SÁRVÁR: 9 celoročně otevřených bazénů s tobogány. V letní sezóně 7 venkovních bazénů se skluzavkami a tobogány. Saunový svět.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE místní poplatek - cca 1,5 EUR/os./den - platí se na
recepci. Parkování - 5,5 EUR/den/auto - platí se na recepci. Příplatek za Silvestrovský večer. Domácí zvíře za poplatek 12 EUR/ den.
SLEVY dítě do 6 let na přistýlce se 2
dospělými - ZDARMA, ceny pro dítě od
6 do 14 let na přistýlce se 2 dospělými
a pro osobu od 14 let na přistýlce naleznete na www.ckvt.cz.
VÝHODY A BENEFITY * v termínech 1.12.-24.12.2019, 1.1.-3.4. a 29.11.24.12.2020 Vám u pobytů na 4 noci
poskytneme mimořádnou slevu 25 %,
u pobytů na 5 nocí slevu 20 %, u pobytů na 6 nocí slevu 15 %. V termínech
30.9.-25.10., 28.10.-1.11., 4.11.-1.12.2019,
5.4.-10.4., 13.4.-30.4., 3.5.-7.5., 10.5.29.5., 1.6.-1.7., 30.8.-25.9., 28.9.-23.10.
a 1.11.-27.11.2020 Vám u pobytů na 4
noci při nástupu v neděli nebo v pondělí poskytneme mimořádnou slevu
25 %, u pobytů na 5 nocí při nástupu
v neděli slevu 20%. V termínech 30.9.25.10., 4.11.-24.12.2019, 1.1.-10.4., 13.4.30.4., 10.5.-29.5., 1.6.-25.9., 28.9.23.10. a 1.11.-24.12.2020 Vám u pobytů
na 7 nocí poskytneme mimořádnou
slevu 15 %.
CENA ZAHRNUJE ubytování a polopenzi/ all inclusive na vybraný počet
nocí, neomezený vstup do lázní Sárvár (svět saun za poplatek), vstup do
fitness.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu.
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• Doporučujeme
pro rodiny s dětmi

Pokoje pro 2 až 4 os.
Strava: polopenze, All inclusive
Nocí: 2 a více (nástupy denně)
Auto

4 290 Kč

od
os. /autem /2 noci s polopenzí
Dítě ZDARMA
do 6 let a další SLEVY

POLOHA hotel leží v centru královského parku, pár minut chůze od centra města a 500 m od lázní Sárvár.
VYBAVENÍ restaurace, kavárna, letní terasa, směnárna, hotelový trezor na recepci, WI-FI ZDARMA ve společných prostorách, bezbariérové pokoje, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ 2lůžkové zrekonstruované pokoje SUPERIOR se sprchou (vanou),
WC, župany, SAT TV, rádiem, telefonem, minibarem, internetovou přípojkou, balkonem (francouzským oknem), trezorem, fénem, s možností přistýlky.
STRAVOVÁNÍ snídaně formou bufetu, obědový polévkový bufet, večeře o 4 chodech s 1 nealkoholickým nápojem v ceně.
SPORT krytý a nekrytý bazén s termální vodou, termální rekreační bazén s perličkovou koupelí, wellness a léčebné procedury, stolní tenis, posilovna, kuželkárna/bowling, billiardový stůl, zahradní šachy, jóga, nordic walking, fitness programy, solárium, tenisový kurt, hřiště na míčové hry, tělocvična, půjčovna kol.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE místní poplatek cca 1,7 EUR/os. od 18 let/den - platí
se při nástupu na recepci hotelu. Příplatek za Silvestrovský program a galavečeři. Parkování ZDARMA.
SLEVY osoba na přistýlce - pevná cena 1 200 Kč/os./noc, v termínu 1.7.-1.9.
- dítě do 6 let na přistýlce - ZDARMA,
dítě od 6 do 14 let na přistýlce - pevná
cena 840 Kč/os./noc.
VÝHODY A BENEFITY * v termínech
9.1.-31.3. a 1.11.-20.12. Vám u pobytů na
3 noci při zakoupení pobytu více než
60 dní předem poskytneme mimořádnou slevu 25 %, v případě zakoupení pobytu 60 dní a méně předem poskytneme mimořádnou slevu 20%.
V termínech 9.1.-9.4. a 13.4.-21.12. Vám
u pobytů na 4 noci poskytneme mimořádnou slevu 25 %, u pobytů na 5 nocí slevu 20 %, u pobytů na 6 a 7 nocí
slevu 15 %.
CENA ZAHRNUJE ubytování a polopenzi dle vybraného počtu nocí, neomezený vstup do vnitřního a venkovního termálního bazénu, vstup do sauny
(finská, parní, infra), fitness.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu.

Více informací na
ckvt.cz
HU-0002P

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

• V parku v centru
města

Pokoje pro 2 až 3 os.
Strava: polopenze
Nocí: 2 a více (nástupy denně)
Auto

4 290 Kč

od
os. /autem /2 noci

Dítě ZDARMA
do 6 let a další SLEVY

Více informací na
ckvt.cz
HU-0009S

MAĎARSKO – SÁRVÁR

Hotel Viktória

Hotel Spirit Thermal Spa
–15 %*

–15 %*

POLOHA hotel, který se skládá ze 3 budov, se nachází v centru města nedaleko botanické zahrady a hradu Nádasdy. Léčebné a wellness lázně Sárvár nabízí průzračnou vodu, prostorné plochy pro odpočinek, úžasný saunový svět. Kromě bazénů s léčivou vodou se zde nachází také zážitkový bazén
a dětský bazén pro nejmenší, což je zárukou zábavy pro celou rodinu. V létě
je nabídka služeb ještě zajímavější. Milovníci vody mohou využívat obrovský
plavecký bazén, záliv vytvořený na skákání do vody, bazén s umělými vlnami,
tobogán, dětmi nejvíce oblíbený zážitkový bazén s pirátskou lodí a vodním
hradem, venkovní baby-bazén a množství sportovních hřišť.
VYBAVENÍ recepce, restaurace cca 50 m, kavárna, zahrada, dětské hřiště,
parkoviště, WI-FI ZDARMA, sluneční terasa, konferenční místnost.
UBYTOVÁNÍ 2lůžkové pokoje s možností přistýlky se sprchou a WC, fénem,
SAT TV, minibarem, sejfem, WI-FI ZDARMA.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu.
SPORT jacuzzi, solná komora, infra kabina, masážní sprchy, masáže, fitness.
Termální lázně Sárvár jsou vzdáleny 1 km.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE místní
poplatek - cca 1,7 EUR/os./noc - platí se při nástupu na recepci hotelu.
Možnost zapůjčení županu za cca 1,5
EUR/den. 1x za pobyt vstup do botanické zahrady ZDARMA. Parkování ZDARMA.
SLEVY dítě do 3 let bez nároku na
lůžko - ZDARMA, dítě od 3 do 14 let
na přistýlce - sleva 50%, osoba od 14
let na přistýlce - sleva 40%.
VÝHODY A BENEFITY * v termínech 5.1.-9.4. a 25.10.-23.12. Vám
u pobytů s nástupem v neděli nebo
v pondělí na 4, 5 nebo 6 nocí poskytneme mimořádnou slevu 10 %. U pobytů na 7 nocí Vám poskytneme mimořádnou slevu 15 %.
CENA ZAHRNUJE ubytování a polopenzi na vybraný počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.

• Výborná poloha
• Výhodná cena

Pokoje pro 2 až 3 os.
Strava: polopenze
Nocí: 2 a více (nástupy denně)
Auto

2 290 Kč

od
os. /autem /2 noci

Dítě ZDARMA
do 3 let a další SLEVY

Více informací na
ckvt.cz
HU-0060V

POLOHA exkluzivní pětihvězdičkový hotel se nachází jen pár minut chůze od
centra Sárváru, v bezprostřední blízkosti lesů a malebných sedmi jezer.
VYBAVENÍ restaurace, kavárna, cukrárna, lobby bar, vinárna, letní terasa,
zimní zahrada, dětský koutek, koncertní sál, obchod se suvenýry, moderní
konferenční centrum, WI-FI ZDARMA, kosmetický salón, hotelové parkoviště (za poplatek).
UBYTOVÁNÍ klimatizované moderně zařízené 2lůžkové pokoje s možností
přistýlky (pro dítě do 12 let) typ PREMIUM s manželskou postelí, typu ORIENTAL s kruhovou postelí, typu GRAND s fantasy koutkem, typu KING s vířivkou,
vždy se sprchou a WC, SAT TV, WI-FI ZDARMA, telefonem, minibarem, sejfem,
fénem, balkonem. Na pokoji mají klienti k dispozici župany a pantofle.
STRAVOVÁNÍ snídaně a večeře je podávána formou bohatého bufetu (maďarská i mezinárodní kuchyně, dietní strava).
SPORT lázeňské a wellness centrum Oasis o velikosti cca 10.000 m2 s 22 zážitkovými a termálními bazény - venkovní i vnitřní bazén, dětský venkovní
i vnitřní bazén, plavecký bazén, termální vířivka venkovní i vnitřní, Kneippova lázeň, sauna - finská, bio, růžová,
infra, aroma, parní kabina, laconium,
tropická zážitková sprcha, klidová
• Doporučujeme
zóna, fitness centrum. Za poplatek:
pro náročné
squash, bowling, tenisový kurt.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE místní
poplatek cca 1,6 EUR/os.nad 18 let/
den dle místní vyhlášky - platí se při
nástupu na pobyt. Parkování za poplatek cca 6 EUR/den.
SLEVY dítě do 3 let - ZDARMA, ceny
pro děti od 3 do 12 let naleznete na
www.ckvt.cz.
VÝHODY A BENEFITY * v termínech 3.1.-10.4., 13.4.-30.4., 3.5.-29.5.,
1.6.-20.8., 23.8.-22.10. a 25.10.23.12. Vám u pobytů na 7 nocí poskytneme mimořádnou slevu 15 %.
CENA ZAHRNUJE ubytování s polopenzí na vybraný počet nocí, volný
vstup do wellness centra Oasis.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.

Pokoje pro 2 až 3 os.
Strava: polopenze
Nocí: 3 a více (nástupy denně)
Auto

7 990 Kč

od
os. /autem /3 noci

Dítě ZDARMA
do 3 let a další SLEVY

Více informací na
ckvt.cz
HU-0028S

Rezervujte na: 596 664 040 | 222 206 206 | 591 160 308 | www.ckvt.cz | www.travelfamily.cz
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MAĎARSKO – MOSONMAGYARÓVÁR / VISEGRÁD

Hotel Thermal

Hotel Thermal Visegrád
–25 %*

POLOHA hotel se nachází na území termálních-léčebných lázní, ve středu
starého města Mosonmagyaróvár, cca 40 km jižně od Bratislavy.
VYBAVENÍ restaurace, bar, terasa, uzavřené parkoviště, masáže, kadeřnický
a kosmetický salón, pedikúra, manikúra a prodejny suvenýrů, prádelna, čistírna.
UBYTOVÁNÍ moderně zařízené 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, telefonem, minibarem, přípojkou na internet, fénem, sejfem, možnost přistýlky.
STRAVOVÁNÍ snídaně i večeře formou bufetu.
SPORT termální koupaliště Flexum - venkovní a vnitřní plavecký bazén, venkovní a vnitřní termální bazén, vnitřní termální bazén (část venkovní) s vířivkou, léčebný bazén, sedací bazén, finská sauna a infrasauna.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE místní poplatek cca 1,2 EUR/os./den – platí se při
nástupu na recepci hotelu, parkování cca 100 m od hotelu - ZDARMA.
SLEVY dítě do 6 let na přistýlce ZDARMA (bez vstupu do lázní), dítě
od 6 do 12 let na přistýlce - ceny naleznete na www.ckvt.cz
CENA ZAHRNUJE 2x ubytování
s polopenzí, 1x vstup do termálního
koupaliště Flexum. Využití wellness
(finská sauna, jacuzzi). Nabídku dalších pobytových balíčků naleznete
na www.ckvt.cz.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.

• Nejbližší maďarské
termální lázně
• Lázně nově
zrekonstruovány

Pokoje pro 2 až 3 os.
Strava: polopenze
Nocí: 2 a více (nástupy denně)
Auto

3 590 Kč

od
os. /autem /2 noci

POLOHA hotel se nachází v klidném a příjemném prostředí nedaleko obce
Visegrád, v malebné krajině Dunajského oblouku, v samém sousedství lesoparku Pilis. Od centra Budapešti je vzdálen 40 km.
VYBAVENÍ recepce, restaurace s terasou, 2 bary, pivnice, konferenční centrum, dětský koutek, dětské hřiště, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ 2lůžkové pokoje s výhledem do parku (21 m2), 2lůžkové pokoje DW s pohledem na panorama Dunaje (25 m2) se sprchou/vanou a WC, fén,
župan, klimatizace, SAT-TV, telefon, minibar, trezor, WI-FI ZDARMA, možnost
přistýlky a dětské postýlky.
STRAVOVÁNÍ polopenze – snídaně a večeře formou bufetu.
SPORT vnitřní a venkovní zážitkové bazény, dětský bazén, termální bazény, venkovní plavecký bazén (20 m), letní bazén se sluneční terasou, sauna,
finská a parní sauna s ochlazovacím bazénkem, aroma kabina, infra sauna,
ledová studna. Fitness centrum, squash, cvičení, relaxační a léčebné procedury, masáže.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE místní poplatek – cca 1,5 EUR/os. nad 18 let/noc
se platí na recepci.
SLEVY dítě do 6 let na přistýlce –
ZDARMA, dítě 6-12 let na přistýlce –
sleva 60 %, dítě 12-18 let na přistýlce
– sleva 20 %.
VÝHODY A BENEFITY * v termínech 2.1.-31.3. a 3.11.-22.12. Vám
u pobytů na 4 noci poskytneme mimořádnou slevu 25 %. V termínech
1.4.-10.4., 13.4.-1.5., 3.5.-30.5., 1.6.30.6., 1.9.-23.10. a 25.10.-31.10. Vám
u pobytů na 5 nocí poskytneme mimořádnou slevu 20 % a u pobytů na
6 nocí 15 %. U pobytů na 7 nocí Vám
poskytneme mimořádnou slevu 15 %.
CENA ZAHRNUJE ubytování a polopenzi na vybraný počet nocí, volný vstup do bazénů a saun, fitness
centra.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.

Dítě ZDARMA
do 6 let

Více informací na
ckvt.cz
HU-0010T
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• Klidné prostředí

Pokoje pro 2 až 3 os.
Strava: polopenze
Nocí: 2 a více (nástupy denně)
Auto

3 390 Kč

od
os. /autem /2 noci

Dítě ZDARMA
do 6 let a další SLEVY

Více informací na
ckvt.cz
HU-0022T

MAĎARSKO – BUDAPEŠŤ

Aquaworld Resort Budapest

Ensana Thermal Marget Island

–15 %*

–5 % 60 dní před nástupem

(mimo termín 28. 6.-30. 8. 2020)

POLOHA hotel se nachází v severní části Budapešti, u Pešťského konce Megyerského mostu (Megyerihíd), který je součástí dálničního okruhu M0.

POLOHA hotel se nachází na klidném místě na Markétině ostrově v centru
Budapešti.

VYBAVENÍ restaurace, recepce, přímý vstup do vodního park Aquaworld, lázní
Oriental Spa, Wellness a Fitness centrum, zábavní centrum pro děti Bongo Kids
Club, WI-FI v celém hotelu a parkování ZDARMA.

VYBAVENÍ klimatizovaný hotel, 2 restaurace se zahradní terasou, 2 bary,
kavárna, WI-FI zdarma, internetový koutek, směnárna, kongresové centrum,
parkoviště, garáže.

UBYTOVÁNÍ klimatizované, pěkně zařízené pokoje STANDARD (25-29 m2), SUPERIOR (25-29 m2) s výhledem na Budínské vrchy a garáží v ceně, JUNIOR SUITE (43 m2) a apartmány APT. 2(+2) (50-56 m2, dvoupokojový apartmán s ložnicí
a obývacím pokojem s rozkládací pohovkou), APT. 4(+2) (90-95 m2, třípokojový
apartmán se 2 ložnicemi a obývacím pokojem s rozkládací pohovkou). Vždy se
sprchou/vanou, WC, SAT-TV, trezorem, minibarem, fénem, WI-FI ZDARMA, župany ZDARMA. V pokojích STANDARD a SUPERIOR je k dispozici 1 přistýlka pro dítě do 14 let. V pokojích JUNIOR SUITE a apartmánech APT. 2(+2) a APT. 4(+2) je
k dispozici rozkládací pohovka pro 2 děti do 14 let nebo pro 1 dospělého.

UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje PREMIUM se sprchou a WC, fén,
koupací plášť, SAT TV, WI-FI zdarma, varná konvice s kávou a čajem, minibar,
sejf, balkón, možnost přistýlky.

STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu.
SPORT Oriental Spa - kruhový relaxační bazén, vnitřní mandalový bazén,
saunový svět - finská sauna, parní lázeň, turecká parní lázeň, odpočívárna.
Fitness centrum. Za poplatek: 2 kurty
na squash, tělocvična a venkovní tenisové kurty. Vodní centrum Aquaworld
- ruiny kostela v Angkoru s nádechem
tropů, 19 zážitkových bazénů a bazénů
pro děti uvnitř i venku, k dispozici je 11
tobogánů a skluzavek.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 4x denně hotelový transfer do centra města ZDARMA.
SLEVY dítě do 7 let na přistýlce ZDARMA, ceny pro dítě do 14 let na
přistýlce a osobu od 14 let na přistýlce
naleznete na www.ckvt.cz.
VÝHODY A BENEFITY * v termínech
4.11.-23.12.2019, 5.1.-9.4., 14.4.-28.6.,
30.8.-25.10. a 8.11.-20.12. Vám u pobytů
na 4 noci poskytneme mimořádnou slevu 25 %, u pobytů na 5 nocí slevu 20 %
a u pobytů na 6 nebo 7 nocí slevu 15 %.
CENA ZAHRNUJE ubytování a polopenzi na vybraný počet nocí, volný
vstup do Oriental Spa a Fitness centra,
volný vstup do aquaparku Aquaworld
(bazény, skluzavky), dětský klub.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.

• Doporučujeme
pro rodiny s dětmi

Pokoje pro 2 až 6 os.
Strava: polopenze
Nocí: 2 a více (nástupy denně)

Auto

STRAVOVÁNÍ polopenze – snídaně a večeře formou bufetu.
SPORT wellness centrum (termální bazén, krytý a nekrytý plavecký bazén,
rekreační bazén, bazén na tělocvik, finská a infra sauna, parní a aromatická
kabina), solárium, terasa na slunění, solná jeskyně, fitness centrum, léčebné
centrum, stolní tenis, půjčovna kol.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE parkování za poplatek 8 EUR/ noc. Možnost pobytu s malým psem za poplatek
20 EUR/ den.
SLEVY dítě do 6 let na přistýlce se 2
dospělými - ZDARMA, dítě od 6 do 12
let na přistýlce se 2 dospělými - pevná cena 300 Kč/os./noc, osoba od 12
let na přistýlce - 1 630 Kč/os./noc.

• Doporučujeme
pro náročné
• Zábava na dosah

POZNÁMKY možnost pobytu na libovolný počet nocí. Možnost nástupu
na pobyt DENNĚ.
CENA ZAHRNUJE ubytování a polopenzi na vybraný počet nocí, neomezený vstup do vnitřních a venkovních
(v letní sezóně) bazénů, termálních
lázní a saun.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.

Pokoje pro 2 až 3 os.
Strava: polopenze
Nocí: 2 a více (nástupy denně)
Auto

3 890 Kč

4 990 Kč

od
os. /autem /2 noci

od
os. /autem /2 noci

Dítě ZDARMA
do 7 let a další SLEVY

Dítě ZDARMA
do 6 let

Více informací na
ckvt.cz
HU-0012R

Více informací na
ckvt.cz
HU-0009M

Rezervujte na: 596 664 040 | 222 206 206 | 591 160 308 | www.ckvt.cz | www.travelfamily.cz
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MAĎARSKO – VELENCE / TAPOLCA

Hotel Velence Resort & Spa

Hunguest Hotel Pelion

–25 %*

–25 %*

POLOHA hotel se nachází přímo na břehu druhého největšího jezera Maďarska - Velenského jezera, s překrásným výhledem na jezero a Velenské hory,
uprostřed zeleně, v blízkosti písečné pláže a celoročně otevřeného komplexu
termálních lázní. Okolí nabízí nespočet kulturních a sportovních programů.
VYBAVENÍ restaurace, bistro, v létě bar na pláži, terasa, parkoviště, internet,
wellness centrum, masáže, kosmetika, kadeřnictví, solárium, manikúra, pedikúra.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2-4lůžkové pokoje STANDARD, SUPERIOR a SUPERIOR PLUS s vanou/ sprchou, WC, SAT TV, balkonem, telefonem, rádiem,
fénem, minibarem, přípojkou na internet, trezorem, rychlovarnou konvicí,
s možností přistýlky.
STRAVOVÁNÍ snídaně a večeře formou bufetu. Možnost diabetické nebo vegetariánské stravy.
SPORT rekreační a wellness park - vnitřní a venkovní bazény, termální bazén, plavecký a dětský bazén, oáza sauny (finská sauna, infra sauna, parní kabina, ledová a tropická sprcha, tepidárium), solná kabina, Kneippová lázeň,
jacuzzi, fitness, 2 kurty na squash, masáže, jóga, břišní tance, aerobic, terapeutické procedury, půjčovna kol, dětské hřiště.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE parkování - cca 5 EUR/noc/auto - platí se
na recepci. Místní poplatek – cca 1,5
EUR/os./noc – platí se při nástupu
na recepci.
SLEVY dítě do 6 let na přistýlce - ZDARMA, dítě od 6 do 14 let na
přistýlce - sleva 40 %.
VÝHODY A BENEFITY * v termínech 2. 1. - 13. 7. a 30. 8. - 23. 12. Vám
u pobytů na 4 noci s nástupem v neděli nebo v pondělí poskytneme mimořádnou slevu 25 % a u pobytů na
5 nocí s nástupem v neděli Vám poskytneme mimořádnou slevu 20 %
CENA ZAHRNUJE ubytování a polopenzi na vybraný počet nocí, neomezené využívání hotelových lázní,
wellness a kardio fitness místnosti,
zapůjčení županů a ručníků po dobu
pobytu, animační program pro děti,
dětské hřiště, hlídání dětí (ve vymezený čas).
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.
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• U pláže na břehu
jezera

Pokoje pro 2 až 4 os.
Strava: polopenze
Nocí: 2 a více (nástupy denně)
Auto

3 190 Kč

od
os. /autem /2 noci

POLOHA hotel se nachází v centru Tapolca u Balatonu uprostřed čtyřhektarového parku přímo nad jeskyní, která je vhodná při léčení problémů dýchacích cest.
VYBAVENÍ parkoviště, obchod s dárkovými předměty, business centrum,
kosmetika, kadeřnictví, solárium, lobby bar.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou (vanou), WC, TV, telefonem, minibarem, přípojkou na internet, možnost přistýlky.
STRAVOVÁNÍ snídaně (s bio koutkem) a večeře formou bufetu.
SPORT perličková lázeň, vitální bazén, termální bazén, dětský bazén, sauna,
infrasauna, biosauna, ponorný bazén, parní komora, masáže, aromaterapie,
jeskynní terapie, bahenní zábaly, hydroterapie, inhalatorium, zimní zahrada (oxárium), elektroterapie, léčebné masáže, squash, 2 tenisové kurty (možno využít od května do konce září), badmintonové hřiště, posilovna, tělocvična, minigolf.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE místní poplatek - cca 1,7 EUR/os./noc - platí se při nástupu na recepci. Parkování ZDARMA. Příplatek za 24.12. a 31.12.
Příplatky - v termínech 9.4., 1.5.
a 23.10. - 1 380 Kč/os.
SLEVY dítě do 6 let na přistýlce ZDARMA, ceny pro dítě do 12 let na
základním lůžku a osoba od 6 let na
přistýlce naleznete na www.ckvt.cz.
VÝHODY A BENEFITY * u pobytů na 4 noci s nástupem v neděli Vám
poskytneme mimořádnou slevu 25 %
a u pobytů na 5 nocí s nástupem
v neděli Vám poskytneme mimořádnou slevu 20 % (kromě termínů: 9.4.13.4., 1.5.-3.5., 30.5.-1.6., 1.7.-31.8.,
23.10.-1.11. a 21.12.-1.1.2021).
CENA ZAHRNUJE ubytování a polopenzi na vybraný počet nocí, volný vstup do wellness centra, využití
léčivé jeskyně, fitness centrum, parkování.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.

Dítě ZDARMA
do 6 let a další SLEVY

Více informací na
ckvt.cz
HU-0008V

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

• Léčebná jeskyně

Pokoje pro 2 až 3 os.
Strava: polopenze
Nocí: 2 a více (nástupy denně)
Auto

3 390 Kč

od
os. /autem /2 noci

Dítě ZDARMA
do 6 let a další SLEVY

Více informací na
ckvt.cz
HU-0001I

MAĎARSKO – HÉVÍZ

Ensana Thermal Aqua

Ensana Thermal Hévíz

POLOHA částečně renovovaný hotel se nachází nedaleko proslulého termálního jezera.

POLOHA wellness hotel se nachází v malebném prostředí, ve vzdálenosti
pouhých 5 minut od největšího přírodního termálního jezera Evropy.

VYBAVENÍ směnárna, klimatizace společných prostorů, čistírna, praní a žehlení prádla, restaurace, lobby bar, výtah, letní terasa, prodej suvenýrů, půjčovna lehátek a slunečníků, hotelový trezor, internetové připojení WI-FI ve
společných prostorách, internetový koutek, ordinace lékařů, animace a výlety, kadeřnictví, kosmetika, manikúra, pedikúra, solárium, kongresový sál, dětské hřiště, dětský koutek.

VYBAVENÍ klimatizovaný hotel, restaurace, WI-FI zdarma, směnárna, úschova cenností, knihovna, karetní salonek, prodejna suvenýrů, internetový koutek, animační programy, parkoviště.

UBYTOVÁNÍ 2lůžkové pokoje STANDARD a SUPERIOR s vanou, WC, županem, SAT TV, fénem, rádiem, minibarem, telefonem, WI-FI ZDARMA, s možností přistýlky (rozkládací gauč). Pokoje STANDARD se nacházejí v 1. až 5.
patře. Pokoje SUPERIOR se nacházejí v 6. a 7. patře a jsou kompletně zrekonstruovány.
STRAVOVÁNÍ All Inclusive - snídaně, obědy a večeře formou bufetu, pozdní kontinentální snídaně, odpolední káva, čaj, zmrzlina od 15 do 17 hod., místní
nealkoholické nápoje od 11 do 22 hod., místní alkoholické nápoje (pivo, víno)
od 18 do 21 hod.
SPORT wellness centrum: 2 vnitřní
termální bazény, částečně krytý rekreační bazén, vnitřní dětský bazén,
venkovní plavecký bazén a Kneippův
chodník (otevřeno od května do září). Saunový svět (finská sauna, infra
sauna, parní lázeň), fitness centrum,
skupinové cvičení.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE místní poplatek - cca 1,7 EUR/os. nad 18
let/den - platí se při nástupu do hotelu, parkování za poplatek. Povinný
příplatek na Silvestra.
SLEVY dítě do 6 let na přistýlce
- ZDARMA, dítě od 6 do 14 let na
přistýlce - pevná cena 1 140 Kč/os./
noc.
CENA ZAHRNUJE ubytování a služby ALL INCLUSIVE na vybraný počet
nocí, volný vstup do vnitřního termálního bazénu, venkovního bazénu,
sauny (finská, infra, parní), fitness,
stolní tenis.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.

• All Inclusive

Pokoje pro 2 až 3 os.
Strava: All inclusive
Nocí: 2 a více (nástupy denně)
Auto

3 790 Kč

od
os. /autem /2 noci
Dítě ZDARMA
do 6 let

Více informací na
ckvt.cz
HU-0009A

UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje STANDARD a SUPERIOR - se
sprchou a WC, SAT TV, WI-FI zdarma, minibar, sejf, fén, koupací plášť, balkon,
možnost přistýlky (rozkládací gauč). Pokoje STANDARD mají výhled do lesoparku, pokoje SUPERIOR jsou v 5. - 7. Patře s výhledem do parku nebo na Hévízské jezero.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, k večeři je v ceně 1 nealkoholický nápoj.
SPORT wellness centrum (2 vnitřní termální bazény, plavecký bazén, jacuzzi, hydro bazén, venkovní termální bazén se sluneční terasou (v provozu od
května do září), finská a infra sauna, parní kabina, zážitkové sprchy, odpočívací zóna), fitness centrum, léčebné centrum, stolní tenis, půjčovna kol, hřiště
na badminton.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE místní
poplatek – cca 1,7 EUR/os. od 18 let/
noc, parkoviště za poplatek 3 EUR/
noc (při pobytu na 7 nocí ZDARMA).
Možnost pobytu s malým psem za
poplatek 24 EUR/den. Příplatek za
24.12. a 31.12.
SLEVY dítě do 6 let na přistýlce - ZDARMA, dítě od 6 do 14 let na
přistýlce - pevná cena 1 140 Kč/os./
noc.
CENA ZAHRNUJE ubytování a polopenzi na vybraný počet nocí, neomezený vstup do wellness centra
(2 termální bazény, plavecký bazén,
venkovní termální bazén (od května do září), jacuzzi, sauny), fitness
centrum.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.

• Na dohled
od termálního jezera

Pokoje pro 2 až 3 os.
Strava: polopenze
Nocí: 2 a více (nástupy denně)
Auto

3 590 Kč

od
os. /autem /2 noci
Dítě ZDARMA
do 6 let

Více informací na
ckvt.cz
HU-0009Z

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

27

MAĎARSKO – HÉVÍZ

Hotel Carbona

Hotel Fit
–20 %*

POLOHA hotel se nachází v centru lázeňského města Hévíz, v parku typu arboreta s rozlohou 4,6 ha.
VYBAVENÍ recepce, restaurace s terasou otevřenou od jara do podzimu, kavárna, bar, pool bar, konferenční centrum, WI-FI v celém hotelu ZDARMA, dětské
hřiště, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ 2lůžkové pokoje STANDARD (cca 20 m2) se sprchou/vanou a WC,
fén, minibar, klimatizace, trezor, SAT-TV, telefon, 2lůžkové pokoje STANDARD
PLUS (cca 22 m2) - vybavení jako STANDARD, navíc prémiová koupelnová kosmetika, 2lůžkové pokoje SUPERIOR (cca 25 m2) – vybavení jako STANDARD
PLUS, navíc varná konvice, čajový a kávový set, možnost přistýlky.

VYBAVENÍ recepce, restaurace, bar, hotelový trezor ZDARMA, terasa,
zahrada, WI-FI ZDARMA, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV,
balkon, možnost přistýlky.

STRAVOVÁNÍ polopenze – snídaně a večeře formou bufetu.

STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu.

SPORT wellness a spa centrum na více než 1.000 m2 – celoročně otevřený venkovní bazén (30 °C, od listopadu do dubna otevřen v době 10:00-18:00) s masážními tryskami a lehátky, dětská skluzavka, dětský bazén; plavecký bazén (25 x
12,5 m); termální lázně – 2 bazény, 2 vířivky, Kneippův chodník; saunový svět –
infra, parní a aroma sauna, solná komora, tepidarium; fitness centrum, kondiční
programy, 2 antukové tenisové kurty.

SPORT wellness centrum - bazén plněný vodou z termálního jezera, jacuzzi, infra sauna, finská sauna, sauna se světelnou terapií, aroma místnost, parní lázeň, relaxační místnost, solná komora.

SLEVY dítě do 6 let na přistýlce se 2
dospělými - ZDARMA, dítě od 6 do 14
let na přistýlce se 2 dospělými - pevná
cena 1 120 Kč/os./noc, dítě od 14 do 18
let na přistýlce se 2 dospělými - pevná
cena 1 450 Kč/os./noc.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE * místní
poplatek - cca 1,7 EUR/os./den - platí
se při nástupu na recepci. Povinný
příplatek za Silvestrovský program
a galavečeři. Parkování ZDARMA.
VÝHODY A BENEFITY v termínech
5.1.-17.4., 3.5.-4.9. a 25.10.-18.12. Vám
u pobytů na 5 nocí s příjezdem v neděli poskytneme mimořádnou slevu
20 %, v termínech 4.1.-17.4., 2.5.-4.9.
a 24.10.-18.12. Vám u pobytů na 7 nocí
poskytneme mimořádnou slevu 15 %.
POZNÁMKA možnost pobytu na
libovolný počet nocí. Možnost nástupu
na pobyt DENNĚ.
CENA ZAHRNUJE ubytování a polopenzi na vybraný počet nocí, neomezený vstup do hotelového wellness
a spa centra, fitness centrum.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.
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POLOHA hotel se nachází v klidné části Hévízu, 700 m od termálního jezera a 1 km od centra města. Jezero Hévíz je největším biologicky aktívním přírodním jezerem s léčivou termální vodou na světe. Je obklopeno rozlehlým
lesem, který zaručuje unikátní mikroklimu. Teplota vody jezera je výsledkem
působení studených a teplých pramenů vyvírajících z hloubky země. V létě
dosahuje teplotu 33-35°C, v zimě 26-28°C v závislosti od počasí.

• Velké wellness
centrum

SLEVY slevy pro osoby na přistýlce naleznete na www.ckvt.cz.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE místní poplatek - cca 1,7 EUR/os./den - platí se
při nástupu na recepci. Parkoviště
u hotelu za poplatek 3,75 EUR/den,
vzdálenější parkoviště ZDARMA.
CENA ZAHRNUJE ubytování a polopenzi na vybraný počet nocí.

• Výhodná cena

MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.
Pokoje pro 2 až 3 os.

Pokoje pro 2 až 3 os.

Strava: polopenze

Strava: polopenze

Nocí: 2 a více (nástupy denně)

Nocí: 2 a více (nástupy denně)

Auto

Auto

4 690 Kč

od
os. /autem /2 noci

3 090 Kč

od
os. /autem /2 noci

Dítě ZDARMA
do 6 let a další SLEVY

Více informací na
ckvt.cz
HU-0024C

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

Více informací na
ckvt.cz
HU-0033F

MAĎARSKO – HÉVÍZ

Hotel Európa Fit

Hunguest Hotel Helios
–15 %*

POLOHA zrekonstruovaný hotel se nachází v zeleném pásmu města Hévíz,
v centru klidné zelené oázy, ve vzdálenosti 400 metrů od jezera.
VYBAVENÍ klimatizované společné prostory, restaurace, kavárna, lobby bar,
denní bar, obchod se suvenýry, výtah, parkoviště za poplatek, ordinace lékařů, půjčovna kol a aut, kongresový sál, internetový koutek, kosmetický salón,
manikúra, pedikúra.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje STANDARD se sprchou/vanou,
WC, SAT TV, minibarem, sejfem, županem, telefonem, WI-FI ZDARMA, terasou
nebo balkonem, fénem, s možností přistýlky. Pokoje SUPERIOR - navíc výhled do zahrady, čajový a kávový servis, minerální voda při příjezdu.
STRAVOVÁNÍ snídaně a večeře formou bufetu.
SPORT wellness a léčebné procedury (termální bazén, bahenní a minerální
koupele, balneoterapie, fyzioterapie, inhalace, lázně Acapulco), více než 700
m2 vodních ploch, vnitřní a venkovní bazény, termální lázně, přírodní vodní
plochy pro koupání, aquaaerobik, saunový svět, jóga, dětské hřiště, animace,
tenisové kurty, kulečník, fitness, stolní tenis, badminton, posilovna, billiard,
tělocvična, jezdecký areál, v okolí - golf.
SLEVY dítě do 7 let na přistýlce – ZDARMA, dítě od 7 do 14 let na
přistýlce - pevná cena 1 200 Kč/os./
noc, dítě od 14 do 18 let na přistýlce pevná cena 1 850 Kč/os./noc.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE místní
poplatek cca 1,7 EUR/os. nad 18 let/
den - platí se při nástupu na recepci
hotelu.
VÝHODY A BENEFITY * v termínech 5.1.-10.4., 17.5.-19.7. a 22.11.20.12. Vám u pobytů na 7 nocí
poskytneme mimořádnou slevu 15 %.
CENA ZAHRNUJE ubytování a polopenzi dle vybraného počtu nocí,
využívání Spa & Wellness centra
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.

• Doporučujem
pro náročné

Pokoje pro 2 až 3 os.
Strava: polopenze
Nocí: 2 a více (nástupy denně)
Auto

4 690 Kč

od
os. /autem /2 noci

Dítě ZDARMA
do 7 let a další SLEVY

Více informací na
ckvt.cz
HU-0006E

POLOHA hotel leží v překrásně udržovaném a přírodně chráněném věkovitém parku o rozloze cca 4,5 ha a je vzdálen 800 m od centra Hévízu i od léčivého jezera. Hotel se skládá ze dvou budov – moderní budova Anna a historická budova Benjamin.
VYBAVENÍ restaurace, bar, konferenční místnost, prodejna suvenýrů, hřiště,
WI-FI zdarma, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ 2lůžkové pokoje se sprchou, WC, župan, SAT TV, telefon, trezor, minibar, možnost přistýlky. Pokoje v budově Anna mají navíc balkon a klimatizaci.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, polední polévkový bufet.
SPORT wellness centrum - jacuzzi, sauna, parní kabina, infrasauna, solná
komora, terapie hudbou, pohybové studio (cviky na formování postavy, nový bazén se zabudovanými vitálními prvky). Léčebné a rehabilitační procedury - masáž, zdravotní gymnastika, tangentor, trakce, ultrazvuk, galvanoterapie, bahenní zábaly, fyzioterapeutické ošetření, vodní gymnastika), venkovní
plavecký a dětský bazén (v provozu
v letních měsících), pronájem tenisového kurtu, stolní tenis, půjčovna kol.
Fitness centrum.
SLEVY dítě do 4 let na přistýlce - ZDARMA, dítě od 4 do 12 let na
přistýlce - sleva 50%.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE místní
poplatek cca 1,8 EUR/os. od 18 let platí se při nástupu na recepci hotelu.
Parkoviště za poplatek 2 EUR/noc.
Povinné příplatky 9.4., 24.12. a 31.12.
CENA ZAHRNUJE ubytování
a polopenzi a poledním polévkovým
bufetem na vybraný počet nocí, neomezený vstup do wellness a fitness
centra. Nabídku dalších pobytů
naleznete na www.ckvt.cz.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.

• V krásném parku

Pokoje pro 2 až 3 os.
Strava: polopenze
Nocí: 2 a více (nástupy denně)
Auto

2 690 Kč

od
os. /autem /2 noci
Dítě ZDARMA
do 4 let

Více informací na
ckvt.cz
HU-0001S

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

CHORVATSKO – Orebić

Hotel Annabella

Hunguest Bál Resort
–25 %*

POLOHA moderní hotel v centru města se nachází na konci promenády Tagore, 50 m od vlastní pláže u jezera Balaton.
VYBAVENÍ recepce, restaurace, kavárna, trezor na recepci, kongresové centrum, WI-FI ZDARMA, internetový koutek, půjčovna kol, dětské hřiště, parkoviště.
Hotel je bezbariérový a je plně klimatizován.

VYBAVENÍ restaurace, bar, sky bar v nejvyšším patře hotelu, grilovací terasa
(v létě), kongresové centrum, wellness centrum, WI-FI zdarma, parkoviště, garáže.

UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje STANDARD a SUPERIOR, se sprchou a WC, fénem, SAT TV, minibarem, WI-FI ZDARMA, balkonem. Pokoje SUPERIOR mají rekonstruovanou koupelnu a možnost přistýlky.

UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, sejf, WI-FI
zdarma, možnost přistýlky, použití županu. Každý pokoj má nádherný panoramatický výhled na Balaton.

STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu.

STRAVOVÁNÍ polopenze – snídaně a večeře formou bufetu. Možnost dokoupení
obědů: osoba od 12 let - 430 Kč/den, dítě do 12 let - 330 Kč/ den.

SPORT krytý plavecký bazén 18x8 m, plavecký bazén na zahradě 25x10 m,
sauna, opalovací terasa, fitness park, za poplatek: masáže. V okolí tenisové kurty, jízda na koni, vodní sporty, cyklistika.
PLÁŽ vlastní travnatá pláž s lehátky, vzdálená 50 m.
SLEVY slevy pro děti do 14 let naleznete na www.ckvt.cz.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE místní
poplatek - cca 1,7 EUR/os./noc - platí
se při nástupu na recepci hotelu. Parkování za poplatek cca 3 EUR/den.
CENA ZAHRNUJE ubytování a polopenzi na vybraný počet nocí.

• U promenády
• Vlastní pláž

MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.
Pokoje pro 2 až 3 os.
Strava: polopenze
Nocí: 2 a více (nástupy denně)
Auto

3 790 Kč

od
os. /autem /2 noci

Více informací na
ckvt.cz
HU-0034A
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POLOHA hotel se nachází na severním břehu Balatonu v Balatonalmádi, se rozprostírá ve 2 hektarovém přírodním parku. Hotel je vzdálen cca 200 metrů od
břehu.

SPORT wellness centrum Vital Club (25 m dlouhý plavecký bazén, finská sauna,
infrasauna, parní kabina, studený ponorný bazén, vířivka, Kneippův bazén, odpočívací místnost, fitness centrum), tělocvična, squash. V létě vstup na vlastní pláž –
5 minut vzdálená soukromá pláž s rozlohou 6 700 m2 s lehátky a slunečníky, volejbal, šachy, vodní sporty.
SLEVY dítě do 6 let na přistýlce - ZDARMA, slevy pro dítě do 12 let na základním lůžku, dítě do 12 let na přistýlce a osobu od 12 let na přistýlce naleznete na
www.ckvt.cz.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE místní
poplatek – cca 1,7 EUR/os. nad 18 let/
den – platí se při nástupu na recepci.
Parkoviště za poplatek 3,5 EUR/noc,
garáž za poplatek 7 EUR/noc. Možnost
pobytu s malým psem za poplatek 24
EUR/noc. Povinné příplatky za pobyty
24.12. a 31.12.
VÝHODY A BENEFITY * u pobytů na
4 noci s nástupem v neděli a pondělí
Vám poskytneme mimořádnou slevu
25%. U pobytů na 5 nocí s nástupem
v neděli Vám poskytneme mimořádnou
slevu 20 % (kromě termínů: 9.4.-13.4.,
1.5.-3.5., 30.5.-1.6., 14.6.-20.8., 23.10.1.11. a 20.12.-1.1.2021).
POZNÁMKA možnost pobytu na
libovolný počet nocí. Možnost nástupu
na pobyt DENNĚ.
CENA ZAHRNUJE ubytování a polopenzi na vybraný počet nocí, volný
vstup do Vital Clubu, v létě vstup na
vlastní pláž.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního
pojištění včetně pojištění storna zájezdu.

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

• Výhled na Balaton

Pokoje pro 2 až 3 os.
Strava: polopenze
Nocí: 2 a více (nástupy denně)
Auto

2 690 Kč

od
os. /autem /2 noci

Dítě ZDARMA
do 6 let a další SLEVY

Více informací na
ckvt.cz
HU-0001B

CHORVATSKO – ostrov Korčula/Korčula

Hotel Park Inn

MAĎARSKO –ZALAKAROS

Hotel Karos Spa
–25 %*

–15 %*

–15 % 120 dní před nástupem
–10 % 60 dní před nástupem

POLOHA hotel leží vedle termálních a léčebných lázní Gránit, pouze 1 km od
centra města Zalakaros a 25 km od břehu jezera Balaton.

POLOHA hotel v bezprostřední blízkosti termálních lázní, cca 400 m od centra města.

VYBAVENÍ restaurace, bar, bistro, konferenční místnost, dětská herna.

VYBAVENÍ restaurace, kavárna, bar, dětská herna, směnárna, obchod se suvenýry, kadeřnictví, výtah, parkoviště.

UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové a rodinné pokoje se sprchou a WC, koupací plášť, SAT TV, WI-FI zdarma, sejf, balkon, možnost přistýlky. Rodinné pokoje s možností 2 přistýlek pro děti do 6 let.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře. All inclusive - snídaně 07:0010:00, svačina 10:30-11:30, oběd 12:00-15:00, odpolední občerstvení 15:3017:00, večeře 18:00-21:30. Neomezená konzumace nápojů (kafe, voda, nealko
nápoje z automatu, čaj, točené pivo, stolní víno) v době mezi 07:00-21:30. Snídaně, obědy i večeře jsou formou bufetu.
SPORT termální a léčebné lázně Gránit s 25 bazény, dětský svět s více než 60
vodními atrakcemi. Fitness centrum.
SLEVY dítě do 6 let na přistýlce se 2 dospělými - ZDARMA, ceny pro dítě od 6
do 18 let na přistýlce se 2 dospělými
a pro osobu od 18 let na přistýlce naleznete na www.ckvt.cz.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE místní
poplatek – cca 1,5 EUR/os./noc,
parkoviště za poplatek 5 EUR/noc.
Možnost pobytu s malým psem za
poplatek 9 EUR/den. Příplatek za
Silvestrovský program a galavečeři.
VÝHODY A BENEFITY * v termínech
2.1.-2.4. a 1.12.-22.12. Vám u pobytů
na 4 noci poskytneme mimořádnou
slevu 25 %, u pobytů na 5 nocí slevu
20 %, u pobytů na 6 nocí slevu 15 %.
V termínech 3.4.-9.4., 13.4.-6.5., 10.5.28.5., 1.6.-18.6., 1.9.-24.9., 28.9.-22.10.
a 1.11.-30.11. Vám u pobytů na 4 noci
při nástupu v neděli nebo v pondělí
poskytneme mimořádnou slevu
25 %, u pobytů na 5 nocí při nástupu
v neděli slevu 20%. V termínech
1.1.-10.4., 13.4.-7.5., 10.5.-29.5., 1.6.25.9., 28.9.-23.10. and 1.11.-23.12.
Vám u pobytů na 7 nocí poskytneme
mimořádnou slevu 15 %.
CENA ZAHRNUJE ubytování
a polopenzi na vybraný počet nocí,
neomezený vstup do Zalakaros Spa
a wellness centra, vstup do fitness.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.

• All Inclusive

Pokoje pro 2 až 4 os.
Strava: polopenze,
All inclusive
Nocí: 2 a více (nástupy denně)

UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje SUPERIOR a SUPERIOR PLUS
(25-30 m2) s možností přistýlky, se sprchou nebo vanou a WC, fénem, SAT TV,
telefonem, minibarem, sejfem, balkonem, WI-FI ZDARMA. Pokoje SUPERIOR
PLUS jsou nově renovovány a umístěny ve 3., 4. a 5. patře hlavní budovy.
STRAVOVÁNÍ snídaně a večeře formou bufetu.
SPORT wellness centrum s venkovními (mimo zimní sezónu) a vnitřními bazény, plavecký bazén s teplotou vody 29-34 °C, vnitřní dětský bazén, termální
vnitřní bazén, fitness, saunový svět - (finská, aroma a parní sauna), ledová jeskyně, masáže, léčebné procedury, tenis.
SLEVY dítě do 4 let na přistýlce - ZDARMA, dítě od 4 do 10 let na přistýlce pevná cena 570 Kč/os./noc, dítě od 10 do 14 let na přistýlce - pevná cena 950
Kč/os./noc.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE místní
poplatek cca 1,8 EUR/os./den - platí
se při nástupu na recepci hotelu.
Parkování za poplatek cca 4 EUR/den,
garáž 7 EUR/den.
VÝHODY A BENEFITY * u pobytů
na 7 nocí Vám v termínech 1.1.-1.4.
a 1.11.-21.12. poskytneme mimořádnou
slevu 15 %.
POZNÁMKA možnost nástupu na
pobyt DENNĚ.
CENA ZAHRNUJE ubytování a polopenzi na vybraný počet nocí, volný
vstup wellness centra, zapůjčení
županu (pouze pro dospělé).
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.

Auto

3 690 Kč

• Prostorné pokoje

Pokoje pro 2 až 3 os.
Strava: polopenze
Nocí: 2 a více (nástupy denně)
Auto

3 290 Kč

od
os. /autem /2 noci s polopenzí

od
os. /autem /2 noci

Dítě ZDARMA
do 6 let a další SLEVY

Dítě ZDARMA
do 4 let a další SLEVY

Více informací na
ckvt.cz
HU-0002A

Více informací na
ckvt.cz
HU-0019K

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

31

MAĎARSKO – ZALAKAROS

Hotel MenDan

Hunguest Hotel Freya
–15 %*

POLOHA hotel se nachází v centru lázeňského města, v těsném sousedství
léčebných lázní Zalakaros.

POLOHA hotel se nachází v centru města, v těsném sousedství termálních
lázní Granit. S areálem je hotel propojen vyhřívaným koridorem.

VYBAVENÍ recepce, restaurace, kavárna, cukrárna, vinárna, pool bar, herna
pro děti, konferenční centrum, parkoviště.

VYBAVENÍ lobby bar, restaurace, směnárna, konferenční místnost, trezor,
kadeřnictví, kosmetika.

UBYTOVÁNÍ 2lůžkové pokoje (30 m2) se sprchou/vanou a WC, fén, SAT-TV,
minibar, klimatizace, WI-FI ZDARMA, župan (nad 14 let), možnost přistýlky
pro 1 dospělého nebo 2 přistýlek pro 2 děti do 12 let.

UBYTOVÁNÍ 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, balkonem, telefonem, minibarem, některé s možností přistýlky.

STRAVOVÁNÍ polopenze – snídaně a večeře formou bufetu. Možnost dokoupení obědů za 330 Kč/os./den.

SPORT relaxační a rekondiční programy v areálu lázní Granit, možnost léčebných procedur a masáží za poplatek, v okolí - jízda na koni, honitba, rybaření, tenis, lety horkovzdušným balónem.

SPORT plavecký bazén (27-28 °C), termální bazén (37-38 °C), zážitkový bazén (31-33 °C), vířivka, sluneční terasa, dětský bazén, Kneippův chodník, finská, parní a infra sauna, ochlazovací bazének, relaxační místnost. Fitness
centrum, relaxační procedury, masáže, beauty salón, cvičení. Kulečník, x-box,
šipky, stolní fotbal.
SLEVY dítě do 6 let na přistýlce se 2 dospělými - ZDARMA, dítě 6-12 let
na přistýlce se 2 dospělými - pevná cena 980 Kč/os./noc, dítě 12-18 let na
přistýlce se 2 dospělými - pevná cena 1 280 Kč/os./noc.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE parkování za poplatek 3 EUR/noc, místní poplatek – cca 1,8 EUR/os. nad 18 let/
noc se platí při nástupu na recepci.
VÝHODY A BENEFITY * v termínech 1.1.-23.1., 27.1.-13.2., 17.2.-9.4.,
14.4.-30.4., 4.5.-28.5., 2.6.-14.6.,
24.8.-21.10. a 2.11.-22.12. Vám u pobytů na 7 nocí poskytneme mimořádnou slevu 15 %.
POZNÁMKA Možnost pobytu na libovolný počet nocí. Možnost nástupu
na pobyt DENNĚ.
CENA ZAHRNUJE ubytování
a polopenzi na vybraný počet nocí,
neomezený vstup do Aqualandu
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.

• Přímo u lázní

Pokoje pro 2 až 4 os.
Strava: polopenze
Nocí: 2 a více (nástupy denně)

STRAVOVÁNÍ snídaně a večeře formou bufetu.

SLEVY dítě do 6 let na přistýlce - ZDARMA (bez vstupů do lázní), dítě od 6
do 14 let - sleva 40% (bez vstupů do lázní), osoba na přistýlce - ceny naleznete na www.ckvt.cz.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE parkování u hotelu za poplatek - cca 2 EUR/auto/ den. Místní poplatek cca 2 EUR/os./den dle místní vyhlášky - platí se při
nástupu na recepci hotelu.
POZNÁMKA možnost pobytu na libovolný počet nocí. Možnost nástupu
na pobyt DENNĚ.
CENA ZAHRNUJE ubytování a polopenzi na vybraný počet nocí, denní
vstup do lázní Gránit, v termínu 1.5.30.9. také do venkovního bazénového komplexu. V termínech 9.4.-14.4.,
30.4.-3.5., 29.5.-1.6., 19.8.-23.8.,
22.10.-1.11., 23.12.-26.12. a 29.12.1.1.2021 navíc každodenní vstup do
zážitkových lázní a světa saun.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.

Auto

Pokoje pro 2 až 3 os.
Strava: polopenze
Nocí: 3 a více (nástupy denně)
Auto

3 290 Kč

3 790 Kč

od
os. /autem /2 noci

od
os. /autem /3 noci

Dítě ZDARMA
do 6 let a další SLEVY

Dítě ZDARMA
do 6 let

Více informací na
ckvt.cz
HU-0026M
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• Výhodná cena

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

Více informací na
ckvt.cz
HU-0001Z

MAĎARSKO –EGER

Hunguest hotel Flóra

Hotel Eger & Park

POLOHA hotel leží v bezprostřední blízkosti termálního koupaliště a obnovených tureckých lázní, obklopen zelení.

POLOHA nově renovovaný hotel se nachází v centru barokního města Eger.
Hotel tvoří moderní část - Eger a historická část - Park. Eger je skvělou lokalitou pro relaxační a odpočinkové pobyty s nabídkou bohatých lázeňských
služeb v celoročně otevřených termálních lázních. Eger je také krásným historickým městem s řadou vinoték nabízející špičková maďarská vína, jako
Egerská Býčí krev, tokajské či muškátové víno. K vínům patří také výtečná
maďarská kuchyně. Nezapomeňte navštívit Arcibiskupský palác na náměstí
Esterházy, kde najdete baziliku s největšími varhanami v zemi.

VYBAVENÍ lobby bar, klimatizovaná restaurace, kavárna, centrální trezor,
pedikúra, manikúra, léčebné centrum s procedurami (masáže, zdravotní tělocvik, koupele v termální vodě, bahenní zábaly, elektroterapie), relaxační centrum se solnou jeskyní, sluneční terasa.
UBYTOVÁNÍ 1 a 2lůžkové pokoje B s balkonem, koupelnou a WC, SAT TV,
telefonem, minibarem, s přistýlkou. 1 a 2 lůžkové pokoje M jsou umístěny
v mansardě, bez balkonu. Za příplatek klimatizace - cca 10 EUR/den/pokoj.
STRAVOVÁNÍ snídaně a večeře formou bufetu.
SPORT hotelové wellness centrum, termální lázně, turecké lázně, posilovna,
sauna, solárium, billiard, šipky, tenisové kurty, výlety do pohoří Bük.
SLEVY dítě do 4 let na přistýlce ZDARMA, osoba od 4 let na přistýlce
- ceny naleznete na www.ckvt.cz

• Doporučujeme pro
rodiny s dětmi

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE místní
poplatek cca 1,7 EUR/os./den - platí
se při nástupu na recepci hotelu. Parkování za poplatek cca 3 EUR/den.

• Přímo u termálního
koupaliště

CENA ZAHRNUJE ubytování a polopenzi na vybraný počet nocí, volný
vstup do wellness centra, vstup do
termálních bazénů, vstup do venkovního aquaparku.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.

• Výhodná cena

Pokoje pro 1 až 3 os.
Strava: polopenze
Nocí: 3 a více (nástupy denně)
Auto

VYBAVENÍ restaurace, bar, konferenční místnost, dětský koutek, dětské
hřiště.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, fén, SAT-TV,
minibar, WI-FI ZDARMA, většina pokojů má balkon, možnost přistýlky.
STRAVOVÁNÍ snídaně nebo polopenze - snídaně a večeře formou bufetu.
SPORT wellness centrum - vnitřní bazén, zážitkový bazén a whirlpool, dětský bazén, nový bazén na střeše, finská sauna, bio sauna, parní kabina, infra
kabina, ledový box, světelná terapie, sluneční terasa; fitness.
SLEVY dítě do 3 let ZDARMA, dítě
od 3 do 12 let - sleva 50%, ceny pro
osobu od 12 let na přistýlce naleznete na www.ckvt.cz.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE místní
poplatek - cca 1,5 EUR/os./noc - platí
se při nástupu na recepci. Parkování
za poplatek cca 5 EUR/ noc.
CENA ZAHRNUJE ubytování a snídani/ polopenzi na vybraný počet
nocí, neomezený vstup do wellness
centra a fitness.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.

• V centru města

Pokoje pro 2 až 3 os.
Strava: snídaně, polopenze
Nocí: 2 a více (nástupy denně)
Auto

3 590 Kč

2 890 Kč

od
os. /autem /3 noci

od
os. /autem /2 noci se snídaní

Dítě ZDARMA
do 4 let

Dítě ZDARMA
do 3 let

Více informací na
ckvt.cz
HU-0001E

Více informací na
ckvt.cz
HU-0029E

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

33

MAĎARSKO – HARKÁNY

Boutique Hotel Divina

Hotel Xavin

POLOHA nově postavený designový hotel se nachází v klidné části městečka
Hárkány, vzdálený 250 m od vstupu do termálních lázní. Relaxace v lázních
Harkány je soustředěna do velkého areálu veřejných termálních lázní
s celoročním provozem, kde najdete řadu bazénů s termální vodou, vnitřních
i venkovních, plaveckých a zážitkových bazénů i bazénů pro děti. Areál byl
doplněn také atrakcemi v podobě velkých skluzavek a tobogánů. Nejvíce
návštěvníků využívá bazény s léčivou vodou. Areál lázní nabízí také bohaté
možnosti sportovního vyžití a řadu stravovacích zařízení.

POLOHA zrenovovaný wellness hotel v centru města, pouze cca 150 m od
termálních lázní a koupaliště Harkány.

VYBAVENÍ recepce, restaurace (jen pro podávání polopenze), bar,
parkoviště ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ 1 a 2lůžkové pokoje SUPERIOR se sprchou a WC, fénem, SAT TV,
minibarem, sejfem, balkonem, některé s možností přistýlky.
STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně formou bufetu, večeře formou bufetu
nebo a´la carte (v závislosti na obsazenosti hotelu).
SPORT termální lázně Harkány
- 8 bazénů (z toho 7 otevřeno
celoročně), v letní sezóně venkovní
bazény, tobogány.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE místní
poplatek cca 1,5 EUR/os./den - platí
se při nástup na recepci hotelu.
SLEVY dítě do 5 let na přistýlce ZDARMA, dítě 5-11 let na přistýlce
- pevná cena 600 Kč/os./noc, dítě
11-18 let na přistýlce - pevná cena
670 Kč/os./noc, osoba od 18 let na
přistýlce - pevná cena 800 Kč/os./
noc.
CENA ZAHRNUJE ubytování
a polopenzi na vybraný počet nocí.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního
pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.

• Doporučujeme
pro náročné
• Nově otevřeno

VYBAVENÍ restaurace, zahradní restaurace, bar, konferenční místnost,
výtah, parkoviště ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ 1 a 2lůžkové klimatizované pokoje se sprchou a WC, LCD TV,
ledničkou, WI-FI, telefonem, trezorem, fénem, francouzským balkonem,
balkonem nebo terasou, 2 lůžkové s možností přistýlky.
STRAVOVÁNÍ snídaně formou bufetu, večeře formou bufetu nebo a´la carte
- s možností výběru z 10 jídel (v závislosti na obsazenosti hotelu).
SPORT wellness centrum - vnitřní bazén 7x 4 m, masážní bazén, finská
sauna, turecká parní a aromatická kabina, tepidárium. Ručníky do sauny
k zapůjčení zdarma. Za poplatek: masáže, solná komora.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE místní poplatek cca 1,5 EUR/os./den - platí se při
nástup na recepci hotelu. Zapůjčení
županu za poplatek 8 EUR.
SLEVY dítě do 5 let na přistýlce ZDARMA, dítě 5-11 let na přistýlce
- pevná cena 600 Kč/os./noc, dítě
11-18 let na přistýlce - pevná cena
670 Kč/os./noc, osoba od 18 let na
přistýlce - pevná cena 800 Kč/os./
noc.

• Oblíbený hotel
• Výhodná cena

CENA ZAHRNUJE ubytování
a polopenzi na vybraný počet nocí,
volný vstup do wellness centra.
Pokoje pro 1 až 3 os.
Strava: polopenze

MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního
pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.

Pokoje pro 1 až 3 os.
Strava: polopenze

Nocí: 2 a více (nástupy denně)

Nocí: 2 a více (nástupy denně)

Auto

Auto

1 990 Kč

1 854 Kč

od
os. /autem /2 noci

od
os. /autem /2 noci

Dítě ZDARMA
do 5 let

Dítě ZDARMA
do 5 let

Více informací na
ckvt.cz
HU-0017D
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• Výborná poloha

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

Více informací na
ckvt.cz
HU-0017X

MAĎARSKO – HARKÁNY / HAJDÚSZOBOSZLÓ

Hotel Ametiszt

Hotel Hungarospa Thermal

POLOHA hotel se nachází v centru města Harkány, cca 250 m od lázní.

POLOHA hotel se nachází v klidné části Hajdúszoboszló v blízkosti jednoho
z největších lázeňských komplexů v Evropě o rozloze 30 ha s 13 bazény.

VYBAVENÍ parkoviště, půjčovna kol, restaurace (pouze na snídaně).
UBYTOVÁNÍ 2lůžkové moderně zařízené pokoje se sprchou (vanou), WC,
SAT-TV, ledničkou, fénem, trezorem, WI-FI, s možností přistýlky. Většina pokojů má terasu nebo balkon. Klimatizace na vyžádání za příplatek.
STRAVOVÁNÍ snídaně formou bufetu.
SPORT Lázně Harkány - 7 celoročně otevřených léčivých bazénů s teplotou
vody 34-38 C. V letní sezóně navíc koupaliště se 3 velkými bazény a 1 dětským bazénem, tobogány.
SLEVY UBYTOVÁNÍ SE SNÍDANÍ: dítě do 2 let - ZDARMA, dítě od 2 do 12 let
- sleva 25%.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE místní poplatek cca 1,65 EUR/os./ nad 18 let/
den dle místní vyhlášky - platí se při nástupu na recepci hotelu. Parkování
ZDARMA.
POZNÁMKA možnost pobytu na libovolný počet nocí. Možnost nástupu
na pobyt DENNĚ.
CENA ZAHRNUJE UBYTOVÁNÍ SE
SNÍDANÍ: ubytování a snídani dle
vybraného počtu nocí, volný vstup do
wellness v lázních - sauna, jacuzzi,
parní sauna, uvítací přípitek. Další
lázeňské balíčky naleznete na www.
ckvt.cz.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.

• Výhodná cena
• Oblíbená lokalita

Pokoje pro 2 až 3 os.
Strava: snídaně
Nocí: 2 a více (nástupy denně)
Auto

1 790 Kč

VYBAVENÍ restaurace, bar, terasa, WI-FI na recepci hotelu ZDARMA, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou/vanou a WC, TV, minibarem, telefonem, sejfem, župany, možnost přistýlky.
STRAVOVÁNÍ snídaně a večeře formou bufetu.
SPORT tři vnitřní bazény s termální vodou, jeden venkovní bazén, finská sauna, solná jeskyně, infrasauna, tenisové kurty. Největší Spa komplex zahrnuje
venkovní termální bazény a dětský bazén s atrakcemi (otevřeno od května do
září), plavecký bazén, komplex vnitřních bazénů Aqua Palac.
SLEVY dítě do 4 let na přistýlce - ZDARMA, cenu pro dítě 4-12 let na základním lůžku a pro osoby od 4 let na přistýlce naleznete na www.ckvt.cz
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE místní poplatek cca 1,7 EUR/os./den dle místní
vyhlášky - platí se při nástupu na
pobyt. Parkování ZDARMA.
POZNÁMKA možnost pobytu na libovolný počet nocí. Možnost nástupu
na pobyt DENNĚ.
CENA ZAHRNUJE ubytování
a polopenzi na vybraný počet nocí,
volný vstup do termálních bazénů
v hotelu (vnitřních i venkovního), finské sauny, infra sauny, parní kabiny,
možnost využití největšího lázeňského komplexu v Evropě (venkovní
termální lázně, bazén), vstup do
Aqua Palace (s výjimkou check-out
dne), zapůjčení županu. V ceně není
vstup do Aquaparku.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.

• Jeden z největších
lázeňských komplexů
v Evropě

Pokoje pro 2 až 3 os.
Strava: polopenze
Nocí: 2 a více (nástupy denně)
Auto

2 490 Kč

od
os. /autem /2 noci

od
os. /autem /2 noci

Dítě ZDARMA
do 2 let

Dítě ZDARMA
do 4 let

Více informací na
ckvt.cz
HU-0005A

Více informací na
ckvt.cz
HU-0021H

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

SLOVINSKO

Hotel Radin A / Hotel Radin B
–10 % do 31. 12.
–8 % do 29. 2.

| RELAX A ZÁBAVA PLNÝMI DOUŠKY

Hotel Radin A
Hotel Radin B

Ilustrační foto

Slovinsko patří mezi poměrně malé
země, je zhruba 4x menší než Česká
republika. Přesto se tu nachází mnoho
míst, kvůli kterým stojí za to sem jet.
Lesnaté kopce a vrcholky hor lákají
k turistice, krasové jeskyně přitáhnou
nejen speleology.
Nenechte si ujít například návštěvu
lázní Radenci, nacházející se blízko
hranic s Rakouskem i Maďarskem,
v malebné kopcovité krajině plné
vinohradů a termálních pramenů. Jde
o lázně s dlouholetou tradicí a světového
věhlasu díky svým termálním
pramenům, minerální vodě a léčivému
bahnu. K dispozici je zde komplex
10 vnitřních a venkovních bazénů
o celkové rozloze 1460 m2, 6 druhů saun
a tenisové centrum.
Řada turistů si užívá relax ve Slovinsku
jako součást dovolené u moře. Cestou do
Chorvatska poblíž hlavního dopravního
tahu Maribor-Zagreb najdete lázně
Moravské Toplice, nebo Ptuj. Ubytovat
se můžete libovolný den v týdnu a na
libovolný počet nocí. Velké vodní světy
s termály a spoustou bazénů nabízí
množství úžasných zážitků.

36

POLOHA hotely Radin se nachází v městečku RADENCI, s lázeňským centrem
s dlouholetou tradicí a čtyřmi přírodními faktory: minerální vodou, termální vodou, léčivým bahnem a bioklimatem.
VYBAVENÍ restaurace, kavárna, vinárna, terasa, kongresový sál, prodejna suvenýrů, kosmetika, kadeřnictví, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ komfortně vybavené 2-lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV,
sejfem, fénem, minibarem, županem, Wi-Fi, některé s možností přistýlky. Některé pokoje s balkonem. Pokoje typu 2(+1) B-Premium mají balkon a pohled na
park. Pokoje typu 2(+0) jsou menší, cca 16,5m2 a s menším lůžkem (160x180 cm).
STRAVOVÁNÍ snídaně a večeře formou bufetu, s možností dokoupení obědů za
cenu 400 Kč/os./den.
SPORT komplex 10 bazénů o celkové rozloze 1 460 m2 - vnitřní a venkovní bazény s termální vodou (33-37°C), vnitřní plavecký bazén (28-29°C), dětský bazén (28-34°C), vířivky, vodní atrakce, sauny (finské, bylinková, parní, venkovní
s vířivkou,ultrafialová), centrum zdraví (rehabilitační a welness služby, kosmetický a kadeřnický salon, posilovna), hřiště pro plážový volejbal.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE registrační poplatek 1 EUR/os./pobyt a místní
poplatek - cca 2 EUR/os./den, dle místní vyhlášky - platí se při nástupu na recepci hotelu. Cena zahrnuje 1 x vstup
do světa saun do 16.00 hod. ZDARMA.
SLEVY dítě do 6 let na přistýlce se 2
dospělými - ZDARMA, dítě do 6 let s 1
dospělým - sleva 50 %. Dítě od 6 do
12 let se 2 dospělými - sleva 50 %. Dítě od 6 do 12 let s 1 dospělým - sleva
30 %. Dítě od 12 do 15 let se 2 dospělými - sleva 30 %. Dítě od 12 do 15 let
s 1 dospělým - sleva 20 %. Osoba od 15
let se 2 dospělými - sleva 10 %.
VÝHODY A BENEFITY RODINNÝ BONUS: dítě do 12 let ZDARMA + dítě do
6 let ZDARMA na společné přistýlce,
v pokoji se 2 plně platícími osobami,
v období 1.1.-5.1., 1.2.-15.3., 9.4.-10.5.,
29.5.-1.6., 11.6.-14.6., 20.6.-6.9., 25.9.4.10., 23.10.-1.11., 13.11.-18.11., 18.12.27.12. 2020.
CENA ZAHRNUJE ubytování, snídani/polopenzi na vybraný počet nocí,
neomezený vstup do bazénů.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního
pojištění včetně pojištění storna zájezdu. Při ubytování na 1 noc doplatek 10 %.

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

• Doporučujeme
pro seniory

Pokoje pro 2 až 3 os.
Strava: snídaně, polopenze
Nocí: 1 a více (nástupy denně)
Auto

1 251 Kč

od
os. /autem /1 noc se snídaní
Dítě ZDARMA
do 6 let a další SLEVY

Více informací na
ckvt.cz
SI-0008R

SLOVINSKO – MORAVSKÉ TOPLICE

Hotel Termal

Bungalovy Termal
–10 % do 31. 12.
–8 % do 29. 2.

–10 % do 31. 12.
–8 % do 29. 2.

POLOHA hotel se nachází uprostřed vnitrozemských lázní Moravske Toplice,
patří mezi nejznámější v celém Slovinsku. Stojí v těsné blízkosti golfového hřiště.

POLOHA nachází se uprostřed vnitrozemských lázní Moravske Toplice, patří
mezi nejznámější v celém Slovinsku. Stojí v těsné blízkosti golfového hřiště.

VYBAVENÍ restaurace, bar, WI-FI na recepci ZDARMA, parkoviště.

VYBAVENÍ restaurace, bar, prodejna suvenýrů, parkoviště.

UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou nebo vanou a WC, SAT
TV, minibarem, fénem, sejfem, s možností přistýlky, některé s balkonem. Pokoje
Economy jsou menší, rozměr dvoulůžka je 140 cm.

UBYTOVÁNÍ typ bungalov 2(+1)- 2lůžková ložnice s možností přistýlky
(vhodná pro dítě do 12 let), sprcha a WC, SAT TV.

STRAVOVÁNÍ snídaně a večeře formou bufetu, s možností dokoupení obědů
v hotelu Ajda za cenu 500 Kč/os./den.
SPORT Aquapark Terme 3000 s vodními atrakcemi (skluzavky se zvukovými a vizuálními efekty, tobogány, vodopády, masážní trysky, saunový svět, speciální dětská riviéra), lázeňské centrum Termalium (masáže, koupele, inhalace, kosmetické
služby, pedikúra, manikúra, léčebné procedury jako elektroterapie, magnetoterapie, léčebné masáže a koupele), hřiště pro míčové hry - volejbal, basketbal, házená, fotbal, tenisové a badmintonové kurty, půjčovna jízdních kol, animace, aerobic.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE hosté mají neomezený vstup do Aquaparku Terme 3000 s 22 venkovními a vnitřními bazény s celkovou vodní plochou 5 000
m2. Zapůjčení županu a papučí ZDARMA. Přihlašovací poplatek cca 1 EUR/
os./pobyt, místní poplatek cca 2 EUR/
• Oblíbené termální
os./den - platí se při nástupu na recepkoupaliště
ci hotelu.
SLEVY dítě do 6 let se 2 dospělými ZDARMA. Dítě od 6 do 12 let se 2 dospělými - sleva 50 %. Dítě od 12 do 15
let se 2 dospělými - sleva 30 %. Dítě
do 6 let s 1 dospělým - sleva 50 % Dítě od 6 do 12 let s 1 dospělým - sleva
30 %. Dítě od 12 do 15 let s 1 dospělým
- sleva 20 %. Osoba od 15 let se 2 dospělými - sleva 10 %.
VÝHODY A BENEFITY RODINNÝ BONUS: dítě do 12 let ZDARMA + dítě do
6 let ZDARMA na společné přistýlce,
v pokoji se 2 plně platícími osobami,
v období 1.1.-5.1., 1.2.-15.3., 9.4.-10.5.,
29.5.-1.6., 11.6.-14.6., 20.6.-6.9., 25.9.4.10., 23.10.-1.11., 13.11.-18.11., 18.12.27.12. 2020.
CENA ZAHRNUJE ubytování, snídaní/polopenzi na vybraný počet nocí,
neomezený vstup do bazénů a světa
sauny, neomezený vstup do komplexu
Terme 3000.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovní pojištění včetně pojištění storna zájezdu.
Při ubytování na 1 noc - příplatek 10 %.

Pokoje pro 2 až 3 os.
Strava: snídaně, polopenze
Nocí: 1 a více (nástupy denně)
Auto

1 431 Kč

od
os. /autem /1 noc se snídaní
Dítě ZDARMA
do 12 let a další SLEVY

Více informací na
ckvt.cz
SI-0008T

STRAVOVÁNÍ snídaně a večeře formou bufetu v hotelu Termal, s možností
dokoupení obědů v hotelu Ajda za cenu 500 Kč/os./den.
SPORT Aquapark - Terme 3000 s vodními atrakcemi (skluzavky se zvukovými a vizuálními efekty, tobogány, vodopády, masážní trysky, saunový svět,
speciální dětská riviera), lázeňské centrum Termalium (masáže, koupele,
inhalace, kosmetické služby, pedikúra, manikúra, léčebné procedury jako
elektroterapie, magnetoterapie, lé• Oblíbené termální
čebné masáže a koupele), hřiště pro
míčové hry - volejbal, basketbal, hákoupaliště
zená, fotbal, tenisové a badmintono• Doporučujeme
vé kurty, půjčovna jízdních kol, animace, aerobic.
pro rodiny s dětmi
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE hosté mají neomezený vstup do Aquaparku Terme 3000 s 22 venkovními
a vnitřními bazény s celkovou vodní
plochou 5 000 m2. Zapůjčení županu a papučí cca 2 EUR/os./den. Přihlašovací poplatek cca 1 EUR/os./pobyt a místní poplatek - cca 2 EUR/
os./den - dle místní vyhlášky, platí se
na místě.
SLEVY dítě do 6 let na přistýlce se 2
dosp. - ZDARMA, dítě do 6 let s 1 dospělým - sleva 50 %. Dítě od 6 do 12
let se 2 dospělými - sleva 50 %.
Dítě od 6 do 12 let s 1 dospělým - sleva 30 %. Dítě od 12 do 15 let se 2 dospělými - sleva 30 %. Dítě od 12 do
15 let s 1 dospělými - sleva 20 %.
Osoba od 15 let se 2 dospělými - sleva 10 %.
CENA ZAHRNUJE ubytování, polopenzi na vybraný počet nocí, neomezený vstup do bazénů, světa sauny
a komplexu Terme 3000.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního
pojištění včetně pojištění storna zájezdu. Při ubytování na 1 noc - příplatek 10 %. Na vyžádání: dětská postýlka 8 EUR/den.

• Zábava pro dospělé
i děti

Pokoje pro 2 až 3 os.
Strava: snídaně, polopenze
Nocí: 1 a více (nástupy denně)
Auto

1 251 Kč

od
os. /autem /1 noc se snídaní
Dítě ZDARMA
do 6 let a další SLEVY

Více informací na
ckvt.cz
SI-0008B

Rezervujte na: 596 664 040 | 222 206 206 | 591 160 308 | www.ckvt.cz | www.travelfamily.cz
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SLOVINSKO – MORAVSKÉ TOPLICE

Apartmány Trobentica

Hotel Ajda

–10 % do 31. 12.
–8 % do 29. 2.

POLOHA nachází se uprostřed vnitrozemských lázní Moravske Toplice
a skládají se ze skupiny domů, které vytvářejí dojem typické vesnice
Prekmurje. Stojí v těsné blízkosti golfového hřiště.

POLOHA moderní hotel v těsné blízkosti golfového hřiště a vodního parku Terme 3000.

VYBAVENÍ restaurace, bar, prodejna suvenýrů, parkoviště.

UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, minibarem, telefonem, fénem, sejfem, přípojkou na internet, s balkonem, některé s možností přistýlky. Pokoje Economy jsou menší a mají šířku dvoulůžka 150 cm.

UBYTOVÁNÍ klimatizované apartmány, typ Apt. 2(+1) - 2lůžková ložnice na
otevřené galerii, denní místnost s možností přistýlky, sprcha a WC, SAT TV,
vybavený kuchyňský kout, terasa.
STRAVOVÁNÍ snídaně a večeře formou bufetu v hotelu Termal, s možností
dokoupení obědů v hotelu Ajda za cenu 500 Kč/os./den.
SPORT Aquapark - Terme 3000 s vodními atrakcemi (skluzavky se zvukovými a vizuálními efekty, tobogány, vodopády, masážní trysky, saunový
svět, speciální dětská riviera), lázeňské centrum Termalium (masáže, koupele, inhalace, kosmetické služby, pedikúra, manikúra, léčebné procedury jako
elektroterapie, magnetoterapie, léčebné masáže a koupele), hřiště pro míčové hry - volejbal, basketbal, házená, fotbal, tenisové a badmintonové kurty,
půjčovna jízdních kol, animace, aerobic. Terme 3000 nabízí 18 jamkové golfové hříště (vozíky a příslušenství možno pronajmout na místě).
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE hosté mají neomezený vstup do Aquaparku Terme 3000 s 22 venkovními
a vnitřními bazény s celkovou vodní
plochou 5 000 m2. Zapůjčení županu a papučí cca 2 EUR/os./den. Přihlašovací poplatek cca 1 EUR/os./pobyt a místní poplatek - cca 2 EUR/
os./den - dle místní vyhlášky, platí se
na místě.
SLEVY dítě do 6 let na přistýlce se 2
dosp. - ZDARMA, dítě do 6 let s 1 dospělým - sleva 50 %. Dítě od 6 do 12
let se 2 dospělými - sleva 50 %.
Dítě od 6 do 12 let s 1 dospělým - sleva 30 %. Dítě od 12 do 15 let se 2 dospělými - sleva 30 %. Dítě od 12 do
15 let s 1 dospělými - sleva 20 %.
Osoba od 15 let se 2 dospělými - sleva 10 %.
CENA ZAHRNUJE ubytování, polopenzi na vybraný počet nocí, neomezený vstup do bazénů, světa sauny
a komplexu Terme 3000.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního
pojištění včetně pojištění storna zájezdu. Při ubytování na 1 noc - příplatek 10 %. Na vyžádání: dětská postýlka 8 EUR/den.
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–10 % do 31. 12.
–8 % do 29. 2.

• Klidné prostředí

Pokoje pro 2 až 3 os.
Strava: polopenze
Nocí: 1 a více (nástupy denně)
Auto

1 431 Kč

od
os. /autem /1 noc

Dítě ZDARMA
do 6 let a další SLEVY

Více informací na
ckvt.cz
SI-0008V

VYBAVENÍ restaurace, bar, terasa, kosmetický salón, výtah, parkoviště.

STRAVOVÁNÍ snídaně a večeře formou bufetu, s možností dokoupení obědů za
cenu 500 Kč/os./noc.
SPORT Aquapark - Terme 3000 s vodními atrakcemi (skluzavky se zvukovými
a vizuálními efekty, tobogány, vodopády, masážní trysky, saunový svět, speciální dětská riviera), lázeňské centrum Termalium, hřiště pro míčové hry - volejbal,
basketbal, házená, fotbal, tenisové a badmintonové kurty, půjčovna jízdních kol,
animace, aerobic.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE hoteloví hosté mají neomezený vstup do Aquaparku
Terme 3000. Zapůjčení županu a papučí ZDARMA. Přihlašovací poplatek cca
1 EUR/os./pobyt a místní poplatek - cca 2 EUR/os./den - dle místní vyhlášky, platí se na místě. Lehátka
• Oblíbené termální
u venkovních bazénů Terme 3000 za
koupaliště TERME
poplatek - 2 EUR/lehátko/den.
SLEVY dítě do 6 let se 2 dospělými ZDARMA. Dítě od 6 do 12 let se 2 dospělými - sleva 50 %. Dítě od 12 do 15
let se 2 dospělými - sleva 30 %. Dítě
do 6 let s 1 dospělým - sleva 50 % Dítě od 6 do 12 let s 1 dospělým - sleva
30 %. Dítě od 12 do 15 let s 1 dospělým
- sleva 20 %. Osoba od 15 let se 2 dospělými - sleva 10 %.
VÝHODY A BENEFITY RODINNÝ BONUS: dítě do 12 let ZDARMA + dítě do
6 let ZDARMA na společné přistýlce,
v pokoji se 2 plně platícími osobami,
v období 1.1.-5.1., 1.2.-15.3., 9.4.-10.5.,
29.5.-1.6., 11.6.-14.6., 20.6.-6.9., 25.9.4.10., 23.10.-1.11., 13.11.-18.11., 18.12.27.12. 2020.
CENA ZAHRNUJE ubytování, snídani/ polopenzi na vybraný počet nocí, neomezený vstup do bazénů, světa
sauny a komplexu Terme 3000.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovní pojištění včetně pojištění storna zájezdu. Při ubytování na 1 noc - příplatek
10 %. Na vyžádání: dětská postýlka 8
EUR/den.

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

3000

Pokoje pro 2 až 3 os.
Strava: snídaně, polopenze
Nocí: 3 a více (nástupy denně)
Auto

1 701 Kč

od
os. /autem /1 noc se snídaní
Dítě ZDARMA
do 12 let a další SLEVY

Více informací na
ckvt.cz
SI-0008A

SLOVINSKO – MORAVSKÉ TOPLICE / LENDAVA

Hotel Livada Prestige

Hotel Lipa
–10 % do 31. 12.
–8 % do 29. 2.

POLOHA komfortní hotel v lázeňském letovisku Moravské Toplice na okraji
celého lázeňského areálu Terme 3000.
VYBAVENÍ restaurace s vybranou kuchyní a vlastní vinotékou, kongresové centrum s technickým vybavením, wellness bar, panorama bar, kadeřnický
a kosmetický salón, výtah, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ komfortní klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, fénem, SAT TV, telefonem, Wi-Fi, minibarem, sejfem, balkonem, některé s možností přistýlky. Pokoje Prestige Comfort jsou prostornější, mají jednu koupelnu s hydromasážní vanou a druhou koupelnu se sprchovým koutem. Pokoje
Economy jsou menší a mají šířku dvoulůžka 150 cm.
STRAVOVÁNÍ snídaně formou bufetu, večeře výběrem ze 4 menu, s možností
dokoupení obědů za cenu 700 Kč/os./den.
SPORT moderní wellness centrum, fitness centrum, saunový svět (klasická,
finská, turecká, horkovzdušná, infračervená sauna), 4 vnitřní bazény, 2 venkovní (z nichž 1 s černou termální vodou). V těsné blízkosti hotelu se nachází 18 jamkové golfové hřiště Livada Golf Course vhodné pro začátečníky i pokročilé a Aquapark Terme 3000.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE neomezený vstup do Aquaparku Terme 3000, volný vstup do saunového světa a fitness, zapůjčení županu
a papučí ZDARMA. Parkování v garáži - 5 EUR/den (platba na místě). Pobytová taxa cca 2 EUR/os./den a přihlašovací poplatek cca 1 EUR/os./den
- platba na místě.
SLEVY dítě do 6 let na přistýlce se
2 dospělými - ZDARMA. Dítě do 6
let s 1 dospělým - sleva 50 %. Dítě
od 6 do 12 let se 2 dospělými - sleva 50 %. Dítě od 6 do 12 let s 1 dospělým - sleva 30 %. Dítě od 12 do 15
let se 2 dospělými - sleva 30 %. Dítě od 12 do 15 let s 1 dospělým - sleva
20 %. Osoba od 15 let se 2 dospělými
- sleva 10 %.
CENA ZAHRNUJE ubytování, polopenzi na vybraný počet nocí, neomezený vstup do bazénů, světa sauny
a komplexu Terme 3000.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního
pojištění včetně pojištění storna zájezdu. Při ubytování na 1 noc doplatek 10 %.

• Doporučujeme
pro náročné

Pokoje pro 2 až 3 os.
Strava: polopenze
Nocí: 1 a více (nástupy denně)
Auto

2 151 Kč

od
os. /autem /1 noc

Dítě ZDARMA
do 6 let a další SLEVY

Více informací na
ckvt.cz
SI-0008L

–10 % do 31. 12.
–8 % do 29. 2.

POLOHA hotel se nachází přímo v samotném centru lázeňského střediska.
VYBAVENÍ restaurace, aperitiv bar, taverna, prodejna suvenýrů, kadeřnictví,
internetový koutek, výtah, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ menší klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, telefonem, SAT TV, fénem, WiFi, sejfem, balkonem, k dispozici župan, některé pokoje
s možností přistýlky. Pokoje typu 2(+0) B-economy mají rozměr lůžka 160 cm.
STRAVOVÁNÍ snídaně a večeře formou bufetu, s možností dokoupení obědů
- výběr z menu za cenu 350 Kč/os./den.
SPORT venkovní a vnitřní bazény s parafínovou termální vodou, dětský bazén, wellness (finská sauna, turecká sauna, infrasauna, masáže, koupele), fitness, volejbalové hřiště, půjčovna kol, Energy Park.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE přihlašovací poplatek cca 1 EUR/os./pobyt
a místní poplatek - cca 2 EUR/os./den, dle místní vyhlášky - platí se při nástupu na recepci hotelu. 1 x vstup do světa saun ZDARMA (v čase 10:0014:00) a dále volný vstup do Energy Parku. Při pobytu od 7 nocí 1 x bylinkový
zábal ZDARMA.
SLEVY dítě do 6 let se 2 dospělými ZDARMA. Dítě od 6 do 12 let se 2 dospělými - sleva 50 %. Dítě od 12 do
15 let se 2 dospělými - sleva 30 %.
Dítě do 6 let s 1 dospělým - sleva
50 % Dítě od 6 do 12 let s 1 dospělým
- sleva 30 %. Dítě od 12 do 15 let s 1
dospělým - sleva 20 %. Osoba od 15
let se 2 dospělými - sleva 10 %.
VÝHODY A BENEFITY RODINNÝ BONUS pro pokoj: dítě do 12 let
ZDARMA + dítě do 6 let ZDARMA na
společné přistýlce, v pokoji se 2 plně
platícími osobami, v období 1.1.-5.1.,
1.2.-15.3., 9.4.-10.5., 29.5.-1.6., 11.6.14.6., 20.6.-6.9., 25.9.-4.10., 23.10.1.11., 13.11.-18.11., 18.12.-27.12. 2020.
CENA ZAHRNUJE ubytování, snídani/ polopenzi na vybraný počet nocí,
neomezený vstup do bazénů Terme
Lendava.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovní
pojištění včetně pojištění storna zájezdu. Při ubytování na 1 noc - příplatek 10 %.

• Klidné prostředí

Pokoje pro 2 až 3 os.
Strava: snídaně, polopenze
Nocí: 1 a více (nástupy denně)
Auto

1 071 Kč

od
os. /autem /1 noc se snídaní
Dítě ZDARMA
do 12 let a další SLEVY

Více informací na
ckvt.cz
SI-0008E

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

39

SLOVINSKO – BLED

Hotel Salvica Garni

Hotel Rikli Balance

POLOHA renovovaný hotel se nachází 250 m od jezera Bled.
VYBAVENÍ restaurace, dětská herna, výtah, parkoviště.

POLOHA moderní hotel uprostřed tichého parku přímo v srdci městečka
Bled s krásným výhledem na jezero.

UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou nebo vanou a WC,
SAT TV, telefonem, minibarem, trezorem, balkonem, s možností přistýlky. Pokoj 2(+3) B Family - dvoulůžkový pokoj s možností až 3 přistýlek pro děti do
12 let, jedno dítě možnost až do 15 let. Pokoj 4(+1) B - dva 2lůžkové pokoje
propojené dveřmi, s možností přistýlky pro dítě do 15 let.

VYBAVENÍ restaurace, denní a noční bar, konferenční sál, směnárna, kadeřnictví, výtah, WiFi, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ klimatizované 1-2lůžkové pokoje, se sprchou a WC, SAT TV, minibarem, fénem, telefonem, sejfem, s přistýlkou pro dítě do 12 let. Pokoje
označené jezero mají výhled na bledské jezero.

STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu (večeře probíhají
ve vedlejším hotelu Rikli Balance).

STRAVOVÁNÍ snídaně a večeře formou bufetu.

SPORT v hotelu Rikli Balance - bazénový komplex (1 vstup denně ZDARMA),
wellness (finská sauna, turecká sauna, masáže, koupele), dětské hřiště, dětské animace (ve vybraných termínech), v blízkosti - golfové hřiště (18+9 jamek), půjčovna kol.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE přihlašovací poplatek cca 1 EUR/os./pobyt, místní
poplatek cca 3,13 EUR/os./den - platí
se při nástupu na recepci hotelu.
SLEVY slevy pro pokoj 4(+1)B-FAMILY - 1. i 2. dítě do 12 let se 2 dosp. ZDARMA, 3. dítě do 12 let na přistýlce - sleva 50 %. Sleva pro pokoj
2(+1)B: dítě do 12 let na přistýlce se
2 dosp. - ZDARMA .Dítě od 3 do 12 let
s 1 dospělým - sleva 30 %. Osoba od
12 let na přistýlce - sleva 30 %.
CENA ZAHRNUJE ubytování, polopenzi na vybraný počet nocí, 1 x denně vstup do bazénu v hotelu Rikli Balance
MOŽNOST DOKOUPEN cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.

• Doporučujeme
pro rodiny s dětmi
• Oblíbené letovisko

SPORT vnitřní bazény s vyhřívanou vodou, masážními křesly, skluzavkou,
venkovní bazén a dvě vířivé vany s termální vodou, finská, turecká sauna,
wellness centrum - masáže, zábaly, v blízkosti - golfové hřiště (18+9 jamek),
zapůjčení jízdních kol.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE přihlašovací poplatek cca 1 EUR/os./pobyt, místní
poplatek cca 3,13 EUR/os./den - platí
se při nástupu na recepci hotelu.
Vstup do bazénů ZDARMA.
• Doporučujeme
SLEVY dítě do 6 let na přistýlce se 2
dospělými - ZDARMA, dítě od 6 do 12
let na přistýlce s 2 dospělými: v období do 10.7. a od 2.9. - 1330 Kč/os./
den, v období 10.7.-2.9. - 1730 Kč/
os./den.
CENA ZAHRNUJE ubytování, polopenzi na vybraný počet nocí, neomezený vstup do bazénů.

Pokoje pro 2 až 5 os.
Strava: polopenze

MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního
pojištění včetně pojištění storna zájezdu. Na vyžádání: dětská postýlka
cca 7 EUR/den.

• Pohled na Bledské
jezero

Pokoje pro 1 až 3 os.
Strava: polopenze

Nocí: 3 a více (nástupy denně)

Nocí: 3 a více (nástupy denně)

Auto

Auto

4 790 Kč

6 390 Kč

od
os. /autem /3 noci

od
os. /autem /3 noci

Dítě ZDARMA
do 12 let

Dítě ZDARMA
do 6 let

Více informací na
ckvt.cz
SI-0008S
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pro náročné

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

Více informací na
ckvt.cz
SI-0008G

SLOVINSKO – PTUJ

Grand Hotel Primus

+

Bungalovy Terme Ptuj

–10 % do 31. 12.
–8 % do 29. 2.

–10 % do 31. 12.
–8 % do 29. 2.

POLOHA nachází se cca 1 km od centra města, v blízkosti termálních lázní
a aquaparku.

POLOHA nachází se cca 1 km od centra města, v blízkosti termálních lázní
a aquaparku.

VYBAVENÍ restaurace, aperitiv bar, bar u bazénu, noční klub Gemina XIII, parkoviště, garáž (za poplatek 5 EUR/den), sejf na recepci, výtah.

VYBAVENÍ v hotelu - restaurace, aperitiv bar, bar u bazénu, noční klub Gemina
XIII, místnosti pro semináře, prodejna suvenýrů, parkoviště, sejf na recepci.

UBYTOVÁNÍ pokoj typu 2(+0) B-ECONOMY (20 m2) - menší klimatizované
2lůžkové pokoje s manželskou postelí o velikosti 160 cm, koupelna se sprchou,
typ 2(+1) B (26 m2) s lůžkem o velikosti 180 cm, koupelna s vanou, možnost
přistýlky (rozkl. křeslo), typ 2(+2) B-Senior Suite - dvoulůžková ložnice, koupelna s vanou, denní místnost s rozkládacím gaučem pro dvě děti do 12 let. Vždy
WC, SAT TV, telefon, WI-FI, fén, župan, minibar.

UBYTOVÁNÍ renovované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, telefonem, SAT TV,
Wi-Fi, terasou, k dispozici župan, s možností přistýlky.

STRAVOVÁNÍ snídaně a večeře formou bufetu v centrální restauraci, s možností
dokoupení obědů za cenu 600 Kč/os./den.
SPORT bazény s termální vodou, nazývané ,,Vespasianus‘ - 1 venkovní a několik
vnitřních koupališť, dětský bazén, whirlpool, wellness centrum Valens Augusta.
Saunový svět Flavia - 9 druhů saun, moderní fitness, aerobic, golf, minigolf, hřiště na košíkovou, volejbal, fotbal, tenis, animace pro děti. Aquapark Ptuj (Thermal
Park) - 12 vnitřních i venkovních bazénů s termální vodou, několik skluzavek.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE přihlašovací poplatek cca 1 EUR/os./pobyt,
místní poplatek cca 2,5 EUR/os./den
- platí se při nástupu na recepci hotelu. Vstup do Aquaparku Ptuj a do termálních bazénů Vespasianus ZDARMA. U pobytů na 5 nebo 6 nocí dále 1 x
vstup na 2 hodiny (u pobytů od 7 nocí 2 x vstup na 2 hodiny) do saunového
světa Flavia ZDARMA.
SLEVY dítě do 6 let na přistýlce se 2
dosp. - ZDARMA. Další slevy pro děti
naleznete na www.ckvt.cz.
VÝHODY A BENEFITY RODINNÝ BONUS pro pokoj 2(+1): dítě do 12 let
ZDARMA + dítě do 6 let ZDARMA na
společné přistýlce, v pokoji se 2 plně platícími osobami, v období 1.1.-5.1.,
1.2.-15.3., 9.4.-10.5., 29.5.-1.6., 11.6.14.6., 20.6.-6.9., 25.9.-4.10., 23.10.-1.11.,
13.11.-18.11., 18.12.-27.12. 2020.
CENA ZAHRNUJE ubytování, snídani/polopenzi na vybraný počet nocí,
neomezený vstup do termálních bazénů Vespasianus, neomezený vstup do
bazénů a sauny v Thermal Parku.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního
pojištění včetně pojištění storna zájezdu. Při ubytování na 1 noc - příplatek 10 %.

• Doporučujeme
pro náročné

Pokoje pro 2 až 4 os.
Strava: snídaně, polopenze
Nocí: 1 a více (nástupy denně)
Auto

1 611 Kč

od
os. /autem /1 noc se snídaní
Dítě ZDARMA
do 6 let a další SLEVY

Více informací na
ckvt.cz
SI-0008P

STRAVOVÁNÍ snídaně a večeře formou bufetu, s možností dokoupení obědů
v restauraci Zila za cenu 350 Kč/os./den.
SPORT v hotelu - bazény s termální vodou nazývané Vespasianus - 1 venkovní
a několik vnitřních koupališť, dětský bazén, whirlpool, wellness centrum Valens
Augusta se stylovou částí - japonskou, indickou, římskou, egyptskou. Saunový
svět Flavia - 9 druhů saun, moderní fitness, aerobic, golf, minigolf, hřiště na košíkovou, volejbal, fotbal, tenis, animace pro děti, jízda na koni, cyklistika, windsurfing. Aquapark Ptuj (Thermal Park) - 12 vnitřních i venkovních bazénů s termální
vodou, několik skluzavek, vířivé vany, podvodní masážní proudy a bazén s umělými vlnami. Hosté mají dále k dispozici sauny, masáže, koupele, parafínové obklady a různé druhy terapií. k hotelu
patří 18 jamkové golfové hřiště (golfové vozíky a vybavení možno prona• V blízkosti historického
jmout na místě).
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE vstup do
Aquaparku Ptuj ZDARMA. U pobytů na
5 nebo 6 nocí dále 1 x vstup na 2 hodiny (u pobytů na 7 nocí 2 x vstup na
2 hodiny) do saunového světa Flavia
ZDARMA. Přihlašovací poplatek cca
1 EUR/os./pobyt, místní poplatek cca
2,5 EUR/os./den - platí se při nástupu
na recepci hotelu.
SLEVY dítě do 6 let na přistýlce se 2
dosp. - ZDARMA. Dítě od 6 do 12 let se
2 dospělými - sleva 50 %. Dítě do 6 let
s 1 dospělým - sleva 50 %. Dítě od 6 do
12 let s 1 dospělým - sleva 30 %. Dítě
od 12 do 15 let se 2 dospělými - sleva
30 %. Dítě od 12 do 15 let s 1 dospělým
- sleva 20 %. Osoba od 15 let se 2 dospělými - sleva 10 %.
CENA ZAHRNUJE ubytování, polopenzi na vybraný počet nocí, neomezený vstup do bazénů a sauny v Thermal Parku.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu. Při ubytování na 1 noc doplatek
10 %. Na vyžádání: dětská postýlka cca
7 EUR/den.

města Ptuj

Pokoje pro 2 až 3 os.
Strava: polopenze
Nocí: 1 a více (nástupy denně)
Auto

1 251 Kč

od
os. /autem /1 noc

Dítě ZDARMA
do 6 let a další SLEVY

Více informací na
ckvt.cz
SI-0008M
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SLOVINSKO – ČATEŽ

Hotel Toplice

Hotel Čatež

POLOHA hotel Toplice se nachází v komplexu termálních lázní Čatež a je
spojen se zimní a letní termální riviérou zastřešeným chodníkem.

POLOHA hotel je novostavbou v centru města s bezbariérovým přístupem se
nachází přímo v lázeňském komplexu Terme Čatež.

VYBAVENÍ recepce, restaurace, bar, sportovní centrum, WI-FI ve všech prostorách ZDARMA.

VYBAVENÍ restaurace, lobby bar, denní bar, letní terasa, parkoviště, výtah, dětský koutek, internetový koutek, WI-FI internet v společných prostorech.

UBYTOVÁNÍ 2lůžkové pokoje s balkónem. Typ 2(+2) B- 2lůžková ložnice
s francouzskou postelí a denní místnost s rozkládacím gaučem, pokoj typu
suite. Vždy sprcha a WC, SAT TV, WI-FI ZDARMA, telefon, sejf a minibar.

UBYTOVÁNÍ klimatizované 2lůžkové pokoje s přistýlkou, pokoj 2(+2)B - klimatizovaný 2lůžkový pokoj a denní místnost se 2 přistýlkami (rozkládací gauč),
vždy se sprchou, WC, SAT TV, telefonem, minibarem, trezorem, balkonem, WI-FI
ZDARMA, fénem.

STRAVOVÁNÍ polopenze - snídaně a večeře formou bufetu.
SPORT Termální lázně - zimní riviéra: bazénový komplex s více než 2 300
m2 vodních atrakcí - bazény, whirlpooly, vodopády, masáže, relax zóna, divoká řeka, tobogány, saunový svět, masáže. Termální lázně - letní riviéra: více než 10 000 m2 termálních vodních ploch, vodní atrakce a bazény, s teplotou od 26 do 36 °C, tobogány, pirátský ostrov, divoká řeka, dětské bazény,
whirlpool.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE pobytová taxa 2,5 EUR/os./den a přihlašovací poplatek cca 1,5,EUR/os./pobyt platí s na místě.
SLEVY dítě do 6 let bez nároku na
lůžko ZDARMA. Dítě od 6 do 12 let
na přistýlce - sleva 50 %. Osoba od
12 let na přistýlce - sleva 15 %. Cenu
pro dítě do 12 let s 1 dosp.os. naleznete na www.ckvt.cz.

• Doporučujeme
pro náročné

POZNÁMKA možnost zapůjčení
dětské postýlky - 14 EUR/den.
CENA ZAHRNUJE ubytování a polopenzi na vybraný počet nocí, vstup
do hotelového fitness, 2x denně
vstup do vnitřních bazénů (Zimní termální riviéra) nebo venkovních bazénů (Letní termální riviéra).
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního
pojištění včetně pojištění storna zájezdu, obědů: 600 Kč/os./den.

Pokoje pro 2 až 4 os.
Strava: polopenze
Nocí: 2 a více (nástupy denně)
Auto

2 993 Kč

od
os. /autem /2 noci
Dítě ZDARMA
do 6 let

Více informací na
ckvt.cz
SI-0007T
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STRAVOVÁNÍ snídaně a večeře formou bufetu. Možnost dokoupení obědů za
cenu 500 Kč/os./den.
SPORT vnitřní bazén s termální vodou, venkovní bazén, Spa & Wellness centrum (s hotelem propojené chodbou), Health & Beauty centrum (v hotelu Terme), fitness, tělocvična, v blízkosti - dětské hřiště, tenisové kurty, plážový volejbal, stolní tenis, šipky, kulečník, bowling, squash, tenis, badminton, cyklo stezky,
v hotelu Terme - půjčovna kol a tenisových raket. Termální lázně - zimní riviéra:
vnitřní bazénový komplex s více než 2 300 m2 vodních atrakcí - bazény, whirlpooly, vodopády, masáže, relax zóna, divoká řeka, tobogány, saunový svět, masáže. Termální lázně - letní riviéra: více než 10.000 m2 termálních vodních
ploch, vodní atrakce a bazény, s teplotou od 26 do 36° C, tobogány, pirát• Výhodná cena
ský ostrov, divoká řeka, dětské bazény, whirlpool.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE přihlašovací poplatek 1,5 EUR/os./pobyt, pobytová taca cca 2,5 EUR/os./den platba na místě
SLEVY dítě do 6 let bez nároku na
lůžko ZDARMA. Dítě od 6 do 12 let na
přistýlce - sleva 50 %. Osoba od 12 let
na přistýlce - sleva 15 %-.Cenu pro dítě do 12 let s 1 dosp.os. naleznete na
www.ckvt.cz
CENA ZAHRNUJE ubytování a polopenzi na vybraný počet nocí, neomezený vstup do hotelového vnitřního
a venkovního bazénu s termální vodou, 1x denně vstup do vnitřních bazénů Lázní Čatež (Zimní termální riviéra)
nebo 2x denně vstup do venkovních
bazénů lázní Čatež (Letní termální riviéra), bohatý animační program.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna zájezdu.

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

Pokoje pro 2 až 4 os.
Strava: polopenze
Nocí: 2 a více (nástupy denně)
Auto

2 660 Kč

od
os. /autem /2 noci
Dítě ZDARMA
do 6 let

Více informací na
ckvt.cz
SI-0007C

SLOVINSKO – ČATEŽ

Hotel Terme

Mobilní Domky Čatež

POLOHA hotel se nachází v klidné části termálních lázní, a proto je vhodný
zejména pro hosty, kteří si přejí strávit volný čas v klidu a pohodě, cca 2 km
od města Čatež.

POLOHA mobilní domky se nachází v klidné části termálních lázní, a proto
je vhodný zejména pro hosty, kteří si přejí strávit volný čas v klidu a pohodě,
cca 2 km od města Čatež.

VYBAVENÍ restaurace, bar, prodejna suvenýrů, kongresový sál, parkoviště,
WI-FI ZDARMA.

VYBAVENÍ restaurace, bar, prodejna suvenýrů, kongresový sál, parkoviště,
WI-FI ZDARMA.

UBYTOVÁNÍ 2lůžkové pokoje s balkónem nebo francouzským oknem. Typ
2(+2) B- 2lůžková ložnice s francouzskou postelí a denní místnost s rozkládacím gaučem. Vždy sprcha a WC, SAT TV, WI-FI ZDARMA, telefon, sejf a minibar.

UBYTOVÁNÍ klimatizované mobilní domky až pro 6 osob - 34 m2, dvě dvoulůžkové ložnice, v jedné se nachází lůžko pro třetí osobu, denní místnost
s rozkládacím gaučem, vybavený kuchyňský kout, terasa 19 m2 s posezením
a dvěmi lehátky.

STRAVOVÁNÍ snídaně a večeře formou bufetu, s možností dokoupení obědů
za cenu 600 Kč/os./den.
SPORT venkovní a vnitřní bazén, Spa Wellness centrum, Health Beauty centrum, fitness, v blízkosti - dětské hřiště, tenisové kurty, volejbalové plážové hřiště, stolní tenis, šipky, kulečník, bowling, squash, tenis, badminton, cyklostezky,
půjčovna kol a tenisových raket. Termální lázně - zimní riviéra: bazénový komplex s více než 2 300 m2 vodních atrakcí - bazény, whirlpooly, vodopády, masáže, relax zóna, divoká řeka, tobogány, saunový svět, masáže. Termální lázně
- letní riviéra: více než 10 000 m2 termálních vodních ploch, vodní atrakce
a bazény, s teplotou od 26 do 36 °C,
• Doporučujeme
tobogány, pirátský ostrov, divoká řeka,
pro náročné
dětské bazény, whirlpool.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE pobytová taxa - cca 2,5 EUR/os/den a přihlašovací poplatek - cca 1,5 EUR/os/
pobyt se platí na místě.
SLEVY dítě do 6 let bez nároku na
lůžko ZDARMA. Dítě od 6 do 12 let
na přistýlce - sleva 50 %. Osoba od
12 let na přistýlce - sleva 15 %. Cenu
pro dítě do 12 let s 1 dosp.os. naleznete na www.ckvt.cz
POZNÁMKA možnost zapůjčení dětské postýlky na vyžádání - 14 EUR/
den, platba na místě.
CENA ZAHRNUJE ubytování a polopenzi na vybraný počet nocí, zapůjčení županu, neomezené koupání
ve vnitřním i venkovním bazénu hotelu Terme, vstup do sauny i fitness
hotelu, 2x denně vstup do Zimní nebo Letní termální riviéry, 1x denně
vstup do bazénového komplexu hotelu Čatež.
MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.

Pokoje pro 2 až 4 os.
Strava: polopenze
Nocí: 2 a více (nástupy denně)
Auto

3 193 Kč

od
os. /autem /2 noci
Dítě ZDARMA
do 6 let

Více informací na
ckvt.cz
SI-0007E

STRAVOVÁNÍ vlastní
SPORT venkovní a vnitřní bazén, Spa Wellness centrum, Health Beauty
centrum, fitness, v blízkosti - dětské hřiště, tenisové kurty, volejbalové plážové hřiště, stolní tenis, šipky, kulečník,
bowling, squash, tenis, badminton,
cyklostezky, půjčovna kol a tenisových raket. Termální lázně - zimní ri• Doporučujeme
viéra: bazénový komplex s více než
pro rodiny s dětmi
2
2 300 m vodních atrakcí - bazény,
whirlpooly, vodopády, masáže, relax
• Největší termální
zóna, divoká řeka, tobogány, saunopark ve Slovinsku
vý svět, masáže. Termální lázně - letní riviéra: více než 10.000 m2 termálních vodních ploch, vodní atrakce
a bazény, s teplotou od 26 do 36 °C,
tobogány, pirátský ostrov, divoká řeka, dětské bazény, whirlpool.
Pokoje pro 2 až 6 os.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE pobytová
taxa - cca 2,5 EUR/os/den a přihlašovací poplatek - cca 1,5 EUR/os/pobyt
Strava: vlastní
se platí na místě.
SLEVY osoba na přistýlce - ZDARMA.
POZNÁMKA při nástupu na pobyt
povnná vratná kauce - 100 EUR za
domek.
CENA ZAHRNUJE ubytování na vybraný počet nocí, 2x denně vstup
do Termální rivijéry, spotřebu vody
a energie, ložní prádlo a ručníky, používání kuchyňského vybavení, závěrečný úklid.

Nocí: 2 a více (nástupy denně)
Auto

1 140 Kč

od
os. /autem /2 noci
Dítě ZDARMA

MOŽNOST DOKOUPENÍ cestovního pojištění včetně pojištění storna
zájezdu.
Více informací na
ckvt.cz
SI-00071
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Myslete na všechny krásy,
které svět nabízí.
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