
8 tis.

tiptravel.cz
m

ilujem
e léto 20

20

gr
afi

 k
a 

» 
re

dr
ed

.s
k

Internetový prodej  
www.tiptravel.cz
dovolena@tiptravel.cz
+420 542 215 640

Dealerské oddělení 
obchod@tiptravel.cz 

Lajkněte si nás
a dozvíte se vždy více...

Navštivte naši cestovní kancelář

fb.com/TIPtravelEU

PRAHA
Sídlo cestovní kanceláře
Štefánikova 13/43
150 00 Praha 5

BRNO
Josefská 494/6
602 00 Brno
naproti Kostelu
svatého Josefa
brno@tiptravel.cz
+420 542 215 640

OLOMOUC
Prodejní zastoupení
Denisova 316/4
772 00 Olomouc
křižovatka
s Ostružnickou ulicí
zajezdy@tip-olomouc.cz
+420 727 990 560

Váš prodejce

#milujemeleto

tiptravel.cz

M� ujemeléto  2020  



vítejte přátelé! 

Už 7. sezónu pro vás připravujeme nabídku 
letních zájezdů, která je výběrem z toho 
nejlepšího, nejvýhodnějšího a nejkrásnějšího, 
co Středomoří a blízké země nabízejí. Našim 
každoročním cílem je najít pro vás, naše 
klienty, ideální poměr kvalitního ubytování, 
nadstandardních hotelových služeb, 
ve spojení s výbornou polohou resortů přímo 
u pláže, a to vše za atraktivních cenových 
podmínek, které jsou ještě lákavější právě 
ve first minute období.

Investujte čas do výběru dovolené právě 
teď, neváhejte nás kontaktovat, s výběrem 
vám rádi pomůžeme. A kdo si pospíší, může 
využít speciální TOP first minute slevu až 
25% a fantastickou akci "2 děti zdarma" 
ve vybraných oblíbených hotelech a další 
skvělé výhody.

Navíc máme v nabídce i tuto sezónu mnohé 
zajímavé novinky a také nechybí ani oblíbené 
exkluzivní 5-hvězdičkové resorty v Turecku 
a na Severním Kypru. Pokud jste ještě nebyli 
v Maroku, léto 2020 je na to jako stvořené. 
Horká novinka je zárukou skvělé dovolené 
spojené s možností návštěvy jedinečných 
míst. Všechny milovníky Řecka potěšíme 
novinkou na řecké pevnině v oblastech 
Chalkidiki, Olympské riviéry a Kavaly. Čekají 
na vás výjimečné resorty s nádhernými 
plážemi. Naši nabídku jsme "osvěžili" 
i na Jaderském pobřeží a to na italské 
i chorvatské straně a nechybí ani slunečné 
Bulharsko, oblíbená Sardinie či blízké řecké 
ostrovy Zakynthos a Korfu.

Těšíme se na vaše zážitky, 
krásnou dovolenou!

Léto - slunce – moře – 
skvělé jídlo – to je odpočinek podle 

představ snad každého z nás…

A u mě se počítá také "dobrá vlna".

Mgr. Juraj Vitko
ředitel  TIP travel

Odpočívat je třeba a kde se 
odpočívá lépe, než na dovolené! 

Vezměte si příklad z Italů nebo 
Řeků. Fenomén siesty je pro jejich 

kulturu důležitý a protože v naší 
zemi tento pravidelný odpolední 

odpočinek chybí, dopřejte si 
alespoň jednou za rok kvalitní ultra 

all inclusive dovolenou se vším 
tím lenošením, výborným jídlem, 

osvěžujícími nápoji, kvalitními 
hotelovými službami, prostornými 

bazény, dětskými hřišti, lehátky 
přímo na pláži, s asistencí 

zkušených delegátů a animátorů ...

U nás jste na správném místě.



Ve vybraných hotelech
označených tímto 

piktogramem poskytujeme 
během letních prázdnino-
vých měsíců služby klubové 

dovolené.

V klubech se budete bavit
s našimi animátory.

Kluby jsou zárukou
neopakovatelných prázdninových chvil, radosti 
z pohybu, zábavy pro malé i velké

V rámci klubů se pořádají
denní i večerní programy - soutěže, hry, zábavné 
i sportovní aktivity.

Rodiče zajisté ocení
i chvíle, které bude jejich dítě trávit ve společnosti 
našich výborných animátorů.

Kromě aktivit  
pro děti
v rámci klubů animátoři organizují i sportovní 
aktivity pro dospělé. Přijďte si zahrát tenis nebo 
plážový volejbal stylově k moři!

SARDINIE
Palmasera  
Village 4 +, UAl

Marmorata  
Village 4 , UAl

BULHARSKO
Royal Park 5 , UAl

Atrium Beach 4 +, UAl

Tishina 3 +, Al

KYPR
Acapulco Beach 5 +, Al

Acapulco Family 
Bungalow Resort 5 +, Al

Salamis Bay  
Conti 5 +, UAl

ZAKYNTHOS
Palazzo  
di Zante 4 , Al

Zante Imperial Beach 4 , Al

Zante Royal  
Resort 4 , Al

OLYMPSKÁ RIVIÉRA / 
KAVALA
Bomo Olympus Grand 
Resort 5 , UAl

Bomo Tosca Beach 4 +, UAl

KORFU
Labranda Sandy Beach 
Resort 5 , UAl

Corfu Senses 3 +, Al light

CHORVATSKO
Duga Uvala 3 ,  
plná penze

Kačjak 2 +, PP

Medena 4 , Al

Apartmány Medena 4 , PP

MAROKO
Lixus Beach Resort 4 +, Al

vysvětlení zkratek

PP – Polpenze 
AI – All Inclusive 
AI light – All Inclusive LIGHT 
UAI – ULTRA All Inclusive

&& klub

klubová dovolená

sun & fun klub
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slevy a akce

jen do 
31. 12. 2019

20 % pro věrné klienty  
 a pro prvních 2020 
 nových klientů
+5 % na letecké pobytové zájezdy  
 do vybraných hotelů

K TOP first minute 
slevám využijte 

speciální akci 
- ubytování,  

stravování 
a služby 

ALL INCLUSIVE

až pro 2 děti 
ZDARMA!

Děti platí pouze 
TOP first minute 

cenu letenky  
7 990 Kč, 8 990 Kč,  

resp. 9 990 Kč.

+ 2 děti  jen po 7 990 Kč

25%

5



UPOZORNĚNÍ » podmínky uplatňování slev jsou 
uvedeny ve Všeobecných smluvních podmínkách, 
str. 180, odst. II.

15 % pro věrné klienty  
 a pro dalších 2020 
 nových klientů

+5 % na letecké pobytové  
 zájezdy do vybraných  
 hotelů

10 % pro všechny klienty

+5 % na letecké pobytové  
 zájezdy do vybraných  
 hotelů

8 % pro všechny klienty

+5 % na letecké pobytové  
 zájezdy do vybraných  
 hotelů

V prodejní akci „až 2 děti ZDARMA“ nabízíme ve vybraných hotelech až pro 2 děti 
do 15 let na přistýlkách ubytování, stravování a služby all inclusive zdarma. 
Děti zdarma platí pouze speciální akční TOP FIRST MINUTE cenu letenky  
7 990 Kč, resp. 8 990 Kč, resp. 9 990 Kč a jiné příplatky. 

+ 2 děti
      jen po 8 990 Kč

+ 2 děti
      jen po 9 990 Kč

jen do 
31. 1. 2020 jen do 

29. 2. 2020 jen do 
31. 3. 2020

20% 15% 13%

...a další skvělé výhody!

Pro klienty, kteří si zájezd 
zakoupí nejpozději do 29. 2. 2020  
nabízíme bezplatnou výměnu 
zájezdu (výměna ubytovacího 
zařízení nebo termínu v rámci 
původně zakoupené destinace) 
do 31. 3. 2020 s původní 
TOP FIRST  MINUTE slevou!
Bezplatná výměna zájezdu 
za jinou destinaci je možná s aktuálními 
TOP FIRST MINUTE slevami a akcemi.

Po zaplacení snížené zálohy je objednavatel povi-
nen uhradit další zálohu do výše poloviny z celko-
vé ceny zájezdu nejpozději do 31. 3. 2020.

Jako sníženou zálohu 
při koupi leteckého 
zájezdu stačí uhradit 
za osobu »

jen 5 000Kč
Akce platí jen 
do 31. 1. 2020

Jako sníženou zálohu při 
koupi zájezdu autobusem 
nebo vlastní dopravou 
stačí uhradit za osobu »

jen 2 500Kč
Akce platí jen 
do 31. 1. 2020
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All inclusive se stal hitem 
dovolených za poslední léta. 
Proto i většina hotelů, které 
jsme zařadili do naší nabídky, 
poskytuje takové služby. 
Zpříjemní vám pobyt a zároveň 
šetří  rozpočet. Buďte trendy,  
dopřejte si dovolenou 
  ól inkluzív!

Stravování formou 
all inclusive
zahrnuje plnou penzi - snídaně, 
obědy, večeře formou švédských 
(bufetových) stolů, místní 
nealkoholické a alkoholické 
nápoje během dne, případně 
občerstvení.

Ultra all inclusive
může obsahovat i další služby 
navíc, jako například brzké 
a pozdní snídaně, lehké studené 
a teplé občerstvení, kávu, čaj, 
sušenky, zmrzlinu, importované 
alkoholické nápoje, tématické 
večeře, láhev vína na pokoji, 
osušky, slunečníky a lehátka 
u bazénů a na pláži, animační 
programy, dětský miniklub, různé 
sportovní a zábavné aktivity.

Časový harmonogram
poskytování služeb (ultra) all 
inclusive určuje hotel, avšak 
konkrétní informace o službách 
zahrnutých v (ultra) all inclusive 
najdete vždy u popisu hotelu.

SARDÍNIE
Palmasera Village 4 +  
UAl, SUN&FUN klub, 
dítě zdarma  
TOP first minute až -25%

Marmorata Village 4   
UAl, SUN&FUN klub, 
dítě zdarma  
TOP first minute až -25%  

ITÁLIE - JADERSKÉ 
POBŘEŽÍ
Splendor 3 +  
Al, novinka 
2 děti zdarma

CHORVATSKO 
Duga Uvala 3   
plná penze, SUN&FUN klub,  
2 děti zdarma

Medena 4   
Al, SUN&FUN klub,  
2 děti zdarma

Donat 3 +  
Al, hotelové animace,  
2 děti zdarma

KYPR
Salamis Bay Conti 5 +  
UAl, SUN&FUN klub, 
dítě zdarma  
TOP first minute až -25%

Acapulco Family 
Bungalow Resort 5 +  
Al, SUN&FUN klub,  
2 děti zdarma 
TOP first minute až -25%

BULHARSKO
Royal Park 5   
UAl, SUN&FUN klub,  
2 děti zdarma 
TOP first minute až -25% 

Imperial Palace 5   
Al, 2 děti zdarma  
TOP first minute až -25% 

Tishina 3 +  
Al, SUN&FUN klub  
TOP first minute až -25% 

CHALKIDIKI / 
OLYMPSKÁ RIVIÉRA/ 
KAVALA
Aristoteles Beach 4   
Al, 2 děti zdarma 
TOP first minute až -25%

Bomo Olympus 
Grand Resort 5   
UAl, SUN&FUN klub, 
2 děti zdarma, 
TOP first minute až -25%

Bomo Tosca Beach 4 +  
UAl, SUN&FUN klub, 
2 děti zdarma

PELOPONÉZ
King Saron 4 +  
UAl, 2 děti zdarma 
TOP first minute až -25% 

KORFU
Corfu Senses 3 +  
Al light, SUN&FUN klub, 
dítě zdarma 
TOP first minute až -25% 

ZAKYNTHOS
Zante Imperial Beach 4   
Al, SUN&FUN klub, 
2 děti zdarma 
TOP first minute až -25% 

MAROKO
Lixus Beach Resort 4 +  
Al, SUN&FUN klub, 
2 děti zdarma 
TOP first minute až -25% 

TURECKO
Serra Park 4 +  
Al, 2 děti zdarma 
TOP first minute až -25% 

Port River Hotel & Spa 5 +  
UAl, 2 děti zdarma 
TOP first minute až -25% 

Kaila Beach 5   
UAl, 2 děti zdarma 
TOP first minute až -25% 

K House 4   
Al, 2 děti zdarma 
TOP first minute až -25% 

vysvětlení zkratek 
AI – All Inclusive 
AI light – All Inclusive LIGHT 
UAI – ULTRA All Inclusive

náš tip

all inclusive
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Rabac | Duga Uvala | Umag Crikvenica | Selce 
Krk | Njivice | Malinska | Punat 
Novi Vinodolski  

CHORVATSKO
ISTRIE KVARNER

Vrbnik
Lodní výlet na ostrov Krk
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Průměrné teploty 
 V. VI. VII. VIII. IX. X.
Vzduch 24° 28° 32° 32° 29° 25°
Moře 20° 23° 25° 25° 23° 20

Rozloha 56.542 km2 Populace 4.500.000
Hlavní město Záhreb Měna chorvatská kuna

Pržene ribice Polévka z „mořských plodů“

Istrie je největším poloostrovem, 
s velmi členitým pobřežím v sever-
ním Jadranu, kde návštěvníky čekají 
dobře vybudovaná turistická střediska, 
skrytá v bohaté zeleni stromů. Patří 
k nejpůvabnějším oblastem Chorvat-
ska s jedinečnou kulturou. Je známá 
nejen nádherným členitým pobřežím, 
ale i vnitrozemím se zelenými kopci, 
jezery a úrodnými nížinami. Malebné 
vnitrozemí je navštěvováno turisty 
méně, avšak hornatá krajina, 
léčivé prameny, vinné stez-
ky a středověká města z něj 
dělají jednu z nejzajímavěj-
ších oblastí Chorvatska. 
Zříceniny římských staveb, 
staré benátské přístavy, pláže, 
lesy, vinice a rázovitá městečka 
dodají vaší dovolené ten pravý 
nádech. K velké popularitě istrij-
ských letovisek přispívají bohaté re-
kreační aktivity, od koupání, opalování 
až po náročnější sportovní aktivity. 
Pláže obklopené zelenými borovicový-

mi lesy jsou skvěle připraveny a čekají 
na váš příjezd. Oblast Kvarneru se svou 
turistickou, ale především lázeňskou 
tradicí, patří k nejpřednějším turistic-
kým oblastem Chorvatska. Patří sem 
nádherné ostrovy středomoří (Krk, 
Cres, Rab) a také perla Kvarnerského 
pobřeží - Crikvenická riviéra.

Když nazveme jaderské pobřeží 
turistickým rájem na zemi, vůbec to 

není přehnané tvrzení. Chorvatsko je 
země tisícileté historie a kultury, jejíž 

břehy jsou omývány průzračnými 
vodami Jadranu. Najdete zde ideální 
přírodní podmínky reprezentované 

čistým mořem a nenarušenou 
přírodou, se stopami lidské civilizace 

dávné doby. Velkou předností 
Chorvatska je jeho dlouhé pobřeží 

se stovkami zálivů a odlehlých pláží 
s majestátními horami v pozadí.

Duga Uvala
Klidné letovisko Duga Uvala leží na jihovýchodní 
straně Istrijského poloostrova, 3 km od vesničky 
Krnica a 17 km od střediska Medulin. Je poměrně 
neznámé a turisty láká zejména svou nedotčenou 
přírodou a podmínkami vhodnými pro vodní sporty. 
Jen několik kilometrů dál se nachází známé historic-
ké město Pula, které proslavil římský amfiteátr posta-
vený v 1. století n. l. Město je protkáno množstvím 
malých i větších kamenných uliček, ve kterých si na-
šly své jedinečné místo chrámy a historické památky. 

Krk - Njivice, Malinska, Punat 
Insula Aurea nebo „Zlatý ostrov“ je jméno, které 
ostrov Krk dostal ještě v dávných dobách. Nachází se 
v Kvarnerském zálivu a je největším ostrovem Jadra-
nu. Jako jeden z mála chorvatských ostrovů je spojen 
s pevninou mostem. Rozmanitost reliéfu a příznivé 
klimatické podmínky přispěly k rozmanitosti zdejší 
flóry. Rostou zde stovky rostlinných druhů. V centrál-
ní a západní části ostrova převažují lesy. Zejména ty 
borovicové, čehož důkazem jsou i městečka Njivice, 
Malinska a Punat, které jsou vskutku malebnými le-
tovisky s nádhernými plážemi, výjimečně modrým 
mořem a zátiším borovicových stromů. Dovolenou 
na ostrově Krk rozhodně nebudete zklamáni. 

Umag
Oblíbené letovisko je díky své poloze na severozá-
padě Chorvatska považováno za vstupní bránu do 
Istrie. Staré město s dlážděnými úzkými uličkami a 
pobřeží lemované půvabnými zálivy přitahují po-
zornost mnoha návštěvníků Istrie. Kromě výjimeč-
ně krásných pláží je Umag proslulý i přístavem a 
světoznámým tenisovým centrem, v němž se kaž-
doročně odehrává uznávaný turnaj Croatia Open. 
Je také městem zábavy, vyhledávaných restauraci a 
výjimečné architektury, která mu dodává neopako-
vatelný šarm.

Crikvenica a Selce 
V  naší nabídce se již stabilně opakuje oblíbená 
Crikvenica, která je srdcem Kvarneru. Toto malé 
město v severní části Kvarnerského zálivu, asi 40km 
jižně od Rijeky, patří k nejvýznamnějším střediskům 
cestovního ruchu na  pobřeží Jaderského moře. 
Typické pro toto středisko jsou dlouhé oblázkové 
pláže a  příjemné klimatické podnebí. Necelé 3 km 
od  Crikvenice je vzdáleno středisko Selce. Spojuje 
je promenáda, po  které se můžete nechat odvézt 
turistickým vláčkem, jenž zde jezdí několikrát denně 
během letní sezóny. 

Novi Vinodolski 
Novi, jak mu zkráceně říkají domácí, leží jen 9 km 
od  Crikvenice, naproti ostrovu Krk. Je to atraktivní 
a oblíbené turistické město v regionu Kvarner. Město 
a  jeho okolí vlastní mnoho cenných kulturních pa-
mátek a přírodních krás. Duší střediska Novi Vinodol-
ski jsou pozůstatky kulturního dědictví: Frankopan-
ský zámeček s věží, katedrála a kostelík. Rovněž zde 
můžete najít mnoho forem zábavního či sportovní-
ho vyžití a vedle příjemné živé hudby si vychutnat 
dobré jídlo a domácí víno. 

Rabac 
Rozvoj cestovního ruchu v tomto přímořském měs-
tečku započal již v 19. století, kdy zde byl postaven 
první hotel. V  současnosti je Rabac znám zejména 
díky čistému moři a překrásným plážím s vysokým 
standardem služeb, za které si vysloužilo město eko-
logické ocenění Modrá vlajka. Městečku samozřejmě 
dominuje typická letní promenáda, kde se mísí různé 
vůně, chutě a barvy letní dovolené. Restaurace s is-
trijskými pochoutkami, kavárny a cukrárny s letními 
terasami, které vás budou lákat k posezení a vychut-
nání si volných chvil, to vše neodmyslitelně patří 
k Rabacu. 

Rabac

Umag

Crikvenica - Selce

Njivice

Novi Vinodolski

Punat
Malinska

Pula Duga Uvala
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Poloha: hotelový komplex (hotely Mimosa 
- Lido Palace, Hedera, Narcis) v úchvatném 
zeleném zálivu Maslinica obklopeném oli-
vovníky, cypřišovými a dubovými háji • hotel 
Mimosa - Lido Palace 50 m od pláže • hotel 
Hedera 80 m od pláže • jen 300 m od samot-
ného centra Rabacu, který žije bohatým 
denním i  nočním životem, s  množstvím 
obchůdků, barů a restaurací • přes letovisko 
jezdí prázdninový vláček • 2 km od staroby-
lého městečka Labin s malebnými uličkami 
a renesanční a barokní architekturou 

Ubytování: nabízíme vám 2-lůžkové pokoje 
s možností 1, resp. 2 přistýlek a orientací na 
park (bez balkonu) v hotelu Hedera • 2-lůž-
kové superior pokoje s možností 1, resp. 2 

přistýlek s balkonem a orientací na moře v 
hotelu Hedera • 2-lůžkové superior pokoje 
s možností 1, resp. 2 přistýlek s balkonem a 
orientací na moře v hotelu Mimosa - Lido 
Palace (za příplatek) • vybavení společné 
pro všechny typy pokojů: klimatizace • tele-
fon • sat TV • vlastní příslušenství (koupelna 
se sprchou nebo vanou a WC) • fén • trezor 
(zdarma) • lednička

Vybavení hotelů: centrální recepce v hote-
lu Mimosa • každý z hotelů má svou vlastní 
recepci • směnárna • výtah • klimatizovaná 
restaurace a aperitiv bar v každém hotelu 
• dva vnitřní bazény s mořskou i sladkou 
vodou (uzavřené během měsíců červenec, 
srpen) • dva venkovní bazény ( jeden z nich 

Hedera 
hotel

oficiální hodnocení: **** 
webstránka: www.maslinica-rabac.com

Mimosa - Lido Palace hotel

oficiální hodnocení: **** 
webstránka: www.maslinica-rabac.com

Naše mínění: na úpatí zelených svahů, mezi oli-
vovými a  cypřišovými háji, v  překrásném zálivu 
Maslinica, na vás čekají hotely Hedera a Mimosa - 
Lido Palace. Na pláži si zaručeně vychutnáte vyto-
užené   chvíle oddechu, zatímco se vaše ratolesti 
zabaví v miniklubu a poznají nové prázdninové 
kamarády. Pláž a promenáda žijí veselým denním 
i nočním životem, a tak o zábavu nebude nouze. 
Po  chutné večeři vám určitě padne vhod pro-
cházka po promenádě, která vás přivede do cen-
tra Rabacu. Určitě nevynechejte výlet do  neda-
lekého Labinu - městské památkové rezervace.

Rabac

pokoj Hedera

pokoj Mimosa
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s hydromasáží) • letní terasa s grill barem 
• lehátka u bazénu a grill baru (zdarma) • 
dětský bazén • tobogán na pláži (za popla-
tek) • prodejna suvenýrů • taneční terasa • 
atraktivní hudební večery v hotelu Hedera 
a restauraci Conca d´Oro • wifi ve veřejných 
prostorách (zdarma) • kadeřnictví • v blíz-
kosti supermarket • parkoviště před hotely 
(zdarma)

Stravování: polopenze – snídaně a večeře 
formou švédských stolů • během večeře ná-
poj v ceně (0,2l voda, džus, pivo nebo víno) 
• pro děti 6-12 let se v miniklubu v termínu 
14.06.-06.09. ve vyhrazených hodinách po-
dává malý snack a nápoj • možnost doob-
jednání obědů (za příplatek)

Pláže: rozsáhlá oblázková pláž s pozvolným 
vstupem do moře • pláž oceněna Modrou 
vlajkou za čistotu • lehátka u grill baru zdar-
ma • lehátka a slunečníky na pláži (za popla-
tek) • sprchy na pláži

Sport a  zábava: vodní sporty - půjčovna 
člunů, kanoe, surfů • škola potápění • teni-
sové kurty a fitness (za poplatek) • wellness 
centrum Camellia - masáže, sauny (finská a 
turecká), solárium (za poplatek) • stolní tenis 
• minigolf • půjčovna aut • hřiště pro míčové 
hry • během letních prázdnin (červenec - sr-
pen) hotelový animační program • miniklub 
6-12 let

Ceník » 144, 145

tug

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

 od 8 072 Kč/8 dní • od 12 312 Kč/10 dní
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Poloha: v klidné zátoce stejnojmenného leto-
viska • u přírodní pláže • je vzdálen asi 20 km od 
historického města Pula

Ubytování: depandance: 2-lůžkové pokoje 
s orientací na moře s možností 1 přistýlky v 
depandanci hotelu • rodinné pokoje (1 míst-
nost) až pro 5 osob (1x patrová postel) • hotel: 
2-lůžkové pokoje typu standard s možností 
1 přistýlky pro dítě do 12 let • rozlohově větší 
hotelové pokoje standard+ se 2 přistýlkami a 
výhledem na moře (za příplatek) • vybavení 
pro všechny typy pokojů: SAT TV • klimatizace • 
lednička (na vyžádání, za příplatek) • koupelna 
se sprchou a WC • balkon 

Vybavení hotelu: hotelový areál se skládá z 
hlavní budovy a přilehlých depandancí, hlavní 
budova je s depandancí propojena nadzem-
ním tunelem • klimatizovaná vstupní hala s re-
cepcí v hlavní budově • wifi ve veřejných pros-
torách • restaurace • bar a kavárna • venkovní 
bazén • lehátka a slunečníky u bazénu (zdar-

ma) • krytý bazén (sezóně otevřený) • zahrada 
• terasa • fitness • parkoviště (zdarma omezený 
počet míst, ostatní za poplatek)

Stravování: plná penze - snídaně, obědy a 
večeře formou švédských stolů včetňe nápojů 
(čaj, káva - jenom u snídaně, voda, soft drinky, 
pivo a víno) • náramek s čipem na čerpání stra-
vovacích služeb obdrží hosté při příjezdu

Pláže: pouze 100 m od krásné přírodní, obláz-
kové pláže, která je obklopena středomořskou 
vegetací • lehátka a slunečníky na pláži (za po-
platek)

Sport a zábava: tenis • minigolf • fitness cen-
trum • dětské hřiště • půjčovna kol 

SUN & FUN klub animace během letních 
měsíců (červenec, sr-

pen) pro děti i dospělé pod vedením našich 
zkušených animátorů • dětský miniklub 

Ceník » 143

Duga Uvala 
hotel a depandance

oficiální hodnocení: *** 
webstránka: www.duga-uvala.hr

Naše mínění: areál je ideální pro strávení příjem-
ných chvil v kruhu rodiny či přátel. V klidné záto-
ce s nádhernou pláží ohrazené borovicemi ihned 
zapomenete na uspěchanost a hluk města a mů-
žete si užívat uprostřed středomořských krás, kte-
ré nabízí okolí hotelového areálu i on sám. Pokud 
přece jen zatoužíte po nějaké akci, můžete se 
zabavit při sportovních aktivitách či programech 
hotelových i našich zkušených animátorů, nebo 
se vydat do města Pula, které se proslavilo zejmé-
na římským amfiteátrem z 1. století n. l. a od le-
toviska Duga Uvala je vzdáleno pouhých 20 km.  

Duga Uvala tuhv

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub

od 7 912 Kč/8 dní  
od 12 472 Kč/10 dní
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n
Poloha: apartmány Polynesia Plava Laguna 
jako součást turistického resortu se nacházejí 
jen 3 km od města Umag • resort se nachází 
přímo u pobřeží lemovaném různými typy 
pláží • vzdálenost apartmánů od moře je 
100-400 m v závislosti na typu apartmánu

Ubytování: nabízíme vám: 2-lůžková studia 
(1 místnost) • apartmán 1/2 + 1 s možností 
1 přistýlky (za příplatek) • apartmány 1/2 + 
2 a 1/2 + 3 pro 4-5 osob • kuchyňský kout se 
základní výbavou ve studiu i v apartmánu • 
kávovar • vlastní příslušenství (koupelna s va-
nou nebo sprchovým koutem a WC) • terasa 
nebo balkon • v apartmánech pro 3 a více 
osob obývací pokoj s rozkládací pohovkou 
(slouží jako přistýlka) • SAT TV • telefon

Vybavení resortu: recepce • hlavní restau-
race • restaurace s rychlým občerstvením u 
pláže • snack bar na pláži • pizzeria u bazénu • 
kavárny • venkovní bazén s rozlohou 1000 m² 
• dětský bazén • informační centrum • parko-

vání v areálu (za poplatek) • wifi a internetový 
koutek na recepci (za poplatek) • supermar-
ket • půjčovna kol

Stravování: polopenze - snídaně a večeře 
formou švédských stolů bez nápojů

Pláže: oblázková pláž • dlážděná pláž • pláž 
vyhrazená pro domácí mazlíčky • lehátka a 
slunečníky na pláži (za poplatek)

Sport a zábava: areál nabízí širokou paletu 
sportů zdarma: streetbasketball • boccia • 
mini bowling • střelnice • stolní tenis • běžec-
ká trať a aktivity za poplatek: tenisové kurty 
s tenisovou školou • multifunkční sportovní 
hřiště • motorizované vodní sporty a potá-
pění • plážový volejbal • jízdárna • minigolf • 
půjčování kol • dětská hřiště • během letních 
prázdnin (červenec - srpen) hotelový ani-
mační program pro děti a dospělé • miniklub 
pro děti ve věku 5-12 let

Ceník » 143

Polynesia  
Plava Laguna 
oficiální hodnocení: ***
webstránka: www.plavalaguna.com 

Naše mínění: apartmány Polynesia Plava Laguna 
zasazené do borovicového parku vám poskyt-
nou soukromí a zároveň pohodlí a dostatek času 
na zábavu v ideální kombinaci se stravováním 
formou polopenze. Areál nabízí program pro 
děti i dospělé, proslulá tenisová škola a kurty při-
táhnou pozornost nadějných sportovních hvězd. 
Kromě pláží oceněných Modrou vlajkou vás re-
sort nadchne i největším bazénem v Umagu a 
bazénem určeným pro nejmenší návštěvníky.

Umag

apartmány

tug od 7 432 Kč/8 dní 
od 11 832 Kč/10 dní
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Poloha: v  borovicovém lesoparku na  po-
loostrově Kačjak (Dramalj) •  cca 5 km 
od  oblíbeného městečka Crikvenica •  cca 
100 m od oblázkové pláže (v závislosti od po-
lohy pavilonu), případně vybetonovaných 
nebo přírodních plat na slunění

Ubytování: jednoduše, ale účelně zaříze-
né 2-lůžkové pokoje s  možností přistýlky 
ve dvoupodlažních pavilonech • většina po-
kojů s balkonem a posezením • vlastní příslu-
šenství (koupelna se sprchou a WC)

Vybavení pavilonů: centrální budova s  re-
cepcí • wifi na recepci • restaurace s letní te-
rasou • TV místnost • obchůdek • aperitiv bar 
s letní terasou • parkoviště (zdarma) 

Stravování: polopenze - snídaně a  večeře 
formou chutných švédských stolů • nápoj 
k večeři (0,2 l vína, piva nebo nealka) 

Pláže: oblázková a kamínková pláž s pozvol-
ným vstupem do  moře cca 100 m od  pavi-

lonů • pláž vhodná pro děti i neplavce • pří-
rodní a  betonová plata na  slunění •  lehátka 
a slunečníky (za poplatek)

Sport a  zábava: tenisové centrum •  mini-
golf •  dětské hřiště •  stolní tenis •  animační 
program • podél pobřeží poloostrova množ-
ství chodníčků vhodných na procházky • bo-
hatá nabídka fakultativních výletů za krásami 
Chorvatska, jako například vyhledávané Plit-
vická jezera

SUN & FUN klub animační program 
v  prázdninových měsí-

cích (červenec, srpen) pro děti i  dospělé 
pod vedením našich zkušených animátorů 
• různé soutěže • pohybové hry • moderní 
uvolňovací cvičení nebo aerobic • dětský 
miniklub pro nejmenší návštěvníky •  půj-
čovna sportovních potřeb a  společen-
ských her 

Ceník » 142

Kačjak pavilony

oficiální hodnocení: ** 
webstránka: www.jadran-crikvenica.hr

Naše mínění: pavilony jsou stálicí v naší nabídce 
již několik let a získaly si velkou oblibu. Zejména 
stáli klienti jistě ocení menší vylepšení ve vyba-
vení pokojů. Nacházejí se v klidném a příjemném 
prostředí mediteránské zeleně, obklopené křišťá-
lově čistým mořem s romantickými zátokami. 
Během prázdnin zde pro nejmenší nabízíme ani-
mační program pod vedením našich zkušených 
animátorů. Cenově výhodné pavilony Kačjak 
uspokojí především rodiny s dětmi, které vyhle-
dávají pěkné pláže s mírným vstupem do moře a 
kvalitní stravovací služby. 

Crikvenica tuh

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub

od 4 552 Kč/8 dní • od 8 072Kč/10 dní
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Poloha: v  blízkosti samotného centra 
oblíbeného a  stále více turisty vyhledá-
vaného letoviska Selce •  nedaleko pro-
menády s  množstvím kaváren, restaurací, 
cukráren, barů a  obchůdků se suvenýry 
•  cca 100 m  od  oblázkové a  oblázkovo-pí-
sečné pláže s pozvolným vstupem do moře, 
vhodné i pro děti, vybavené lehátky a slu-
nečníky (za poplatek)

Ubytování: našim klientům nabízíme 
ubytování pavilonového typu: 2-lůžko-
vé jednoduše, ale účelně zařízené pokoje 
s  možností přistýlky v pavilonech •  vlastní 
příslušenství (koupelna se sprchou a WC) • 
balkon s posezením

Vybavení pavilonů: klienti využívají re-
cepci hotelu Slaven s  pohodlným pose-
zením • wifi na  recepci •  trezor na  recepci 
(za  poplatek) •  klimatizovaná hotelová 
restaurace •  a´la carte restaurace Rokan • 
sluneční terasa s výhledem na moře • ape-

ritiv bar s kavárnou a posezením • TV míst-
nost • parkoviště v hotelovém areálu (zdar-
ma pro hotelové hosty)

Stravování: polopenze - snídaně a večeře 
formou švédských stolů • nápoj k  večeři 
(0,2 l vína, piva nebo nealka) 

Pláže: oblázkové a oblázkovo-písečné plá-
že s  pozvolným vstupem do  moře vhod-
ným pro děti i neplavce • lehátka a sluneč-
níky (za poplatek)

Sport a  zábava: dětské hřiště •  minigolf 
• atrakce pro děti (za poplatek) • bohatá na-
bídka vodních sportů na pláži - paragliding, 
jízda na  banánu taženém motorovým člu-
nem (za poplatek) •  tobogán (za poplatek) 
• potápěčské centrum • bohatá nabídka za-
jímavých výletů za přírodními a kulturními 
krásami Chorvatska - oblíbený fish picnic, 
Plitvické jezera

Ceník » 142

Slaven 
pavilony

oficiální hodnocení: ** 
webstránka: www.jadran-crikvenica.hr 

Naše mínění: pavilony Slaven našli své místo 
v  atraktivním prostředí samotného centra Sel-
ce. Velkou výhodou je blízkost pláže s  bohatou 
nabídkou vodních sportů a  mírným vstupem 
do  moře, což jistě potěší zejména rodiny s  ma-
lými dětmi i neplavce. Selce jsou spojeny s blíz-
kou Crikvenicí oblíbenou pobřežní promenádou 
Lungo mare. Během celé letní sezóny žijí pes-
trým prázdninovým životem, ať už denním nebo 
nočním. A je to ideální místo pro ty, kteří si chtějí 
vychutnat atmosféru přímořského letoviska, ale 
i pro ty, kteří chtějí poznávat okolí.

Selcetuh od 5 272 Kč/8 dní • od 8 552 Kč/10 dní
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Poloha: na překrásném ostrově Krk v maleb-
ném městečku Njivice • hotel přímo u moře 
na  široké promenádě • jen 200 m od  cen-
tra městečka Njivice • ostrov Krk jako jeden 
z mála ostrovů v Chorvatsku je spojen s pev-
ninou mostem

Ubytování: 2-lůžkové pokoje s  možnos-
tí jedné přistýlky (bez balkonu) • balkon 
a orientace park (za příplatek) • 2-lůžkové 
pokoje s výhledem na moře (za příplatek) • 
vlastní příslušenství (koupelna se sprchou 
a  WC, fén na  vlasy) • SAT TV • telefon • wifi 
připojení • klimatizace • minibar (za poplatek) 

Vybavení hotelu: prostorná recepce • trezor 
- na recepci (za poplatek) • lobby bar s tera-
sou • wifi ve  společenských prostorách ho-
telu • klimatizovaná restaurace • lounge bar 
Jadran se stylovou terasou přímo u  moře • 
pizzeria Bukaleta • konferenční místnost • TV 
místnost • kadeřnický salón • obchod se su-
venýry • ambulance • parkování zdarma

Stravování: polopenze - snídaně a  večeře 
formou chutných švédských stolů • nápoje k 
večeři (pivo, víno, nealko)

Pláže: v bezprostřední blízkosti hotelu krás-
né oblázkové pláže s  pozvolným vstupem 
do  moře • pláž oceněná Modrou vlajkou 
za  čistotu moře a  kvalitu služeb • lehátka a 
slunečníky na pláži (za poplatek)

Sport a zábava: tenisové kurty • stolní tenis 
• minigolf • longue bar Plava terasa s nezapo-
menutelným výhledem na Kvarner • bohatá 
nabídka vodních sportů na pláži - vodní kola, 
skútry, jízda na  banánu nebo kole taženém 
za motorovým člunem a mnohé další (za po-
platek) • pestrý celodenní hotelový animač-
ní program • živá hudba a večerní program 
• půjčovna kol • cyklostezky v okolí • přímo 
u hotelu se nachází atraktivní park s dětským 
hřištěm

Ceník » 144

Jadran hotel

oficiální hodnocení: *** 
webstránka: www.njiviceresort.com

Naše mínění: také letos vám nabízíme hotel Jad-
ran na  ostrově Krk. Získá si vás svojí rodinnou 
atmosférou, jedinečnou krásou pobřeží a pohle-
dem na azurové vody Kvarnerského zálivu. Každý 
návštěvník si tady může splnit své prázdninové 
představy - posezení u  živé hudby, západ slun-
ce při dobrém vínu, romantické procházky nebo 
objevování přírodních krás a historie ostrova. Na 
pláži přímo před hotelem si v  lounge baru mů-
žete rezervovat jedno ze stylových a pohodlných 
lehátek s baldachýny a s oblíbenou knihou v ruce 
relaxovat při šumu mořských vln.

tugKrk, Njivice od 7 432 Kč/8 dní • od 13 512 Kč/10 dní
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Poloha: na severozápadě ostrova Krk v 
oblíbeném letovisku Njivice, cca 500 m od 
samotného centra • 50 m od moře, hotel od 
moře oddělen místní, málo frekventovanou 
komunikací

Ubytování: 2-lůžkové pokoje typu komfort 
bez balkonu s možností 1 přistýlky • balkon 
(za příplatek) • výhled na moře (za příplatek) 
• 2-lůžkové pokoje typu superior s balko-
nem a možností 1-2 přistýlek (ve formě roz-
kládacího lůžka) - za příplatek • pokoje typu 
superior s orientací na moře (za příplatek) • 
SAT TV • klimatizace • telefon • koupelna s 
příslušenstvím a WC • fén na vlasy

Vybavení hotelu: hotel tvořený 2 propoje-
nými budovami Beli Kamik I. a II. • vstupní 
hala s recepcí • směnárna • trezor na recepci 
(za poplatek) • výtah • restaurace s odděle-
nou částí „Campi“ pro děti • lobby bar s 
terasou • společenská místnost • hotelové 
animace • dětská herna • kadeřnictví • wifi v 

společenských prostorách zdarma • parko-
viště zdarma (omezený počet míst)

Stravování: polopenze - snídaně a  večeře 
formou švédských stolů • tematické večeře 
• nápoje k večeři (pivo, víno, nealko)

Pláže: betonové desky před hotelem • krás-
né oblázkové pláže s pozvolným vstupem 
do moře cca 400 m od hotelu (pláž oceněna 
Modrou vlajkou za čistotu moře a kvalitu 
služeb) • lehátka a slunečníky na pláži (za 
poplatek)

Sport a zábava: tenisové kurty • stolní tenis 
• minigolf • fitness • dětské venkovní hřiště • 
živá hudba • taneční večery • pizzeria Buka-
leta • lounge bar Plava terasa s nezapome-
nutelným výhledem na Kvarner • hotelový 
miniklub Campi • půjčovna kol • úschovna 
kol • vodní sporty na pláži (za poplatek)

Ceník » 145

Beli Kamik hotel

oficiální hodnocení: *** 
webstránka: www.njiviceresort.com

Naše mínění: ostrov Krk se těší stále větší oblibě 
a my vám s radostí nabízíme novinku letošní se-
zony, hotel Beli Kamik (v překladu bílý kámen). 
Najdete ho ve vyhledávaném letovisku Njivice, 
navštěvovaném kvůli krásným plážím oceněným 
Modrou vlajkou, kouzelné promenádě s množst-
vím restauraci, obchůdků a atrakcí. Samotný ho-
tel, který se skládá ze dvou propojených budov, 
nabízí ubytování v prostorných klimatizovaných 
pokojích a chutnou stravu v hotelové restauraci 
s oddělenou dětskou částí, což jistě ocení nej-
menší rekreanti.

tug Krk, Njivice

pokoj superior

od 7 592 Kč/8 dní • od 13 672 Kč/10 dní
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Poloha: v centru letoviska Punat, u více než 2 
km dlouhé pobřežní promenády • v blízkosti 
zeleně a parků • cca 200 m od nejbližší plá-
že (hotelový transfer na pláž) • cca 400 m od 
oblázkových pláži s pozvolným vstupem do 
moře - dostupné i turistickým vláčkem 

Ubytování: 2-lůžkové pokoje typu komfort 
s 1 přistýlkou • balkon (za příplatek) • poko-
je typu superior s 1-2 přistýlkami (rozkládací 
lůžko pro 2 děti do 12 let nebo 1 dospělou 
osobu) - za příplatek • balkon (za příplatek) • 
společné pro všechny typy pokojů: LCD TV • 
klimatizace • trezor • wifi • telefon • koupelna 
se sprchou a WC • fén na vlasy  

Vybavení hotelu: komplex ze 2 budov: kli-
matizovaná vstupní hala s 24-hodinovou re-
cepcí • restaurace • kavárna s výhledem na zá-
liv • Wi-Fi zdarma • venkovní bazén se sladkou 
vodou • dětský bazén se skluzavkou • terasa s 
lehátky a slunečníky zdarma • parkování zdar-
ma (dle dostupnosti) • masáže (za poplatek)

Stravování: formou all inclusive

Pláže: oblázková pláž s pozvolným vstupem 
do moře cca 200 m od hotelu (hotelový 
transfer na pláž) • v blízkosti i upravené beto-
nové plochy na slunění • slunečníky a lehátka 
na pláži (za poplatek) • turistický vláček i na 
vzdálenější pláže (za poplatek)  

Sport a zábava: minigolf • stolní tenis • ae-
robic • dětské hřiště • tobogan • jedinečný 
dětský svět Falky Land • animace a celodenní 
program pro děti i dospělé • půjčovna kol (za 
poplatek) • vodní sporty na pláži (za poplatek) 

 all inclusive snídaně, obědy a večeře 
formou švédských stolů 

• místní alko a nealko nápoje podávané 
během oběda a večeře (víno, pivo, voda, 
džus) • místní alko a nealko nápoje podáva-
né v baru v době 10:00-22:00 h. • káva, čaj • 
tematické večeře • uvítací nápoj • tobogan 

Cenník » 145

Falkensteiner  
Park Punat hotel

oficiální hodnocení: ****
webstránka: www.falkensteiner.com

Naše mínění: pokud milujete bezstarostné letní 
dny, průzračně modré moře, typickou středozem-
ní přírodu, vůni piniového lesíku a chvíle klidu, tak 
naše novinka ze známé hotelové sítě Falkenstei-
ner, je tou pravou volbou právě pro Vás. Leží přímo 
v centru městečka Punat, u 2 km dlouhé prome-
nády plné obchůdků, kaváren a restaurací. Tento 
vkusně zrekonstruovaný hotel je vyhlášen přede-
vším chutnou a pestrou stravou, a tak milovníci 
středomořské kuchyně jsou vřele vítáni.

tuhKrk, Punat od 12 472 Kč/8 dní • od 17 512 Kč/10 dní
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Poloha: na severozápadě ostrova Krk • 15 km 
od  hlavního města ostrova Krk • v  blízkosti 
promenády zvané i  Rajská cesta, z  Malinska 
do Njivice (cca 7 km) • 50 m od moře

Ubytování: 2-lůžkové standardní pokoje 
s  možností jedné přistýlky (s francouzkým 
balkonem) • 2-lůžkové superior pokoje 
s možností 1 přistýlky (prostorově větší, 23-
25 m²) a s balkonem (za příplatek) • 2-lůžkové 
superior pokoje (25-27 m²) až se 2 přistýlkami 
a balkonem s orientací na moře (za příplatek) 
• klimatizace • vlastní příslušenství (koupelna 
se sprchou, WC, sušič na vlasy) • SAT TV • tre-
zor • minibar (za poplatek)

Vybavení hotelu: recepce se vstupní halou 
• restaurace • wifi v lobby (zdarma) • interne-
tový koutek • aperitiv bar • bazén s lehátky • 
dětský bazén • vnitřní bazén • taneční tera-
sa s výhledem na moře • tématické večery • 
TV místnost • salón krásy • wellness centrum 
(vířivka • sauna • solárium • vitality bar - za po-

platek) • obchůdek se suvenýry • prostorná 
a  udržovaná zahrada s  možností posezení • 
parkování u hotelu (za poplatek)

Stravování: polopenze - snídaně a  večeře 
formou švédských stolů • tematické večeře 
• nápoje k  večeři v  neomezeném množství 
(místní pivo, víno, voda a džus)

Pláže: oblázková pláž s pozvolným vstupem 
do moře, hned u hotelu, nebo betonová plata 
na slunění • přírodní mořský bazén s podlo-
žím z jemných oblázků vhodný pro děti • le-
hátka a slunečníky (za poplatek)

Sport a zábava: živá hudba • přírodní bazén 
se skluzavkami a nafukovacími prolézačkami 
• hotelové animace • miniklub • sportovní 
hala cca 500 m • dětské hřiště • potápěčské 
centrum • minigolf • bohatá nabídka vodních 
sportů na pláži (za poplatek) • možnost půjčit 
si kajak 

Ceník » 145

Malin hotel

oficiální hodnocení: **** 
webstránka: www.hotelmalin.com

Naše mínění: nádherně průzračné moře a 
úchvatná příroda... Hotel Malin vás opět přivítá 
svou rodinnou atmosférou a kvalitními 4 * služ-
bami. Na pláž to budete mít jen minutku chůze 
přes lesopark. Večer se o vaši zábavu postará živá 
hudba v restauraci Mulino přímo na pláži. A když 
si dosyta užijete, co zdejší okolí nabízí, a přesto 
byste měli málo, tak do centra útulného městeč-
ka se stejnojmenným názvem jako hotel to je jen 
5 minut procházky. Výlety po  okolí také nejsou 
k zahození, například do nejbližších Njivic se do-
stanete po 7 km dlouhé promenádě podél moře. 

tuh Krk, Malinskaod 9 432 Kč/8 dní • od 15 032 Kč/10 dní
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Poloha: hotelový resort přímo u překrásné 
dlouhé pláže s pozvolným vstupem do moře 
• na  okraji městečka Novi Vinodolski • cca 
3 km od centra samotného letoviska 

Ubytování: v hotelu 5*: Junior suity – mo-
derní klimatizované 2-lůžkové pokoje s mož-
ností přistýlky (vhodné až pro 2 děti do  12 
let) • balkón • LCD SAT TV • internet • minibar 
(za poplatek) • telefon • koupelna s  vanou 
a  sprchovým koutem a  WC • fén na  vlasy • 
k  dispozici na  pokoji župan a  pantofle • vy-
hřívaná podlaha • v  apartmánech typu de 
luxe a premium 4* - pro 2-5 osob: 1-2 ložnice 
• prostorná obývací místnost s plně vybave-
nou kuchyní • klimatizace • SAT TV • telefon 
• trezor • internet • koupelna s  vanou, resp. 
sprchou a WC • fén na vlasy • balkon/terasa

Vybavení resortu: hlavní hotelová budo-
va se vstupní halou a recepcí • wifi připo-
jení ve společenských prostorách • hlavní 
restaurace ENJOY • a´la carte restaurace 
CHIC (nutná rezervace) • asijská restaurace 
KAMPAI (nutná rezervace) • lobby a lounge 
SKY bar s bazénem na panoramatické te-
rase • stylový lounge bar a bazén SPLASH s 
lehátky a baldachýny • noční luxusní loun-
ge bar EIGHT s  letní terasou a  výhledem 
na  moře • bazénový komplex SEA BREEZE 
s  pool a  snack barem • Kids Town – dětské 
letní městečko na  ploše 4000 m² - pro děti 
do 12 let, s bazény, hřišti, dřevěnými domky, 
vnitřními i  venkovními prostory na  hra-
ní a  zábavu, rodinná restaurace a  cafe bar  
Novi SPA centrum – (dětem do 16 let je 

Wyndham Grand Novi  
Vinodolski Resort hotel a apartmány
oficiální hodnocení: *****/**** 
webstránka: www.wyndhamgrandnoviresort.com

Naše mínění: s potěšením vám opět nabízíme 
tento výjimečný resort, který si během minu-
lé sezony získal místo v prestižní síti Wyndham 
Grand. Klidně ho lze nazvat prázdninovým měs-
tečkem. Ohromí vás spa centrum s překrásným 
výhledem na  moře. Pro rodiny s  dětmi jsme 
připravili apartmánový typ ubytování, který do-
plňuje dětské městečko s  restaurací v  blízkosti 
dětských hřišť a bazénu. Po večeři pozornost va-
šich ratolestí upoutá bohatý animační program 
a  minidiskotéka. Pokoj a  relax najdete ve  stínu 
baldachýnu nebo na horkém slunci v pool baru 
s chlazeným nápojem a výhledem na velkolepý 
Jadran. Tento resort splní všechny vaše prázdni-
nové sny a představy. 

vNovi Vinodolski

/

apartmán de luxe
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vstup do vnitřního bazénu povolen jen za 
nepříznivého počasí) - vnitřní a venkovní ba-
zény s mořskou vodou a vodními atrakcemi 
• vířivky s mořskou vodou • turecké koupele, 
parní koupel, finská sauna • vnitřní a venkov-
ní relaxační prostor a  letní terasa s  výhle-
dem na moře • lehátka u bazénů • LAZY Spa 
Lounge bar • restaurace BALANCE s  nabíd-
kou zdravých jídel • fitness centrum s boha-
tou nabídkou • za  poplatek různé thalasso 
a  hydroterapie, thajské masáže, kosmetické 
služby • hlídané parkoviště (za  poplatek) • 
kongresové a konferenční prostory • nákupní 
galerie a korzo

Stravování: polopenze - snídaně a večeře 
formou bohatých švédských stolů bez ná-
pojů v restauraci ENJOY, „NOVINKA“ - „dine 

around dinner“ (za příplatek) - možnost ve-
čeřet během pobytu kromě hlavní restaura-
ce ENJOY i v elegantní a´la carte restauraci 
CHIC nebo asijské KAMPAI (nutná vždy rezer-
vace předem), v měsících červenec/srpen i v 
italské Sea Breeze restauraci

Pláže: překrásná hotelová oblázková pláž 
s pozvolným vstupem do moře • slunečníky 
a lehátka na pláži (omezený počet) • plážové 
osušky

Sport a zábava: fitness a SPA centrum s bo-
hatou nabídkou služeb • dětské městečko 
Kids Town s hotelovým celodenním animač-
ním programem • tenisové kurty

Ceník » 144, 145

tuh

junior suite

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 8 792 Kč/8 dní • od 13 512 Kč/10 dní
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K nepochybně nejkrásnějším místům 
patří národní park Krka ležící seve-
rovýchodně od  historického města 
Šibenik. Povodí řeky Krka zde v  kra-
sovém podloží vytvořilo neopako-
vatelné přírodní divadlo v  podobě 
vodopádů, kaskád a  jezer. Na  úseku 
dlouhém 50 km je až osm velkých 
vodopádů. Mezi těmi nejkrásnějšími, 
Rošovským vodopádem a  Skradin-
ského bukem, stojí na ostrůvku Viso-
vac františkánský klášter se vzácnou 
knihovnou. Další chloubou Dalmácie 
je labyrint Kornatského souostro-
ví, který tvoří skupina přibližně 140 
ostrovů a ostrůvků. Kromě přírodních 
krás překypuje tento region i  vý-
znamnými kulturními, architektonic-
kými a historickými památkami, které 
zde najdete téměř na každém kroku. 

Charismatický a malebný Zadar, živo-
tem pulzující Vodice, tak trochu zá-
hadný a ospalý Šibenik, každé z míst 
na  dalmatském pobřeží si vás získá 
něčím jiným. Pokud jste si zamilo-
vali klid a  krásnou přírodu, která do-
minuje dalmáckým ostrovům, vřele 
vám doporučujeme navštívit Murter, 
Hvar, Korčulu či poloostrov Pelješac. 
Najdete zde ideální podmínky pro 
cyklistiku, potápění, windsurfing či 
tenis. Ojedinělá kombinace životem 
překypujících středisek, nádherná 
příroda a skvělé pláže - to je však jen 
zlomek toho, co Dalmácie nabízí.

Řadí se k nejslunnějším místům Evropy  
a patří mezi turisticky nejatraktivnější 

oblasti Jadranu. Na členitém Dalmatském 
pobřeží, zdobeném malebnými zátokami  

a souostrovími, se jako klenoty vyjímají 
architektonické skvosty v podobě 

starodávných měst jako jsou Zadar, 
Šibenik či Split. Představte si omamnou 

vůni levandule, sytou červeň korálů 
a nekonečné sady olivovníků a vinné 

révy, v dokonalé kombinaci s průzračným 
mořem a srdečností místních obyvatel.  

To je Dalmácie.

DALMÁCIE

Zadar
Zadar je jedním z největších chorvatských měst a 
zároveň hlavním městem severní Dalmácie. Staré 
město si dodnes zachovalo malebný historický 
vzhled. V centru Zadaru můžete objevovat svědect-
ví bohaté historie regionu, od antiky přes středověk 
až po současnost. Odráží se v místní architektuře, 
která reprezentuje všechny významné umělecké 
styly. Kreativitu a modernost města odrážejí zejmé-
na dvě světoznámá umělecká díla - Mořské varha-
ny a světelná instalace Pozdrav Slunci.

Petrčane
Klidné letovisko Petrčane se nachází 12 km sever-
ně od Zadaru. Městečko leží v objetí piniových 
lesů a krásného moře s pěknou městskou pláží. 
Centrum kopíruje příjemná přímořská promená-
da, jako stvořená na večerní procházky. Najdete 
zde útulné restaurace a kavárny s místními spe-
cialitami, které si zde můžete dopřát v doprovodu 
jadranských melodií. Petrčane ocení zejména 
milovníci přírody, letních sportů a cykloturistiky.

Biograd na Moru
Biograd na Moru leží na malém poloostrově asi 
25km jižně od Zadaru. Z promenády se nabízí ne-

zapomenutelný pohled na Pašmanský kanál a jeho 
ostrůvky. Dávné korunovační město chorvatských 
králů je dnes malebným letoviskem a celosvětově 
známým centrem jachtingu. 

Vodice 
Vodice - město mladých - je vyhledávaným leto-
viskem 13 km severně od Šibeniku. Dominantou 
města je přístavní promenáda s krásnými plážemi 
a neopakovatelná atmosféra, kterou dotváří pestrý 
kulturní program - Vodické léto. 

Primošten 
Toto malebné město najdete 28 km jižně od Šibe-
niku na dvou menších poloostrovech. Na jednom 
se rozkládá historické město Primošten, na soused-
ním zalesněném poloostrově Raduča najdete ho-
tel Zora a krásné pláže. Oblast Primoštenu je známá 
produkcí lahodného červeného vína Babić, jehož 
hrozny se pěstují na okolních skalnatých svazích.

Trogir - Seget Donji
Maličké, ale výjimečné město Trogir se rozkládá 
částečně na pevnině a částečně na přilehlých 
ostrovech jen 30 km severně od Splitu. Necelé 4 
km západně od centra Trogiru leží středisko Seget 

Donji a areál hotelu Medena a přilehlých apart-
mánů s krásnou pláží a pobřežní promenádou.

Omiš 
Letovisko Omiš najdete pod majestátním pohořím 
Biokovo mezi Makarskou riviérou a Splitem. Pohoří 
zde protíná kaňon řeky Cetina a vytváří tak neo-
pakovatelné přírodní scenérie. Pobřeží městečka 
lemuje krásná písčitá pláž.

Baško Polje
Působivá scenérie střediska Baško Polje si už léta 
podmaňuje srdce svých návštěvníků. Velkolepé 
pohoří Biokovo, bělostné oblázkové pláže stíně-
né korunami pinií a palmová promenáda, to jsou 
hlavní atributy tohoto vyhledávaného letoviska na 
Makarské riviéře.

Hvar - Jelsa
Ostrov Hvar, to je harmonie krásné, nedotčené 
přírody a průzračného moře, ideální místo pro 
milovníky zeleně, klidu a sportu. Přístavní městeč-
ko Jelsa s elegantními průčelími na vás zapůsobí 
jedinečnou, příjemnou atmosférou a nostalgií své 
výjimečné krásy.

Národní park Krka

Petrčane

Biograd na Moru

ZAGREB

Primošten

Trogir
Omiš

Baško Polje
Vodice

Jelsa

Zadar
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Poloha: 28 km jižne od Šibeniku • na po-
loostrově Raduča jen 500 m od historického 
centra města Primošten • 50 m od pláže

Ubytování: 2-lůžkové klimatizované pokoje 
3 * standardu s možností 1 přistýlky • balkon 
• klimatizace v hotelovém režimu • stropní 
ventilátor • telefon • sat TV • wifi (zdarma) • 
vlastní příslušenství (koupelna se sprchou 
nebo vanou, WC a fén)

Vybavení hotelu: vstupní hala s recepcí • 
směnárna • dětský klub • lobby bar • Piano 
bar • beach bar • hotelová restaurace • ob-
chod se suvenýry • wellness • sauna • fitness 
• bazén s mořskou vodou a otevíratelnou 
kopulí • 2 vnější dětské bazény • lehátka u 
bazénu (zdarma) • parkování (za poplatek) • 
wifi ve společenských prostorách (zdarma)

Stravování: polopenze - snídaně a večeře 
formou bohatých švédských stolů bez ná-
pojů

Pláže: poloostrov Raduča je obklopen nád-
hernými plážemi, přičemž si můžete vybrat 
hned z několika typů (oblázkové, kamínko-
vé nebo kamenné desky) • přímo pod ho-
telem je krásná oblázková pláž s pozvolným 
vstupem do moře • lehátka a slunečníky (za 
poplatek)

Sport a  zábava: dětský klub a hotelový 
animační program • 3 tenisové kurty • mi-
nigolf • venkovní bazén s mořskou vodou • 
multifunkční hřiště • fitness • boccia • plážo-
vý volejbal • vodní sporty na pláži - jízda na 
vodních lyžích a na banánu, paragliding (za 
poplatek) • půjčovna kol 

wellness wellness se saunou a 
masážním salonem, hy-

dromasáž ve vyhřívaném bazénu s 
mořskou vodou a s krásným výhledem na 
moře a město Primošten

Ceník » 148

tug

Zora hotel

oficiální hodnocení: *** 
webstránka: www.hotelzora-adriatiq.com

Naše mínění: v hotelu Zora najdete ideální spojení 
krásné přírody a malebného letoviska. Má výbor-
nou polohu na zeleném poloostrově Raduča pří-
mo na břehu moře a zároveň v blízkosti známého 
města Primošten. Oceníte kvalitní služby hotelu, 
jeho příjemný interiér a přívětivý personál. Dopřej-
te si relax v hotelovém wellness centru nebo v je-
dinečném bazénu s mořskou vodou a prosklenou 
kupolí a načerpejte sílu a energii do dalších dnů. 
Jsme přesvědčeni, že i vás okouzlí dokonalá kom-
binace krásných pláží, perfektních služeb a maleb-
ného městečka Primošten. 

Primoštenod 9 832 Kč/8 dní • od 15 032 Kč/10 dní
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Poloha: hotel se nachází cca 800 m od ma-
lebného historického centra Zadaru • od plá-
že hotel dělí jen promenáda a upravený pás 
zeleně • cca 20 minut od slavných Mořských 
varhanů na nábřeží nedaleko přístavu

Ubytování: hotel nabízí 2 typy pokojů: stan-
dardní - elegantně zařízené klimatizované 
dvoulůžkové pokoje a superior (za přípla-
tek) - luxusní a moderní prostorné pokoje s 
možností 1 přistýlky • vybavení obou typů 
pokojů: klimatizace • balkón • telefon • mini 
lednička • sat TV • trezor • vlastní příslušenst-
ví (koupelna s vanou a WC ) • fén na vlasy • 
možnost pokojů superior s orientací na moře 
(za příplatek)

Vybavení hotelu: vstupní hala s recepcí • bar 
• hlavní hotelová restaurace • a‘la carte restau-
race • útulná vinárna • venkovní bazén pro 
dospělé a dětský bazén • lehátka a slunečníky 
u bazénu (zdarma) • wifi připojení na internet 
na recepci a ve  společenských prostorách 

(zdarma) • kadeřnický salón • parkoviště u ho-
telu (za poplatek) • kongresový a banketový 
sál • půjčovna aut

Stravování: polopenze - snídaně a  večeře 
formou chutných švédských stolů bez ná-
pojů • možnost obědů formou švédských 
stolů (za příplatek) 

Pláže: krásná městská oblázková pláž 
oceněna Modrou vlajkou s pozvolným 
vstupem do moře přímo pod hotelem • 
sprchy a toalety na pláži • obchody, restaura-
ce a kavárny v blízkosti hotelu

Sport a zábava: tenisové kurty, volejbalové 
hřiště na pláži • masážní salón (za  poplatek) 
• stylový plážový Hitch Bar • blízké historické 
centrum města Zadar s množstvím kulturních 
památek, obchodů a  restaurací • možnost 
navštívit blízké národní parky Krka a Kornati

Ceník » 147

Kolovare 
hotel

oficiální hodnocení: **** 
webstránka: www.hotel-kolovare.com 

Naše mínění: jen pár minut od malebného cen-
tra Zadaru a přímo u krásné oblázkové pláže 
najdete hotel Kolovare. V naší nabídce i v srdcích 
našich klientů zaujal pevné místo. Velké oblibě 
se těší zejména díky atraktivní poloze blízko cen-
tra, elegantním pokojům a kvalitním službám. 
Chloubou hotelu je útulná vinárna s výběrem 
nejkvalitnějších světových vín. Pláž přímo před 
hotelem kopíruje pás udržované zeleně a vyso-
kých stromů, ideální ochrana před horkým po-
ledním sluncem a bezpečné místo na hraní pro 
vaše děti. 

tuhvZadar

superior pokoj

od 9 432 Kč/8 dní • od 14 872 Kč/10 dní
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n
Poloha: apartmány jen cca 15 minut pěšky 
od centra městečka Petrčane • vzdálenost 
apartmánů od pláže 50-150 m • cca 11 km od 
Zadaru a 9 km od města Nin

Ubytování: nabízíme Vám ubytování ve 3 
typech apartmánů: typ A - s kapacitou až 
4 osoby • v přízemí nebo 1. patře • 1 samo-
statná ložnice s manželskou postelí, obývací 
pokoj s rozkládací sedačkou, která slouží jako 
přistýlka, plně vybavená kuchyňka a koupel-
na • typ B - s kapacitou až 5 osob • v 1. patře 
• 2 samostatné ložnice s manželskou postelí, 
obývací pokoj s rozkládací sedačkou, která 
slouží jako přistýlka, plně vybavená kuchy-
ňka a koupelna • typ C - s kapacitou až 6 
osob • v přízemí nebo 1. patře • 2 samostatné 
ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj 
s rozkládací sedačkou, která slouží jako přis-
týlka, plně vybavená kuchyňka a koupelna 
• vybavení všech apartmánů: klimatizace, 
balkon nebo terasa • telefon • lednička • sat 
TV • trezor • vlastní příslušenství (koupelna se 

sprchou, popř. vanou a WC) • fén na vlasy • 1 
parkovací místo (zdarma)

Vybavení resortu: recepce • restaurace • 
dětský koutek • 2 venkovní bazény u pláže 
a jeden dětský bazén s dětskou skluzavkou 
• lehátka a slunečníky u bazénu (zdarma) • 
beach bar se sluneční terasou u bazénů • wifi 
připojení na internet v apartmánech

Stravování: polopenze - snídaně a večeře 
formou švédských stolů bez nápojů

Pláže: menší oblázkové pláže s pozvolným 
vstupem do moře • lehátka a slunečníky na 
terase bazénů (zdarma, omezený počet) • 
plážové osušky (za poplatek)

Sport a zábava: moderní fitness centrum • 
vodní sporty na pláži - windsurfing, vodní ly-
žování, vodní skútry, parasailing (za poplatek)

Cenník » 148

Sunny Side 
apartmány

oficiální hodnocení: **** 
webstránka: www.sunnyside.hr 

Naše mínění: v okouzlujícím letovisku Petrčane 
vám představujeme naši další letošní novin-
ku, apartmány Sunnyside. Velkorysý prostor a 
kuchyňka s kompletním vybavením zajistí po-
hodlí i větším rodinám. Ubytování nabízíme se 
službami polopenze formou švédských stolů 
v restauraci patřící k resortu. Kromě krásného 
moře se můžete těšit i na dva bazény, dětský 
bazén a beach bar s krásným výhledem. Do-
konalou kulisu apartmánům Sunnyside vytváří 
přímořská cestička lemovaná piniovým lesem a 
zátokami ideálními pro koupání. 

tuh Petrčaneod 9 592 Kč/8 dní · od 15 032 Kč/10 dní
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Poloha: v  romantickém letovisku Biograd 
na  Moru přímo na promenádě a v blízkosti 
centra •  cca 50 m od  městské oblázkovo-pí-
sečné pláže • seskupení tří hotelových budov 
(Ilirija, Kornati a  Adriatic), v  naší nabídce jsou 
hotely Kornati a Adriatic

Ubytování: moderně a komfortně zařízené 
2-lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky • in-
dividuálně ovladatelná klimatizace • sat TV • 
wifi na pokojích (zdarma) • trezor • telefon • 
vlastní příslušenství (koupelna se sprchou, 
WC) • fén na vlasy • možnost pokojů s balko-
nem a orientací k moři (za příplatek) 

Vybavení hotelu: stylová vstupní hala s re-
cepcí • směnárna • klimatizovaná hotelová 
restaurace • 2  výtahy • wellness s  různými 
druhy masáží v  hotelu Ilirija • venkovní vy-
hřívaný bazén se sladkou vodou a  jacuzzi 
u  hotelu Adriatic (část bazénu vyhrazená 
pro děti) • nový vnitřní bazén s otevíratelnou 
skleněnou střechou • kurz plavání pro děti • 

lehátka u bazénů (zdarma) • internetové při-
pojení na recepci a v Lavender baru (zdarma) 
• parkoviště (za poplatek) • dětské minihřiště 

Stravování: polopenze - snídaně a  večeře 
formou švédských stolů bez nápojů 

Pláže: oblázková hotelová pláž • oblázko-
vo-písečná veřejná pláž „Soline“ 500 m • 
lehátka a slunečníky na pláži (za poplatek) • 
sprchy na pláži 

Sport a zábava: popis u hotelu Adriatic 

wellness v ceně hotelové wellness cen-
trum v  nejvyšším patře 

hotelové budovy Ilirija s  krásným výhle-
dem na národní park Kornati • klienti mo-
hou zdarma využívat: vířivku, relaxační 
zónu, finskou saunu, infračervenou saunu 
a  fitness • za  poplatek: masáže, solárium, 
kosmetické procedury 

Ceník » 148

Kornati hotel

oficiální hodnocení: ****  
webstránka: www.ilirijabiograd.com 

Naše mínění: nechte se hýčkat profesionálními 
službami společnosti Ilirija. Ze skupiny tří budov, 
které tvoří tento komplex, vám nabízíme hotel 
Kornati a  hotel Adriatic. Kornati svým prvotříd-
ním designem, komfortními pokoji, výbornou 
stravou a  krásným prostředím splňuje všechny 
atributy dokonalé dovolené. Přímo z  hotelu je 
nezapomenutelný výhled na jižní ostrovy Národ-
ního parku Kornati. Během pobytu si dopřejte i 
chvíli ve wellness centru na nejvyšším patře ho-
telu Ilirija a vaše dovolená se stane nezapomenu-
telným zážitkem.

tujvBiograd na Moru
od 8 312 Kč/8 dní 

od 14 872 Kč/10 dní
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Poloha: v turisty vyhledávaném letovisku 
Biograd na Moru • vedle hotelu Kornati • cca 
50 m od pláže

Ubytování: moderní a  komfortně zařízené 
2-lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky • in-
dividuálně ovladatelná klimatizace • sat  TV 
• wifi na pokojích (zdarma) • trezor • telefon 
• vlastní příslušenství (koupelna se sprchou, 
WC) • fén na vlasy • balkon (za příplatek)

Vybavení hotelu: vstupní hala s  recepcí 
•  Lavender bar • pool bar • směnárna • kli-
matizovaná hotelová restaurace • a´la car-
te restaurace • výtah • wellness v  hotelu 
Ilirija •  venkovní vyhřívaný hotelový bazén 
se sladkou vodou a  s  jacuzzi (část bazénu 
vyhrazená pro děti) • nový vnitřní bazén s 
otevíratelnou skleněnou střechou • lehátka 
u  bazénů (zdarma) • internetové připoje-
ní na  recepci a  v  Lavender baru (zdarma) 
• parkoviště (za  poplatek) • dětské hřiště 

Stravování: polopenze – snídaně a  večeře 
formou švédských stolů bez nápojů

Pláže: oblázková hotelová pláž • betonová pla-
ta • oblázkovo-písečná městská pláž „Soline“ 
cca 500 m • lehátka a slunečníky (za poplatek) 
• sprchy na pláži

Sport a zábava: společné pro hotely Korna-
ti i Adriatic: tenis (za poplatek) • stolní tenis • 
biliard • plážový volejbal • plavecký městský 
bazén s mořskou vodou • běžecká a cyklistic-
ká stezka • dětské hřiště •  škola plavání pro 
děti • minigolf • hotelový animační program, 
miniklub • vodní sporty na pláži (za poplatek) 
• bohatý kulturní program ve městě Biograd • 
okolí vhodné pro pěší turistiku, cykloturistiku  
• soukromé školy potápění

wellness v ceně popis u hotelu Kornati

Ceník » 147

Adriatic hotel

oficiální hodnocení: *** 
webstránka: www.ilirijabiograd.com 

Naše mínění: hotel Adriatic je opět v naší nabíd-
ce zárukou kvality a přežití nezapomenutelné 
dovolené. Nádherné prostředí přímo u plážové 
promenády, příjemná, až rodinná atmosféra a 
nadstandardní služby si získají i vaši přízeň. Děti si 
mohou dopřát lekce plavání, zatímco vy můžete 
nerušeně relaxovat v hotelovém wellness centru 
na nejvyšším patře hotelu Ilirija nebo ve stylo-
vém Lavender baru u hotelu Adriatic. Atraktivní 
letovisko a hotel Adriatic si získají i vás kombinací 
stylu, nevázané atmosféry a krásné přírody.

vtuj Biograd na Moru
od 8 312 Kč/8 dní 
od 14 872 Kč/10 dní
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Pinija hotel

oficiální hodnocení: **** 
webstránka: www.hotel-pinija.hr

Naše mínění: bohatě vybavený hotelový areál 
díky své poloze uprostřed klidného piniového le-
síku poskytne svým návštěvníkům vše potřebné 
k  odpočinku. Jsme rádi, že se hotel Pinija u  vás 
setkal s očekávaným zájmem. Díky pestré a širo-
ké paletě služeb ho opět dáváme do pozornos-
ti klientům všech věkových kategorií, rodinám 
s dětmi i sportovně založeným turistům. Venkov-
ní sladkovodní bazén s  hydromasáží a  s  netra-
dičním umístěním na  terase hotelu zaujme 
nejednoho z vás. Hotel Pinija přistupuje k roli let-
ního hostitele zodpovědně, o čemž vás přesvěd-
čí komfortně a moderně zařízené pokoje vybave-
né plazmovou TV, Pinija club či chorvatská verze 
Caffe del Mar v originálním stylu sedmdesátých 
let přímo u pláže.  S různými typy pláží, bohatou 
nabídkou wellness služeb a nádherným okolím 
je hotel Pinija dokonalým prázdninovým místem. 

Petrčane

Poloha: v letovisku Petrčane, na  přírodním 
poloostrově s  borovým lesoparkem • areál 
hotelu přímo u pláže jen cca 250 m od centra 
letoviska Petrčane • cca 15 km od města Zadar 
(pravidelná autobusová doprava)

Ubytování: komfortní 2-lůžkové pokoje 
s možností 1 nebo 2 přistýlek (pokoj s 2 přis-
týlkami prostorově větší) • pokoje s balkonem 
(za příplatek) • pokoje s balkonem a orientací 
na moře (za  příplatek) • možnost rodinných 
pokojů se dvěma přistýlkami - prostorově 
větší pokoj (za příplatek) • klimatizace • lednič-
ka • telefon • wifi na pokojích (zdarma) • trezor 
(zdarma) • plazmová sat TV • vlastní příslušen-
ství (koupelna se sprchou a WC) • fén na vlasy

Vybavení hotelu: elegantní klimatizovaná 
vstupní hala s  recepcí a aperitiv barem • kli-
matizovaná moderní hotelová restaurace • 
letní terasa s pool barem u venkovního ba-
zénu s posezením a s výhledem na moře • 
venkovní sladkovodní bazén s hydromasáží • 
venkovní dětský sladkovodní bazén • lehátka 
u bazénu (zdarma) • letní bar se stylovým po-
sezením přímo u pláže ve stínu borovicového 
lesíka • pizzeria-grill • dalmátská konoba • TV 
místnost • obchod se suvenýry • minimarket 
• zábavní centrum • cukrárna • směnárna na 
recepci hotelu • wifi ve vstupní hale (zdarma), 
internetový koutek (za poplatek) • parkování v 
hotelovém areálu (zdarma)
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Stravování: polopenze - snídaně a  večeře 
formou bohatých švédských stolů bez ná-
pojů • možnost obědů formou švédských 
stolů (za příplatek)

Pláže: upravená kamenná plata • oblázkové 
pláže v okolí celého polostrova • vybetono-
vané plochy na slunění se schůdky do moře 
• městská oblázková pláž s pozvolným 
vstupem do moře vzdálena od hotelu cca 
150 m • slunečníky a lehátka na pláži (za po-
platek) 

Sport a zábava: dětské hřiště u pláže • 3 teni-
sové kurty (za poplatek) • minigolf (za poplatek) 
• stolní tenis • biliard • hřiště na plážový volejbal 

• multifunkční hřiště • fitness centrum (zdarma) 
• wellness • vodní sporty na pláži (za poplatek) 
• animační program (červenec, srpen) • večerní 
živá hudba na hotelové terase

wellness hotel Pinija nabízí balíč-
ky wellness a beauty 

služeb v moderním hotelovém  Merea We-
llness & Spa centru - (vstup za poplatek) v 
ceně vstupu je zahrnut relax ve finské a 
parní sauně, solná místnost s himálajskou 
solí a relaxační zóna s vyhřívanými lehátky; 
další balíčky služeb beauty & spa dle cení-
ku

Ceník » 148

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

 od 9 832 Kč/8 dní • od 15 352 Kč/10 dní
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Poloha: v  blízkosti známého a vyhledá-
vaného města Zadar, cca 6  km od centra 
města • součástí hotelového komplexu Bo-
rik, patřícího do hotelové sítě Falkensteiner 
Hotels • areál hotelu přímo na  pláži • pláž 
oceněná Modrou vlajkou za kvalitu posky-
tovaných služeb a čistotu moře • v Zadaru 
množství nákupních možností, restaurací, 
barů a kaváren s otevřenými terasami ( spo-
jení místní dopravou nebo prázdninovým 
vláčkem)

Ubytování: v  hotelové budově Donat 
I: 2-lůžkové pokoje s  možností 1 přistýlky 
a s možností balkonu (za příplatek); rodinné 
pokoje (za príplatek) - 2 propojené místnos-
ti pro 2 až 4 osoby s balkonem; v hotelové 
budově Donat II: 1-lůžkové nebo 2-lůžkové 
pokoje s  možností 1 přistýlky a  balkonem 
(za  příplatek); vybavení pokojů: klimatiza-
ce • sat TV • vlastní příslušenství (koupelna 
se sprchou popř. vanou a WC, fén na vlasy) • 
lednička (pouze v rodinných pokojích)

Vybavení hotelu: recepce v  budově ho-
telu Donat I  • trezor k dispozici na  recepci 
(zdarma) • wifi na  recepci • venkovní slad-
kovodní bazén s lehátky a slunečníky (zdar-
ma) • klimatizovaná restaurace v  hotelové 
budově Donat II • směnárna • all inclusive 
bar v  hotelové budově Donat I  s poseze-
ním na terase kolem bazénu • bar na pláži 
(za  poplatek) • kongresový sál • obchůdky 
s  turistickým zbožím •  parkování v  areálu 
hotelu (zdarma) • dětský koutek (hotelový 
miniklub)

Stravování: formou all inclusive 

Pláže: přímo před hotelem je oblázková 
pláž místy s pozvolným vstupem do moře 
v  délce 1,7 km • vybavena pohodlnými le-
hátky a  slunečníky (za  poplatek) •  borový 
háj v hotelovém areálu a u pláže vytváří pří-
jemné a bezpečné místo, ideální pro dětské 
hry na břehu moře 

Donat hotel

oficiální hodnocení: *** 
webstránka: www.hotel-donat.com

Naše mínění: velmi oblíbený hotel Donat (ses-
távající ze dvou hlavních budov Donat I a Donat 
II) najdete přímo na  pláži v  jedinečném prázd-
ninovém areálu Borik. Hotel si dává mimořád-
ně záležet na  kvalitě své kuchyně, na  kterou je 
i  právem hrdý. Právě díky kvalitním službám all 
inclusive a  krásnému prostředí jej doporučuje-
me pro všechny věkové kategorie. O  rozptýlení 
se postarají zkušení animátoři z  mezinárodního 
týmu. Nechte se tedy zlákat sladkým pocitem 
nicnedělání a v all inclusive baru u bazénu si do-
přejte oblíbený nápoj.

Zadar

Donat I Donat II

animaceanimace

hotelovéhotelové
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Sport a zábava: tenisové kurty • stolní te-
nis • fitness v sousedním hotelu Funimation 
(za poplatek) • centrum vodních sportů 
na pláži: potápění, surfování • možnost vý-
běru ze široké a  zajímavé nabídky fakulta-
tivních výletů a exkurzí, které umožňují tu-
ristům poznat okolí Zadaru a blízké národní 
parky Krka a Kornati • individuálně možnost 
navštívit město Nin, nejstarší chorvatské 
královské město s řadou významných archi-
tektonických památek: pozůstatky největší-
ho antického chrámu na Jadranu, Kostel sv. 
kříže, který byl prohlášen za nejmenší ka-
tedrálu na světě • nedaleko je i nostalgické 
město Šibenik se spletí malebných uliček a 
množstvím historických památek, které se 
vyplatí vidět • během hlavní sezóny vás do 
centra Zadaru přímo z hotelu odveze turis-
tický vláček (za poplatek) • denní i večerní 
animace pro děti i dospělé pod vedením 
mezinárodního týmu animátorů • sportovní 
aktivity • dětský miniklub a tvůrčí dílny pro 

děti pod dohledem chorvatské animátorky 
• živá hudba ve večerních hodinách na te-
rase u bazénu

all inclusive snídaně, obědy a ve-
čeře formou bohatých 

švédských stolů včetně nápojů • během 
celého dne (10:00-22:00) jsou podávány 
nealkoholické nápoje, víno a pivo míst-
ních značek a teplé nealkoholické nápoje 
(káva, čaj) v all inclusive baru situovaném 
v hotelu Donat I. u bazénu • odpoledne 
ve vyhrazených hodinách se podává v mi-
niklubu zmrzlina pro děti • lehátka a slu-
nečníky u hotelového bazénu zdarma • 
dětský miniklub pod vedením zkušené 
chorvatské animátorky • některé druhy 
sportů ve vyhrazených hodinách

Ceník » 147

tuh

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

ilustrační foto

od 8 792 Kč/8 dní • od 13 512 Kč/10 dní



32 CHORVATSKO

Poloha: hotelový areál leží na okraji letovis-
ka Vodice • cca 100 m od pláže a  pobřežní 
promenády • součástí areálu je hlavní hote-
lová budova, depandance a vilky • centrum 
Vodic je vzdáleno cca 800 m 

Ubytování: v rámci hotelového komplexu 
Imperial nabízíme pokoje v hotelové bu-
dově, v přilehlém depandance Lucija a ve 
vilce Klara; hlavní hotelová budova: 2-lůž-
kové klimatizované pokoje typu superior s 
možností 1 přistýlky • balkon • sat TV • wifi • 
lednička • telefon • koupelna s vanou, popř. 
sprchou a s WC • fén na vlasy • výhled na 
moře (za příplatek) • prostorné klimatizova-
né rodinné pokoje (za příplatek) - dvě sa-
mostatné místnosti pro 2 až 5 osob • sat TV 
• lednička • telefon • koupelna s vanou popř. 
sprchou a s WC, fén na vlasy; depandance 

Lucija: 2-lůžkové klimatizované pokoje typu 
standard s možností 1 přistýlky • balkon • 
orientace na park • orientace na moře (za 
příplatek) • sat TV • wifi • lednička • telefon 
• koupelna s vanou popř. sprchou a s WC • 
fén na vlasy; vilka Klara: komfortně zaříze-
né klimatizované menší 2-lůžkové pokoje 
bez balkonu • 2-lůžkové pokoje s možností 
1 přistýlky a balkonem (za příplatek) • sat TV 
• lednička • telefon • koupelna se sprchou a 
WC • fén na vlasy

Vybavení hotelu: recepce • denní aperitiv 
bar s prostornou terasou • snack bar a fast 
food na pláži (za poplatek) • bar na pláži (za 
poplatek) • hlavní restaurace • internetový 
koutek na recepci (za poplatek) • wifi na re-
cepci (zdarma) • TV místnost • supermarket 
Tomi v  blízkosti hotelu • venkovní bazén 

Imperial hotel, depandance & villa

oficiální hodnocení: *** 
webstránka: www.rivijera.hr 

Naše mínění: v oblíbeném letovisku Vodice vám 
opět nabízíme hotel Imperial. V rámci tohoto jedi-
nečného areálu máte na výběr tři typy ubytování 
- komfortní hotelové superior pokoje s výhledem 
na moře nebo okolní zeleň, standardní pokoje v 
hotelovém depandance Lucija a také pokoje v 
klimatizované vilce Klara. Nabízíme vám je s oblí-
benými službami all inclusive, aby byla vaše dovo-
lená opravdu bezstarostná. K Vodicím neodmysli-
telně patří bohatý kulturní program, rušný noční 
život a nevázaná prázdninová atmosféra. Blízkost 
známé pobřežní promenády vás zláká na roman-
tickou večerní procházku do srdce městečka. 
Nevynechejte ani výlet na ostrov Zlarin, případně 
navštivte starobylé město Šibenik.  

vVodice

pokoj ve vilce

hotelový pokoj
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s  mořskou vodou s  lehátky a  slunečníky 
(omezený počet) • dětské hřiště • parkování 
v hotelovém areálu (za poplatek) 

Stravování: formou all inclusive

Pláže: krásná oblázková pláž s  pozvolným 
vstupem do moře vhodná pro rodiny s dět-
mi i neplavce přímo před hotelem • lehátka 
a slunečníky na pláži (za poplatek) 

Sport a zábava: fitness • dětské hřiště • te-
nisové kurty • stolní tenis • venkovní bazén 
s  mořskou vodou • dětský bazén • vodní 
sporty na  pláži • dětský lunapark nedaleko 
hotelu • dětské skákací hrady a  trampolíny 
• animační hotelový program pro děti a ve-
černí program pro dospělé (živá hudba) • ob-
líbená diskotéka Hacienda • pestrá nabídka 
fakultativních výletů - národní park a vodo-

pády Krka (je soustavou peřejí, kaskád a vo-
dopádů, pod kterými se můžete vykoupat, 
stejně máte možnost podniknout výlet lodí 
kaňonem řeky Krka až k Rošskému vodopá-
du), národní park Kornati (je seskupením 147 
ostrovů a útesů v jižní části severních dal-
mátských ostrovů), ostrov Zlarin s klidnými 
místy na koupání, písečnou pláží a maleb-
nou přírodou)

all inclusive snídaně, obědy a ve-
čeře formou švédských 

stolů • miniklub v slovenském jazyce • ho-
telové animace • místní alkoholické a neal-
koholické nápoje v hotelové restauraci 
během dne

Ceník » 148, 149

tuh

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 8 312 Kč/8 dní • od 15 352 Kč/10 dní
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Olympia 
hotel

oficiální hodnocení: **** 
webstránka: www.olympiavodice.hr 

Naše mínění: dopřejte si dovolenou v harmonii 
s přírodou v nečekané oáze klidu plné pinií a oliv 
v blízkosti rušného letoviska Vodice. Kombinace 
moderního designu a  tradice a  pečlivý přístup 
personálu jsou hlavními atributy hotelu Olym-
pia. Moderní klimatizované pokoje s  výhledem 
na  moře nebo na  hotelovou zahradu, rozsáhlý 
bazénový komplex a luxusní wellness, to je jen 
několik z  nadstandardních hotelových služeb.
Hotel je doplněný moderní luxusní hotelovou 
budovou Olympia Sky se stejnojmennou pano-
ramatickou restauraci na nejvyšším patře.

Vodice

Poloha: cca 600 m od živého turistického 
centra letoviska Vodice • hotel od pláže od-
děluje jen krásná pěší promenáda • do centra 
městečka jezdí prázdninový vláček

Ubytování: moderně a  elegantně zaříze-
né 2-lůžkové pokoje s  možností 1 přistýlky 
• vlastní příslušenství (koupelna se sprchou 
a WC, fén na vlasy) • klimatizace • telefon • wifi 
(zdarma) • lednička • sat TV • trezor • balkon 
s  posezením • možnost pokojů s  orientací 
na  mořskou stranu (za  příplatek); luxusní 
2-lůžkové pokoje v  budově Olympia Sky 
(pouze na vyžádání, za příplatek) 

Vybavení hotelu: elegantní vstupní hala 
s  recepcí • aperitiv bar • hlavní restaurace 
Olympia • a‘la carte restaurace Sky na 10. 
patře budovy Olympia Sky • a‘la carte Ta-
verna u venkovního bazénu • sladkovodní 
venkovní bazénový komplex • dětský bazén 
se skluzavkou • dětské hřiště • slunečníky 
a lehátka u bazénu (zdarma) • pool bar • ob-

chod se suvenýry • wifi na recepci (zdarma) • 
internetový koutek na recepci (za poplatek) • 
parkoviště u hotelu (za poplatek) 

Stravování: polopenze - snídaně a  večeře 
formou bohatých švédských stolů bez ná-
pojů

Pláže: oblázková pláž s pozvolným vstupem 
do moře přímo u hotelu • lehátka na pláži (za 
poplatek) • baldachýnová lehátka (za popla-
tek) • plážové bary • sprchy a toalety na pláži 

Sport a zábava: moderní wellness centrum  
(vstup za poplatek) • stolní tenis • basketba-
lové hřiště • tenisový kurt • půjčovna kol • 
biliard • vodní sporty na pláži (za poplatek) • 
živá hudba • hotelové animační programy •  
fitness (zdarma) • cukrárna • wifi internetové 
připojení na pláži

Ceník » 149

tuhvod 12 152 Kč/8 dní 
od 16 872 Kč/10 dní
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Poloha: na mírném zeleném návrší v středis-
ku Seget Donji • na břehu Trogirského zálivu  • 
jen 4 km od historického městečka Trogir

Ubytování: nabízíme vám 2 kategorie klima-
tizovaných apartmánů, kategorie superior 
4 *: moderně a stylově zařízené apartmány 
1/4+1 se dvěma samostatnými ložnicemi 
na 1. patře; kategorie standard plus 3 *: pří-
jemně zařízené apartmány 1/2+1 v přízemí 
s terasou a s jednou samostatnou ložnicí a 
apartmány 1/4+1 (za příplatek) v 1. patře s bal-
konem a se dvěma samostatnými ložnicemi; 
vybavení společné pro všechny typy apart-
mánů: obývací pokoj s rozkládacím gaučem 
(slouží jako přistýlka) • sat TV • wifi • vybavená 
kuchyňka s ledničkou • jídelní část • koupelna 
s vanou, resp. sprchou a WC • všechny apart-
mány mají orientaci na mořskou stranu 

Vybavení hotelu: recepce • klimatizovaná 
restaurace • a´la carte restaurace • trezor na 
recepci • směnárna na recepci • supermarket a 

obchod se zeleninou a ovocem • aperitiv bar • 
parkování v areálu (zdarma) 

Stravování: polopenze - snídaně formou 
švédských stolů a servírované večeře (výběr 
z menu, polévky, saláty a dezerty podávané  
formou bufetu) bez nápojů

Pláže: oblázkové pláže kombinované s be-
tonovými deskami v délce cca 250 m podél 
hotelového areálu • pozvolný vstup do moře 
• lehátka a slunečníky na pláži (za poplatek)

Sport a zábava: tenis • multifunkční hřiště • 
plážový volejbal • půjčovna kol • vodní spor-
ty na pláži (za poplatek) • trampolíny a vodní 
atrakce • animační program

SUN & FUN klub zajímavý animační 
program, který zpes-

tří váš pobyt v doprovodu našich kreativ-
ních a zkušených animátorů

Ceník » 146, 150, 151

vtuh

Medena apartmány  
oficiální hodnocení: *** 
webstránka: www.apartmani-medena.hr

Naše mínění: po úspěšné první sezóně vám 
opět nabízíme moderní apartmány Medena v 
letovisku Seget Donji. Najdete je ponořené do 
zeleně piniového lesíka nedaleko malebného 
historického města Trogir. Na výběr máte stan-
dardní a superior apartmány. Oba typy tvoří 
prostorné pokoje se samostatnou ložnicí a 
kuchyňským koutem, které zajistí dostatek sou-
kromí a pohodlí i početnějším rodinám. Přilehlá 
pláž a promenáda nabízejí širokou paletu dopl-
ňkových služeb a jsou jako stvořené pro aktivní 
odpočinek.

Trogir

superior apartmán

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub

od 6 232 Kč/8 dní  
od 11 272 Kč/10 dní
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Medena hotel

oficiální hodnocení: *** 
webstránka: www.hotelmedena.com 

Naše mínění: v klidném prostředí rybářské ves-
ničky Seget Donji a nedaleko malebného histo-
rického městečka Trogir, leží v objetí pínijového 
lesíku hotel Medena. Situován je přímo na břehu 
moře u krásné pláže a promenády s podmaňují-
cím výhledem na Trogirský záliv. Kromě výjimeč-
né polohy hotel Medena nabízí bohaté možnosti 
sportovních aktivit, několik druhů sportovních 
hřišť, tenisové kurty, venkovní bazén pro dospělé 
i pro děti a animační park s trampolínami, nafu-
kovacími hrady a vodními atrakcemi. Z hlediska 
gastronomie má hotel Medena také co nabíd-
nout. Bohatý výběr z jídel, čerstvé místní suroviny  
a lahodné dezerty z vlastní hotelové cukrárny 
jsou jejím základem. Hotel Medena srdečně do-
poručujeme sportovně založeným turistům, po-
znání chtivým cestovatelům i rodinám s dětmi.  

Poloha: hotelový areál ve středisku Seget 
Donji v udržovaném pínijovém háji na břehu 
Trogirského zálivu s pobřežní promenádou • 
jen 4 km historické městečko Trogir dostupné 
z hotelu pěšky nebo lodí

Ubytování: 3 kategorie klimatizovaných po-
kojů: standard 3* - moderně zařízené 2-lůžko-
vé pokoje s možností přistýlky ve formě rozklá-
dacího lůžka vhodného pro 1 dospělou osobu 
nebo 2 děti, na 1. a 2. patře bloku B • orientace 
na park • sat TV • možnost pokojů standard 3* 
s výhledem na moře (příplatek za výhled na 
moře) - elegantně zařízené 2-lůžkové pokoje s 
možností 1 přistýlky na vyšším patře bloku A 
nebo B • LCD sat TV; superior 4* (příplatek za 

vyšší standard) • elegantně zařízené 2-lůžkové 
pokoje s možností 1 přistýlky nebo přistýlky 
ve formě rozkládacího lůžka vhodného pro 1 
dospělou osobu nebo 2 děti, na 5. patře blo-
ku B • LCD sat TV • možnost superior pokojů 
4* s výhledem na moře (za příplatek); superior 
premium 4* • moderně a elegantně zařízené 
2-lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky na 
nižších patrech bloku A • LCD sat TV • možnost 
superior premium 4 * pokojů na vyšším patře 
s výhledem na moře (za příplatek); společné 
pro všechny typy pokojů: balkon • telefon 
• lednička • wifi připojení (zdarma) • trezor • 
vlastní příslušenství (koupelna s vanou, resp. 
sprchou) • fén na vlasy

vTrogir

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub

superior premium

standard s výhledem
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Vybavení hotelu: 2 hotelové budovy pro-
pojené centrální budovou se vstupní halou, 
recepcí a klimatizovanou restaurací • výtahy • 
a‘la carte: Pizzeria v hlavní budově a Konoba 
Tamaris na pláži • all inclusive bar u bazénu • 
Aperitiv bar v hlavní hale a Tropic bar na pláži 
• diskotéka • směnárna • wifi (zdarma) • dětské 
hřiště • boccia • parkoviště (zdarma)

Stravování: formou all inclusive

Pláže: oblázkové pláže s kombinaci s betono-
vými platy v délce 250 m • lehátka a slunečníky 
na pláži (za poplatek) 

Sport a  zábava: 6 tenisových kurtů • multi-
funkční hřiště • minigolf • dětské hřiště • ven-

kovní bazén • plážový volejbal • dětský bazén • 
vodní sporty na pláži (za poplatek) 

all inclusive snídaně, obědy a ve-
čeře formou švéd-

ských stolů včetně nápojů (nealko, víno a 
pivo) • nealkoholické nápoje, pivo a víno v all 
inclusive baru u bazénu • klienti pokojů su-
perior premium mají snídaně podávané ve 
vyhrazené části restaurace, resp. na terase.

SUN & FUN klub během července a 
srpna je tu pro vás a 

vaše děti zajímavý animační program pod 
vedením našich zkušených animátorů 

Ceník » 147, 149, 151

tuh

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 8 632 Kč/8 dní • od 13 672 Kč/10 dní
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Poloha: hotel umístěný v  zeleni okolních 
stromů se nachází v  menším letovisku 
Baško Polje na plážové promenádě • skládá  
se z hotelu a přilehlých depandancí • cca 30 m 
od pláže • ve vzdálenosti cca 2 km po pro-
menádě podél moře od vyhledávaného le-
toviska Baška Voda s množstvím obchůdků  
se suvenýry, s  restauracemi a  kavárnami 
s  letními terasami či stánky s  typickou jad-
ranskou zmrzlinou • v blízkosti FKK pláž

Ubytování: hotelové depandance nabízí 
2-lůžkové účelně zařízené pokoje s odděle-
nými postelemi a  s  možností 1  přistýlky 
•  balkon orientovaný na  mořskou stranu 
• vlastní příslušenství (koupelna se sprchou 
a WC) 

Vybavení hotelu: centrální hotelová bu-
dova s  recepcí a  klimatizovanou restaura-
cí • aperitiv bar •  TV salón •  gril restaurace 
přímo na pláži s živou hudbou ve večerních 
hodinách • snack bar • obchod se suvenýry 

a  denním tiskem • minipotraviny • pekárna 
• parkoviště (zdarma)

Stravování: polopenze podávaná v  cen-
trální restauraci •  snídaně a  večeře formou 
švédských stolů - nápoj k  večeři (0,2l vína, 
piva nebo nealka) • možnost obědů s nápo-
jem (za příplatek)

Pláže: upravená oblázková pláž s  mírným 
vstupem do moře, vhodná pro rodiny s dět-
mi  a  neplavce •  křišťálově čisté moře • le-
hátka a slunečníky (za poplatek) • FKK pláž • 
menší pláže poskytující soukromí v blízkosti 
hotelu

Sport a  zábava: fotbalové, volejbalové 
a  basketbalové hřiště •  na  pláži možnost 
využití vodních sportů (za poplatek) • večer 
hudba na terase restaurace na pláži • disko-
téka • hudební bary na  pláži v  nedalekém 
městě Baška Voda • fakultativní výlety

Ceník » 150

Alem depandance hotelu

oficiální hodnocení: ** 
webstránka: www.club-adriatic.hr

Naše mínění: hotel a  depandance Alem se na-
cházejí v  záplavě voňavých stromů v  menším 
letovisku Baško Polje. Toto místo si vás získá neje-
nom vynikající polohou přímo u oblázkové pláže 
s  tyrkysově čistým mořem, ale i  svou poklidně 
plynoucí prázdninovou atmosférou. Hotel a de-
pandance spolu vytvářejí příjemný prázdninový 
areál pro všechny, kteří hledají oddych a pohodu. 
Díky výbornému skloubení nízké ceny, blízkosti 
vyhledávané Bašky Vody, krásné pláže a čistého 
moře jsou depandance hotelu Alem oblíbeným 
ubytováním na Makarské riviéře.

tugBaško Polje od 4 392 Kč/8 dní · od 8 392 Kč/10 dní
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Poloha: hotel se skládá z  hlavní budovy 
s  recepcí a  restaurací a  z  přilehlých pavi-
lonů propojených samostatnými cestičkami 
ve  stínu stále zelených pinií, uprostřed bo-
rového háje •  cca 30 m  od  oblázkové pláže 
s pozvolným vstupem do křišťálově čistého 
moře a  výhledem na  protilehlý ostrov Brač 
• centrum starobylého Omiše je vzdáleno cca 
800 m • v centru naleznete množství obchůd-
ků, restaurace, kavárny, pizzerie a cukrárny

Ubytování: příjemně a útulně zařízené 2-lůž-
kové klimatizované pokoje s možností jedné 
přistýlky •  vlastní příslušenství (koupelna se 
sprchou, WC) •  fén • prostorný balkon s po-
sezením • telefon • lednice • sat TV • všechny 
pokoje hotelu jsou orientovány k moři

Vybavení hotelu: klimatizovaná centrální 
restaurace •  recepce s  možností pronajmutí 
trezoru zdarma • terasa • parkoviště (zdarma) 
•  denní bar •  TV ve  společných prostorech 
• hudební večery • možnost připojení wifi 

Pláže: oblázkové pláže vhodné i pro ty nej-
menší, odděleny od pavilonů jen místní ko-
munikací • písečná pláž v centru města Omiš

Stravování: formou all inclusive

Sport a  zábava: vodní sporty na městské 
písečné pláži • možnost poznat kulturní a 
přírodní krásy Jadranu prostřednictvím náv-
štěvy národního parku Krka či známých míst 
Šibenik, Dubrovník, Split, možnost zúčastnit 
se výletu lodí spojeného s piknikem

all inclusive snídaně - podávané 
formou bufetových 

stolů s nápoji (nealko, káva, čaj), obědy a 
večeře servírované - výběr ze 3 menu; po-
lévky, saláty a dezerty formou bufetu • ná-
poje během celého dne (do 21:00 hod.) v 
neomezeném množství (červené a bílé 
víno, pivo, džus, voda) • 2 lehátka na pláži 
na pokoj zdarma

Ceník » 151

Brzet 
pavilony

oficiální hodnocení: *** 
webstránka: www.ruzmarin.hr

Naše mínění: pavilony Brzet leží v prostředí bo-
rovicových lesů pod úpatím masivního pohoří. 
Všude se šířící omamná vůně stromů znásobená 
křišťálově čistým mořem s pozvolným vstupem 
do vody jen umocňuje silný dojem z tohoto mís-
ta. Právě okolí městečka Omiš a řeka Cetina, ústící 
v  těchto místech do moře, vytvořili nezapome-
nutelnou kulisu pro zfilmování legendárního 
Winnetoua. Hotel Brzet nabízí svým hostům po-
hodlné ubytování ve  dvoupatrových klimatizo-
vaných pavilonech s orientací k moři a chutnou 
stravu v restauraci s výhledem na moře. 

tuh Omišod 7 592 Kč/8 dní
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Poloha: přímo na pláži v borovicovém le-
soparku • cca 300 m od centra městečka Jelsa 
• pavilony umístěné cca 50-100 m od pláže 
v závislosti na poloze pavilonu • pod kom-
plexem se nachází přímořská promenáda, 
která končí až v letovisku Vrbovska 

Ubytování: dva typy pokojů: typ standard: 
2-lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky •  sat 
TV • telefon •  ventilátor • vlastní příslušenst-
ví (koupelna s vanou, popř. sprchou a WC) • 
francouzský balkón nebo terasa • typ kom-
fort (za příplatek): 2-lůžkové modernizované 
pokoje s možností 1 přistýlky • sat TV • telefon 
• ventilátor • vlastní příslušenství (koupelna s 
vanou, popř. sprchou a WC) • fén na vlasy • 
francouzský balkón nebo terasa 

Vybavení depandance: centrální recepce 
s trezory (zdarma) a směnárnou • centrální 
restaurace přímo nad pláží s prostornou te-
rasou • aperitiv bar • parkování (zdarma) • 2 
venkovní bazény s mořskou vodou pro děti 

• lehátka u bazénu (zdarma) • wifi připojení 
na internet

Stravování: polopenze - snídaně a večeře 
formou švédských stolů bez nápojů, mož-
nost služeb all inclusive light (za příplatek)

Pláže: oblázková pláž s průzračnou vodou  
a pozvolným vstupem do moře • oblázkové,  
terasovitě upravené pláže, resp. upravená 
betonová plata na slunění • sprchy na pláži  

Sport a zábava: hotelove animace pro děti 
a dospělé • dětský klub pro děti ve věku 6-12 
let • tenisové kurty • stolní tenis • fitness • po-
tápěčské centrum (za poplatek)

all inclusive light snídaně, obědy a ve-
čeře formou švédských 

stolů • vybrané místní alkoholické a nealko-
holické nápoje během obědů a večeří • ani-
mace • wifi

Cenník » 143

Fontana depandance

oficiální hodnocení: **
webstránka: www.resortfontana-adriatiq.com

Naše mínění: depandance Fontana jako součást 
renomované hotelové společnosti svým klientům 
nabízí vysokou kvalitu a standard služeb. Dvoupod-
lažní pavilony Fontana se nacházejí v příjemném 
borovém háji, který vás překvapí svou krásou. Mů-
žete si vybrat, zda budete relaxovat na sluníčkem 
vyhřátých platech, oblázkové pláži nebo se rozhod-
nete pro bazén s lehátky přímo u aperitiv baru. Pro-
cházka po promenádě vás přivede do samotného 
centra městečka Jelsa, kde si můžete posedět v ka-
várně nebo ochutnat vynikající jadranskou zmrzlinu 
a nabažit se pravé přímořské atmosféry.

tugJelsa od 5 592 Kč/8 dní 
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Poloha: hotel uprostřed zeleného borovico-
vého lesoparku • cca 150 m od pláže s po-
zvolným vstupem do moře vhodným i pro 
rodiny s dětmi • cca 80 m od oblázkové pláže 
a upravených kamenných platen • cca 50-100 
m od pobřežní promenády do centra měs-
tečka Jelsa s obchůdky, kavárničkami, cukrár-
nami a restauracemi

Ubytování: 2-lůžkové pokoje s možností 
1 přistýlky • pokoje s orientací na mořskou 
stranu (za příplatek) • pokoje s orientací na 
mořskou stranu a s klimatizací (za příplatek) 
• všechny pokoje mají: stropní ventilátor • te-
lefon • sat TV • vlastní příslušenství (koupelna 
se sprchou, WC) • fén na vlasy • většina po-
kojů má balkon nebo terasu

Vybavení hotelu: vstupní hala s recepcí • 
trezor (za poplatek) • směnárna • lobby bar • 
klimatizovaná restaurace se slunečnou tera-
sou • masážní salon a salon krásy • venkovní 
bazén se slanou vodou • lehátka u bazénu 

(zdarma) • wifi připojení na internet • parko-
vání před hotelem (zdarma)

Stravování: formou all inclusive

Pláže: menší písečná pláž s pozvolným 
vstupem do moře • oblázkové pláže • upra-
vená betonová plata • lehátka a slunečníky 
na pláži (za poplatek)

Sport a zábava: stolní tenis • tenis • minigolf 
• živá hudba na hotelové terase • hotelové 
animace • fitness • vodní sporty na pláži 

all inclusive snídaně, obědy a ve-
čeře formou švédských 

stolů • lokální alkoholické (lokální víno a 
pivo) a nealkoholické nápoje (voda a džu-
sy) podávané v hotelem určených hodi-
nách v pool baru • ve vyhrazených odpo-
ledních hodinách lehký snack a káva • wifi • 
hotelové animace

Cenník » 143

Hvar hotel

oficiální hodnocení: ***
webstránka: www.hotelhvar-adriatiq.com

Naše mínění: hotel Hvar, nesoucí jméno po 
ostrově, si našel své místo v naší letošní nabíd-
ce. Levandulový ostrov, jak místní Hvar nazývají, 
patří k nejkrásnějším v Chorvatsku. Hotel se na-
chází uprostřed mediteránské zeleně, obklopen 
borovicovým lesoparkem a vůní okolní květeny. 
Ze slunečné terasy se nabízí výhled na sluncem 
zalitou hladinu Jadranu. Společenské prostory 
hotelu a pokoje prošly v nedávném období jem-
nou úpravou, což vám spolu s vstřícností per-
sonálu a kvalitními službami all inclusive určitě 
zpříjemní pobyt.

tug Jelsaod 7 432 Kč/8 dní
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SOFIA
Burgas

Slunečné pobřeží
Svatý Vlas

Elenite

Pomorie

Primorsko

Starobylé město

Jsme cestovní kancelář s dlouholetými 
zkušenostmi, stabilními bulharskými 
partnery a i díky tomu vám můžeme 
nabídnout ty nejvyhledávanější a nej-
známější letoviska. Každým rokem se 
zlepšující a kvalitnější služby, které mo-
hou konkurovat i turistickým stálicím, 
jsou připraveny plnit vaše sny o „bez-
starostné dovolené za rozumný peníz“. 
Dopřejte si královský pocit. Vyzkoušejte 
jízdu kočárem, spusťte se tobogány v 
některém z vodních světů, zalítejte si 
na rogalu. A určitě ochutnejte ze široké 
a kvalitní nabídky zdejších restaurací, 
kde Vám připraví tradiční šopský salát, 
či pečenou rybu s opékánou cuketou. 
Nic není českému turistovi finančně 
nedostupné. Den se zde nikdy nekončí. 
Západem slunce začíná ta pravá zábava. 

Postará se o to množství diskoték, kavá-
ren a barů na 4 km dlouhé promenádě 
Slunečného pobřeží. Kdo si chce spíše 
zalenošit, tomu doporučujeme jedno 
z klidnějších středisek Elenite, Primorsko 
či Pomorie. Stačí si jen vybrat hotel z naší 
pestré nabídky a na vaší dovolenou Vás 
pohodlně dopravíme letadlem z letišť v 
Praze, Brně, nebo Bratislavě. Bulharsko 
čeká jen na  vás, nechte se okouzlit a 
unést z reality.

Bulharsko je dlouhodobě oblíbenou 
destinací českých turistů, kteří ji navštěvují 

především pro jeho čisté moře, ale i pro 
cenovou dostupnost. 

Tato různorodá země vás okouzlí nejen 
krásnými plážemi s jemným pískem, ale 

také nespočtem historických památek či 
přírodními rezervacemi jako Ropotamo a 
Perla. Samozřejmě, nemůžeme nezmínit 

starobylé město Nesebar, které je zapsáno 
na seznamu UNESCO. Navštivte s námi 

tuto úžasnou krajinu a my se postaráme o 
váš nevšední zážitek. 

Slunečné pobřeží 
Slunečné pobřeží je největší a  nejoblíbenější 
bulharské letovisko, které splní vaše představy 
o  ideální a skvělé dovolené. Toto středisko  patří 
mezi hlavní rekreační oblasti s moderním vzhle-
dem, i když větší rozvoj zaznamenalo teprve před 
pár lety. Nabízí se vám zde nádherná krajina ob-
klopující stylové hotely, jako i  moderní centrum 
letoviska. Výjimečně široká pláž z  jemného písku 
lemovaná písečnými dunami je několik kilometrů 
dlouhá a sahá až po městečko Nesebar. Pozvolný 
vstup do moře jistě ocení rodiny s dětmi a méně 
odvážní plavci. Středisko je držitelem mezinárod-
ního ocenění “Modrá vlajka“ za čistotu moře, plá-
že i  přírodního prostředí. Rozsáhlé centrum žije 
rušným denním i  nočním životem, najdete zde 
nespočetné množství restaurací, kaváren, barů 
a  diskoték, které se stanou příjemnou součástí 
vaší úžasné letní dovolené. 

Pomorie
Přímořské balneologické městečko Pomorie 
patří k nejstarším městům v Bulharsku. Kromě 
výhodné polohy a krásné pláže s léčivým pískem 
omývaným průzračnými mořskými vlnami, sem 

klienty láká i solné jezero proslavené svými 
léčebnými účinky. Zelený park s městským tr-
žištěm, množstvím kavárniček, stánků a obchůd-
ků tvoří centrum pěší zóny, která vás dovede až 
k romantickému rybářskému přístavu s prome-
nádou a s pestrobarevnými loďkami. Raritou se 
jednoznačně stala pláž s černým pískem

Primorsko 
Je útulné městečko v  jihovýchodní části Bul-
harska. Leží na  malém poloostrově, 50 km jižně 
od  města Burgas. V  okolí Primorska se nachází 
mnoho pozůstatků starobylých měst. Primorsko 
lemují dvě písečné pláže s  pozvolným vstupem 
do moře, které nabízejí turistům zážitky v podobě 
množství vodních atrakcí. Středisko je oblíbeným 
prázdninovým místem mnoha Čechů a Slováků. 
V severní části se nachází jedna z největších pří-
rodních rezervací Bulharska - Ropotamo. Absol-
vovat výlety mohou turisté i do nedalekých měst 
například do starobylého Sozopolu nebo městeč-
ka Kiten.

Svatý Vlas 
Svatý Vlas je klidné letovisko situované na úpatí po-
hoří Stará Planina, vzdálené cca 4 km od Slunečné-

ho pobřeží. Středisko se každou sezónou rozšiřuje 
a mění svou tvář. Největším lákadlem jsou písečné 
pláže s okouzlujícím výhledem na historický Nese-
bar. V srdci tohoto malého letoviska se nachází nově 
vybudované centrum s  obchůdky a  restauracemi. 
Milovníci nočního života si zde přijdou na své v po-
době stylových  barů a diskoték. Pokud však zatouží-
te po rušnější atmosféře skutečně velkého střediska, 
se sousedním živým Slunečným pobřežím je zabez-
pečeno pravidelné autobusové spojení. Svůj letní 
prázdninový pobyt si můžete zpestřit procházkou 
po pláži k malebnému místnímu přístavu. 

Elenite 
Toto rekreační středisko je situováno na jižním po-
břeží Černého moře, asi 10  km severovýchodně 
od rušného Slunečného pobřeží. Elenite se v Bul-
harsku řadí k novějším prázdninovým letoviskům. 
Okouzlí vás jedinečnou kombinací křišťálově čisté 
vody a  hor. Rozprostírá se na  800 metrů dlouhé 
pláži, kterou lemují kopce udržující příjemné 
ovzduší i během sluncem rozpálených dnů. Eleni-
te má autobusové spojení s rušnějším Slunečným 
pobřežím i  s  malebným Nesebarem. Pokud tou-
žíte se svými blízkými strávit ničím nerušené dny 
v úkrytu klidné zátoky obklopené rozlehlými zele-
nými loukami, Elenite je pro vás ta správná volba.

Průměrné teploty 
 V. VI. VII. VIII. IX. X.
Vzduch 23° 27° 31° 32° 27° 23°
Moře 18° 22° 25° 26° 23° 19°

Rozloha 110.993 km2 Populace 7.154.000
Hlavní město Sofia Měna bulharský lev

Sozopol Romantické uličky v Nesebaru
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Poloha: rozlehlý hotelový resort je situován 
v nové části klidnějšího letoviska Pomorie • 
cca 15km od letiště v Burgasu • 20 km od 
živého Slunečného pobřeží a historického 
městečka Nesebar • v blízkosti autobusové 
zastávky s pravidelným autobusovým spo-
jením s okolními středisky • přímo u krásné 
písečné pláže • aquapark Sunset v těsné 
blízkosti hotelu (vstup za poplatek)

Ubytování: impozantní hotelový resort s 
areálem ústícím na prostornou písečnou 
pláž sestává z 6 hotelů: luxusní 5 * hotelo-
vé části pojmenované podle písmen řecké 
abecedy: Alpha, Beta, Sigma, Delta, Eta a 
útulný 4 * hotel Sunset Family, který se na-
chází vedle 5 * části • elegantně a komfortně 
zařízené dvoulůžkové apartmány sestávají-
cí z ložnice a obývacího pokoje s možností 
jedné nebo dvou přistýlek • apartmány jsou 
zařízeny: kuchyňským koutem - sporák, led-
nice s mrazákem, mikrovlnná trouba (za 
poplatek) • jídelní stůl se židlemi • trezor (za 

poplatek ) • klimatizace • SAT TV • telefon • 
vlastní příslušenství (koupelna se sprchou, 
resp. vanou a WC) • fén • balkon nebo terasa 

Vybavení hotelového komplexu: vstup-
ní haly s recepcí • směnárna • 5 hlavních 
restaurací • 10 barů (3 lobby bary, Bowling 
bar, Vitamín bar, 2 bary u bazénů, 3 plážové 
bary) • kavárna včetně vídeňské cukrárny 
• 4 à la carte restaurace - nutná rezervace 
předem (italská - Venezia, francouzská - La 
Boheme, asijská - Asia, rybí - Mediterraneo) 
• 3 rozlehlé venkovní bazény s oddělenými 
částmi pro děti • venkovní bazén se sklu-
zavkami (lehátka a slunečníky u bazénů 
zdarma) • SPA centrum, masáže, peeling (za 
poplatek) • sauna - finská, infračervená, by-
linková • hammam • solárium • kadeřnictví • 
salón krásy - manikúra, pedikúra, kosmetika 
(za poplatek) • jacuzzi • wifi připojení na re-
cepci hotelů Sigma a Eta • počítačová míst-
nost (za poplatek) • konferenční místnost • 
výtahy • sprchy u bazénů • vnitřní bazén • 

Sunset Beach hotel. komplex

oficiální hodnocení: **** / *****
webstránka: www.sunsetresort.bg

Naše mínění: jsme nesmírně rádi, že vám opět 
můžeme nabídnout vámi tak oblíbený a vyhle-
dávaný pohádkový hotelový komplex, který se 
nachází přímo u 400 metrů dlouhé přírodní pí-
sečné pláži v nové části letoviska Pomorie. Tento 
prázdninový ráj se řadí do kategorie největších 
a nejexkluzivnějších resortů na pobřeží Černého 
moře. Sestává ze šesti vícepodlažních elegant-
ních hotelů, nabízejících vkusné ubytování a vy-
nikající služby. Nedílnou součástí celého areálu 
je krásná hotelová zahrada s množstvím exotic-
ké zeleně a spletí chodníčků.

vPomorie
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dětský vnitřní bazén se skluzavkou • fitness 
centrum (za poplatek) • menší obchodní 
centrum • parkování u hotelu (zdarma) • 
podzemní garáž (za poplatek) • aquapark 
Sunset (za poplatek)

Stravování: formou all inclusive

Pláže: široká písečná pláž s léčivým pískem 
a pozvolným vstupem do moře vhodná pro 
rodiny s dětmi i neplavce je vzdálená jen 
pár metrů od hotelového komplexu • slu-
nečníky, lehátka a plážové osušky na pláži 
zdarma • plážový bar

Sport a zábava: denní a večerní hotelové 
animace pro děti i dospělé • dětský klub • 
dětské hřiště • bowling (6 drah) • stolní tenis 
(zdarma) • biliard • šipky • plážový volejbal 
• aquagymnastika • pronájem kol • vodní 
sporty a atrakce na pláži (za poplatek)

ultra all inclusive snídaně, pozdní snída-
ně, obědy a večeře for-

mou bohatých a chutných švédských sto-
lů včetně nápojů • 24 hodinový all 
inclusive servis v lobby baru • speciality 
místní i mezinárodní kuchyně • lehké půl-
noční občerstvení • místní alkoholické a 
nealkoholické nápoje (různé likéry, aný-
zovka, gin, vodka, rum, whisky, brandy, 
bílé a červené víno, pivo, koktejly, různé 
druhy nealko nápojů, minerální voda, 
džusy) • teplé nápoje (čaj, káva) • tematic-
ký večer 2krát týdně • během dne jsou 
podávány sladké koláčky a zmrzlina • plá-
žové osušky, lehátka a slunečníky u ba-
zénů hotelového resortu i na pláži zdar-
ma • dětský klub • vodní skluzavky • 
občerstvení v plážovém baru • meziná-
rodní hotelové animace pro děti i dospělé

Ceník » 155

tug

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

Aquapark Sunset

Sunset Family

od 18 792 Kč /8 dní • od 25 832 Kč /11 dní
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Poloha: v  klidnějším letovisku Elenite • v 
blízkosti menší nákupní zóna • cca 10 km od 
rušného střediska Slunečné pobřeží (pravi-
delné spojení autobusem) • přibližně 15 km 
od historického Nesebaru • přímo u písečné 
pláže s pozvolným vstupem do moře

Ubytování: hotelová budova je součástí 
komplexu nacházejícího se přímo u pláže • 
stylově a komfortně zařízené 2-lůžkové po-
koje s možností jedné nebo dvou přistýlek 
• klimatizace • lednička • SAT - TV • telefon • 
fén na vlasy • vlastní příslušenství (koupelna 
se sprchou nebo vanou a WC) • trezor (za 
poplatek) • balkon nebo terasa s posezením

Vybavení hotelů: elegantní vstupní hala s 
recepcí a s posezením • restaurace • lobby 
bar • pool bar • bazén (slunečníky a lehát-
ka u bazénu zdarma) • v areálu Royal Club 
Victoria je k dispozici všem klientům: bar na 
pláži (za poplatek) • tenisové kurty • minigolf 
• aquapark Atlantida • menší nákupní zóna 
• 3 a´la carte restaurace (nutná rezervace 
předem) • kavárna • noční klub • wifi • dět-
ské hřiště • bowling centrum • SPA centrum 
• lékař

Stravování: formou all inclusive

Pláže: dlouhá hotelová písečná pláž pro-
míchaná kamínky u vstupu • s  pozvolným 

Royal Park hotel

oficiální hodnocení: **** 
webstránka: www.victoriagroup.bg 

Naše mínění: stylový hotel Royal Park, nacháze-
jící se v exkluzivním hotelovém komplexu Royal 
Club Victoria v rekreační oblasti Elenite, zajišťuje 
pro své hosty odpočinek i zábavu. Nabízí širo-
ký rozsah služeb v kombinaci křišťálově čistého 
moře a impozantních hor. Souhra originální ar-
chitektury a působivé elegance dodává tomuto 
resortu nádech jedinečnosti. Ultra all inclusive 
program nezahrnuje pouze občerstvení a nápo-
je během celého dne, ale i množství zábavných 
aktivit. V rozlehlém areálu najdete kromě aqua-
parku Atlantida s množstvím skluzavek a tobo-
gánů i bazény pro dospělé a děti, vodní sporty, 
minigolfové hřiště, tenisový kurt, bar, noční klub 
a restaurace. Výjimečné chvíle bezpochyby za-
žijete v krásném SPA centru, které vám nabídne 
velké množství procedur. 

vElenite

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub
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vstupem do  moře vhodným pro děti i ne-
plavce • lehátka a slunečníky (zdarma)

Sport a zábava: hotelové animace • dětský 
klub • bowling • aquapark • minigolf • tenis • 
SPA centrum • biliard • vodní sporty na pláži 
(za poplatek)

ultra all inclusive snídaně, obědy a ve-
čeře formou švéd-

ských stolů včetně nápojů • možnost rezer-
vace večeře ve třech a‘la carte restauracích 
(bulharská, italská a středomořská) • bě-
hem dne podávané místní alkoholické ná-
poje (koňak, vodka, likéry, víno, pivo, kok-
tejly, atd.), nealkoholické a teplé nápoje • 

během dne hot dog a koláčky • čaj, káva • 
lehátka a slunečníky u bazénu a na pláži • 
dětský klub • dětské hřiště • neomezený 
vstup do aquaparku Atlantida • hotelové 
animace

SUN & FUN klub neopakovatelné chvíle 
plné oddychu vám během 

prázdninových měsíců (červenec a  srpen) 
zpříjemní hotelový animační tým, jehož 
součástí je i  animátor naší CK. Zapojte se 
do různých zajímavých soutěží, či her a po-
bavte se společně se svými kamarády.

Ceník » 155

tzh

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 15 443 Kč /8 dní • od 20 243 Kč /11 dní
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Poloha: v tišší části klidného letoviska Eleni-
te • v blízkosti menší nákupní zóna • přibliž-
ně 10 km od vyhledávaného Slunečného 
pobřeží (pravidelné spojení autobusem) • 
přímo u dlouhé hotelové pláže s pozvolným 
vstupem do moře

Ubytování: hotel je součástí komplexu 
Royal Club Victoria • moderně a komfortně 
zařízené 2-lůžkové pokoje s možností jedné 
nebo dvou přistýlek • klimatizace • SAT - TV 
• telefon • lednička • trezor (za poplatek) • 
vlastní příslušenství (koupelna se sprchou, 
resp. vanou a WC) • fén na vlasy • balkon s 
posezením

Vybavení hotelů: vstupní hala s recepcí • 
restaurace • lobby bar • bazén (slunečníky a 
lehátka zdarma) • bar přímo na pláži (za po-
platek) • tenisové kurty • minigolf • aquapark 
Atlantida • nákupní centrum • 3 a‘la carte 
restaurace (nutná rezervace) • kavárna • noč-
ní klub • wifi • dětské hřiště • škola surfování • 
bowling centrum • SPA centrum • lékař

Stravování: formou all inclusive

Pláže: pláž se zlatavým pískem při vstupu 
promíchaná kamínky • pozvolný vstup do 
moře vhodný pro děti i neplavce • sluneční-
ky a lehátka zdarma • široká paleta vodních a 
plážových sportů a atrakcí (za poplatek)

Atrium Beach hotel 

oficiální hodnocení: **** 
webstránka: www.victoriagroup.bg 

Naše mínění: tento elegantní hotel se nachází v 
rozlehlém hotelovém komplexu s poutavou ar-
chitekturou. Hotel je postaven v moderním sty-
lu nabízejícím pocit pohodlí a fascinující výhled 
na nádherný záliv Černého moře. Najdete zde 
venkovní bazén, hlavní restauraci s množstvím 
chutných jídel a lobby bar. Určitě oceníte, že v 
areálu se nachází aquapark Atlantida s různými 
druhy skluzavek a tobogánů, bazény pro do-
spělé a děti, vodní sporty, klub surfování, mini-
golfové hřiště, tenisový kurt, bary, noční klub, 
restaurace. K vaší spokojenosti přispěje i SPA 
centrum, které je připraveno nabídnout vám 
některou z množství různých procedur. Ti, kteří 
rádi poznávají okolí, určitě ocení návštěvu ne-
dalekého Slunečného pobřeží, nebo starobylé 
městečko Nesebar, které je součástí světového 
kulturního dědictví UNESCO.

vElenite

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub
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Sport a zábava: hotelové animace • dětský 
klub • bowling • aquapark • minigolf • tenis • 
SPA centrum • biliard • vodní sporty na pláži 
(za poplatek)

ultra all inclusive snídaně, obědy a ve-
čeře formou švéd-

ských stolů včetně nápojů • možnost re-
zervace večeře ve třech a‘la carte 
restauracích (bulharská, italská a středo-
mořská) • během dne podávané místní al-
koholické nápoje (koňak, vodka, likéry, 
víno, pivo, koktejly, atd.), nealkoholické 
nápoje a teplé nápoje • během dne hot 
dog a sladké koláčky • káva, čaj • lehátka a 
slunečníky u bazénu a na pláži • dětský 

klub • dětské hřiště • neomezený vstup do 
aquaparku Atlantida • hotelové animace 
pro děti i dospělé

SUN & FUN klub neopakovatelné chvíle 
plné oddychu vám během 

prázdninových měsíců (červenec a  srpen) 
zpříjemní hotelový animační tým, jehož 
součástí je i  animátor naší CK. Zapojte se 
do různých zajímavých soutěží, či her a po-
bavte se společně se svými kamarády.

Ceník » 154

tzh

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 15 443 Kč /8 dní • od 19 943 Kč /11 dní
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Poloha: v živé části střediska Slunečné po-
břeží • přímo u široké písečné pláže • od 
hotelu vede promenáda plná obchůdků a 
zábavních atrakci přímo do centra letovis-
ka • v blízkosti hotelu je zastávka autobusů 
(pravidelné spojení se střediskem Sveti Vlas 
nebo historickým městem Nesebar) • cca 7 
km od městečka Nesebar • cca 30 km od le-
tiště Burgas

Ubytování: komfortní a vkusně zařízené 
2-lůžkové pokoje s možností 1 nebo 2 přis-
týlek • klimatizace • telefon • satelitní TV • 
minibar • vlastní příslušenství (koupelna se 
sprchou, resp. vanou a WC ) • fén • trezor 
(zdarma) • wifi připojení (zdarma) • balkon 

nebo terasa s posezením • pokoje s okouz-
lujícím výhledem na moře za příplatek

Vybavení hotelu: velká a prostorná vstup-
ní hala s recepcí a posezením • 3 restaurace 
(Hollywood, Gondola, Victoria) • lobby bar 
Safari • pool bar Palma • Irish bar • Mezzanine 
bar • vnější bazénový komplex s oddělený-
mi dětskými částmi • kvalitně vybavené SPA 
centrum (masáže, peeling  - za poplatek) • 
vnitřní bazén • jacuzzi • kadeřnictví • kosme-
tický salon • sauna • fitness • wifi připojení 
na recepci zdarma • obchůdky se suvenýry 
• lékař • směnárna • hotelové parkoviště (za 
poplatek)

Imperial Palace hotel  
oficiální hodnocení: *****
webstránka: www.victoriagroup.bg

Naše mínění: tento moderní 5 * hotel s kva-
litním programem all inclusive je situován v 
severní části vyhledávaného a snad nejpopu-
lárnějšího střediska v zemi - Slunečné pobřeží. 
Široká, několik kilometrů dlouhá písečná pláž s 
pozvolným vstupem do moře se nachází přímo 
před hotelem. Neobvyklý, přitažlivý design to-
hoto komplexu bezpochyby zaujme své náv-
štěvníky už při příjezdu. Vstupní hala s recepcí a 
posezením v lobby baru ještě dotvářejí dojem 
impozantnosti. Výjimečná poloha, komfortní 
ubytování, kvalitní služby, vynikající kuchyně 
plná těch nejlepších bulharských či mezinárod-
ních dobrot a v neposlední řadě nezapomenu-
telný výhled z okna vašeho pokoje na neko-
nečný horizont Černého moře vás jen utvrdí o 
správnosti vašeho rozhodnutí. Hotel doporuču-
jeme klientům všech věkových kategorií. 

Slunečné pobřeží



51BULHARSKO

Stravování: formou all inclusive

Pláž: široká pláž s jemným pískem a s po-
zvolným vstupem do moře vhodná i pro 
děti a méně zdatné plavce • slunečníky a 
lehátka (za poplatek) • na pláži se nacházejí 
také vyhrazené neplacené úseky bez slu-
nečníků a lehátek v blízkosti hotelu • vodní 
motorizované i nemotorizované sporty (za 
poplatek)

Sport a zábava: SPA centrum • internetový 
koutek • kasino • v blízkosti hlavní promená-
da vedoucí až do centra letoviska s množ-
stvem obchodů, restaurací, diskoték a růz-
ných rekreačních atrakcí pro děti i dospělé

all inclusive snídaně, obědy a ve-
čeře jsou podávány 

formou bohatých švédských stolů včetně 
nápojů a velkého výběru chutných dezer-
tů • lehké občerstvení podávané během 
dne • zmrzlina, sladké koláčky, káva, čaj • 
během celého dne místní nealkoholické i 
alkoholické nápoje a míchané drinky dle 
nabídky hotelu • slunečníky a lehátka u 
bazénu • 1x za pobyt večeře v a‘ la carte 
restauraci La Gondola (rezervace předem) 
• wifi připojení • trezor

Ceník » 155

tzh

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 15 893 Kč /8 dní • od 20.993 Kč /11 dní



52 BULHARSKO

Poloha: tento zajímavý prázdninový resort 
najdete v  centru oblíbeného, živého a  tu-
risty vyhledávaného střediska Slunečné 
pobřeží • přímo u písečné pláže • přibližně 
5 km od  historického městečka Nesebar • 
před hotelem je dlouhá plážová promená-
da lákající k podvečerním procházkám, kte-
rá je lemovaná obchůdky nejen se suvenýry 
a spoustou atrakcí pro malé a velké

Ubytování: Chaika Resort: Chaika Arcadia 
a  Chaika Beach – stylové 2-lůžkové hote-
lové pokoje s  možností 1 nebo 2 přistýlek 
• v pokoji se nachází: klimatizace • telefon • 
SAT TV • lednička • vlastní příslušenství (ko-
upelna se sprchou, resp. vanou a WC) • fén 

• trezor (za  poplatek) • balkon nebo terasa 
s posezením • pokoje s výhledem na moře 
v části Chaika Beach (za příplatek)

Vybavení hotelového komplexu: hotelo-
vý areál sestává z hotelů Chaika Beach, Cha-
ika Arcadia a Chaika Metropol • vstupní hala 
s  recepcí •  2 restaurace • lobby bar • pool 
bar • Irish bar • Mystic club (hudba profesio-
nálních DJ) • dva venkovní bazény s odděle-
nými dětskými částmi • menší vnitřní bazén 
• SPA centrum s bohatou nabídkou masáží 
a  různých procedur • dětské hřiště • wifi 
připojení • internet • kadeřnictví • hotelové 
obchůdky • lékař •  směnárna •  parkoviště 
(za poplatek)

Chaika Beach Resort 
oficiální hodnocení: **** 
webstránka: www.victoriagroup.bg 

Naše mínění: oblíbený hotelový resort, sestá-
vající z  Chaika Resort (Chaika Beach a  Chaika 
Arcadia) a  hotelu Chaika Metropol, se nachází 
v  centru prestižního Slunečného pobřeží, pří-
mo u  pláže, kterou od  hotelu dělí jen maleb-
ná promenáda s obchůdky nabízejícími veselé 
i  zajímavé suvenýry. Pokud patříte ke klientům 
vyhledávajícím zábavu a živé centrum střediska, 
budeme poctěni nabídnout vám nezapomenu-
telnou dovolenou strávenou na tomto jedineč-
ném místě. Celý hotelový komplex, od recepce 
přes pokoje až po  okolní areál, dýchá stylem 
a originalitou. Vkusně a elegantně zařízené ho-
telové pokoje vám nabídnou výhled na maleb-
ný záliv nebo na nádhernou bulharskou přírodu. 
Pokud jste příznivci wellness, nemůžete si ne-
chat ujít příležitost využít služeb unikátního SPA 
centra, které hotel nabízí.

vSlunečné pobřeží

hotel. komplex
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Stravování: snídaně formou bohatých 
švédských stolů • možnost doobjednání 
polopenze nebo all inclusive

Pláže: přímo u písečné pláže s pozvolným 
vstupem do moře, vhodné i pro malé děti 
a neplavce • pláž oceněná Modrou vlajkou  
• slunečníky a lehátka (za poplatek) • přímo 
u pláže se nachází restaurace a snack bary • 
vodní sporty a atrakce (za poplatek)

Sport a  zábava: wellness a  SPA centrum 
s nabídkou komplexních lázeňských služeb 
• internetový koutek • půjčovna aut a kol •  
hotelové denní animace pro děti i dospělé • 
v blízkosti množství barů a diskoték

all inclusive snídaně, obědy a ve-
čeře podávané for-

mou švédských stolů včetně nápojů a ši-
rokého výběru dezertů • lehké 
občerstvení podávané během dne - 
zmrzlina, káva, čaj, sladké koláčky • bě-
hem celého dne místní alkoholické a ne-
alkoholické nápoje • slunečníky a lehátka 
u  bazénů zdarma • jeden volný vstup 
do aquaparku hotelového komplexu Roy-
al Club Victoria v  Elenite s  tobogány 
a skluzavkami

Ceník » 153

tzh

VSTUP ZDARMA

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 13 118 Kč/8 dní • od 15 893 Kč /11 dní
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Poloha: v širším centru Slunečného pobřeží 
• přibližně 3 km od  historického městečka 
Nesebar • přibližně 250 m od pláže

Ubytování: příjemně a  moderně zaříze-
né 2-lůžkové pokoje s  možností 1 nebo 2 
přistýlek • klimatizace • telefon • SAT TV • 
lednička • vlastní hygienické příslušenství 
(koupelna se sprchou, WC) • fén • balkon 
s posezením

Vybavení hotelu: vstupní hala s  recepcí • 
lobby bar • trezory (na recepci za poplatek) 
• směnárna • wifi (zdarma) • 4 výtahy ( 1 pa-
noramatický) • hlavní restaurace s venkovní 
terasou a posezením • venkovní bazén s od-
dělenou částí pro děti • terasa na slunění u 
bazénu, na níž jsou umístěny lehátka a slu-
nečníky (zdarma) • bar u bazénu • zahradní 
restaurace • udržovaná hotelová zahrada s 
dětským hřištěm 

Stravování: formou all inclusive

Pláže: široká písčitá pláž přibližně 5 minut 
chůze,  s pozvolným vstupem do moře • slu-
nečníky a lehátka na pláži (za poplatek)

Sport a zábava: stolní tenis • fitness cen-
trum • masáže • biliard • vodní sporty na pláži

all inclusive snídaně, obědy a ve-
čeře formou švéd-

ských stolů včetně místních alkoholických 
(gin, whisky, mastika, koňak, vodka, různé 
likéry, bílé a červené víno, pivo) a nealko-
holických nápojů (cola, Mirinda, 7UP, voda 
a teplé nápoje - káva, čaj, mléko, kakao) • v 
baru u bazénu se během dne podává 
zmrzlina, koláčky, alkoholické a nealkoho-
lické nápoje • v snack baru  v odpoledních 
hodinách lehké občerstvení: pizza, špage-
ty a také alko a nealko nápoje • slunečníky, 
lehátka a matrace u bazénu

Ceník » 154

Dunav hotel

oficiální hodnocení: **** 
webstránka: www.hotel-dunav.com 

Naše mínění: mimořádně oblíbený hotel Dunav 
vám snad ani nemusíme představovat. Nachází 
se v širším centru Slunečného pobřeží a již po 
několik letních sezón patří mezi nejvyhledáva-
nější hotely, které mají v naší nabídce rekreač-
ních pobytů své stálé místo. Moderní interiér 
hotelu, elegantně zařízené pokoje, vynikající 
strava, kvalitní služby all inclusive, vstřícný per-
sonál, krásná udržovaná zahrada s bazénem a 
sluneční terasou, to jsou jen některé z předností 
tohoto příjemného prázdninového místa vhod-
ného i pro náročnější rekreanty. 

od 15 593 Kč/8 dní  
od 19 118 Kč /11 dní
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Kotva hotel

oficiální hodnocení: **** 
webstránka: www.kotva-bg.com 

Naše mínění: i letos jsme se rozhodli zařadit 
do  naší nabídky tento výjimečný hotel, který si 
svými službami, výbornou polohou a přátelským 
a ochotným přístupem personálu získal už nejed-
noho z turistů. Kompletně zrekonstruovaný hotel 
s útulnými pokoji, moderně a vkusně zařízeným 
interiérem je vyhledávaný zejména rodinami 
s dětmi. Neodmyslitelnou součástí areálu je fan-
tastický miniaquapark se skluzavkami, tobogány 
a vodními atrakcemi pro všechny ve stylu „Piráti z 
Karibiku“ s různými vodními atrakcemi a stylovou 
pirátskou lodí, kde se vydovádíte a zabavíte.

Poloha: v  jižní části Slunečného pobřeží •  
nedaleko rušného centra letoviska • v  bez-
prostřední blízkosti historického městečka 
Nesebar • cca 35 km od letiště v Burgasu

Ubytování: moderní, vkusně zařízené 2-lůž-
kové pokoje s možností 1 - 2 přistýlek • rodin-
né pokoje se 2 klasickými lůžky a  možností 
až 3 přistýlek • klimatizace • telefon • SAT TV • 
lednička, resp. minibar • rychlovarná konvice 
• vlastní příslušenství (koupelna se sprchou 
nebo vanou, WC) • fén • balkon s posezením

Vybavení hotelu: elegantní vstupní hala 
s  recepcí • trezor (za  poplatek) • směnárna 
• výtahy • wifi připojení • internet • hlavní 
restaurace • a´la carte restaurace • lobby bar 
• koktejl bar • velký členitý bazén s pool ba-
rem, skluzavkami, tobogány • velký bazén vy-
hrazený pro plavce • dětský bazén •  lehátka 
a  slunečníky u bazénů zdarma • sauna • ka-
deřnictví • lékař • obchody • masáže • fitness 
centrum • hotelové parkoviště (za poplatek)

Stravování: snídaně podávané formou 
švédských stolů • možnost připlatit si all 
inclusive

Pláže: cca 200 metrů od široké písečné pláže 
vhodné i pro neplavce a rodiny s dětmi • slu-
nečníky a lehátka (za poplatek) • široký výběr 
plážových a vodních sportů a atrakcí (za po-
platek) • stylové plážové bary

Sport a zábava: fitness • biliard • stolní tenis 
• masáže • bowling klub v blízkosti hotelu

all inclusive snídaně, obědy a večeře 
podávané formou boha-

tých švédských stolů • pozdní snídaně • 
studený bufet • během dne ve vybraných 
hodinách sendviče, koláčky, zmrzlina • 
místní alkoholické a nealkoholické nápoje 
• teplé nápoje • káva, čaj • dětské diskoté-
ky • mezinárodní hotelové animace

Ceník » 153

tugv Slunečné pobřeží

rodinný pokoj

od 14 392 Kč/8 dní 
od 18 072 Kč /11 dní
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Poloha: po 200 m se dostanete na nádher-
nou udržovanou zlatavou pláž s  jemným 
pískem a krásnými dunami, 10 minut chůze 
od hotelu se nachází druhá primorská jižní 
pláž s  množstvím sportovního vyžití, ka-
váren a  barů • stejně nedaleko máte i  pul-
zující centrum plné nákupních i  zábavních 
možností • 50 km severně se nachází město 
Burgas • v blízkosti letoviska najdete přírodní 
rezervaci Ropotamo, kde si můžete vyzkou-
šet romantickou plavbu loďkou, popřípadě 
prozkoumat okolí procházkou po  dobrod-
ružných lávkách, které lemují okolí rezer-
vace • navštívit můžete i starobylý Sozopol, 
který je nejstarším městem na  bulharském 
pobřeží Černého moře, jakož i  městečko 
Kiten, které je oblíbeným místem potápěčů

Ubytování: vkusně zařízené 2-lůžkové 
pokoje s  možností 1 přistýlky • ubytování 
je možné i  v  rodinných pokojích se 2 přis-
týlkami • klimatizace • vlastní příslušenství 
(koupelna se sprchou, resp. vanou, WC) • 
SAT TV • lednička • wifi připojení (zdarma) • 
balkon s posezením

Vybavení hotelu: při vstupu do hotelu vás 
přivítá velká vstupní hala s recepcí a příjem-
ným posezením • trezor (za poplatek) • vý-
tah • TV • wifi připojení • hotelová restaurace 
• venkovní posezení • pool bar • lobby bar • 
venkovní bazén s oddělenou dětskou částí • 
lehátka a slunečníky (zdarma) • dětské hřiště 
• biliard (za poplatek) • stolní tenis (za popla-
tek) • parkování (zdarma)

Tishina hotel  
oficiální hodnocení: ***
webstránka: www.tishina-residence.com

Naše mínění: v samotném srdci letoviska Primor-
sko se nachází hotel Tishina. Hotel je vybudován 
v centrální části letoviska Primorsko. Klidné místo 
je to zejména přes den, kdy si naši klienti mohou 
vychutnat třeba kávu nebo čaj na terase s výhle-
dem do zahrad. Večer se však okolí hotelu promně-
ní v pulzující centrum a o zábavu zde není nouze. 
Z vyšších pater vás okouzlí výhled na moře, který 
si můžete vychutnat z pohodlí svého hotelového 
pokoje. Pocit zasloužené dovolené můžete prožít 
u bazénu, který je centrem relaxu a zábavy celého 
areálu. Zde se o vaši zábavu postará náš zkušený 
animační tým. V okolí hotelu se nacházejí dvě širo-
ké a dlouhé písečné pláže, které nabízejí turistům 
širokou nabídku aktivního vyžití.

Primorsko v

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub
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Stravování: formou all inclusive

Pláže: dvě prostranné a  dlouhé písečné 
pláže nabízející lehátka a slunečníky (za po-
platek) • pozvolný vstup do moře vhodný i 
pro neplavce a malé děti • služby plavčíka • 
na pláži se nacházejí stánky s občerstvením 
• bufety • bary • plážový volejbal • velký vý-
běr vodních motorových a  nemotorových 
atrakcí • vodní skútry • windsurfing • kitesur-
fing • jízda za člunem na banánu • vodní lyže 
• masáže • na konci severní pláže se nachází 
nudistická pláž

Sport a zábava: denní a večerní animace • 
široká paleta vodních a  sportovních aktivit 
(za  poplatek) • možnost fakultativních vý-
letů • nedaleký aquapark

all inclusive snídaně, obědy a  ve-
čeře jsou servírované 

formou švédských stolů v  hotelové 
restauraci • místní alkoholické a nealkoho-
lické nápoje • během dne se podává lehké 
občerstvení, zmrzlina, koláčky • hotelové 
animace

SUN & FUN klub neopakovatelné chvíle 
plné odpočinku vám 

během prázdnin (červenec / srpen) zpří-
jemní animátor naší CK. Zapojte se do růz-
ných zajímavých soutěží, či her a pobavte 
se společně se svými novými kamarády. 
Denní i  večerní aktivity jedinečným 
způsobem obohatí vaši dovolenou. 

Ceník » 153

tzg

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 13 868 Kč/8 dní • od 16 943 Kč /11 dní
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Belica hotel

oficiální hodnocení: ***
webstránka: www.hotel-belitsa.com

Naše mínění: v  tiché příjemné části letoviska 
Primorsko, nedaleko písečných dun, se nachází 
hotel Belica, který jsme pro vás zařadili do letoš-
ní nabídky. Okouzlí vás svou polohou a krásným 
venkovním bazénem. Hotel je obklopen zelení, 
která vytváří příjemnou atmosféru. Při vstupu vás 
přivítá prostorná hotelová hala s recepcí a pose-
zením, kde si v lobby baru můžete vychutnat svůj 
oblíbený koktejl. Hotel je vhodný jak pro aktivní 
odpočinek, tak pro rodiny s dětmi. Nedaleko se 
nachází živé centrum plné obchodů, restaurací, 
barů i kaváren s posezením. 

Poloha: v  tišší části známého letoviska Pri-
morsko • v  blízkosti hotelu se nachází dvě 
zlaté písečné pláže • nejbližší pláž je vzdálená 
250 m

Ubytování: moderně zařízené 2-lůžkové 
pokoje s možností 1 - 2 přistýlek • klimatiza-
ce • SAT TV • lednička • vlastní příslušenství 
(koupelna se sprchou, resp. vanou, WC) • fén 
(zapůjčení na recepci) • balkon s posezením

Vybavení hotelu: velká vstupní hala s  re-
cepcí a posezením • směnárna • trezor (za po-
platek) • lobby bar • restaurace • konferenční 
místnost • wifi (za poplatek) • dětské hřiště • 
vnější hřiště • basketbalový koš • tenis (za po-
platek) • stolní tenis (zdarma) • bazén s  od-
dělenou částí pro děti • lehátka a slunečníky 
u bazénu (zdarma) • hotelová zahrada 

Stravování: formou all inclusive

Pláže: písečné pláže s pozvolným vstupem 
do moře • slunečníky a lehátka (za poplatek) • 

služby plavčíka • nabídka občerstvení na plá-
ži • možnost využití vodních sportů • wind-
surfing • šlapadla • plážový volejbal

Sport a  zábava: v  samotném areálu se 
nachází několik možností jak využít čas, na-
příklad dětské hřiště • venkovní hřiště pro 
sportovce • tenisový kurt • v centru najdete 
množství restaurací domácí i  mezinárodní 
kuchyně • bary • supermarkety

all inclusive snídaně, obědy a  ve-
čeře jsou servírované 

formou švédských stolů v hotelové restau-
raci • pozdní snídaně • lehké odpolední ob-
čerstvení - sendviče a koláčky • neomezená 
konzumace alkoholických a  nealkoholic-
kých nápojů místní produkce v lobby baru 
a restauraci • wifi (30 min. denně) • sluneč-
níky a lehátka u bazénu

Ceník » 154

tzPrimorsko od 13 868 Kč/8 dní • od 16 643 Kč /11 dní
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Queen Nelly hotel

oficiální hodnocení: ***
webstránka: www.queennelly.com

Naše mínění: i v minulé sezoně patřil mezi nej-
oblíbenější hotely letoviska Primorsko. Hotel je 
známý svými kvalitními službami, milým a přívě-
tivým personálem, stejně tak i  bohatými mož-
nostmi kulturního a  společenského vyžití, kde 
na hlavní ulici, která je pouze na  skok od hote-
lu, najdete množství obchůdků, restaurací, barů 
a kaváren. Hotel Queen Nelly ocení i rodiny s dět-
mi, které se mohou vyřádit v krásném venkovním 
bazénu s  oddělenou částí pro děti, zatímco vy 
si dopřejete relaxaci pod slunečníkem v příjem-
ném hotelovém areálu.

Poloha: hotel je situován v  klidném pro-
středí letoviska Primorsko, v  blízkosti dvou 
pláží a  samotného centra letoviska • cesta 
transferem z  letiště trvá přibližně hodinu • 
v blízkosti hotelu se nachází aquapark Aqua 
Planet

Ubytování: moderně a vkusně zařízené kli-
matizované 2-lůžkové pokoje s možností 1, 
popřípadě 2 přistýlek • vlastní příslušenství 
(koupelna se sprchou, resp. vanou a  WC) • 
fén • TV / SAT • minibar • balkon s posezením

Vybavení hotelu: okouzlující vstupní hala 
s  recepcí a  posezením • směnárna • trezor 
(za poplatek) • hlavní restaurace • venkovní 
bazén s oddělenou částí pro děti • bar s ku-
lečníkem (za poplatek) • stolní tenis (zdarma) 
• dětský koutek • dětské hřiště • wifi (zdarma) 
• fitness centrum

Stravování: formou all inclusive

Pláže: krásné písečné pláže, aktivnější 
a  klidnější • nejbližší je vzdálená 250 m od 
hotelu • lehátka a slunečníky (za poplatek) • 
různé druhy plážových sportů • windsurfing 
• vodní skútry • jízda na banánu • šlapací kola 
• plážový volejbal

Sport a  zábava: v  okolí hotelu pestrá na-
bídka nočních barů • restaurací • diskoték 
• kaváren • grill barů • v  blízkosti aquapark 
Aqua Planet

all inclusive snídaně, obědy a  ve-
čeře jsou podávány 

v hlavní restauraci formou bohatého a roz-
manitého bufetu • pozdní snídaně • lehké 
občerstvení v  odpoledních hodinách - 
pizza, toasty, sendviče, koláčky, ovoce •  
konzumace alkoholických a  nealkoholic-
kých nápojů místní produkce 

Ceník » 154
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Plovdiv hotel

oficiální hodnocení: ***
webstránka: www.tiptravel.cz

Naše mínění: seznamte se s naší letošní novinkou 
- útulným rodinně vedeným hotelem Plovdiv, kte-
rý je oblíbený zejména mezi českými a slovenský-
mi turisty. Nachází se v těsné blízkosti nádherné 
písečné pláže letoviska Primorsko, která potěší 
nadšence vln a vyznavače vodních sportů, stejně 
i rodiny s dětmi. Hotel Plovdiv je ideální pro trá-
vení klidných chvil mimo rušného centra. Uchvátí 
vás svou jedinečnou polohou s nádherným vý-
hledem na moře. Najdete zde velmi vkusně zaří-
zené pokoje, chutnou stravu a přátelský hotelový 
personál ochotný vyjít svým klientům vždy vstříc.

Poloha: hotel leží u rozlehlé písečné pláže, ke 
které vedou schůdky nacházející se přímo u 
hotelu • do centra Primorska se dostanete po 
krátké procházce malebnými uličkami tohoto 
oblíbeného letoviska, kde najdete množství 
nákupních a zábavních možností • obchody 
• restaurace • kavárny • bary • trhy • meziná-
rodní letiště Burgas je vzdálené přibližně 40 
minut jízdy

Ubytování: velmi vkusně a útulně zařízené 
2-lůžkové pokoje s možností přistýlky • kli-
matizace • TV-SAT • lednička • výtah • vlastní 
příslušenství (koupelna se sprchou a WC) • 
balkon s posezením • rychlovarná konvice

Vybavení hotelu: vstupní hala s recepcí • 
směnárna • trezor (za poplatek) • restaurace 
s venkovním posezením nabízí bulharskou a 
středomořskou kuchyni • bazén s oddělenou 
částí pro děti s lehátky a slunečníky (zdar-
ma) • žehlicí prkno na patře • dětský koutek • 
dětské hry • společenské hry • šipky • piano • 

možnost využití prádelny (za poplatek) • wifi 
připojení (zdarma) • parkování pro klienty v 
blízkosti hotelu (za poplatek)

Stravování: snídaně podávané formou bo-
hatých švédských stolů

Pláže: pěkné udržované pláže s pozvolným 
vstupem do moře • možnost aktivního vyži-
tí • lehátka a slunečníky (za poplatek)

Sport a zábava: nabídka vodních sportů a 
sportovních aktivit za poplatek - loďky, šla-
padla, windsurfing, plážový volejbal, vodní 
skútry, parasailing, jízda za člunem na ba-
nánu, motorové čluny • možnost stravování 
v okolních restauracích a barech, kde naj-
dete širokou nabídku místní i mezinárodní 
kuchyně • aquapark Aqua Planet v blízkosti 
hotelu

Ceník » 152

tzgPrimorsko od 11 693 Kč/8 dní • od 13 868 Kč /11 dní
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Penelope hotel

oficiální hodnocení: ***
webstránka: www.penelope-hotel.com

Naše mínění: s velkým nadšením vám předsta-
vujeme letošní novinku - 3* hotel Penelope, kte-
rý je situovaný v nově vybudované severní části 
Primorska. Rodinná atmosféra, přátelský a vždy 
usměvavý personál, komfortní ubytování i blízká 
dostupnost pláže vám ihned navodí tu správnou 
dovolenkovou atmosféru. Pokud hledáte útulný, 
rodinně vedený hotel s kvalitními službami, tak 
jste na tom správném místě. Na místě, které vás 
nejen okouzlí, ale také obohatí o nezapomenu-
telné vzpomínky na Bulharsko. Hotel je situován 
v severní části Primorska, jen na skok od centra.

Poloha: hotel se nachází v klidné části ob-
líbeného letoviska Primorsko • po 100 m 
chůze najdete zlatavou pláž a písečné duny 
• centrum je vzdáleno 5 minut chůze, kde 
můžete najít pestrý výběr restaurací, kavá-
ren, grill barů, cukráren, nočních klubů, ale i 
nesčetné možnosti nákupů

Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možnos-
tí 1 přistýlky • klimatizace • TV-SAT • vlastní 
příslušenství (koupelna se sprchou, resp. va-
nou, WC) • wifi připojení (zdarma) • minibar 
• balkon s posezením, většina pokojů nabízí 
výhled na moře

Vybavení hotelu: recepce s nepřetržitým 
provozem • hotelová restaurace • hotelový 
bar • terasa s posezením • venkovní bazén • 
slunečníky a lehátka u bazénu (zdarma) • na 
recepci je možnost zapůjčení varné konvice 
a žehličky • wifi připojení • v blízkosti hotelu 
je hlídané placené parkoviště

Stravování: snídaně formou švédských 
stolů

Pláže: zlatavé písečné pláže nabízejí nespo-
čet vodních i sportovních atrakcí, s možnos-
tí pronájmu lehátek a slunečníků (za popla-
tek) • služby plavčíka • možnost občerstvení 
v plážových bufetech

Sport a  zábava: okolní pláže nabízejí ši-
roký výběr aktivit, jako například plážový 
volejbal, vodní skútry, windsurfing, vodní 
lyže, šlapadla • v nedalekém centru vás zase 
uchvátí kouzlo tohoto kouzelného letovis-
ka, které můžete objevovat procházkami 
v uličkách s příjemnou atmosférou, kde se 
nachází množství restaurací, kaváren, den-
ních i nočních barů • aquapark Aqua Planet 
• kolotoče

Ceník » 152
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San Marino

BolognaParma

Benátky
VeronaMiláno

Trieste

Rimini

Torre Pedrera
Bellaria / Igea Marina

Cesenatico

CattolicaRiccione

Od Cesenatica na severu až po Pesaro 
na jihu se táhne pás přitažlivých pláži 
a atraktivních míst v objetí Jaderské-
ho moře. Naše střediska se nacházejí 
v regionech Emilia Romagna a Mar-
che a omývají je vody oblíbeného 
Jaderského moře se zlatavými píseč-
nými plážemi. Při cestě do těchto lo-
kalit přecházíme i přes Benátky, které 
se chlubí dlouhou a slavnou historií 
- vždyť Benátky byly mnohé staletí 
bohatým a samostatným státem se 

zvučným jménem po celém světě.
Náš cíl cesty, oblast Emilia Romagna 
a Marche, leží ve střední Itálii. Kraje 
jsou bohaté na kulturu a zajímavá 
města. Vzpomeňme například sta-
robylou Bolognu, přes kterou bude-
te procházet po cestě. Určitě se tu 
zastavte a navštivte staré město s 
nejstarší univerzitou na světě nebo 
ochutnejte pravé boloňské ragú 
tagliatelle. Zajímavá je i Ancona, 
která je hlavním městem Marche. 
Je to jeden z největších přístavů na 
Jaderském pobřeží. Je sídlem uni-
verzity, biskupství i několika muzeí a 
galerií. Město Pesaro, také v Marche, 
bylo pojmenováno jako „cyklistické 
město“, díky velké propagaci cyk-
lostezek. A nakonec vám dáme jeden 
tajný tip - famózní italská restaurace 
La Sangiovese v Santarcangelo di Ro-
magna.

Co potřebujete od vydařené dovolené? 
Dobrý hotel za výjimečnou cenu?    
Ideálně nedaleko písečné pláže s 
pozvolným vstupem do moře a dobrým 
vybavením? A když vás omrzí pobyt u 
moře, aby byly zajímavá místa nablízku 
- zábavné parky, nákupní centra ... nebo 
velká dávka historie či neodmyslitelné 
krásy Itálie? Přidejte dobré jídlo, all 
inclusive služby a dovolenou snů vám 
právě nabízíme!

Průměrné teploty 
 V. VI. VII. VIII. IX.
Vzduch 24° 27° 30° 30° 27°
Moře 20° 25° 27° 27° 25° 

Rozloha 301 336 km2 Populace 60 626 442
Hlavní město Řím Měna euro

Pesaro
Pesaro je známé jako město kol, díky velké 
síti cyklistických stezek. Nachází se v oblasti 
Marche. Toto Římany založené město vždy 
patřilo mezi nejvýznamnější v kraji. Z dob 
dávno minulých se zachovaly antické palá-
ce, zda pozůstatky hradeb. Navzdory bohaté 
historii Pesaro patří mezi moderní turistická 
střediska, kde najdete vše, co k pravé do-
volené v tomto kousku světa patří. Dlouhé 
písečné pláže, nekonečné promenády, rušné 
uličky či restaurace.

Cesenatico, Bellaria-Igea Marina, 
Torre Pedrera, Rimini, Cattolica 
Tato střediska jsou často uváděny jako jed-
nalokalita, nakolik se lety téměř srostli do 
jednoho celku. Avšak přesto si každé z nich 
zachovává svůj jedinečný charakter. Letovis-
ko Bellaria je propojeno se střediskem Igea 
Marina a nabízí komornější dovolenou. Má 
malé centrum s pěší zónou, které se zejmé-
na v podvečerních hodinách mění na pro-
menádu plnou dovolenkových návštěvníků. 
Rimini se zase pyšní extra širokými plážemi a 

bohatou historií - vždyť jde o oficiálně prv-
ní dovolenkové letovisko v rámci celé Itá-
lie! Turistické Rimini s jeho 15 km písčitých 
pláží začínají částí Cesenatico, Bellaria, Torre 
Pedrera, Viserbella, samotné Rimini, Riccio-
ne a končí nejjižnější Cattolica. Cattolica 
kromě pláží nabízí i příležitosti na sportovní 
vyžití pro milovníky windsurfingu, plachtění, 
golfu, tenisu nebo cyklistiky. Torre Pedrera 
byla původně malá rybářská vesnička, ale 
pohltilo ji nedaleké Rimini a stalo se z ní vy-
hledávané turistické středisko. Viserbella leží 
severně od centra Rimini mezi Torre Pedrera 
a Viserba. Najdete zde turisty vyhledávanou 
atrakci Italia in Miniatura. Riccione se nazývá 
i „Zelená perla Jadranu“ a je městem módy. 
jeho hlavní třída, Via Ceccarini, je výstavní 
skříní celé riviéry. Písečné pláže uvedených 
letovisek mají mírný vstup do moře, vhodný 
pro děti, hodně všelijakých barevných pro-
lézaček a skluzavek na dovádění a mnohé 
dobře vybavené sportovní zóny. Hovoříme 
také o lokalitě s největší koncentrací tema-
tických parků v Evropě: fiabilandia.net, mi-
rabilandia.it, aquafan.it, oltremare.org, italia-
inminiatura.com, atlanticacesenatico.com, 
acquariodicattolica.it

 

Tipy na výlety
Na předměstí Viserba di Rimini se nachází 
park miniatur (Italia in Miniatura), kde naj-
dete více 200 italských unikátností ve zmen-
šené podobě . Nejhistoričtější památkou je 
Augustův oblouk, který se vyjímá v centru 
Rimini a jeho vznik se datuje z 1. století před 
Kristem. V centru najdete také historickou 
katedrálu či most Tiberio, který je nejlépe 
navštívit při západu slunce. Asi půl hodinu 
od Rimini se nachází jeden z nejmenších stá-
tů v Evropě San Marino. Jeho největší atrakcí 
je pevnost z 13. století, která byla vybudová-
na na vysoké skále. Z jejího vrcholu je uni-
kátní výhled na Apeniny a italské pobřeží. Ve 
městě najdete i poměrně nedávno postave-
nou baziliku v římském stylu, mezi lety 1884-
1894, palác a muzeum voskových figurín, 
které se však nezaměřuje na celebrity, ale na 
významné osobnosti z oblasti vědy, politiky 
a kultury. Na výlet se také můžete vybrat do 
oblíbeného „Studentského města“ Bologna, 
který autem trvá cca 2 hodiny, ale vlakem asi 
o polovinu méně. V Bologni se můžete projít 
historickým centrem s jedinečnou atmosfé-
rou. Můžete vidět středověký kostel, vyhlíd-
kovou věž a oblíbené náměstí s fontánou.

Pesaro
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Poloha: středisko Bellaria • 70 m od moře 
• 150 m hotelová pláž • 500  m od  centra 
střediska • 16 km centrum Rimini

Ubytování: 2-lůžkové pokoje s  možností 
přistýlky pro 1 - 2 osoby • klimatizace • tre-
zor • SAT TV • telefon • vlastní hygienické 
zařízení (koupelna se sprchovým koutem, 
WC) • fén • balkon nebo terasa

Vybavení hotelu: recepce • TV místnost 
• výtahy • restaurace • terasa s  poseze-
ním • bazén s  lehátky • bar • wifi (zdar-
ma) • internetový koutek (za  poplatek) • 
kuchyňka pro miminka (mikrovlnka, ohří-
vač na láhve, lednička) • 200 m parkoviště 
(zdarma)

Stravování: formou all inclusive light

Pláže: písečná pláž s pozvolným vstupem 
do moře vhodná především pro děti a 
neplavce

Sport a zábava: půjčovna kol v hotelu (zdar-
ma) • hotelové animace

all inclusive light snídaně formou bu-
fetu • obědy a  ve-

čeře formou bufetu s show cooking • bě-
hem večeře i  chutná pizza • během oběda 
a večeře vybrané nápoje (voda, bílé nebo 
červené víno, nealkoholické nápoje), 
zmrzlina • all inclusive bar od  10:00 
do  24:00 hod (káva, čaj, voda, nealkoho-
lické nápoje) • plážový servis v ceně (2 
lehátka a 1 slunečník na pokoj) 

bonus obdržíte dárkovou 
plážovou tašku a 

dvě láhve na pokoj, do kterých je možné 
čepovat si nealkoholické nápoje a vzít si 
je s sebou (například na pláž) • zapůjčení 
dvou plážových osušek na pokoj zdarma

Ceník » 158

Club Hotel Angelini hotel  

oficiální hodnocení: ***
webstránka: www.hotelangelini.it

Naše mínění: koncept klubového hotelu, jakým 
je Club Hotel Angelini je v  oblasti Rimini abso-
lutní raritou. Způsob, jakým vede majitel tento 
hotel, se odráží na jeho výborných recenzích. Při 
příjezdu obdržíte dárkový set zahrnující plážo-
vou tašku a láhev na čepování nápojů, do které si 
pohodlně načepujete a vezmete s sebou nápoje 
zahrnuté v all inclusive konceptu. Jídlo je k dispo-
zici formou bohatých bufetových stolů a zažijete 
tu i efektivní show cooking. Během dne i ve ve-
černích hodinách se zabavíte u programu orga-
nizovaného profesionálním animačním týmem. 

tugBellaria od 11 992  Kč/8 dní
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Poloha: středisko Torre Perdrera • 15 m od 
pláže • 7 km centrum Rimini • 18 km aquapark 
Atlantica Cesenatico • 3 km Italia in Miniatura 

Ubytování: 2-lůžkové pokoje s možností 
1 nebo 2 přistýlek • klimatizace • trezor • TV 
•vlastní hygienické zařízení (koupelna se spr-
chovým koutem, WC) • fén na vlasy • balkon 
nebo terasa

Vybavení hotelu: vstupní hala s recepcí a 
posezením • výtah • bar • restaurace s výhle-
dem na moře • wifi (zdarma) • vířivka a hote-
lové kola (zdarma) • parkování u hotelu (zdar-
ma, k dispozici podle obsazenosti)

Stravování: formou all inclusive light 

Pláže: pouze 15 m od hotelu se nachází nej-
krásnější písečná pláž „Bélaburdéla“ s pozvol-
ným vstupem do moře • plážový volejbal

Sport a  zábava: na pláži mini bazén s 
mořskou solí (za poplatek) • moderní patrový 
bar • plážový volejbal a fotbal • wifi

all inclusive light snídaně formou bu-
fetu • obědy a večeře 

formou bohatého bufetu • během oběda a 
večeře neomezeně nápoje: voda, červené a 
bílé víno, kola, oranžáda • all inclusive bar v 
čase 10:00 - 22:00 hod. nabízí neomezeně: 
vodu, různé nealkoholické nápoje (džusy, 
kolu, oranžády, citronádu, kávu, černý čaj, 
kapučíno) • možnost bezlepkové stravy 
(nahlášení předem) • plážový servis v ceně 
(2 lehátka a 1 slunečník na pokoj)

 bonus jako bonus obdržíte  
od hotela dárkovou 

plážovou tašku, jako i zapůjčení 1 plážové 
osušky na dospělého, nebo využití vířivky 
a zapůjčení hotelových kol zdarma.

Ceník » 157

TYC hotel

oficiální hodnocení: ***
webstránka: www. tyc-hotel.it

Naše mínění: nejlepší volba vaší letošní dovole-
né, kde si užijete pohodlí i zábavu, je hotel TYC. 
Naše novinka, která leží přímo u pláže a plážové 
promenádě, patří k vyhledávaným hotelům na 
jadranském pobřeží. Kromě kvalitních služeb a 
bohaté bufetové stravy hotel nabízí i další mož-
nosti, jak si zpříjemnit chvíle se svými nejbližšími. 
Na krásné pláži najdete nabídku různých aktivit 
pro děti i dospělé a skvělý beach bar. V hotelu si 
můžete půjčit kola, či využít vířivku a v okolí naj-
dete široké spektrum zábavy nebo nákupních a 
poznávacích možností.

tug Torre Pedrera
HOTEL TYC

od 9 992 Kč/8 dní



66 ITÁLIE
n

Poloha: hotel se nachází v oblíbeném 
středisku Cesenatico • pouhých 150 m od 
rozlehlé písečné pláže a promenády, která 
nabízí zábavné a sportovní atrakce

Ubytování: útulně zařízené 2-lůžkové po-
koje s možností 1 nebo 2 přistýlek • klima-
tizace • TV • trezor • fén na vlasy • vlastní 
hygienické zařízení (koupelna se sprchou 
nebo vanou, WC) • balkon nebo terasa • 
wifi (zdarma)

Vybavení hotelu: vstupní hala s recepcí a 
posezením • výtah • restaurace • lobby bar 
• wifi (zdarma) • parkování (zdarma, v závis-
losti na kapacitě)

Stravování: formou all inclusive

Pláže: rozlehlá písečná pláž s pozvolným 
vstupem do moře 

Sport a  zábava: pouze 400 m od ho-
telu se nachází obrovský vodní park At-
lantica,www.atlanticacesenatico.com•                        
hotel nabízí půjčovnu kol (zdarma)

Jen pro naše zákazníky nabízíme zvýhod-
něný 5-denní vstup do úžasného akvapar-
ku Atlantica od pondělí do pátku

all inclusive snídaně formou bufe-
tu • obědy a večeře for-

mou bufetu • neomezené nápoje během 
jídel: voda, bílé a červené víno, pivo, neal-
koholické nápoje • all inclusive bar otevře-
ný v čase 10:00 - 22:00 hod. nabízí neome-
zeně: vodu, bílé nebo červené víno, pivo, 
nealkoholické nápoje, džusy, kávu s mlé-
kem • národní likér • plážový servis (2 le-
hátka a 1 slunečník na pokoj) 

Le Vele hotel  

oficiální hodnocení: ***
webstránka: www.levelecesenatico.it

Naše mínění: další naše novinka, hotel s příjem-
nou atmosférou - Le Vele, leží v blízkosti písečné 
pláže a promenády. Nachází se ve známém leto-
visku Cesenatico, jehož atrakce a zdejší atmosfé-
ra okouzlí každého návštěvníka. Nedaleko ho-
telu leží jeden z nejnavštěvovanějších vodních 
parků Atlantica, kde najdete špičkové tobogany 
a bazény, a kde si užijete spoustu zábavy při ani-
mačních programech. Přijďte strávit den plný 
neopakovatelných zážitků se svými nejbližšími. 
Také v okolí najdete muzeum, galerii, či přírod-
ní park. Hotel nabízí pěkné ubytování, chutnou 
kuchyni a atmosféru rodinného prostředí.

Cesenatico
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vodný park Atlantica  ve vodním par-
ku Atlantica naj-

dete 6 fantastických bazénů a více než        
1 000 metrů bláznivých tobogánů! tři to-
bogany Anaconda začínají z věže vysoké 
15 metrů a pohybují se ve vířivé a vzrušu-
jící jízdě více než 400 metrů. Adrenalin 
zažijete na tobogánu Kamikaze, jehož kle-
sání se sklonem 60% vám rozpumpuje 
krev v žilách. Tobogan Morbida je o něco 
pomalejší, ale zato vzrušující jízda. Dětská 
vlna je ideální atrakcí pro vaše malé děti, 
které se mohou bezpečně zabavit v tomto 
krásném bazénu, také si mohou vychut-
nat několik mini skluzavek a stříkajících 
fontán. Vlnový bazén nabízí tři různé po-
hyby umělých vln. Uprostřed bazénu se 
objeví atol, kde se konají každodenní 
představení a aktivity. Líná řeka je ideální 

pro ty, kteří si chtějí mezi atrakcemi odpo-
činout a načerpat nové síly na další zážit-
ky. Na líné řece se plavíte člunem, který 
vás provede více než 1 kilometr dlouhou 
nezapomenutelnou krajinou. Atlantica 
nabízí i možnost pořádání dětských či ro-
dinných oslav. Mimo jiné si můžete za-
sportovat a rozhýbat své tělo v aquagyme 
nebo se zúčastnit veselých představení, 
které vás určitě pobaví. Neodolatelný 
vodní park je vhodný pro všechny věkové 
kategorie. Udělejte radost svým dětem a 
přijďte se pobavit do nejlepšího vodního 
parku Atlantica

www.atlanticacesenatico.com

Ceník » 157

tug

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 10 152 Kč/8 dní
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ITÁLIE Igea Marina
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tug 

Rimini

Splendor hotel  

oficiální hodnocení: ***
webstránka: www.splendorhotelrimini.it

Naše mínění: hotel Splendor je pečlivě vedený tříhvězdič-
kový hotel, kde si na příjemné terase můžete vychutnat pra-
vou italskou kávu a později se projít do samotného centra 
Rimini. Hotel nabízí ubytování až pro dvě děti zdarma.

Mirella hotel

oficiální hodnocení: **
webstránka: www.hotelmirella.net

Naše mínění: útulný rodinný hotýlek Mirella najdete 
přímo v centru klidného letoviska Igea Marina, a to po-
uze na skok od krásné písečné pláže. Výborné služby 
all inclusive za neuvěřitelnou cenu! A k tomu ještě dítě 
zdarma. Naše CK nabízí jen zrekonstruované pokoje. 

Poloha: hotel se nachází ve středisku Ri-
mini,pouhých 100m od písečné pláže • 21 
km od San Marina 

Ubytování: příjemně zařízené 2-lůžkové 
pokoje s možností 1 nebo 2 přistýlek • 
klimatizace • TV • fén • vlastní hygienické 
zařízení (koupelna se sprchovým koutem, 
WC) • balkon nebo terasa 

Vybavení hotelu: vstupní hala s recepcí 
• výtah • místnost na odkládání kufrů • bar 
• restaurace • klimatizace • wifi ve společ-
ných prostorách (zdarma) • parkování (za 
poplatek, počet míst omezen)

Stravování: formou all inclusive

Pláže: na atrakce bohatá písečná pláž, 
vhodná i pro malé děti a neplavce • na 
pláži se nachází množství vodních sportů, 
plážových her pro děti i dospělé

Sport a zábava:  okolí hotelu patří k nej-
vyhledávanějším prázdninovým místům 
• protože se hotel nachází téměř v srdci 
samotného střediska Rimini, najdete zde 
vodní sporty na pláži, rušné uličky plné 
barů, restaurací i klidná místa na relax 

 all inclusive snídaně formou 
bufetu • obědy a 

večeře (polévka, servírované 2-chodo-
vé menu, zeleninový bufet, dezert nebo 
ovoce) • během jídel neomezeně: voda, 
nealkoholické nápoje, červené nebo 
bílé víno • v hotelovém baru v době od 
10:00-22:00 hod. Neomezeně: voda, 
místní bílé a červené víno, pivo, nealko-
holické nápoje, vodka, káva s mlékem • 
plážový servis v ceně (2 lehátka a 1 
slunečník na pokoj)

Ceník » 156

Poloha: hotel se nachází pouhých 120 
m od atraktivní písečné pláže, plné za-
jímavých atrakcí • nádherné San Marino 
vzdálené jen 33 km

Ubytování: zrekonstruované 2-lůžkové 
pokoje s možností 1 nebo 2 přistýlek • 
klimatizace • trezor • TV • vlastní hygie-
nické zařízení (koupelna se sprchou, WC) 
• fén na vlasy • balkon nebo terasa • wifi 
(zdarma)

Vybavení hotelu: vstupní hala s recepcí 
a posezením • výtah • klimatizace ve spo-
lečných prostorách • wifi ve společných 
prostorách (zdarma) • restaurace • bar • 
parkování (zdarma, v závislosti na volné 
kapacitě)

Stravování: formou all inclusive

Pláže: široká písečná pláž nabízející 
sportovní vyžití a  aktivity pro rodiny s 
dětmi

Sport a  zábava: bohaté možnosti zá-
bavných aktivit v letovisku a na pláži, 
pěkná promenáda • 30 km zábavní park 
Mirabilandia, 33 km ministát San Marino 
• výlet do starého města Rimini 

all inclusive snídaně formou 
bufetu • obědy a 

večeře servírované (možnost výběru 
ze 2 druhů hlavních jídel) • bufetový 
výběr: polévka, saláty, dezerty • bě-
hem jídel neomezeně: voda, bílé a čer-
vené víno, pivo, nealkoholické nápoje • 
vybrané alkoholické a nealkoholické 
nápoje v době od 10:00 - 21:00 hod. v 
hotelovém baru neomezeně: voda, 
bílé a červené víno, pivo, nealkoholic-
ké nápoje, džusy, káva s mlékem, ná-
rodní likér • plážový servis v ceně (2 
lehátka a 1 slunečník na pokoj)

Ceník » 156

od 9 112 Kč/8 dní

od 8 472 Kč/8 dní 
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Poloha: hotel se nachází ve středisku Riccio-
ne • 100 m od pláže • 30 min od San Marina

Ubytování: 2-lůžkové pokoje s možností 1 
nebo 2 přistýlek • trezor • TV • klimatizace • 
vlastní hygienické zařízení (koupelna se spr-
chovým koutem, WC) • wifi (zdarma) • balkon 
nebo terasa • mini lednička na pokoji (za po-
platek)

Vybavení hotelu:  vstupní hala s recepcí 
nebo posezením • výtah • restaurace • bar • 
dětský koutek • parkování v blízkosti hotelu 
(za poplatek, rezervace předem) • mini led-
nička (za poplatek, na vyžádání) • plážový 
servis v ceně (2 lehátka a 1 slunečník na 
pokoj)

Stravování: formou plné penze s nápoji • 
snídaně formou bufetu • obědy a večeře ser-
vírované 2-chodové menu, zeleninový bufet, 
dezert nebo ovoce • servírované nealkoho-
lické nápoje během jídel, bílé a červené víno 

Pláže: zlatavá písečná pláž nabízí širokou 
škálu aktivit pro děti i dospělé, je vhodná pro 
malé děti i neplavce 

Sport a  zábava: na hotelové pláži Bagno 
Nettuno najdete: pingpong, kulečník, plá-
žový volejbal, petang a navíc máte zajištěny 
2 volné vstupy do bazénu na pláži • v okolí 
najdete zábavné parky i aquaparky

Beach Village při zakoupení poby-
tu v hotelu Christian, 

nabízíme neomezený vstup do aquaparku 
Beach Village, kde najdete tobogany,sklu-
zavky, bazény, můžete si zacvičit aquagym, 
zatancovat skupinové tance, příjemně re-
laxovat a vaše děti se mohou pobavit v mi-
niklubu nebo ve školce. V areálu také naj-
dete zařízení rychlého občerstvení.

www.beachvillagericcione.it

Ceník » 157

Christian hotel

oficiální hodnocení: ***
webstránka: www.hotelchristian.com

Naše mínění: hotel Christian leží v klidné části 
známého střediska Riccione, jen pár kroků od 
široké pláže nabízející množství aktivit. Stře-
disko Riccione je bohaté na zábavné a vodní 
parky, například Beach Village,Aquafan, Oltre-
mare. Velkým bonusem pro naše klienty je, 
že během pobytu v hotelu mají neomezený 
vstup do Beach Village zdarma,což jistě ocení 
vaše ratolesti. Hotel nabízí ubytování v příjem-
ně zařízených pokojích, většinou s výhledem 
na moře. Hotel doporučujeme pro všechny 
věkové kategorie.

tug Riccioneod 9 992 Kč/8 dní
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Poloha: přímo u krásné písečné pláže v ma-
lebném městě Pesaro • skvělá poloha - jen 
10 min. pěšky do historického centra 

Ubytování: 2-lůžkové pokoje s možností 1 
nebo 2 přistýlek • klimatizace • TV • fén na 
vlasy • vlastní hygienické zařízení (koupelna 
se sprchovým koutem, WC) • balkon nebo 
terasa

Vybavení hotelu: vstupní hala s recepcí a 
posezením • výtah • klimatizace ve společ-
ných prostorách • restaurace s výhledem na 
moře • bar • parkování (za poplatek v závis-
losti na kapacitě) • wifi ve společných pros-
torách (zdarma)

Stravování: formou all inclusive

Pláže: krásná písečná pláž s pozvolným 
vstupem do moře, vhodná pro malé děti a 
neplavce • hřiště pro plážový volejbal

Sport a zábava: středisko Pesaro je známo 
množstvím cyklostezek a turistických tras, 
překrásnou historickou částí a pevností • 
kromě sportu můžete navštívit opevněné 
středověké město Urbino, hrad Gradara 
nebo se vydat na vinnou cestu • v centru 
města najdete Rossiniho dům • město je 
během léta velmi živé a pořádá různé slav-
nosti a festivaly

all inclusive snídaně formou bu-
fetu • obědy a večeře 

servírované (možnost výběru ze 2 druhů 
jídel) • bufetový výběr: polévka, saláty, 
dezerty • během jídel: voda, ¼l bílého 
nebo červeného vína nebo sklenici piva • 
v čase 10:00 - 22:00 hod. v hotelovém 
baru neomezeně: voda, bílé a červené 
víno, pivo, džusy, čaj, káva s mlékem, cap-
puccino • plážový servis v ceně (2 lehát-
ka a 1 slunečník na pokoj)

Ceník » 156

President‘s hotel

oficiální hodnocení: ***
webstránka: www.hotelpresidentspesaro.com-italia.com

Naše mínění: hotel President‘s se nachází na 
pěší promenádě přímo u pláže v malebném-
historickém městě Pesaro, jen 10 minut chůze 
od samotného centra. Písečné pláže se táhnou 
podél celého města a sahají až do vedlejších 
městeček. Z hotelu můžete podnikat výlety na 
kolech a poznávat tak krásy zdejšího regionu, 
protože středisko je bohaté na četné cyklostez-
ky. Hotel President‘s nabízí příjemně zařízené 
pokoje, restauraci s výhledem na moře. Na pláži 
máte možnost využít vodní sporty, ale hlavně 
pohodu při nasávání slunečních paprsků. 

tugPesaro od 9 432 Kč/8 dní
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Poloha: hotel se nachází ve městě Pesaro,-
přímo na pláži • jen 15 min chůze do centra 

Ubytování: velmi pěkně zařízené 2-lůžko-
vé pokoje s možností 1 nebo 2 přistýlek • 
klimatizace • minibar • trezor • TV • fén na 
vlasy • vlastní hygienické zařízení (koupelna 
se sprchou nebo vanou, WC) • balkon nebo 
terasa • wifi (zdarma)

Vybavení hotelu: při vstupu do hotelu vás 
přivítá vstupní hala s recepcí a posezením 
• výtah • klimatizace ve společných prosto-
rách • restaurace • bar • bazén s lehátky a 
slunečníky • wifi ve společných prostorách 
(zdarma) • parkování u hotelu (za poplatek) 
• půjčovna kol (zdarma) • mini klub • teen 
klub • animace • hotelová zahrada

Stravování: formou all inclusive light

Pláže: zlatavá písečná pláž oceněna Mod-
rou vlajkou za čistotu moře, je vhodná pro 
malé děti a neplavce 

Sport a zábava: středisko Pesaro je známo 
množstvím cyklostezek a turistických tras, 
překrásnou historickou částí a pevností •

 all inclusive  light snídaně formou bu-
fetu • obědy a večeře 

servírované (možnost výběru masitého /
rybího / vegetariánského menu) •bufeto-
vý výběr: saláty, dezerty, ovoce • během 
jídel neomezeně: voda, bílé a červené 
víno nebo pivo, nealkoholické nápoje • v 
hotelovém baru od 07:00-22:00 hod. neo-
mezeně: voda, nealkoholické nápoje • 
plážový servis v ceně (2 lehátka 1 slu-
nečník na pokoj)

Ceník » 158

Nautilus hotel  

oficiální hodnocení: ****
webstránka: www.hotelnautiluspesaro.it

Naše mínění: kvalitní hotel s vynikajícími služ-
bami přímo u písečné pláže a plážové prome-
nády. Výhodou hotelu je kromě krásného mo-
derního bazénu i poloha. Město Pesaro patří k 
nejkrásnějším na jadranském pobřeží, a tak se tu 
nudit rozhodně nebudete. Doporučujeme vám 
večerní procházky v starém historickém centru 
nebo návštěvu ranních trhů. Nezapomenutel-
ným zážitkem je výlet do starobylého města 
Urbino (jen 37 km), které je součástí světového 
dědictví UNESCO. Pohodlí, komfort a skvělé all 
inclusive - to je hotel Nautilus!

tu Pesarood 16 712 Kč/8 dní
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Olbia

Marina di Sorso

Alghero
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Cala GonomeOrosei

Při návštěvě tohoto překrásného ostro-
va stačí jen nějakou dobu vnímat jeho 
magickou sílu a  sami pochopíte, že se 
v  mnohém vůbec nepodobá zbytku 
Itálie. Nenajdete zde monumentálnost 
Říma, nepřístupnou noblesu Toskán-
ska, temperament pikantní Kalábrie ani 
perfekcionismus průmyslového severu. 
Pobyt by zde měl být předepisován jako 
recept každému, komu vypověděly ba-
terky a je unavený civilizačním ruchem. 
První, s čím se setkáte, je nepopsatelný 
klid a typická vůně ostrova. Sardinie se 
někdy nazývá také ostrovem pěti barev. 
Růžová symbolizuje plameňáky a divo-
ké růže, zelená zase lesy, žlutá slunce, 
modrá moře a  oblohu a  poslední bar-
vou je stříbrná, symbolizující historické 
město Nora. O  Sardinii se mluví také 
jako o  Karibiku Středomoří. Sardiňané 
si krásu pláží úzkostlivě střeží pro své 
budoucí generace. Tento zapomenutý 
ráj na  zemi objevili turisté jen před sto 
lety a dnes zde tráví dovolenou hvězdný 
Hollywood. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na  smaragdovém pobřeží na  severo-
východní straně ostrova známém jako 
Costa Smeralda má sídla italská sme-
tánka i hvězdy showbyznysu. Neváhejte 
navštívit tento fantastický ostrov Sardi-
nii a splňte si svůj sen trávit dovolenou 
na nejkrásnějších plážích Evropy.

Sardinie - „ zapomenutý ráj Středomoří „ 
i takový přívlastek má tento kouzelný ostrov 
s překrásným azurovým mořem, panenskou 

přírodou, nádhernými písečnými plážemi 
a vzrušujícím členitým pobřežím. Pláže Sardinie 

patří k nejkrásnějším v Evropě a jsou často 
zcela nedotčené, obklopené horami a mnohdy 

přístupné pouze od moře. Bílé vesničky 
postavené na těch nejneuvěřitelnějších místech 
strmých svahů připomínají ptačí hnízda. Jednou 
z místních rarit jsou stáda divokých koní, žijících 

volně v přírodě.

Olbia
Město ležící přímo na Smaragdovém pobřeží je 
považováno za centrum obchodu a zábavy. Atrak-
tivní kamenné uličky s butiky, obchůdky a kavárna-
mi, odkud se šíří vůně kávy a originálních italských 
sladkostí, tzv. „dolce“, čekají na Vás přímo v centru, 
na náměstí Corso Umberto. Každý týden se zde 
konají tradiční místní trhy, kdy obchodníci nabízejí 
domácí sladkosti (chutné sýry, sardinské víno či tra-
diční medové koláčky), ručně malovanou keramiku 
vyráběnou přímo v Olbii, různé drobnosti či origi-
nální sardinské suvenýry. Staré centrum Olbie vás 
vtáhne do života domácích a budete se cítit jako 
skuteční Sardové. 

Marina di Sorso
Křišťálově průzračná voda ve spojení se sněhobílými 
plážemi s jemným pískem jako v Karibiku, s výhledem 
na borovicové lesy v kombinaci s rostoucími palmami 
po pobřeží, dělají z tého oblasti turisty velmi vyhledá-
vané místo. Doporučujeme si pronajmout loďku ,,pa-
tino“, na které můžete prozkoumat celé pobřeží. Své 
místo si zde také najdou vyznavači surfingu, wind-
surfingu, ale i potápěči. Pokud toužíte alespoň trochu 
poznat historii Sardínie, doporučujeme navštívit ne-
daleké město Sassari. Za návštěvu určitě stojí katedrá-
la San Nicola di Bari a nebo půvabný starobabylonský 
chrám Monte d’Accoldi z časů Mezopotánie. 

Costa Smeralda
Smaragdové pobřeží, či pobřeží drahokamů, je 
10 km dlouhý pobřežní pás, rozkládající se severně 
od  Olbie mezi zálivy Golfo di Arzachena a  Golfo 
di Cugnana. Pobřeží je plné skvostných letovi-
sek s množstvím luxusních přístavů s nejdražšími 
jachtami světa. Nejatraktivnější jsou přístavy Porto 
Cervo a Porto Rotondo. V nich hledají odpočinek 
a  uvolnění zejména ti, kteří mají „molti soldi“, čili 
hodně peněz. Politici, podnikatelé, herci, zpěváci, 
jedním slovem italské celebrity. Potkat zde můžete 
např. Madonnu, Al Pacina, manžele Beckhamovi 
nebo politika Silvia Berlusconiho. Toto nejluxusněj-
ší místo na  ostrově Sardinie je známé i  skvělými 
podmínkami na potápění a šnorchlování. 

Alghero
Příjemný přístav na západním pobřeží ostrova, přezdí-
vaný také Malá Barcelona, je plný historických pamá-
tek a malebných uliček. Centrum, obklopené mohut-
nými medově zbarvenými mořskými hradbami, tvoří 
úzká spleť dlážděných uliček, palazzi v slohu španěl-
ské gotiky s náměstím a kavárnami. V přístavu odpo-
čívají jachty a směrem na sever se táhne oblouk písči-
tých pláží. Ještě dnes, více než 3. století po odchodu 
Španělů, se zde mluví katalánsky a tabule s názvy ulic 
či jídelní lístky jsou v obou jazycích. Mezinárodní le-
tiště je vzdáleno od centra jen necelých 10 km.

Santa Teresa Gallura
Při procházce pestrobarevnými uličkami s množst-
vím obchůdků a typicky malých kaváren, ponoříte 
se do místní atmosféry tohoto menšího přímořské-
ho městečka. Santa Teresa Gallura je vyhledáván 
hlavně pro svůj přístav, ze kterého se lehce dosta-
nete na  oblíbenou Korsiku a  nebo souostroví La 
Maddalena, známe pro své okouzlující pláže připo-
mínající Karibik. 

Cala Gonone
Malé půvabné městečko ležící ve východní části 
ostrova, ve známém zálivu Orosei, vzniklo z ry-
bářské vesničky, které dnes svým návštěvníkům na-
bízí bohaté turistické skvosty. Celá oblast je proslulá 
právě panensky nedotčenými plážemi přístupnými 
výhradně z moře, proto lodní výlety absolvuje té-
měř každý návštěvník této oblasti. Mohutné vápen-
cové útesy s mořskými jeskyněmi, které vytvořila 
samotná příroda a tyrkysově průzračná voda lemu-
jící pláže s jemným bílým pískem, dotvářejí obraz té 
pravé dovolené v Karibiku. Pokud budete mít chuť 
poznat historii této části ostrova, doporučujeme 
navštívit nedaleké městečko Dorgali s archeologic-
kým muzeem. „Buon divertimento!“

La Maddalena Cala Luna

Průměrné teploty 
 V. VI. VII. VIII. IX. X.
Vzduch 22° 27° 30° 30° 27° 23°
Moře 17° 21° 23° 24° 23° 21°

Rozloha 24 090 km2 Populace 1 675 411
Hlavní město Cagliari Měna euro
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Poloha: rozlehlý hotelový komplex končící 
přímo u hotelové pláže s magickým výhle-
dem na pohoří • v blízkosti jedné z nejkrásněj-
ších pláží Sardinie, Cala Luna • cca 5 min. od 
městečka Cala Gonone s malým přístavem, 
nákupními a zábavními možnostmi (dostup-
né pěší promenádou přímo z hotelové pláže) 

Ubytování: 2-lůžkové standardní pokoje s 
možností 1, resp. 2 přistýlek v hlavní hotelové 
budově nebo v hotelových vilkách umístě-
ných v hotelové zahradě • ve všech pokojích: 
minilednička • klimatizace • telefon • trezor • 
SAT TV • vlastní hygienické zařízení (koupelna 
se sprchou, WC a fén) • balkon nebo terasa s 
posezením 

Vybavení hotelového komplexu: vstupní 
hala s recepcí • hlavní hotelová restaurace • 
restaurace „I Ginepri“ se specialitami z grilu • 
bar u bazénu • bar na terase (extra platba) • 
velký hotelový bazén se slanou vodou • dět-
ský bazén • terasa na slunění (slunečníky, le-
hátka a plážová křesla zdarma) • dětské hřiště 
• minimarket • půjčovna aut  • amfiteátr • wifi v 
prostorách recepce (zdarma) • pravidelný svoz 
na pláž hotelovým minibusem (zdarma)

Stravování: formou all inclusive

Pláže: krásná hotelová pláž promíchaná 
drobnými kamínky s růžovým zbarvením • 
slunečníky, lehátka a plážová křesla (zdarma) 

Palmasera Village hotelový komplex

oficiální hodnocení: ****
webstránka: www.palmaseravillage.com

Naše mínění: pro milovníky magické Sardinie, v 
jedné z nejznámějších částí ostrova, v blízkosti 
nejkrásnějších pláží a mořských jeskyní, v blízkos-
ti úžasných hor, prožijete neopakovatelné chvíle 
dovolené ve fantastickém prázdninovém resortu 
Palmasera Village, který vám nabízíme jako ab-
solutní hit naší letošní nabídky. Tento okouzlující 
hotelový komplex čeká na své hosty v rozlehlém 
hotelovém areálu, který se skládá z několika ho-
telových komplexů situovaných přímo nad nád-
hernou hotelovou pláží s růžovým hrubozrnným 
pískem, zálivu Orosei s tyrkysově průzračnou vo-
dou, který umocní váš pocit nezapomenutelné 
all inclusive klubové dovolené. Atraktivitu celé-
ho prostředí dotváří pobřežní promenáda, která 
vás přímo dovede do městečka Cala Gonone s 
jachtovým přístavem. Dovolenou doporučujeme 
zejména rodinám s dětmi. 

vCala Gonone

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub
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• plážové osušky (za poplatek) • vodní sporty 
(za poplatek)

Sport a  zábava: tenisové kurty • plážový 
volejbal • vodní sporty na pláži (za poplatek) 
• hotelové animace a dětský miniklub ve slo-
venském nebo českém jazyce

ultra all inclusive snídaně, obědy, ve-
čeře formou boha-

tých švédských stolů v hotelové restauraci 
(voda, bílé a červené víno, točené pivo a soft 
nealkoholické nápoje, podávané během 
obědů a večeří) • voda, točené nealkoholic-
ké nápoje, víno, točené pivo, 1 druh vodky, 1 
druh rumu, 1 druh ginu, 1 druh whisky, li-

moncello podávané v baru u bazénu v době 
od 10:00 - 23:00 hod. (během dne 2x 45 min. 
přestávka) • káva, capuccino, čaj s citronem 
podávané v baru • lehčí občerstvení v době 
od 16:00-18:00 hod. • slunečníky, lehátka a 
plážová křesla zdarma (plážové osušky za 
poplatek) • animace a dětský miniklub ve 
slovenském, resp. českém jazyce

SUN & FUN klub pro děti i dospělé jsme v 
rámci klubové dovolené 

připravili bohaté sportovní a zábavní aktivi-
ty ve spolupráci se slovenskými nebo český-
mi animátory.

Ceník » 159

tyg

Cala Luna

hotelová pláž

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 19 118 Kč/8 dní 
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Poloha: hotel se nachází v  jedné z nejkrás-
nějších oblastí Sardínie, přímo u  krásné pí-
sečné pláže s výhledem na Korsiku • přibliž-
ně 7 km od turisty vyhledávaného městečka 
Santa Teresa Gallura s nákupními a zábavní-
mi možnostmi (hotelový bus) • 60 km od le-
tiště v Olbii 

Ubytování: příjemně zařízené 2-lůžkové 
pokoje „Maddalena“ s  možností 1, resp. 2 
přistýlek s výhledem na moře • rodinné po-
koje „Caprera“ propojené dveřmi, určené pro 
max. 4 osoby • klimatizace • telefon • trezor 
• minilednička • SAT TV • vlastní hygienické 
zařízení (koupelna se sprchou, WC a  fén) • 
terasa s posezením 

Vybavení hotelového komplexu: vstupní 
hala s  recepcí • hlavní restaurace • pool bar 
• plážový bar • hotelový bazén s  terasou 
na  slunění (slunečníky a  lehátka zdarma) • 
dětský bazén • dětské hřiště • minimarket • 
amfiteátr • wifi v prostorách recepce zdarma • 
hotelový vláček jezdíci po areálu hotelu den-
ně od  7:30 - 24:00 hod. (zdarma) 

Stravování: formou all inclusive

Pláže: nádherná široká pláž s  pozvolným 
vstupem do  moře • slunečníky a  lehátka 
zdarma • plážový bar • kajak a malé plachet-
nice zdarma ostatní vodní sporty (za popla-
tek)

Marmorata Village hotelový komplex

oficiální hodnocení: ***
webstránka: www.marmoratavillage.com

Naše mínění: pod horkým sluncem kouzelné 
Sardinie, v jedné z nejkrásnějších částí ostrova, 
poblíž magické Korsiky, prožijete neopakova-
telné chvíle dovolené v užasném prázdnino-
vém resortu Marmorata Village, jenž se těší vaší 
mimořádné oblibě. Tento okouzlující hotelový 
komplex čeká na své hosty v nádherném tera-
sovitém areálu, který se skládá ze dvou hotelo-
vých komplexů situovaných přímo nad nádher-
nou pláží s jemným bílým pískem a tyrkysově 
průzračnou vodou, která umocní váš pocit neza-
pomenutelné klubové dovolené. Prostorný areál 
nabízí svým klientům nekonečnou škálu odpo-
činku, zábavy či sportovního vyžití. O skutečný 
gurmánský zážitek se postarají mistři kuchařské-
ho umění, kteří pro vás připraví širokou nabídku 
středomořské kuchyně, a zároveň budete mít 
možnost vyzkoušet i tradiční sardinskou kuchyni. 

vSanta Teresa Gallura

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub
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Sport a zábava: tenisové kurty • plážový vo-
lejbal • boccia • lukostřelba • vodní sporty na 
pláži (za poplatek) • hotelové animace a dět-
ský miniklub s našimi animátory

ultra all inclusive snídaně, obědy, ve-
čeře formou švéd-

ských stolů v restauraci (voda, bílé a červe-
né víno, točené soft nápoje, podávané 
během obědů a večeří) • místní nealkoholic-
ké nápoje (voda, cola, oranžáda, čaj s citro-
nem, káva s mlékem) podávané v baru u ba-
zénu v  době od  10:00-23:00 hod. 
a v plážovém baru (10:00-18:00 hod.) • míst-
ní alkoholické nápoje (místní točené pivo, 
bílé víno, červené víno, 1 druh likéru, 1 druh 

whisky a  1 druh vodky) podávané v  baru 
u  bazénu (v  době od  10:00-23:00 hod.) 
a místní točené pivo podávané v plážovém 
baru (v době od 10:00 - 18:00 hod.) • sluneč-
níky a lehátka u bazénu a na pláži zdarma • 
hotelové animace a dětský miniklub  ve slo-
venském nebo českém jazyce

SUN & FUN klub pro děti a  dospělé jsme 
v  rámci klubové dovolené 

(v  měsících červenec a  srpen) za  asistence 
našich animátorů, kteří jsou součástí hote-
lového animačního týmu, připravili pro vás 
bohaté sportovní a zábavní aktivity

Ceník » 159
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Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 17 993 Kč/8 dní 
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Poloha: hotelový resort se nachází přímo 
u krásné hotelové pláže u piniového lesa • cca 
5 km od městečka Marina di Sorso s nákupní-
mi možnostmi • cca 15 km od města Sassari 
s bohatými kulturními památkami • cca 47 km 
od oblíbeného a známého historického měs-
tečka Alghera

Ubytování: v  typickém sardínském stylu 
zařízené standardní 2-lůžkové pokoje s mož-
ností 1 resp. 2 přistýlek • klimatizace • telefon 
• minilednička • SAT TV • trezor (za poplatek) 
• vlastní hygienické zařízení (nově zrekon-
struovaná koupelna se sprchou, WC a fén) • 
balkon resp. terasa s posezením 

Vybavení hotelového komplexu: recepce 
• hlavní restaurace • plážový bar • hotelový 
bazén pro děti a  dospělé • pool bar • více-
účelové outdoorové hřiště (tenis, fotbal) • 
amfiteátr pro večerní show • TV místnost • 
mezinárodní hotelové animace a dětský mi-
niklub • aerobic • wifi v prostorách recepce • 
vodní gymnastika 

Stravování: formou all inclusive 

Pláže: hotelový areál končí přímo u  nád-
herné písečné pláže s  pozvolným vstupem 
do moře, vhodné zejména pro rodiny s dětmi 
• slunečníky a lehátka zdarma (plážové osušky 
za poplatek) • k dispozici plážový bar s nápoji

Club del Golfo hotelový komplex

oficiální hodnocení: ****
webstránka: www.aeroviaggi.it

Naše mínení: pokud sníte o klidném vychut-
návání si letních prázdninových dní v překrásném 
prostředí smaragdového ostrova, tak neváhejte a 
rychle přijměte naši letošní horkou nabídku. Celý 
hotelový areál s příjemnou rodinnou atmosférou 
v blízkosti borovicového lesa končí přímo na krás-
né písečné pláži s pozvolným vstupem do moře. 
Během vaší vytoužené dovolené budete moci 
relaxovat nejen na pláži, ale i u hotelového bazé-
nu, který je ideálním místem pro zábavu, o kte-
rou se postarají profesionální hoteloví animátoři. 
Mimořádně chutná italská kuchyně s důrazem na 
místní speciality patří k přednostem, které posou-
vají tento prázdninový ráj na žebříčku oblíbenosti 
stále výš a výš. Hotelový komplex Club del Golfo 
vás přesvědčí svými vynikajícími službami, kvalit-
ním ubytováním a zaručeně chutnou stravou o 
správném výběru letní dovolené.  

vMarina di Sorso

animaceanimace

hotelovéhotelové



79SARDINIE

Sport a  zábava: bohaté zábavní a  spor-
tovní vybavení pro děti i dospělé • hotelový 
bazén pro děti i dospělé • víceúčelové hřiště 
vhodné pro tenis a fotbal • amfiteátr • mezi-
národní hotelové animace a  dětský minik-
lub pro děti od  4-12 let • aerobik • večerní 
show pro děti i dospělé • stolní tenis • vodní 
sporty na pláži (za poplatek)

ultra all inclusive snídaně, obědy, ve-
čeře formou boha-

tých švédských stolů v  restauraci (voda, 
bílé víno, červené víno, točené soft nápo-
je, podávané během obědů a  večeří) • 
místní nealkoholické nápoje (voda, cola, 
oranžáda, čaj s citronem, káva s mlékem) 

podávané v  baru u  bazénu v  době 
od  10:00 - 23:00 hod. a  v  plážovém baru 
(10:00 - 18:00 hod.) • místní alkoholické 
nápoje (místní točené pivo, italské bílé 
víno a červené víno, 1 druh likéru, 1 druh 
whisky a 1 druh vodky) podávané v baru 
u  bazénu (v  době od  10:00-23:00 hod.) 
a  místní točené pivo podávané v  plážo-
vém baru (v době od 10:00 - 18:00 hod.) • 
slunečníky a  lehátka u  bazénu a  na  pláži 
zdarma (plážové osušky za  poplatek) •  
mezinárodní hotelové animace pro děti 
i  dospělé • dětský miniklub pro děti 
od 4-12 let 

Ceník » 159

tug

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 20 792 Kč/8 dní 
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CHALKIDIKI  OLYMPSKÁ RIVIÉRA KAVALA

Představujeme vám malý řecký ráj 
na Zemi, poloostrov Chalkidiki, jehož 
břehy omývá průzračně čisté Egej-
ské moře. V obklopení borovicových 
hájů a olivových sadů se nacházejí 
tradiční řecké vesničky i moderně 
vybudovaná letoviska, kam přichá-
zejí rekreanti ze všech koutů světa.
V letošní sezóně jsme naši na-
bídku rozšířili o letovisko Kavala 
a hotel Bomo Tosca Beach. Lé-
tat budeme na letiště v Soluni z 
Bratislavy. Krásných 8, 11 nebo 
12 dní, prozářených slunečními 
paprsky a přesycených vůní moře,
můžete strávit v tradičním řeckém 

hotelovém resortu Aristoteles Be-
ach nacházejícím se na poloostrově 
Kassandra. Za zmínku stojí i malebná 
pláž hrající pestrou paletou odstí-
nů modré barvy, či blízkost tradiční 
vesničky Afitos. Na Olympské rivié-
ře nabízíme hotel Bomo Olympus 
Grand Resort. Kromě čarokrásné 
hory Olymp, která se nachází hned 
za hotelem, si užijete prázdninové 
chvíle v příjemně teplém tyrkysovém 
Egejském moři, ke kterému se dosta-
nete exotickou hotelovou zahradou. 
Pohostinnost a služby na vysoké 
úrovni máte zaručeny. Malebné osa-
dy, přírodní památky, historické zají-
mavosti a pohostinnost obyvatel z ní 
činí jednu z nejkouzelnějších desti-
nací v Řecku. Prolistujte si následující 
strany, vyberte si ubytování a služby 
podle svých představ a vydejte se 
spolu s námi na malebné Chalki-
diki, Olympskou riviéru či Kavale. 

 Vydejte se spolu s námi do země, která 
se tak zalíbila Olympským bohům, že si ji 

vybrali za své sídlo, do země hrdinů starých 
antických bájí a mýtů, domova Platóna, 
Aristotela a dalších velkých filozofů - do 

Řecka. Právě Řecko je kolébkou nejstarší 
civilizace Evropy. Dnes se v celé krajině den 

za dnem píší dějiny dokonalých přímořských 
dovolených. Zveme vás tedy na cestu 

letního odpočinku a zábavy, kterou můžete 
harmonicky spojit s poznáváním historie a 

kultury této jedinečné země.

Chalkidiki - Kassandra
Chalkidiki tvoří poloostrovy Kassandra, Sithonia 
a Athos, které představují tři části bájného Pose-
idonova trojzubce a jsou nejoblíbenější prázd-
ninovou destinací řecké pevniny. Tyto „tři prsty 
Chalkidiki“ připomínají spíše samostatné ostrovy, 
které omývají vlny Egejského moře. Podle řecké 
mytologie se Kassandra v dobách antiky nazýva-
la Flegra, což znamená „místo ohně.“ Byla domo-
vem obrů a místem velkého souboje, když chtěli 
obři ze země vypudit starořecké bohy. Dnes patří 
tento nejzápadnější cíp řeckého Chalkidiki k nej-
populárnějším cílům turistů, kteří sem přicházejí 
za sluncem, plážemi, vůní moře a tradiční řeckou 
pohostinností.

Nea Potidea
Poloostrov Kassandra odděluje od pevniny 40m 
široký a 1250m dlouhý průplav Potidea Canal, u  
kterého leží vesnička Nea Potidea. U kanálu se 
nacházejí i zbytky antického města Potidea, které 
má bohatou historii a bylo založeno kolem roku 
600 před Kristem. Dnes je středisko atraktivním 
místem letních dovolených, především díky nád-
herným písečným plážím a průzračně čistému 
moři.

Afitos (Athitos)
Řecká vesnička Afitos je jedna z mála, která si 
dodnes zachovala svůj tradiční ráz. Výstavba 
nových budov je přísně regulována, a proto zde 
nenajdete velké hotelové resorty. Přestože má 
Afitos bohatou historii, jeho současná podoba 
byla vytvořena v 19. století. Kromě příjemných 
taveren s neopakovatelnou atmosférou, které 
nabízejí letním turistům možnost ochutnat je-
dinečnou místní kuchyni, ocení návštěvníci této 
vesničky i suvenýry v podobě ručně vyrobených 
řemeslných výrobků. 

Kavala 
Kavala je jedním z nejatraktivnějších řeckých 
měst. Prostorné náměstí, moderní budovy, 
nákupní centra na západní straně města tvoří 
příjemný kontrast k tradičním starým domům, 
malým zahradám a tradičním uličkám na 
východní straně. Mezi dominanty města patří 
působivé staré hradby, byzantský hrad, Kamares 
- vodovod z 16. století, Mehmet Ali dům (18. 
století) a Imaret, turecká budova s 18 kopulemi. 
Za návštěvu stojí i archeologické muzeum, které 
obsahuje působivé nálezy z Neapolis, Philippi, 
Amphipolis a Abdéra. 

Olympská riviéra
Olympská riviéra se rozprostírá mezi městy Thes-
saloniki téměř až po hlavní město Athény. Riviéra 
se těší velké oblibě, protože je zde obvykle lev-
něji v porovnání s řeckými ostrovy, není přeplně-
ná a patří mezi nejvýznamnější oblasti kontinen-
tálního Řecka. Pláže tvoří téměř 70 km dlouhý 
převážně písčitý pás se šestnácti letovisky. My 
vám představujeme letovisko Leptokaria, kde se 
nachází náš hotel Bomo Olympus Grand Resort. 
Leží pod majestátní horou Olymp v kraji Pieria. 
Letovisko celoročně obývá asi 4200 obyvatel, bě-
hem letních měsíců je to pochopitelně více.

Thessaloniki 
Soluň nebo i Saloniki jsou hlavním městem řec-
ké provincie Makedonie s přibližně milionem 
obyvatel, založené již v roce 315 před Kristem. 
Také jsou druhým největším městem v Řecku a 
balkánským přístavem v Egejském moři. Dnešní 
Thessaloniki jsou fascinující metropolí severní 
části Řecka, která harmonicky spojuje moderní 
dobu 21. století s nesčetnými historickými i kul-
turními památkami.

Průměné teploty 
 V. VI. VII. VIII. IX. X.
Vzduch 25° 30° 32° 32° 28° 27°
Moře 19° 20° 25° 25° 23° 21°

Rozloha 131.957 km2 Populace 11.280.000
Hlavní město Atény Měna euro

Kláštery Meteora

Leptokaria

Thessaloniki

Afitos

Kavala

ATÉNY
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Poloha: hotelový komplex se nachází na 
Olympské riviéře v letovisku Leptokaria • are-
ál lemovaný zelenými exotickými rostlinami 
ústí na hotelovou pláž • centrum městečka 
Leptokaria cca 10 min pěšky • vzdálenost od 
města Katerini 25 km • cca 1 hod 10 min od 
Soluně • nedaleko od hotelu se nachází Dion 
- Diovo město • dostupnost klášterů Meteora 
(2 hod autem)

Ubytování: moderně zařízené klimatizova-
né 2-lůžkové pokoje s možností jedné přis-
týlky situované v hlavní budově • bungalovy, 
kde se nacházejí 2-lůžkové pokoje s možnos-
tí jedné přistýlky a rodinné pokoje s dvěmi 
přistýlkami (patrové lůžko) • láhev vína jako 
pozornost hotelu na uvítanou • set na přípra-
vu kávy a čaje na pokoji • SAT TV • telefon 
• wifi (k dispozici zdarma) • minibar - denně 
doplňován vodou, džusy a pivem (zdarma) 

• vlastní hygienické zařízení (koupelna s va-
nou, resp. sprchový kout a WC) • fén na vlasy 
• trezor (zdarma) • balkon nebo terasa s po-
sezením

Vybavení hotelového komplexu:  samo-
statně stojící budova s recepcí a přilehlé 
bungalovy • možnost wifi připojení v areá-
lu celého hotelu (zdarma) • hlavní hotelová 
restaurace nabízející chutnou mezinárodní a 
středomořskou kuchyni • a‘la carte restaura-
ce u pláže (za poplatek) • 3 bary (hlavní , plá-
žový a pool bar) • 2 bazény se slunečníky a 
lehátky (plážové osušky k dispozici za vratný 
depozit) • dětský bazén • hotelové animace 
• půjčovna aut a motorek • herna • spa cen-
trum • stolní tenis (zdarma) • biliard • tenisové 
kurty • posilovna • obchodní pasáž 

Stravování: formou all inclusive

Bomo Olympus  
Grand Resort  hotelový komplex

oficiální hodnocení: ****+
webstránka: www.bomoclub.com 

Naše mínění: jsme velmi rádi, že vám můžeme 
nabídnout hotelový komplex Bomo Olympus 
Grand Resort. Jednou z jeho výjimečných vlast-
ností je poloha, protože se nachází na Olympské 
riviéře, pod svahy majestátního Olympu a zároveň 
pouze několik metrů od Egejského moře a roz-
sáhlé hotelové pláže. Resort má plné právo pyšnit 
se službami na vynikající úrovni, vyhlášenou ku-
chyní, vkusně a příjemně zařízenými prostorami či 
pohostinností personálu, který čeká jen na to, aby 
mohl splnit všechny vaše přání. Staňte se součástí 
tohoto kouzelného místa i vy!

Olympská riviéra

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub
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Pláže: k hotelovému komplexu patří široká 
písečná pláž s příměsí jemných kamínků, s 
pozvolným vstupem do moře • lehátka a slu-
nečníky (zdarma) • plážové osušky (za vratný 
depozit)

Sport a  zábava: resort nabízí široké spek-
trum vyžití pro všechny věkové kategorie • 
hotelové animace • tematické večery • dětský 
klub • dětské hřiště • vodní sporty (za popla-
tek) • stolní fotbal • stolní tenis • volejbalové 
hřiště • hotel má pro klienty připraveny i ani-
mace v slovenském jazyce 

ultra all inclusive snídaně, obědy a večeře 
formou chutných švéd-

ských stolů včetně místních i mezinárod-
ních nápojů • během obědů a večeří jsou 
podávány alkoholické nápoje (točené pivo, 
místní bílé a červené víno) • nealkoholické 

nápoje, voda džusy • teplé nápoje (káva, čaj) 
• nápoje v barech: točené pivo, bílé a červe-
né víno, whisky, gin, tequilla, rum, ouzo, li-
kéry, brandy • nealkoholické nápoje: voda, 
džusy • horké nápoje • zmrzlina • občerstve-
ní ve vyhrazeném čase • lehátka a sluneční-
ky u bazénu a na pláži • all inclusive program 
v hotelem vyhrazených hodinách • wifi ve 
veřejných prostorách hotelu

SUN & FUN klub během měsíců červe-
nec a srpen jsme pro 

vaše ratolesti připravili různé zábavné akti-
vity pod vedením slovensky hovořícího 
animátora. Klubová dovolená bude pro 
vaše děti plná smíchu a zábavy s novými 
kamarády. 

Ceník » 161

tyh

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 19 568 Kč/8 dní
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Poloha: na vyhledávaném poloostrově Kas-
sandra, který je nejzápadnějším výběžkem 
Chalkidiki • spojení s pevninou mostem ve 
vesničce Nea Potidea • hotelový areál se 
skládá z několika 2 až 3-podlažních ubyto-
vacích částí, které jsou obklopeny exotickou 
zahradou • cca 250 m od pláže • velkou vý-
hodou hotelu je i jeho poloha - nachází se 
cca 1 km od tradiční vesničky Afitos, která 
je „kamenným balkonem Chalkidiki“ oteví-
rajícím před vámi jedinečný výhled na pa-
norama Toronského zálivu a cca 3 km od 
oblíbeného střediska Kallithea s restaurace-
mi, bary, kavárnami, bohatými možnostmi 
nákupů či pestrou nabídkou vodních sportů 
na pláži • vzdálenost od letiště v Soluni cca 
80 km

Ubytování: vkusně zařízené standardní 
2-lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky • 

prostornější pokoje pro 4 osoby • rodinné 
pokoje až pro 5 osob se dvěma oddělenými 
místnostmi (za příplatek) • klimatizace • te-
lefon • SAT TV • lednička • koupelna s vanou, 
resp. sprchový kout a WC • wifi (za poplatek) 
• balkon nebo terasa s posezením

Vybavení hotelového komplexu: hotelo-
vý komplex se skládá z několika budov se 
společenskými prostorami a ubytovacími 
částmi • vstupní hala s recepcí • trezor na re-
cepci (za poplatek) • wifi ve veřejných pros-
torách hotelu (zdarma) • lékař na vyžádání 
(za poplatek) • 2 bary • hlavní restaurace • 
bar u bazénu • bar na pláži (za poplatek) • 
prostorný bazén (lehátka a slunečníky zdar-
ma) • vnitřní bazén • minimarket • udržovaná 
hotelová zahrada

Stravování: formou all inclusive

Aristoteles Beach hotelový komplex

oficiální hodnocení: ****
webstránka: www.aristotelesbeach.gr 

Naše mínění: v letošní sezóně vám nabízíme 
hotel Aristoteles. Tradiční řecký all inclusive kom-
plex nabízí klientům klidnou dovolenou plnou 
zážitků. Sestává z několika hotelových pavilonů 
zasazených v krásné zahradě lemované palmami. 
Většina pokojů nabízí nezapomenutelný výhled 
na moře a exotickou pestrobarevnou zahradu. 
Hotelový komplex Aristoteles Beach je důmyslně 
vybudovaný v příjemném prostředí mimo rušné 
centrum prázdninových letovisek, nad klidnou 
hladinou Egejského moře, v blízkosti krásné 
oblázkovo-písečné pláže s pozvolným vstupem 
do moře, kterou dozajista ocení i méně zdatní 
plavci a dětští rekreanti.

vChalkidiki - Afitos

animaceanimace

hotelovéhotelové
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Pláže: hotel se nachází cca 250 m od krás-
né, přírodní, oblázkovo-písečné pláže s po-
zvolným vstupem do moře • lehátka a slu-
nečníky (zdarma) • bar a taverna na pláži (za 
poplatek) • pláž je s areálem hotelu spojena 
nadchodem (možnost využití výtahu)

Sport a zábava: basketbal • plážový volej-
bal • tenis • zahradní šachy • dětské hřiště a 
miniklub • zábavní a sportovní soutěže pro 
děti • možnost návštěvy nedaleké vesničky 
Afitos • nabídka výletů a exkurzí po širším 
okolí - okružní plavba kolem Athosu Chal-
kidiki, vodní zábavní park, potápění, auto-
busový výlet do Soluně, které jsou druhým 
největším řeckým přístavem spojujícím 
Evropu se zeměmi východu, zároveň jsou 
hlavním městem a správním centrem sever-
ní části Řecka 

all inclusive snídaně, obědy a ve-
čeře formou švéd-

ských stolů včetně místních nápojů • bě-
hem obědů a večeří jsou podávány 
alkoholické nápoje (točené pivo, bílé a 
červené víno, retsina), nealkoholické ná-
poje, voda a zmrzlina • nápoje v hotelo-
vých barech a u bazénu v době od 10:00 
hod. - 23:00 hod • vybraný tvrdý alkohol je 
k dispozici od 19:00 hod. - 23:00 hod. • 
káva a koláčky v odpoledních hodinách • 
klubová dovolená • lehátka a slunečníky u 
bazénu a na pláži • wifi ve veřejných pros-
torách hotelu

Ceník » 160

tyh

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 14 918 Kč/8 dní
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Poloha: hotelový komplex se nachází v 
letovisku Kavala • areál ústí na hotelovou 
překrásnou pláž • cca 1 hod 50 min od So-
luně • centrum Kavala cca 4 km • u hotelu 
je autobusová zastávka s pravidelnými spoji 
do centra Kavalla (cca každých 25 minut) • 
1 km od vesničky Palo (s mnoha obchůdky, 
tavernami, bary a restauracemi)

Ubytování: moderně zařízené klimatizova-
né 2-lůžkové bungalovy s možností 1 přistýl-
ky s orientací na moře • možnost rodinných 
bungalovů s 2 přistýlkami - patrová postel • 
láhev vína jako pozornost hotelu na uvítanou 
• set na přípravu kávy a čaje na pokoji • SAT 
TV • telefon • wifi (zdarma) • minibar - denně 
doplňován vodou, džusy a pivem (zdarma) 
• vlastní hygienické zařízení (koupelna s va-
nou, resp. sprchový kout a WC) • fén • trezor 
(zdarma) • balkon nebo terasa s posezením

Vybavení hotelového komplexu:  samo-
statně stojící budova a přilehlé moderní 
bungalovy • recepce • možnost wifi při-
pojení v areálu (zdarma) • hlavní hotelová 
restaurace nabízející chutnou mezinárodní 
a středomořskou kuchyni • Enigma bar • 
roof garden bar • půjčovna aut a motorek • 
masáže (za poplatek) • stolní tenis (zdarma) 
• fitness centrum s panoramatickým výhle-
dem • mini market • kulečník

Stravování:  formou all inclusive

Pláže: k hotelovému komplexu patří široká 
písečná pláž s příměsí jemných kamínků 
• lehátka a slunečníky (zdarma) • plážové 
osušky (za vratný depozit)

Sport a  zábava: resort nabízí široké spek-
trum vyžití pro všechny věkové kategorie 
- animační a zábavné programy - (módní 

Bomo Tosca Beach hotelový komplex

oficiální hodnocení:  ****+
webstránka: www.bomohotels.com 

Naše mínění: s velkým nadšením vám předsta-
vujeme hotelový komplex Bomo Tosca Beach. 
Resort má výbornou polohu, která kombinuje je-
dinečnou krásu a velkolepost přírody. Jednotlivé 
budovy jsou zasazeny mezi svěží zeleň. Hotelový 
komplex nabízí ubytování v moderních bungalo-
vech, které kombinují kvalitu, eleganci a pohod-
lí. Jeho poloha u pláže a přitom jen na skok do 
centra letoviska je lákadlem pro mnohé rekrean-
ty. Hotelový komplex pro vás vytvořil moderní a 
příjemné prostředí s vynikajícimi službami, které 
vám zaručí nezapomenutelnou dovolenou. Svou 
dovolenou si můžete zatraktivnit výletem na 
okouzlující ostrovy Thasos a Samothrace, či náv-
štěvou starobylého divadla Philippi. 

Kavala

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub
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večery, řecký večer, živá hudba - klavír, saxo-
fon; italský večer) • hotelové animace • dět-
ské hřiště • stolní tenis • volejbalové hřiště • 
dětský klub • šipky • gymnastika • aerobic • 
zumba • společenské hry • diskotéka • mož-
nost absolvovat fakultativní výlety • hotel 
má pro klienty připravené i animace ve slo-
venském jazyce 

ultra all inclusive snídaně, obědy a ve-
čeře formou chutných 

švédských stolů včetně místních i meziná-
rodních nápojů • během obědů a večeří 
jsou podávány alkoholické nápoje (pivo, 
místní bílé a červené víno) • nealkoholické 
nápoje, voda a džusy • teplé nápoje (káva, 
kapučíno, čaj, čokoláda ) • nápoje v ba-
rech: točené pivo, bílé a červené víno, 
whisky, gin, tequilla, rum, ouzo, likéry, 
brandy, alkoholické a nealkoholické kok-

tejly • nealkoholické nápoje: voda, džusy • 
horké nápoje • zmrzlina • občerstvení bě-
hem dne • lehátka a slunečníky na pláži • 
all inclusive program v hotelem vyhraze-
ných hodinách • wifi

SUN & FUN klub během měsíců červe-
nec a srpen jsme pro 

vaše ratolesti připravili různé zábavné ak-
tivity pod vedením slovensky hovořícího 
animátora. Klubová dovolená bude pro 
vaše děti plná smíchu a zábavy s novými 
kamarády. 

Ceník » 161

tuh

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od  20 393 Kč/8 dní
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Atény 
Na poloostrově Attika se rozprostírá hlavní město 
Řecka - Athény. Řecká bohyně moudrosti zasadila 
v této oblasti první olivový strom a stala se ochrán-
kyní města, jakož i jeho obyvatel. Právě zde se zro-
dila civilizace a moudrost antického světa. Proto si 
město zasloužilo pojmenování po moudré bohyni 
- Athéně. Bohatou řeckou architekturu nacházíme 
v chrámech, kostelech, antických sloupech, v mu-
zeích a galeriích. Starobylou atmosféru doplňuje 
ruch v ulicích, vřava v kavárnách, jakož i mnoho 
taveren a restaurací. Architektura města Athény 
je stejně kosmopolitním jako Athény samotné. 
Je možné zde obdivovat zachovalé původní sta-
rořecké památky, památky na dobu římského im-
péria, byzantské svatyně a stejně tak zde můžete 
sledovat vývoj moderní řecké architektury. Mnoho 
důležitých budov postavených převážně na kon-
ci 19. století bylo navrženo jako kopie antických 
staveb. Náměstí a parky obohacují sochy řeckých 
bohů, filozofů, hrdinů bojů za samostatnost Řecka. 
Většina těchto soch je v antickém stylu. Typickou 
architekturou athénského 21. století je Olympijský 
stadión. Zajímavými jsou i jednoduché domky 
běžných obyvatel postavené v posledních dese-
tiletích. Nádherný výhled na rozlehlé město a jeho 
přilehlé čtvrti, jakož i pobřeží a přístav Pireus se 

nám naskytne ze dvou historických míst umístě-
ných nad městem - nejvyšší vrch města Lykavittos, 
kde se nachází malý kostelík a na vrchu Akropolis, 
který je jedním ze symbolů města.  Akropolis byla 
zejména náboženským centrem obce, ale také 
přirozeným opěrným bodem v Athénách, o který 
se opírali ti, kdo chtěli Athény ovládat silou. Byla 
opevněna již předchůdci Řeků v Attice - Pelasgy. 
Při objevování historických Atén nevynechejte im-
pozantní Hefaistův chrám nebo antickou Agoru, 
která sloužila jako politické a kulturní centrum, kde 
přednášel Sokrates nebo sv. Pavel. Pokud chcete 
zažít jedinečnou řeckou atmosféru, nepochybně 
navštivte čtvrť Plaka, která je charakteristická úzký-
mi uličkami plná taveren a kaváren, které vás do-
vedou na bleší trh Monastiraki. Všechny památky 
se nacházejí v historickém centru, proto jsou Athé-
ny přímo stvořené na pěší poznávání.

Korint
Hlavní město v nejrozlehlejším regionu Korinthia 
bylo založeno podle řeckého mýtu o Korinthovi, 
potomkovi slunečního boha Hélia. Po jeho toul-
kách vás bezpochyby pohltí historie starověkých 
ruin nebo Apollónův chrám se sedmi dórskými 
sloupy. Korint je město ležící na rozhraní řecké pev-
niny a poloostrova, v blízkosti šesti kilometrového 
Korintského průplavu, který se stal známou atrakcí 

pro turisty a nese v sobě i kousek Slovenska, proto-
že jeho projektantem byl rodák z Košic. Vydejte se 
objevovat skrytá tajemství slunečního města. Ná-
zev tohoto místa – Korinthos, je odvozen z jazyka 
Pelasgů, národa, jenž obýval území dnešního Řec-
ka v dobách před příchodem řeckých kmenů. Ko-
rint byl zřejmě podobně jako Mykény, Tíryns nebo 
Pylos jedním z palácových center v době mykén-
ské kultury. Podle mýtů byl předkem korintských 
králů bájný Sisyfos. Korint byl rovněž místem, kde 
měl Iásón, vůdce legendárních Argonautů, opustit 
svoji manželku Médeu. Korinťané jsou zmiňováni i 
Homérem v souvislosti s trójskou válkou, které se 
měli zúčastnit. Nejvýznamnější a nejlépe docho-
vanou místní památkou je chrám boha Apollóna 
z 5. stol. př. n. l.. Centrem veřejného života byla v 
každém starověkém městě agora (římské forum). 

Isthmia 
Mezi další historicky zajimavé místo, vzdálené 
jen deset kilometrů od Korintu je antická Isthmia. 
Slunečné dny si můžete užívat na písečné plá-
ži s výhledem na Sarónský záliv, vykoupat se v 
nedalekém vodním aquaparku nebo navštívit 
Poseidonův chrám v Isthmii. Určitě si odnesete 
nezapomenutelný zážitek z plavby přes průplav. 
Neváhejte a poznejte druhou stranu Korinstkého 
průplavu. 

Atény Korintský průplav

Peloponés, známý také jako Pelopův 
ostrov, tvořící jižní část řecké pev-
niny, kterou spojuje pevninská šíje, 
překopaná Korintským průplavem. 
Země stvořená nejen pro dokonalý 
odpočinek na pláži v Korintském a 
Sarónském zálivu, ale i na poznávání 
řecké historie na každém kousku 
Peloponésu. Od letiště v hlavním 
městě Atén, kam se dostanete pří-
mým letem z Prahy, je středisko vzdá-
lené přibližně 1 hod. jízdy autem. 

Během letní sezóny vám nabízíme 
možnost strávit na poloostrově 8 
dní. Spojili jsme pro vás dovolenou 
plnou odpočinku na pláži, a ubyto-
vání v krásném hotelovém komplexu. 
Vybrali jsme pro vás to nejlepší z all 
inclusive nabídky v městečku Isthmia 
- hotel King Saron. Pravou prázd-
ninovou atmosféru dotvoří krásný 
výhled na mořskou hladinu, kterou 
si můžete vychutnat přímo z hotelů. 
Na své si přijdou i milovníci kuchyně, 
protože v našem hotelu se mimo jiné 
podávají typická řecká jídla, dochu-
cená olivami nebo olivovým olejem 
přímo z místních plantáži jižního Řec-
ka. Výbornou chuť jídel doladí víno 
ze slavných peloponéských vinic.

Poznejte nejjižnější část řecké pevniny u 
Korintského průplavu, známou mýtem 

o Pelopovi. Díky jeho vládnutí v tehdejší 
zemi, si poloostrov vysloužil název - 
„Pelopův ostrov“. Užijte si hornatou 

krajinu obklopenou krásnými plážemi, 
historií starověkých civilizací po celém 

poloostrově, ocitnete se v jednom z 
nejznámějších průplavů světa a ochutnejte 

stifádo, musaku nebo víno z místních 
vinic. Naberte energii slunečních paprsků 
a sílu řeckých bohů. Odpočívejte právě na 

bájném Peloponésu. 

Průměrné teploty 
 V. VI. VII. VIII. IX. X.
Vzduch 25° 30° 32° 32° 28° 27°
Moře 19° 20° 25° 25° 23° 21°

Rozloha 131 957 km2 Populace 11 280 000
Hlavní město Atény Měna euro

Isthmia
ATÉNY

Korint
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Poloha: hotel se nachází u antického městeč-
ka Isthmia • v klidném prostředí s krásnou za-
hradou obklopený svěží zelení a exotickými 
květinami, kde si můžete vychutnávat ranní 
kávičku • přímo u písečné pláže s průzračnou 
vodou • vzdálenost od mezinárodního letiště 
v Aténách je cca 1 hod. • město Korint najde-
te cca 8 km a městečko Loutraki cca 9 km od 
hotelu • hotelový autobus do Loutraki a do 
antického Korintu (za poplatek)

Ubytování: elegantně zrekonstruované dvo-
ulůžkové klimatizované pokoje s možností  1 
přistýlky • rodinné pokoje pro 4 osoby - mož-
ná patrová postel (za poplatek) • trezor (za 
poplatek) • telefon • SAT TV • lednička • vlastní 

hygienické zařízení (vana, resp. sprchový kout 
s WC) • fén • wifi (zdarma) • balkon s poseze-
ním • výhled na moře (za poplatek)

Vybavení hotelu: vstupní hala s posezením 
• TV koutek • wifi v areálu (zdarma) • hlavní 
restaurace Elia specializující se na řeckou a 
mezinárodní kuchyni • Green Lounge bar 
prostorný bazén s mořskou vodou a s tera-
sou na slunění (lehátka a slunečníky zdarma, 
plážové osušky za depozit) • restaurace Blue 
Mood (za poplatek) • dětský klub a hřiště • 
půjčovna aut (za poplatek) • obchod se suve-
nýry • herna pro děti • diskotéka 

Stravovaní: formou all inclusive

King Saron hotel

oficiální hodnocení: ****
webstránka: www.kingsaron.gr 

Naše mínění: v letošní sezóně letních zájezdů 
vám představujeme elegantní 4* all inclusive 
hotel King Saron nacházející se v malebném re-
gionu Isthmia, obklopený Sarónským zálivem. 
Najdete jej v objetí exotické zeleně a pestroba-
revných květů, přičemž písečnou pláž s pozvol-
ným vstupem do moře máte z krásné zahrady na 
dosah ruky. Pravou odpočinkovou atmosféru řec-
kého léta si můžete vychutnávat i ze sluneční te-
rasy hotelového bazénu či z plážové restaurace s 
fantastickým frappé v ruce a pohledem upřeným 
na třpytivou hladinu moře. O vyplnění vašich ak-
tivit a o zábavu našich nejmenších návštěvníků 
se s radostí postará hotelový animační tým. Svou 
dovolenou můžete zatraktivniť výletem po ne-
dalekých historických památkach, či návštěvou 
okouzlujúciho hlavného města Řecka -Atén. Do-
poručujeme pre všechny věkové kategorie.

vPeloponés - Isthmia
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Pláže: přímo u hotelové písečné pláže • pří-
jemně teplé moře s průzračnou, křišťálově 
čistou vodou a s pozvolným vstupem do 
moře • lehátka a slunečníky (zdarma) • kanoe 
a šlapadla na pláži  

Sport a  zábava: tenisový kurt • posilovna  
• plážový volejbal • basketbal • stolní tenis 
• vodní pólo • tradiční řecký večer • denní a 
večerní programy a soutěže pořádané zku-
šeným hotelovým animačním týmem • mož-
nost zajímavých výletů do blízkého okolí • 
bungee jumping u Korintského průplavu (za 
poplatek) • možnost absolvovat výlety lodí 
(za poplatek) • pouze 5 min od hotelu se na-
chází vodní park Waterfun (za poplatek )

ultra all inclusive  snídaně, obědy a ve-
čeře formou švédských 

stolů včetně alkoholických a nealkoholic-
kých nápojů • během obědů a večeří jsou 
podávány místní nealkoholické nápoje, 
voda, džusy, místní bílé a červené víno, to-
čené místní pivo • nápoje v době od 10:00 
do 23:00 hod. zahrnují teplé nápoje (kávu a 
čaj), vodu, nealkoholické nápoje, pivo, 
víno, řecké ouzo, gin, rum, vodku, whisky a 
koktejly • zmrzlina podávaná ve vyhraze-
ném čase • v Blue Mood baru u pláže se 
podává místní víno, pivo, nealkoholické 
nápoje a káva

Ceník » 162

tyh

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od  18 143 Kč/8 dní
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Oblast na západním pobřeží Korfu, kterou navštívíte během výletu Okruh ostrovem
Paleokastritsa

náš         fototip

KORFU
Agios Georgios  
Agios Ioannis Peristeron 
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Kerkyra

Agios Georgios

Moraitika
Ag. Ioannis 

Peristeron

Oblast na západním pobřeží Korfu, kterou navštívíte během výletu Okruh ostrovem

ŘECKO — KORFU
Přírodní krásy, rozmanitá flóra a fauna, 
nádherné pláže, křišťálově čisté moře, 
výborné jídlo -  to je nabídka „smarag-
dového ostrova“. Abyste i vy objevili 
jeho podmanivé kouzlo, stačí si udělat 
výlet do některé z malebných horských 
či přímořských vesniček a vychutnat si 
skvělé místní olivy se sýrem feta.

Ochutnat můžete i tradiční jídlo grilova-
nou chobotnici a na závěr si dopřát slad-
kou „tečku“ - baklavu s pravou řeckou 
kávou. Zahrajte si s domácími klasickou 
hru tavli, nezapomeňte navštívit jeden 
z mnoha ortodoxních klášterů, které 
během svých toulek určitě objevíte.  
 
V této letní sezóně vám předkládáme 
pobyty na 8, 11, 12 nebo 15 dní, s od-
lety z Bratislavy. Pro svůj odpočinek si 
můžete vybrat rodinný ultra all inclu-
sive 5* hotelový komplex Labranda 
Sandy Beach Resort situovaný u jedné 
z nejkrásnějších písečných pláží ostro-
va oceněné Modrou vlajkou EU. V naší 
nabídce najdete také oblíbený Corfu 
Senses Resort, kde vás čeká kromě po-
hodové atmosféry i náš český, resp. slo-
venský animátor. Nádherné slunečné 
dny a letní pohodu si můžete užívat i v 
hotelu Blue Sea s polopenzí a s přátel-
skou rodinnou atmosférou.

Strategická poloha ostrova jako vstupní 
brány Jadranu způsobila, že od dávných dob 

zastával důležitou úlohu v historii Středomoří. 
Stal se domovem pro Angličana lorda 

Byrona, i pro rakouskou císařovnu Sissi, která 
si zde nechala postavit zámeček Achillion. 

Svět Korfu, to jsou usměvaví, pohostinní 
obyvatelé, dech historie, ostrov neskutečně 
bohatý na přírodní krásy. Místo, kde žijí lidé 

od antických dob až po současnost. Ani 
nezpozorujete, kdy se na krátký okamžik 

stanete i vy jeho součástí.

Průměrné teploty 
 V. VI. VII. VIII. IX. X.
Vzduch 25° 29° 31° 32° 28° 23°
Moře 22° 25° 25° 26° 25° 21°

Rozloha 592 km2 Populace108.000
Hlavní město Kerkyra Měna euro

Agios Georgios 
Přesněji Agios Georgios Argyrades je známé 
letovisko nacházející se na jihozápadní čás-
ti ostrova Korfu, přibližně 25 km od hlavního 
města Kerkyra, se kterým má zajištěné pravi-
delné autobusové spojení. V tomto klidném 
středisku čeká na své letní návštěvníky nízká zá-
stavba apartmánových domů, menších hotelů, 
i větších obnovených resortů, lokálních restau-
rací, taveren porostlých popínavými květy pes-
trobarevných buganvílií a malých obchůdků 
se vždy usměvavými domácími, kteří vytvářejí 
kouzelnou kulisu tohoto jedinečného místa. 
Pokud k tomu přidáme nedozírné široké píseč-
né pláže barvy zlata a průzračné vody omýva-
jící jeho pobřeží, máte dokonalý obraz cíle vaší 
dovolené. Vždyť místní pláže patří k těm nej-
krásnějším nejen na Korfu, ale v celém Řecku. 
Důkazem toho je skutečnost, že jsou oceněny 
Modrou vlajkou EU za čistotu moře a kvalitu 
pláže. Letovisko samotné se může pochlubit i 
blízkostí unikátní přírodní rezervace - jezera Ko-
rission, největšího na ostrově, jehož slané vody 
jsou domovem vzácných vodních živočichů a 
brodivých ptáků. Jezero obklopují krásné písči-
té duny, které přímo sousedí s areálem 5 * hote-
lového resortu Labranda Sandy Beach.

Ag. Ioannis Peristeron  
Moraitika
Díky pestré nabídce denních a večerních aktivit 
patří letovisko Moraitika k nejoblíbenějším a nej-
navštěvovanějším na ostrově Korfu. Nespornou 
výhodou tohoto střediska se svou okrajovou 
částí Agios Ioannis Peristeron je také blízkost 
a snadná dostupnost hlavního města Kerkyry, 
přičemž využít můžete pravidelné autobusové 
spojení, či služby taxi. Oblíbené jsou i udržované 
čisté pláže, na kterých najdete kromě plážových 
barů a taveren i bohatou nabídku vodních spor-
tů a zábavních aktivit. Pozvolný vstup do moře s 
průzračně čistou vodou ocení i rodiny s menšími 
dětmi a méně zdatní plavci. Rozmanité možnos-
ti večerního vyžití také přispěly ke skutečnosti, 
že Moraitika se stala oblíbeným a vyhledávaným 
místem rekreantů všech věkových kategorii.

Kerkyra - Corfu Town
Hlavní město ostrova Korfu patří nepochybně 
k nejkrásnějším místům v celé oblasti Středo-
zemního moře a vděčí za to především román-
ské architektuře svého centra. Jak se k němu 
budete blížit, rozprostře se před vámi jedineč-

ný obraz Staré pevnosti, jejíž počátky sahají 
až do byzantského období. Dnes kotví v okolí 
jejího vodního příkopu malé čluny i velkolepé 
jachty prominentních rekreantů. Srdcem města 
je známé náměstí Spianada, kde se konají různé 
slavnosti, lokální hudební festivaly a koncerty, 
zároveň je to však i místo setkávání mladých i 
starších obyvatel Kerkyry. Na náměstí navazuje 
promenáda Liston, která byla postavena podle 
známé pařížské ulice Rue de Rivoli. Nespočet 
kaváren a otevřených teras přímo láká k oddy-
chovému posezení u dobré kávy. Dalším uniká-
tem tohoto místa je kriketové hřiště, jediné v 
Řecku. Zůstalo zde jako památník anglické oku-
pace ostrova. Náměstí uzavírá velkolepý palác 
sv. Michala a Jiřího, kde dnes najdete Muzeum 
asijského umění. Labyrintem okolních úzkých 
kamenných uliček s obchůdky s olivovým ole-
jem, likérem kumquat či voňavými lokálními 
kořeními a s výlohami plnými zboží od vzniku 
světa se dostanete až do staré části města, která 
byla zapsána do seznamu kulturního dědictví 
UNESCO. Zde se nad střechami okolních domů 
hrdě vypíná charakteristická červená zvonice 
kostelu sv. Spiridona, patrona a ochránce toho-
to kouzelného zeleného Jónského ostrova.  

Paleokastritsa pláž Agios Spiridon
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Poloha: v letovisku Agios Georgios Argyra-
des na jihu ostrova Korfu • areál resortu kon-
čí přímo u široké písečné pláže • obchůdky 
a taverny cca 200 m od komplexu • vzdále-
nost od letiště cca 25 km

Ubytování: prázdninový resort se skládá 
z hlavní budovy s  recepcí a společenskými 
prostory a z několika 2- a 3- podlažních bu-
dov harmonicky rozmístěných v upraveném 
hotelovém areálu • vkusně zařízené 2-lůž-
kové pokoje s  možností 1 nebo 2 přistýlek 
• možnost pokojů s bočním výhledem na 
moře (za příplatek) • prostorné rodinné po-
koje až pro 4 osoby se 2 oddělenými pokoji 
(za příplatek) • klimatizace • lednička  • SAT 

TV • trezor • koupelna s vanou, resp. se spr-
chovým koutem a  WC • fén • balkon resp. 
terasa s posezením • wifi (za poplatek)

Vybavení hotelového komplexu: vstupní 
hala s recepcí • wifi na recepci • hlavní restau-
race „Elia“ s mezinárodní kuchyní • restaura-
ce „Il Gusto“ s italskou kuchyní a „Ammos“ 
s řeckými specialitami (1 vybraná restaura-
ce 1x za pobyt zdarma, nutná objednávka 
předem) • hlavní bar • pool bar • beach bar • 
minimarket • 3 bazény • lehátka a slunečníky 
u bazénů • plážové osušky • dětský bazén se 
skluzavkami 

Stravování: formou all inclusive

Labranda Sandy  
Beach Resort hotelový komplex

oficiální hodnocení: *****
webstránka: www.labranda.com

Naše mínění: nabízíme vám skvělý odpočinek v 
rozlehlém all inclusive komplexu přímo u pláže, 
který je již mnohým našim klientům důvěrně 
známý. Resort ideální pro rodinnou dovolenou 
prochází každý rok změnami zaměřenými na 
vylepšení jeho exteriéru a jednotlivých vnitřních 
částí, jakož i poskytovaných služeb. Velkolepý 
areál je protkán spletí chodníčků, které vás podél 
ubytovacích bloků, elegantně zařízených restau-
rací, osvěžujících bazénů se slunečními terasami 
a pool barů, dovedou až k nádherné široké pláži 
se zlatavým pískem. O zábavu velkých i mladších 
návštěvníků se postará menší vodní park s tobo-
gány, hřiště různého druhu, miniklub a pestrá na-
bídka aktivit pod vedením zkušeného animační-
ho týmu s českými nebo slovenskými animátory.

vAgios Georgios 

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub
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Pláže: upravená písečná pláž s pozvolným 
vstupem do moře • lehátka a slunečníky 
• vodní sporty (za poplatek) 

Sport a  zábava: tenisové kurty • plážový 
volejbal • basketbal • stolní tenis • kulečník 
(za poplatek) • elektronické hry (za poplatek) 
• fitness • wellness centrum (za poplatek) • 
dětské hřiště a miniklub • animační program 
pro děti i dospělé v rámci klubové dovolené

ultra all inclusive snídaně, obědy a  ve-
čeře formou švéd-

ských stolů včetně nápojů • dětské a vege-
tariánské menu • vybrané místní 
alkoholické nápoje a  rozlévané nealkoho-

lické nápoje, voda, káva a čaj • zmrzlina bě-
hem obědů a večeří • lehké odpolední ob-
čerstvení • lehátka a slunečníky na pláži  • 
plážové osušky • animační program • mi-
niaquapark se skluzavkami

SUN & FUN klub hotelový animační tým 
připravil pro vás i  pro 

vaše děti různé sportovní a zábavní aktivi-
ty. Zapojit se do nich můžete za asistence 
česky mluvících animátorů, kteří jsou bě-
hem měsíců červenec a srpen součástí ho-
telového animačního týmu. 

Ceník » 165

tuh

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 19 752 Kč/8 dní • od 24 072 Kč/11 dní
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Poloha: v oblíbeném letovisku Agios Geor-
gios Argyrades na jihozápadní straně ostro-
va Korfu • v blízkosti centra střediska s ob-
chůdky, bary a tavernami • přibližně 150 m 
od menší písečné pláže • přibližně 25 km od 
hlavního města ostrova Korfu 

Ubytování: v hlavní budově se nacházejí 
standardní 2-lůžkové pokoje s možností 1 
přistýlky a zrekonstruované 2-lůžkové poko-
je (za příplatek), v obou typech pokojů je k 
dispozici lednička, klimatizace (za poplatek), 
koupelna s vanou, resp. sprchovým koutem 
a WC, balkon nebo terasa s posezením • v 
nově vybudovaném křídle v hotelové za-
hradě jsou situovány nové 2-lůžkové superi-
or pokoje (za příplatek) a prostorné rodinné 
pokoje až pro 4 osoby (za příplatek), pokoje 
disponují ledničkou, klimatizací (zdarma), 
koupelnou s vanou, resp. sprchovým kou-
tem a WC, balkonem nebo terasou s pose-
zením, trezor (zdarma)

Vybavení hotelu: hlavní budova a nově 
postavané křídlo s ubytovacími jednotkami 
• recepce s posezením a TV • trezor (za po-
platek) • pool bar s terasou • restaurace • a‘la 
carte pizzeria • bazén (lehátka a slunečníky 
zdarma) • oddělený dětský bazén 

Stravování: polopenze - snídaně a večeře 
formou bufetových stolů, bez nápojů. Mož-
nost doobjednání obědů - plné penze (za 
příplatek).

Pláže: cca 150 m od menší písečné pláže 
s pozvolným vstupem do moře • přibližně 
450 m od hotelu se nachází známá „zlatá“ 
písčitá pláž oceněna Modrou vlajkou EU za 
kvalitu a čistotu moře a pláže • lehátka a slu-
nečníky (za poplatek) 

Sport a zábava: kulečník (za poplatek) • vý-
běr vodních sportů na pláži letoviska Agios 
Georgios (za poplatek)  

Ceník » 164

Blue Sea hotel

oficiální hodnocení: ** 
webstránka: www.bluesea - hotel.com 

Naše mínění: nabízíme vám léty ověřený a ceno-
vě výhodný, menší rodinný hotel, jehož většina 
pokojů prošla za poslední dva roky kompletní 
rekonstrukcí. Areál hotelu Blue Sea, což v pře-
kladu znamená „modré moře“, se nachází jen na 
skok od centra klidného letoviska Agios Georgios 
a nedaleko známé zlatavé písečné pláže. Dává-
me ho do pozornosti především klientům, kteří 
během své dovolené upřednostňují ubytování 
s polopenzí, případně plnou penzí a vyhledávají 
menší, klidnější dovolenkové prostředí s pravou 
řeckou atmosférou a nevtíravou pohostinností.  

tugAgios Georgios

nový superior pokoj

od 11 272 Kč/8 dní • od 12 952 Kč/11 dní
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Poloha: v malebné zahradě, přímo u pláže • 
cca 150 m od letoviska Ag. Ioannis Peristeron, 
které je okrajovou částí střediska Moraitika, cca 
3,5 km od jeho centra • cca 17 km od Kerkyry

Ubytování: standardní 2-lůžkové pokoje s 
možností 1, resp. 2 přistýlek (patrová postel 
pro děti a juniory) orientované na pohoří a 
přístupovou komunikaci • centrální klimatiza-
ce regulovaná hotelem • SAT TV •  lednička • 
koupelna s vanou, resp. se sprchovým koutem 
a WC • balkon s posezením • pokoje s výhle-
dem na moře (za příplatek) • pokoje s boč-
ním výhledem na moře, resp. orientované na 
mořskou stranu (za příplatek)

Vybavení hotelu: recepce • wifi na recep-
ci • restaurace • výtah • trezory (za poplatek) 
• prostorný bazén • oddělený dětský bazén • 
pool bar s posezením • udržovaná zelená za-
hrada • terasa na slunění s lehátky a slunečníky 

Stravování: formou all inclusive light

Pláže: oblázkovo-písčitá pláž s pozvolným 
vstupem do moře vhodná i pro děti a neplav-
ce • lehátka a slunečníky v udržované zahradě 
• plážové osušky (za poplatek) 

Sport a zábava: biliard • stolní tenis • volejba-
lové hřiště

all inclusive light snídaně, obědy a ve-
čeře formou švédských 

stolů včetně vybraných nápojů • během 
obědů a večeří jsou servírované  místní al-
koholické nápoje (bílé a červené víno, toče-
né pivo, likér) a nealkoholické rozlévané ná-
poje (voda, káva, čaj) • lehátka, slunečníky v 
hotelovém areálu • klubová dovolená

SUN & FUN klub česky, případně sloven-
sky mluvící animátor 

pro vás během letních prázdnin v měsících 
červenec a srpen připraví zajímavé aktivity 
na zpříjemnění vašich oddechových chvil.

Ceník » 165

Corfu Senses Resort hotel

oficiální hodnocení: ***
webstránka: fb.com/CorfuSensesResort

Naše mínění: zasazený mezi zelení okolních stro-
mů a tyrkysovou hladinou moře se rodinný hotel 
Corfu Senses Resort může pochlubit vynikající 
polohou a nádhernými výhledy, ale i chutnou ku-
chyní a udržovaným areálem, kterému dominuje 
prostorný bazén se sluneční terasou. Dny vyplně-
né opalováním na lehátku v zahradě se snadno 
změní na příjemně večery, které si můžete zpestřit 
návštěvou blízkých center Moraitika a Benitses. 
Nás Corfu Senses Resort učaroval svou podmani-
vou atmosférou, stejně jako skvělou polohou pří-
mo u pláže s křišťálově čistou mořskou hladinou.

tygv Ag. Ioannis Peristeron

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub

od 13 793 Kč/8 dní 
od 15 518  Kč/11 dní



ŘECKO

náš         fototip

 Vassilikos

ZAKYNTHOS

Nejznámější pláž na ostrově Zakynthos
Pláž Navagio
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Zakynthos

Vassilikos

K  nejkrásnějším, nejnavštěvovaněj-
ším a nejvíce fotografovaným místům 
nejen v  Řecku, ale v  celosvětovém 
měřítku patří nepochybně pláž Nava-
gio nacházející se na  západní straně 
ostrova. Vrak pašerácké lodi vyvrže-
ný na  romantickou pláž obklopenou 
strmými útesy, tyrkysové moře, bílý 
písek a  strmé útesy dodávají tomuto 
místu neuvěřitelně podmanivé kouzlo. 
Jedinečnou atrakcí této vyhledáva-
né destinace jsou i  chráněné mořské 
želvy caretta - caretta, které se staly 
neoficiálním symbolem tohoto ostro-
va. V  letošní sezóně se můžete těšit 
na  půvabně zelený Vassilikos, místo 
s  těmi nejkrásnějšími a  nejlépe vyba-
venými písečnými plážemi, jaké může-
te na Zakynthosu najít. Z naší nabídky 
si můžete vybrat pobyty na 8 a 15 dní 
s  odletem z  Prahy, nebo z  Bratislavy. 

Prázdninové resorty Zante Royal Re-
sort, Zante Imperial Beach a Palazzo di 
Zante jsou připraveny stát se během 
voňavých letních slunečních dnů do-
movem pro všechny velké i malé náv-
štěvníky. Bude nám potěšením, pokud 
se na toto jedinečné místo rozhodnete 
vycestovat s  naší cestovní kanceláří 
a necháte se během svého pobytu po-
hltit pravou oddechovou atmosférou 
řeckého léta.

Třetí největší ze skupiny sedmi Jónských 
ostrovů nazývaných v domácím jazyce  

i Heptanissia, a známý také jako benátský 
„ květ Východu,“ představuje unikátní 

skládačku pro všechny smysly. Uchvátí 
vás nádherné písečné pláže, romantické 

zálivy, tajemné mořské jeskyně, strmé 
nepřístupné útesy či osamělé ostrůvky, 

přičemž všechny tyto divoké scenérie 
umocňuje nádherná zeleň okolní krajiny. 

Ostrov Zakynthos je tou pravou volbou 
letošní letní dovolené. Nepochybujeme, 
že si vás získá od prvního momentu, jak 

se s ním seznámíte.

Vassilikos 
Zelený výběžek Vassilikos je místo, které na svých 
toulkách ostrovem nevynechá žádný turista. Za-
číná letoviskem Argassi, které se nachází jen 4 km 
na jih od hlavního města, pod úpatím vrchu Sko-
pos. Jeho hlavní ulici zdobí obchůdky se suvený-
ry, kavárny, bary a diskotéky, přičemž nechybí ani 
skvělé řecké taverny. Cesta z Argassi mírně stoupá 
a  klikatí se, lemujíc pobřeží ostrova, přičemž se 
před vámi otevře neskutečně nádherný výhled 
na třpytivou mořskou hladinu hrající různými od-
stíny modré barvy, na  v  dálce se rýsující obrysy 
Peloponésu či z  mořského oparu vystupující nej-
vyšší vrch sousedního ostrova Kefalonie. Ve  stínu 
olivových hájů a  zelených lesíků, mezi nimiž tu 
a tam prosvítají bílá obydlí domácích, jsou ukryty 
přístupové cesty vedoucí k písečným plážím, které 
vás přivítají úhlednými řadami lehátek a slunečníků 
nacházejících se  na písku nebo travnaté ploše, ta-
vernami a bary s nabídkou tradičních řeckých jídel, 
lehkého občerstvení a nápojů, které si můžete vy-
chutnávat za příjemných tónů oddechové hudby. 
Samozřejmostí vybavení těchto pláži jsou sociální 
zařízení a sprchy. K malebným místům, které najde-
te na Vassiliku patří Dafní, která je, stejně jako nej-
jižnější výběžek Gerakas, otočená do Laganaského 
zálivu. Obě pláže jsou hnízdištěm chráněných želv 

Caretta - caretta, které sem během letních měsíců 
přicházejí klást vajíčka, aby tak zajistily pokračo-
vání svého druhu. K  nejznámějším, turisty vyhle-
dávaným místům nacházejícím se na  východní 
straně zeleného poloostrova Vassilikos, patří menší 
pláž Porto Zoro, kde můžete relaxovat tak, jak jste 
o tom snili: v pohodlí houpací sítě ve stínu palmy 
a s oblíbeným drinkem v ruce. Sluneční paprsky si 
naplno vychutnáte i  na  pláži Azzuro, která dýchá 
pravou prázdninovou atmosférou. Za  roztahanou 
vesničkou se stejným názvem, jako je pojmeno-
vání celého výběžku, najdete vstup na  Banana 
Playa s množstvím sportovních atrakcí a na menší 
plážičky Vrachos a  Plaka. Poznávacím znamením 
pláže Agios Nicholaos s nabídkou vodních sportů 
je bílý kostelík se stejným názvem, zasvěcený pat-
ronovi a ochránci námořníků. V malebném zálivu 
obklopeném zelenými kopci se nachází Mavratzi 
Beach, nad kterou se vypíná prázdninový komplex 
Zante Royal Hotels and Resort. Všechny písečné 
pláže Vassilikos vám bezpochyby nabídnou ideál-
ní relax a skvělou prázdninovou pohodu, přičemž 
vám však vřele doporučujeme, abyste se za další-
mi, trošku vzdálenějšími krásami Zakynthosu vy-
dali buď sami, nebo zkusili poznat tento nádherný 
zelený ostrov, který vám zajisté má co nabídnout, 
prostřednictvím fakultativních výletů, s  jejichž ak-
tuální nabídkou se seznámíte přímo na místě. 

Město Zakynthos 
Hlavní město ostrova vytváří úhledný architek-
tonický půloblouk. Takto jej v 13. až 15. století vy-
stavěli Benátčané, díky kterým zažil ostrov a  také 
jeho obyvatelé období obrovského rozmachu. 
Dnešní město Zakynthos je však již jen kopií 
původní architektury, která byla zničena při vel-
kém zemětřesení a následném požáru v roce 1953. 
V  současném městě, vybudovaném od  základů 
podle původních předloh, sice nenajdete mnoho 
historických památek, ale je zde několik zajíma-
vých míst, které se při jeho návštěvě určitě vyplatí 
vidět. Patří k nim Kostel sv. Dionýsia, jedna z mála 
původních budov, kde jsou uloženy ostatky tohoto 
světce, patrona a ochránce ostrova Zante. Malebná 
Strada Marina, vedoucí podél přístavu, je lemova-
ná útulnými kavárnami a  tavernami, kde najdete 
nabídku místních specialit. Sladkou tečkou za vaší 
večeří můžou být loukoumades, malé šišky polité 
medem, které chutnají znamenitě i s vanilkovou 
zmrzlinou. Promenáda vás povede na  náměstí 
Dionýsia Solomose, na okraji kterého stojí další zají-
mavý kostelík Agios Nicholaos tou Molou, zasvěce-
ný patronovi námořníků. Za tímto místem najdete 
živé náměstí sv. Marka a rušným životem pulzující 
obchodní ulici Alexandrou Roma. 

Průměrné teploty 
 V. VI. VII. VIII. IX. X.
Vzduch 25° 29° 31° 33° 29° 24°
Moře 21° 25° 25° 26° 25° 22°

Rozloha 405 km2 Populace 35 000
Hlavní město Zakynthos  Měna euro
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Poloha: nad pěknou pláží Mavratzi Beach, 
vzdálenost cca 150 m • cca 15 km od hlavního 
města Zakynthos a 17 km od letiště

Ubytování: standardní 2-lůžkové pokoje s  1 
nebo 2 přistýlkami (patrová postel) • rodinné 
pokoje až pro 5 osob (za příplatek) • klimatiza-
ce • telefon • TV • lednička • trezor (za poplatek) 
• koupelna s vanou a WC • fén • balkon nebo 
terasa • pokoje vyššího standardu se soukro-
mým bazénem (za příplatek)

Vybavení hotelového komplexu: recepce 
• wifi v prostorách recepce (zdarma) • restau-
race Apollo s terasou • pool bar • bazén a dět-
ský bazén (lehátka a slunečníky zdarma) • kino 
• bar After Eleven (za poplatek) • Health Club 
s vnitřním bazénem, saunou, masážemi a par-
ní lázní (za poplatek) • fitnes (zdarma) 

Stravování: formou all inclusive

Pláže: nad písečnou pláží Mavratzi Beach 
s  pozvolným vstupem do  moře •  přístup 

na pláž je možný kombinací výtahu a schodů 
(od bazénu hotelu Zante Imperial Beach), resp. 
pěšinkou kolem resortu • slunečníky a lehátka 
(za poplatek) • plážový bar (za poplatek)

Sport a zábava: vodní pólo • vodní gymnasti-
ka • šipky • animacie během měsíců červenec 
a srpen i s animátory naší CK • dětský vláček, 
Zantino World a  tobogán jsou provozovány 
v hotelové režii v části Zante Imperial Beach

all inclusive snídaně, obědy a večeře 
formou švédských stolů 

včetně místních nápojů • lehké občerstvení 
během dne • alkoholické nápoje (točené 
pivo, víno, whisky, gin, vodka, rum, tequila, 
míchané nápoje) a  nealkoholické nápoje 
(voda, káva, čaj, soft drinky) v době od 10:00 
hod. do 23:00 hod. v barech hotelového re-
sortu • zmrzlina • wifi • animace i s  animátory 
naší CK • slunečníky a lehátka u bazénů

Ceník » 163

Palazzo di Zante hotelový komplex

oficiální hodnocení:****
webstránka: www.ionian-hotels.com 

Naše mínění: Palazzo di Zante se vyznačuje klid-
nou atmosférou letní dovolené, která vás bude 
obklopovat na každém kroku a vy tak snadno za-
pomenete na starosti všedních dnů, od kterých 
jste si přišli odpočinout. Pokud však zatoužíte 
po  změně, všechny atrakce, včetně nádherné 
písečné pláže, máte na  dosah. Areál hotelové-
ho resortu, obklopený zelenou scenérií Vassilika 
a vypínající se nad sluncem zalitou pláží Mavratzi, 
je dokonale přizpůsoben k tomu, aby se zde pří-
jemně cítili návštěvníci všech věkových kategorií, 
především však rodiny s dětmi.

vtyVassilikos

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub

od 15 968 Kč/8 dní 
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Poloha: hotel sa nachází nad malebnou pláží 
Mavratzi Beach • cca 17 km od letiště

Ubytování: Zante Imperial Beach: 2-lůžkové 
pokoje s 1 nebo 2 přistýlkami • rodinné pokoje 
až pro 5 osob (za příplatek) • Zante Royal Resort: 
2-lůžkové pokoje s 1 až 2 přistýlkami • klima-
tizace • telefon • TV • lednička • trezor (za po-
platek) • koupelna s vanou a WC • fén • balkon 
nebo terasa • výhled na moře (za příplatek)

Vybavení hotelového komplexu: recepce s 
wifi (zdarma) • restaurace s  terasou společná 
pro oba hotely • pool bar • bazén a bazén pro 
děti • lehátka a slunečníky u bazénů (zdarma) 
• dětské hřiště • supermarket s obchod se su-
venýry

Stravování: formou all inclusive

Pláže: nad písečnou pláží Mavratzi Beach 
s  pozvolným vstupem do  moře •  přístup 
na pláž je možný kombinací výtahu a schodů 
(od  bazénu s  tobogány), resp. pěšinkou ko-

lem hotelového resortu • slunečníky a lehátka 
(za poplatek) • plážový bar (za poplatek)

Sport a  zábava: vodní pólo • vodní gym-
nastika •  aerobik • šipky •  multifunkční hřiště 
• animacie i s animátory naší CK (červenec, sr-
pen) • dětský vláček, zábavný svět plný atrakcí 
Zantino World a  tobogán jsou provozovány 
v hotelové režii

all inclusive snídaně, obědy a večeře 
formou švédských stolů 

včetně místních nápojů • lehké občerstvení 
během dne • alkoholické nápoje (točené 
pivo, víno, whisky, gin, vodka, rum, tequila, 
míchané nápoje) a  nealkoholické nápoje 
(voda, káva, čaj, soft drinky) v době od 10:00 
hod. do 23:00 hod. v barech hotelového re-
sortu • zmrzlina • wifi • animační program i s  
animátory naší CK • slunečníky a  lehátka 
u bazénů celého hotelového resortu

Ceník » 163

Zante Imperial Beach  
Zante Royal Resort hot. komplex

oficiální hodnocení:****
webstránka: www.ionian-hotels.com 

Naše mínění: oba resorty vás okouzlí svým pul-
zujícím letním životem, přičemž pestré aktivity 
osloví všechny věkové kategorie svých hostů, 
především rodiny s  dětmi. Bohatý denní a  ve-
černí animační program, při kterém si zasoutěží 
a  zabaví se děti i  dospělí, kouzelný dětský svět 
Zantino World plný atrakcí, velký bazén s  tobo-
gány nebo nádherná písečná pláž Mavratzi láka-
jící k odpočinku, to je vysněná dovolená u moře, 
kterou můžete strávit právě na tomto místě. 

tyv Vassilikos

Zante Royal Resort

Zante Imperial Beach

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub

od 15 668 Kč/8 dní 
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Nikózia

Ercan

Kyrenia

Famagusta

Ayia Napa

Larnaka

Limassol

Protaras

Paphos

Kypr je od roku 1974 rozdělen na se-
verní Kypr - tureckou část a  jižní 
Kypr – řeckou část. Ostrov se nachází 
na  křižovatce námořních cest mezi 
Asií, Afrikou a  Evropou. Jeho bohatá 
historie sahá 9000 let do  minulosti. 
Řekové, Římané, Byzantinci, Benátča-
né a Turci vtiskli ostrovu svou pečeť 
a zanechali za sebou všudypřítomné 
symboly dokazující jedinečnost jejich 
architektury. Právě proto zde můžete 
obdivovat antické paláce a  divadla, 
koloseum, románské baziliky, by-
zantské kláštery, benátské pevnosti 
či turecké mešity s  minarety. V  sou-
časnosti žijí na ostrově dva hlavní ná-
rody: kyperští Řekové obývající jiho-

západní část ostrova a kyperští Turci, 
žijící na severovýchodě. Většina pláží 
s  jemným světlým pískem a křišťálo-
vě čistou vodou má pozvolný vstup 
do  moře, proto je koupání vhodné 
i pro děti. V sezóně 2020 vám CK TIP 
travel nabízí opravdu kvalitní hotely 
situované v  oblíbených letoviscích 
v  severní části Kypru - Kyrenii a  Fa-
magustě. Nádherná přírodní scenérie 
a množství kulturních památek určitě 
zaujme a okouzlí každého z návštěv-
níků a předurčí ostrov ke strávení ne-
zapomenutelné dovolené. 

Kypr je tou pravou destinací pro 
každého kdo miluje nádherné pláže, 

čisté a příjemné moře a kvalitní hotely 
s výbornými službami. „Ostrov lásky“ nebo 

„Afroditin ostrov“, i to jsou přezdívky se 
kterými se při popisu tohoto ostrova 

setkáte. Právě zde se totiž podle řecké 
mytologie z mořské pěny zrodila řecká 

bohyně lásky a krásy Afrodita. Místo jejího 
narození nemohlo být vybráno lépe, 

členité pobřeží omývá nádherné moře, 
jehož vlny vypráví příběhy vztahující se 

k historii tohoto místa.

Kyrenia
Toto malebné městečko, v  turečtině Gir-
ne, je centrem většiny turistických aktivit 
na severním pobřeží. Okouzlující Kyrenijský 
přístav plný barevných lodí a jachet, obklo-
pený místními restauracemi, bary a  kavár-
ničkami v  kombinaci s  obrovským hradem 
pískové barvy patří k jednomu z nejkrásněj-
ších kyperských míst. Od hlavního města Se-
verního Kypru, Nikózie, je Kyrenia vzdálená 
necelých 30 minut a dnes je rušným a živým 
centrem zábavy, které je vyhledávané jak 
místními, tak i  turisty z celého světa.  Jestli 
sem v  době vaší dovolené zavítáte, určitě 
nesmíte vynechat zachovalou pevnost Ky-
renijského hradu, kde v muzeu lodních vra-
ků objevíte jednu z nejstarších potopených 
lodí, které kdy byly u  kyperského pobřeží 
nalezené. Oblast Kyrenia má ideální polohu 
a kromě trávení dne na některé z krásných 
písečných pláží máte možnost podniknout 
výlety i do dalších oblastí ostrova. Na svoje 
si přijdou i  milovníci historie a  hradů, kte-
ré najdete na  vrcholcích Kyrenijského po-
hoří v  objetí zachovalé přírody. Přímo nad 
městem Kyrenia, uprostřed hor se týčí dvě 
hradní zříceniny, zřícenina hradu Sv. Hilla-

riona z 10. st. a  zřícenina hradu Buffavento. 
K  turisticky nejzajímavějším místům patří 
bývalé gotické opatství Bellapais, postave-
né na  vrcholu skalnatého výběžku. Výhled 
z  těchto míst ve  vás zanechá pocit úžasu 
ještě dlouho po návratu z vaší dovolené.

Famagusta
V  minulosti se jednalo o  jeden z  nejdůleži-
tějších historických přístavů středomořské 
oblasti, který patřil k  nejbohatším místům 
na  světě. Ke  konci 13. století se Famagusta 
stala hlavním lodním překladištěm a získala 
tak nesmírné bohatství a význam. Dokonce 
i  významný britský dramatik William Sha-
kespeare si vybral Famagustu za místo, kde 
se odehrává děj jednoho z  jeho dramat 
Othello. Sídlo mnoha křesťanských chrámů 
a mešit, jehož zajímavostí je katedrála Sv. Mi-
kuláše, největší středověká stavba ve městě, 
která se změnila na  mešitu Lala Mustafa 
Pasha (Lala Mustafa Pasha byl turecký vezír, 
který dobýval Kypr). V  polovině 20. století 
se tato oblast otevřela turistům a  stala se 
centrem cestovního ruchu na  celém ostro-
vě. Dnes je nejdůležitějším historickým, 

kulturním a turistickým centrem Severního Kypru. 
V okolí hradbami obehnaného města Famagusta, 
v nádherném oblouku Famagustského zálivu, pyš-
nícího se prvotřídními plážemi a průzračně čistým 
mořem, vyrostly nádherné hotelové rezorty, které 
jsou připraveny uspokojit všechny představy výlet-
níků. Famagusta je ideální místo pro kombinaci ak-
tivní dovolené a odpočinku na nádherných píseč-
ných plážích s jemným pískem. V oblasti je možné 
najít archeologické vykopávky antického města 
Salamis, s  ruinami římského divadla, městských 
lázní i  množství mramorových soch. Nejzajíma-
vější částí Famagusty je čtvrť Varosha, již v minu-
losti objevená turistická oblast s  luxusními hotely 
a restauracemi. V roce 1974, kdy město ovládla tu-
recká armáda, odešli místni řečtí Kyperčané na jih 
v domnění, že se po čase vrátí zpět do svých do-
movů. Dodnes se tak vzhledem na  nevyjasněné 
majetkové poměry nestalo a  dnes nese Varosha 
název „Město duchů“. Prázdné ulice, obchody se 
zbožím, opuštěná auta před domy, hotely, školy, 
všechno zakonzervované časem. Nejúchvatnější 
částí Severního Kypru je polostrov Karpas, dlouhý 
prst, který se táhne nad Famagustou a  ukazuje 
k asijské pevnině. Nacházejí se zde ty nejúžasnější 
pláže na ostrově a nádherná divoká příroda.

Průměrné teploty 
 V. VI. VII. VIII. IX. X.
Vzduch 29° 32° 33° 35° 32° 30°
Moře 21° 23° 26° 26° 25° 23°

Rozloha 9.251 km2 Populace 885.800
Hlavní město Nikózia Měna euro/ turecká lira

Afroditina pláž poloostrov Karpaz Severní Kypr
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Poloha: 8 km od  města Kyrenia (autobus 
od hotelu za poplatek) • přímo na nádherné 
hotelové písečné pláži • jen 28 km od letiště 
v Nikósii (Ercan) • 80 km od letiště Larnaka

Ubytování: 2-lůžkové pokoje s možností 1-2 
přistýlek v  hlavní budově nebo v  části Pine 
Court I  a  II • prostorné 2-lůžkové bungalovy 
s možností 1-2 přistýlek v části Family Bunga-
low Resort • vlastní hygienické příslušenství 
(koupelna se sprchou nebo vanou, WC a fén) • 
klimatizace • trezor (zdarma) • SAT TV • telefon 
• minibar (za poplatek) • balkon, resp. terasa 

Vybavení hotelového komplexu: komplex 
se skládá z  hlavní budovy, části Pine Court 

I  a  II a  bungalovů umístěných do  udržova-
né zahrady • vstupní hala s  recepcí • hlavní 
restaurace s  terasou a výhledem na moře • 
lobby bar (za poplatek) • plážový bar (během 
dne a ve večerních hodinách vybrané nápoje 
zdarma) • pool bar (za poplatek) • Aphrodite 
bar (za poplatek) • disco bar (za poplatek) • 2 
à  la carte restaurace (za poplatek) • venkovní 
bazénový komplex s rozsáhlým aquaparkem 
(slunečníky, lehátka a  plážové osušky zdarma) 
• nově vybudovaný panoramatický bazén pro 
dospělé • vnitřní bazén • dětský bazén • dět-
ské hřiště • lunapark (za poplatek) • wellness 
a turecké koupele (za poplatek) • fitness • wifi  
(zdarma) • mini market  

Acapulco Beach hotelový komplex

oficiální hodnocení: ***** 
webstránka: www.acapulco.com.tr 

Naše mínění: mimořádně oblíbený hotelový 
komplex vám přinášíme i v  letošní nabídce. Roz-
sáhlá, pečlivě udržovaná hotelová zahrada se svý-
mi zákoutími nabízí jedinečnou atmosféru, která 
zve ke snění. Na aktivní klienty se těší profesionální 
animační tým, se kterým zažijete neopakovatelné 
chvíle. Malé rekreanty si zaručeně získá rozsáhlý 
bazénový komplex, obrovský nově vybudovaný 
aquapark s tobogány a skluzavkami i hotelový lu-
napark. Na vášnivé hráče pokeru i rulety čeká záři-
vě osvětlené hotelové kasino. Pomyslnou třešnič-
kou na dortu je zaručeně nádherná hotelová pláž 
s jemným pískem a pozvolným vstupem do moře. 
Sladké lenošení na  jedné z  nejkrásnějších pláží 
v oblasti s úžasně modrým mořem umocní fantas-
tický pocit z tohoto hotelu. Písečná pláž je situová-
na v klidném zálivu předurčeném splňovat všech-
ny předpoklady klidné a pohodové dovolené. 

vKyrenia

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub
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Stravování: formou all inclusive 

Pláže: přímo na rozlehlé pláži s jemným pís-
kem a  pozvolným vstupem do  moře • slu-
nečníky, lehátka, matrace a  plážové osušky 
zdarma

Sport a zábava: aquapark • hřiště a miniklub 
• lunapark (za poplatek) • amfiteátr • tenisové 
kurty (za poplatek) • plážový volejbal • stolní 
tenis • šipky • biliard (za poplatek) • casino 

all inclusive snídaně, obědy a  ve-
čeře formou švéd-

ských stolů včetně místních alkoholických 
a  nealkoholických nápojů • místní alkoho-
lické a  nealkoholické nápoje, voda, káva 

a čaj (během dne a ve večerních hodinách 
v plážovém Beach baru) • slunečníky, lehát-
ka, matrace a  plážové osušky u  bazénů 
a na pláži • animace • miniklub • nově vybu-
dovaný aquapark 

SUN & FUN klub připravili jsme pro vás bo-
haté sportovní a  zábavní 

aktivity. Zapojit se do nich můžete za asis-
tence našich animátorů, kteří jsou během 
měsíců červenec a srpen součástí hotelové-
ho animačního týmu. Nejmenší návštěvníci 
si najdou nové kamarády v dětském klubu.

Ceník » 167

tyg

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 19 793 Kč/8 dní 
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Poloha: 8 km od  města Kyrenia (autobus 
od hotelu za poplatek) • přímo na nádherné 
hotelové písečné pláži • jen 28 km od letiště 
v Nikósii (Ercan) • 80 km od letiště Larnaka

Ubytování: prostorné 2-lůžkové bungalovy 
s možností 1-2 přistýlek • vlastní hygienické 
příslušenství (koupelna se sprchou nebo va-
nou, WC a fén) • klimatizace • trezor (zdarma) 
• SAT TV • telefon • minibar (za poplatek)  

Vybavení hotelového komplexu: kom-
plex se skládá z  hlavní budovy, části Pine 
Court I a II a bungalovů umístěných do udr-
žované zahrady • vstupní hala s  recepcí • 
hlavní restaurace s  terasou a výhledem na 

moře • lobby bar (za  poplatek) • plážový 
bar (během dne a  ve  večerních hodinách 
vybrané nápoje zdarma) • pool bar (za po-
platek) • Aphrodite bar (za poplatek) • disco 
bar (za  poplatek) • 2 a` la carte restaurace 
(za poplatek) • venkovní bazénový komplex 
s rozsáhlým aquaparkem (slunečníky, lehát-
ka a plážové osušky zdarma) • nově vybu-
dovaný panoramatický bazén pro dospělé • 
vnitřní bazén • dětský bazén • dětské hřiště 
• lunapark (za poplatek) • wellness a turecké 
koupele (za poplatek) • fitness • wifi (za po-
platek) • mini market • hotelový fotograf 

Stravování: formou all inclusive 

Acapulco Beach 
Family Bungalow  
Resort  hotelový komplex

oficiální hodnocení: ***** 
webstránka: www.acapulco.com.tr 

Naše mínění: zlatavá písečná pláž, moře a pečli-
vě udržovaná zahrada je přesně to, co vám zaručí 
dokonalý odpočinek pro tělo i mysl od každo-
denních povinností. Nejmenší rekreanty určitě 
potěší bazénový komplex s tobogány, hotelový 
aquapark či lunapark. O dobrou náladu všech 
věkových kategorií se postará profesionální ani-
mační tým a pro ty, kteří hledají vzrušení je při-
praveno hotelové kasino. Pokud však upřednost-
ňujete něco klidnějšího, neváhejte navštívit spa 
a wellness centrum a nechte rozmazlovat vaše 
smysly. Věříme, že tento fantastický hotelový 
komplex potěší všechny hosty.

vKyrenia

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub
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Pláže: přímo na rozlehlé pláži s jemným pís-
kem a  pozvolným vstupem do  moře • slu-
nečníky, lehátka, matrace a plážové osušky 
zdarma

Sport a zábava: aquapark • hřiště a minik-
lub • lunapark (za poplatek) • amfiteátr • te-
nisové kurty (za poplatek) • plážový volejbal 
•  stolní tenis • šipky • biliard (za poplatek) • 
casino 

all inclusive snídaně, obědy a ve-
čeře formou švéd-

ských stolů včetně místních alkoholických 
a nealkoholických nápojů • místní alkoho-
lické a  nealkoholické nápoje, voda, káva 

a čaj (během dne a ve večerních hodinách 
v  plážovém Beach baru) • slunečníky, le-
hátka, matrace a plážové osušky u bazénů 
a na pláži • animace • miniklub • nově vy-
budovaný aquapark 

SUN & FUN klub připravili jsme pro vás bo-
haté sportovní a  zábavní 

aktivity. Zapojit se do nich můžete za asis-
tence našich animátorů, kteří jsou během 
měsíců červenec a srpen součástí hotelo-
vého animačního týmu. Nejmenší náv-
štěvníci si najdou nové kamarády v  dět-
ském klubu.

Ceník » 167

tyh

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 19 193 Kč/8 dní 
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Poloha: 8 km od  města Famagusta • pří-
mo u písečné pláže s pozvolným vstupem 
do moře • 50 km od  letiště v Nikósii (letiště 
Ercan) • cca 80 km od letiště Larnaka

Ubytování: elegantní 2-lůžkové pokoje 
s  možností 1-2 přistýlek v areálu resortu • 
prostorné 2-3 lůžkové vilky s  možností 1-2 
přistýlek • klimatizace • telefon • minibar 
(voda doplňována denně) • trezor (zdarma) 
• SAT TV • vlastní hygienické příslušenství 
(koupelna s vanou, resp. sprchou, WC a fén) 
• wifi • balkon s posezením

Vybavení hotelového komplexu: areál 
sestává z hlavní budovy, části Salamis Park 

a  vilek umístěných v  okolí hotelového ba-
zénu • vstupní hala s recepcí • wifi (v pros-
torách lobby zdarma) • hlavní restaurace 
s terasou • lobby bar • pool bar • plážový 
bar • venkovní bazén • dětský bazén • aqu-
apark • lehátka, matrace, slunečníky a plá-
žové osušky zdarma • fitness centrum • Spa 
centrum (za poplatek) • turecké koupele • 
casino

Stravování: formou all inclusive 

Pláže: krásná upravená písečná pláž s  po-
zvolným vstupem do moře • lehátka, matra-
ce, slunečníky a plážové osušky zdarma 

Salamis Bay Conti hotelový komplex

oficiální hodnocení: ***** 
webstránka: www.salamisbay-conti.com 

Naše mínění: nádherný hotelový komplex Salamis 
Bay Conti s impozantním areálem se rozprostírá 
u  břehů tyrkysového moře v blízkosti kouzelné 
písečné pláže. Hotel nabízí ve svém království spl-
nění všech vašich prázdninových tužeb. Přesvědčí 
vás o  tom pečlivě udržovaná zahrada, bazéno-
vý komplex, aquapark, originální mezinárodní 
animace pořádané profesionálními animátory 
i  se slovenským či českým doprovodem, kvalitní 
kuchyň s  kyperskými i  mezinárodními specialita-
mi, jakož i jedinečný a srdečný přístup hotelového 
personálu. Toto jsou důvody, proč jsme se rozhodli 
zařadit tento výjimečný hotel opět do své nabíd-
ky. Pokud od své dovolené očekáváte prožití dní 
naplněných radostí, smíchem a nezapomenutel-
nými vzpomínkami, nasměrujte své prázdninové 
kroky do  tohoto hotelového komplexu ležícího 
přímo na písečné hotelové pláži. 

vFamagusta

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub
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Sport a zábava: tenisové kurty • stolní tenis 
• šachy • biliard (za  poplatek) • fitness cen-
trum • dětský miniklub a hřiště •  aquapark • 
amfiteátr • kino • diskotéka • vodní sporty na 
pláži za poplatek

ultra all inclusive snídaně, pozdní sní-
daně, obědy a  ve-

čeře formou bohatých švédských stolů 
včetně místních alkoholických a  nealko-
holických nápojů • nealkoholické, místní 
alkoholické a vybrané značkové alkoholic-
ké nápoje během dne v areálu hotelu • 
lehké občerstvení během vybraných ho-
din v areálu hotelu (pizza, hamburger, sa-
láty, turecké placky) • zmrzlina • čaj, káva, 

turecká káva a koláčky o • lehké noční ob-
čerstvení • slunečníky, lehátka a  matrace 
u bazénu a na pláži • plážové osušky • mini 
klub • aquapark • animační program

SUN & FUN klub připravili jsme pro vás bo-
haté sportovní a  zábavní 

aktivity. Zapojit se do nich můžete za asis-
tence našich animátorů, kteří jsou během 
měsíců červenec a srpen součástí hotelo-
vého animačního týmu. Nejmenší náv-
štěvníci si najdou nové kamarády v  dět-
ském klubu, s nimiž zažijí neopakovatelné 
chvíle zábavy. 

Ceník » 166

tyg

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 18 893 Kč/8 dní 
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Oblíbené historické městečko se skvělými nákupními možnostmi
Side
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Antalya

Kemer
SideBelekLara

Alanya

TURECKO

Kemer
Moderní lázeňské město Kemer, které se nachází 
u  pohoří Taurus, lemované širokými písečnými 
plážemi s  drobnými kamínky a  křišťálově čistou 
vodou, vzdálené jen 45 km od  letiště v  Antalyi, 
nabízí prožití kvalitní rodinné dovolené na turec-
kém pobřeží. V  letovisku s množstvím luxusních 
hotelových komplexů přímo u  jejich hotelových 
plážích, vybavených atraktivními vodními parky 
v  nádherných tropických zahradách, prožijete 
vskutku neopakovatelné prázdninové chvíle. 
Kombinace slunění se u moře, poslouchání hud-
by mořských vln a  výhled na  zelené majestátní 
pohoří je vskutku úchvatná kombinace.

Antalya - Lara
Díky unikátní kombinaci množství historických 
památek a  příjemného středomořského pobřeží 
je oblast Antalye ideálním turistickým letoviskem 
a  je právem označována za  centrum tureckého 
turismu. Na okraji Antalye se nachází nově vybu-
dované luxusní letovisko Lara, které vás zláká svý-
mi nádhernými dlouhými a  širokými písečnými 
plážemi a velmi kvalitními all inclusive hotely při-
pravenými uspokojit i vskutku náročného klienta. 
Další výhodou je taktéž rychlá doprava z  letiště 
do hotelu.

Belek
Exkluzivní letovisko na Turecké riviéře s nádherný-
mi piniovými a eukalyptovými lesy a s hotely pre-
stižních značek se zejména díky golfovým hřištím 
stalo významným střediskem mezinárodního ces-
tovního ruchu. Golfisti - profesionálové, pokročilí 
i  začátečníci, sem přicházejí, aby si na  zelených 
hřištích světových parametrů výborně zahráli 
a  zároveň odpočinuli. Novější modernější leto-
visko tvoří především luxusní hotelové komplexy 
umístěné ve velkých a pečlivě udržovaných exo-
tických zahradách. Jedním slovem je to ideální 
moderní letovisko určené všem, kteří vyhledávají 
kvalitní odpočinek.

Side
Asi 50 km východně od města Antalya se rozkládá 
malebné romantické městečko Side, které bylo 
kdysi pirátskou osadou. Toto turecké prázdninové 
středisko mělo kdysi název Pamphili, tj. granátové 
jablko. Je to starověké město situované na úzkém 
poloostrově s  ruinami antických chrámů. Jeho 
novou část tvoří moderní hotelové komplexy za-
členěné do okolní krajiny. Zdejší pláže patří k nej-
lepším a  nejkrásnějším písečným plážím na  celé 
Turecké riviéře. Zvláště rodiny s  dětmi, či méně 
zdatní plavci ocení pozvolný vstup do  moře. 

V bezprostřední blízkosti města se táhnou pome-
rančovníkové, citrusové háje a bavlníkové plantá-
že. Side se stalo vyhledávaným díky svým jedineč-
ným historickým památkám, rozlehlým písečným 
plážím, nádherným a  luxusním hotelovým kom-
plexům, stylovým restauracím, butikům a  ob-
chůdky s různým orientálním zbožím a suvenýry.

Alanya
Nachází se na  pobřeží Středozemního moře, 
na  východě Turecké riviéry, 120 km od  Antalye. 
Rozvíjející se prázdninové letovisko se v minulosti 
proslavilo jako pirátská pevnost. Největší rozkvět 
město zažilo v  seldžuckém období, z  něhož se 
zachovala většina nejznámějších památek - sel-
džucké opevnění, hrad, Červená věž, Sulejma-
nova mešita a  Osmanská loděnice. Seldžucké 
opevnění ze 13. století, dominanta na skalnatém 
výběžku, odděluje východní Keykubatovu pláž 
od Kleopatřiny pláže s  jemným pískem, doveze-
ným údajně až z delty Nilu. Alanya je rájem pro 
všechny, kteří rádi nakupují - obchody s  nejroz-
manitějším zbožím (kožené výrobky, oblečení, 
suvenýry, zlato) najdete prakticky všude.

Průměrné teploty 
 V. VI. VII. VIII. IX. X.
Vzduch 27° 31° 34° 35° 31° 28°
Moře 21° 24° 25° 27° 25° 23°

Rozloha 779.452 km2 Populace 75.000.000
Hlavní město Ankara Měna turecká lira

Do této nádherné země, v níž se spojuje 
evropská kultura s vůní Orientu, každo-
ročně směřuje stále větší počet turistů 
ze všech koutů světa. Svými nádherný-
mi, převážně písečnými plážemi podél 
více než 8  000 km dlouhého pobřeží, 
obklopeného citrusovými, banánový-
mi, bavlníkovými, jakož i  avokádový-
mi plantážemi, ke  kterým romanticky 
ladí tyrkysově zbarvené, po  okrajích 
průzračné moře, poskytuje skvělé pod-
mínky pro bezstarostné koupání, opa-
lování a vodní sporty - tedy přesně to, 
co většina z vás od letní dovolené čeká. 
Fascinující hotelové komplexy s  kva-
litními all inclusive službami, končící 

téměř až na  břehu křišťálově čistého 
moře, na vás čekají v 5 známých turec-
kých letoviscích: Kemer, Antalya - Lara, 
Belek, Side a Alanya. Pro ty, kteří chtějí 
podniknout cestu za  poznáním a  zají-
mají se o kulturu, nabízíme mimořádně 
oblíbené fakultativní výlety s  pestrým 
programem. Čeká na  vás bájná Trója, 
historický Efez, Pergamon, Kappado-
kia, Pamukkale a mnohé další, které si 
zachovaly své kouzlo staré tisíc let. Tur-
ci, velmi pohostinný a otevřený národ, 
turisty ve  své zemi vidí s  radostí a  sr-
dečně je vítají.

Turecké pobřeží Středozemního moře je 
synonymem průzračné tyrkysové vody, 

hřejivých slunečních paprsků, blankytně 
modré oblohy, členitých zálivů, majestátních 

a pyšných pohoří a zároveň vyniká 
bohatstvím starověkých památek. Oblast, 

kterou původně obsadili Řekové a později 
ovládali Římané, je poseta zachovalými 

antickými památkami. Středomořskému 
pobřeží Turecka, oddělenému od suché 

Anatolské plošiny horským pásmem Taurus, 
dominují strmé útesy a mysy, střídající se 

s úrodnými územími.
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Poloha: přímo na krásné soukromé písečné 
pláži • v prestižním středisku Lara - Kundu 
v zóně špičkových hotelů • v blízkém oko-
lí možnost nákupů, procházek a zábavy v 
barech a kavárničkách • přibližně 25 km od 
centra Antalye (snadno dostupné místní do-
pravou) • 15 km od letiště v Antalyi 

Ubytování: moderně zařízené 2-lůžkové 
pokoje Deluxe s možností 1 přistýlky • pros-
torné 2-lůžkové pokoje Deluxe Superior s 
možností 1 až 2 přistýlek (za příplatek) • pros-
torné rodinné pokoje pro 4 osoby (na vyžá-
dání) • klimatizace • telefon • minibar (denně 
doplňován) • SAT LCD TV • trezor (zdarma) • 
rychlovarná konvice (čaj, káva) • vlastní přís-

lušenství (sprcha resp. vana, WC a vysoušeč 
vlasů) • balkon, resp. terasa • wifi 

Vybavení hotelového komplexu: nádher-
ný palácový areál sestává z hlavní budovy a 
ze 4 přilehlých 4-podlažních bloků • prostor-
ná vstupní hala s recepcí a posezením • nově 
zrekonstruovaná hlavní restaurace s terasou • 
lobby bar • a‘la carte restaurace (za poplatek, 
nutná rezervace) • 12 barů • cukrárna • Kubbe 
Disco bar • Xone bar (živá vystoupení DJ-ů s 
fascinujícími laserovými představeními, te-
matické párty a různé speciální akce) • úžas-
ný bazénový komplex s venkovními bazény • 
dětský bazén • rozlehlý aquapark s tobogány 
a skluzavkami • vnitřní bazén • turecké lázně a 

Swandor Topkapi  
Palace hotelový komplex  
oficiální hodnocení: *****
webstránka: www.swandorhotels.com

Naše mínění: už ve své první sezóně si získal 
srdce nejednoho z rekreantů a tak není divu, že 
jsme ho zařadili do našeho portfolia i pro tuto 
sezónu. Swandor Topkapi Palace je velkolepý 
5 * hotelový komplex, který prošel v roce 2018 
rozsáhlou rekonstrukcí. Tento luxusem dýchají-
cí hotel nacházející se přímo na krásné písečné 
pláži ve středisku Lara je postaven v tradiční 
osmanské architektuře. Architekti se při jeho 
stavbě nechali inspirovat rozlehlým palácovým 
komplexem Topkapi v Istanbulu, který byl do-
movem mnoha tureckých sultánů. Překročte 
brány tohoto okouzlujícího areálu a nechte se 
hýčkat excelentními službami v tomto jedineč-
ném prostředí, které vám daný hotel nabízí. Věř-
te, že tohoto výběru nebudete litovat!

Antalya - Lara
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sauna • spa centrum • dětské hřiště • miniklub 
• amfiteátr • wifi v lobby baru a na recepci 

Stravování: formou all inclusive

Pláže: nádherná, široká hotelová písečná 
pláž s pozvolným vstupem do moře (vhod-
ná pro rodiny s dětmi) • plážové hotelové 
molo • slunečníky, lehátka, matrace a plážové 
osušky (zdarma)

Sport a zábava: tenisový kurt • šipky • fitness 
centrum • aerobik • boccia • lukostřelba • bas-
ketbal • vodní pólo • vodní gymnastika • stol-
ní tenis • minigolf • plážový volejbal • vodní 
sporty na pláži (za poplatek) • fotbal • biliard • 
herna • mezinárodní hotelové animace

ultra all inclusive snídaně, pozdní snída-
ně, obědy a večeře for-

mou bohatých švédských stolů včetně ná-
pojů • dětský bufet • nealkoholické, lokální 
alkoholické a vybrané importované nápo-
je podávané v areálu i na pláži • pestré ob-
čerstvení a snacky během celého dne • 24 
hodinový all inclusive servis • zmrzlina • 
turecké placky • sladké koláčky, čaj a káva v 
odpoledních hodinách • minibar na pokoji 
• noční občerstvení • slunečníky, lehátka, 
matrace a plážové osušky u bazénu a na 
pláži • wifi připojení • hotelové animace

Ceník » 172

tuh

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 24 312 Kč/8 dní
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Poloha: hotelový areál plný zeleně, rozpros-
tírající se přímo na soukromé hotelové pláži 
v  prestižním letovisku Lara - Kundu s  mož-
ností nákupů, zábavy, procházek a posezení 
v kavárničkách • cca 15 km od letiště v Antalyi 
• 25 km od centra Antalye (snadno dostupné 
místní kyvadlovou dopravou - dolmuši)

Ubytování: elegantní 2-lůžkové pokoje 
s možností 1, resp. 2 přistýlek • designové 
2-lůžkové pokoje Quad s možností 1 nebo 
2 přistýlek (plnohodnotná výklopná pevná 
lůžka určená zejména pro rodiny s většími 
dětmi - za příplatek) • SAT TV • trezor • klimati-
zace • minibar (denně doplňován vodou, ne-
alkoholickými nápoji a pivem) • rychlovarná 
konvice (čaj, káva k dispozici) • telefon • wifi 
připojení (zdarma) • vlastní příslušenství (ko-
upelna s vanou, WC a fén na vlasy) • balkon, 
resp. terasa s posezením

Vybavení hotelového komplexu: pros-
torná hotelová hala s recepcí a lobby barem 

s 24 hodinovým all inclusive servisem • mož-
nost wifi připojení v  celém areálu i  na  po-
koji zdarma • internetová kavárna (30 min. 
zdarma) • zrekonstruovaná hlavní restaurace 
s  venkovní terasou • 6 a‘la carte restaurací 
(italská, japonská, sushi, mexická, turecká 
a  rybí - za  poplatek, rezervace předem) • 7 
barů (Lobby bar, Vitamin bar, Disco bar, Alo-
ha Beach bar, Sunset snack bar, Pool bar 1, 
Pool bar 2) • IC Cafe - nabízející široký výběr 
kvalitní kávy, čajů a likérů • bazénový kom-
plex sestávající z  5 venkovních bazénů • 
nový aquapark s tobogány a s rozmanitými 
stříkajícími vodními atrakcemi • relaxační ba-
zén • dětský bazén • vnitřní bazén • masáže 
a beauty centrum (za poplatek) • kadeřnictví 
• sauna • turecké lázně • směnárna • amfiteátr 
• hlídání dětí • miniklub Kids World (hřiště, 
vzdělávací centrum a  dětské kino) • konfe-
renční místnost • obchůdky se suvenýry, kůží 
a plážovým oblečením • minimarket • proná-
jem aut • fotograf

IC Green Palace hotelový komplex

oficiální hodnocení: ***** 
webstránka: www.ichotels.com.tr 

Naše mínění: výjimečné místo, které patří k těm 
nejlepším, co vám můžeme nabídnout - luxusní 
„high end“ all inclusive hotel patřící do prestižní 
sítě IC HOTELS. Dominantou areálu je tropic-
ká zahrada, kde se vytváří ideální rovnováha 
mezi lenošením na  zlatavé pláži, odpočinkem 
v komfortních pokojích a množstvím aktivit. Je-
dinečný hotel s bezchybným servisem a vynika-
jící kuchyní, který prošel rozsáhlou rekonstrukcí 
pokojů a  restaurace, rádi nabízíme náročným 
klientům vyhledávajícím kvalitní hotelové kom-
plexy s pestrým večerním programem.

vAntalya - Lara
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Stravování: formou all inclusive

Pláže: pečlivě udržovaná hotelová písečná 
pláž s pozvolným vstupem do moře oceně-
na Modrou vlajkou • hotelové plážové molo 
• slunečníky, lehátka, matrace a  plážové 
osušky (zdarma) • možnost využívat bohaté 
služby hotelového all inclusive baru přímo 
u pláže

Sport a zábava: bohaté celodenní a večer-
ní mezinárodní animace pro děti i dospělé • 
miniklub • minidisco • tenisový kurt (osvětlení 
za poplatek) • squash • stolní tenis • stolní fot-
bal • minigolf • vodní pólo • fitness centrum 
• aerobic • step aerobic • pilates • břišní tan-
ce • boccia • šipky • plážový volejbal • vodní 
gymnastika • biliard (za poplatek) • bowling 
(za poplatek) • herna • lukostřelba • TV míst-
nost • půjčovna vodních sportů na  pláži 
(za poplatek) • windsurfing (s licencí) • kanoe 
• karaoke • živá hudba 

“high end” all inclusive snídaně, pozdní sní-
daně, obědy a  ve-

čeře formou bohatých a  chutných švéd-
ských stolů včetně nápojů • nealkoholické, 
místní alkoholické a vybrané prémiové im-
portované alkoholické nápoje • dětské 
a  vegetariánské menu • 24-hodinový all 
inclusive servis v lobby baru • čerstvé ovoc-
né šťávy ve  Vitamin baru • pestré občer-
stvení během celého dne v  areálu hotelu 
i na pláži • čaj, kvalitní káva, koláčky a slad-
ké pečivo podávané v hotelové cukrárně • 
zmrzlina • lehké noční občerstvení a snac-
ky • minibar v  hotelovém pokoji (doplňo-
vaný denně) • mezinárodní hotelové ani-
mace pro děti i dospělé během celého dne 
• dětský miniklub Kids World (hřiště, 
vzdělávací centrum, dětské kino) • sluneč-
níky, lehátka, matrace a  osušky u  bazénu 
a na pláži • wifi připojení

Ceník » 172

tug

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

24 792 Kč/8 dní
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Poloha: exkluzivní komplex nacházející se 
v překrásné, udržované zahradě, přímo na 
soukromé písečné pláži • zároveň leží ve zná-
mém a oblíbeném letovisku Belek • 30 km 
od mezinárodního letiště Antalya • 40 km 
od centra kosmopolitního města Antalya s 
množstvím nákupních a zábavních možností 
(snadno dostupné místní kyvadlovou dopra-
vou, tzv. dolmuši)

Ubytování: elegantní 2-lůžkové pokoje s 
možností 1 až 2 přistýlek v hlavní budově • 
SAT TV • trezor • klimatizace • minibar (denně 
doplňován vodou, nealko nápoji a pivem) • 
vlastní příslušenství (vana, resp. sprcha a WC, 
fén) • wifi (zdarma) • balkon nebo terasa

Vybavení hotelového komplexu: moder-
ní vstupní hotelová hala s  recepcí • hlavní 
restaurace s terasou • lobby bar s 24-hodino-
vým all inclusive servisem • Club House bar • 
Sunset snack bar na pláži • Vitamin bar • Disco 
bar • 5 a´la carte restaurací (italská, mexická, 
čínská, turecká, středomořská - extra platba) 
• bazénový komplex • dětský bazén s  vod-
ním světem • plocha pro děti všech věko-
vých kategorií s  množstvím vodních atrakcí 
a skluzavkami • nový aquapark s tobogány  • 
spa centrum (za poplatek) • sauna • turecké 
koupele • amfiteátr • wifi 

Stravování: formou all inclusive

IC Santai Family  
Resort hotelový komplex

oficiální hodnocení: ***** 
webstránka: www.ichotels.com.tr 

Naše mínění: jsme velice potěšeni, že i v této 
sezóně vám můžeme nabídnout s elegancí 
a tureckou pohostinností dechberoucí prázd-
ninový resort, ve kterém se spojuje pohodlí 
s  kvalitou a  profesionální servis s přátelskou 
atmosférou. Přímo u písečné hotelové pláže, 
v nádherné zahradě plné palem a exotických 
květin, se tento resort stává ideálním cílem 
všech věkových kategorií, zejména pak rodin 
s  dětmi, které tu  najdou opravdový prázdni-
nový ráj v podobě velkého množství různých 
atrakcí. Poloha tohoto hotelu v prestižním le-
tovisku Belek, známém luxusními hotely, gol-
fovými hřišti s  mezinárodní reputací, hodně 
napoví o vysoké kvalitě tohoto hotelu.

vBelek
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Pláže: nádherná široká písečná pláž s pozvol-
ným vstupem do moře oceněna Modrou vlaj-
kou za čistotu (vhodná i pro děti) • slunečníky, 
lehátka, matrace a plážové osušky (zdarma) • 
vodní sporty na pláži (za poplatek)

Sport a  zábava: dětské hřiště a  trampo-
líny • vodní svět s různými atrakcemi, tobo-
gány a skluzavkami • miniklub (děti 4-7 let) 
• midiklub (děti 8-12 let) • počítačové hry • 
šipky • 3 kinosály • tenisový kurt • minigolf • 
aerobic • fotbal • plážový volejbal • stolní te-
nis • biliard (za  poplatek) • dětský kolotoč 
(za poplatek) • fitness centrum • široká na-
bídka vodních sportů na pláži (za poplatek) 

ultra all inclusive snídaně, pozdní sní-
daně, obědy a večeře 

formou bohatých švédských stolů včetně  
nápojů • místní alkoholické  a nealkoholic-
ké  nápoje, vybrané prémiové importova-
né alkoholické  nápoje • 24-hodinový all 
inclusive v lobby baru • dětské menu • bo-
haté občerstvení a snacky v hotelovém 
areálu během celého dne • noční občer-
stvení • minibar • mezinárodní hotelové 
animace pro děti i dospělé během dne i 
večer • wifi v celém areálu • miniklub • mi-
diklub • slunečníky, lehátka, matrace a plá-
žové osušky u bazénu i na hotelové pláži

Ceník » 172

tuh

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 23 352 Kč/8 dní
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Poloha: přímo u 18 km dlouhé písečné pláži 
• v klidné části oblíbeného letoviska Belek, 
cca 900 m od centra Beleku (dostupnost 
místní kyvadlovou dopravou, tzv. dolmuší) 
• přibližně 30 km od mezinárodního letiště 
a města Antalya

Ubytování: moderně zařízené dvoulůžkové 
pokoje s možností 1, resp. 2 přistýlek (hlavní 
budova) • rodinné pokoje (na vyžidaní) • kli-
matizace • telefon • minibar (denně doplňo-
ván vodou a nealkoholickými nápoji) • SAT 
LCD TV • trezor (zdarma) • vlastní hygienic-
ké příslušenství (koupelna se sprchou, resp. 
vanou, WC a fénem na vlasy) • balkon, resp. 
terasa s posezením • wifi připojení (zdarma)

Vybavení hotelového komplexu: areál se 
skládá z hlavní budovy a z přilehlých vilek 
• vstupní hala s recepcí a posezením • zre-
konstruovaná hlavní restaurace s terasou • 
lobby bar s panoramatickým výhledem • 3 
a‘la carte restaurace - turecká, rybí a italská 
(za poplatek, nutná rezervace) • gözleme 
house • nový hamburger house • nákupní 
centrum • bazénový komplex s tobogány a 
skluzavkami • vnitřní bazén • dětský bazén • 
dětské hřiště • nový pool bar • nový snack 
bar • obnovený plážový bar • diskotéka a mi-
nidisko • minibufet pro děti v hlavní restaura-
ci • turecké lázně a sauna (zdarma) • spa cen-
trum (za poplatek) • miniklub (pro děti od 4 
do 11 let) • klub pro teenagery (ve věku od 12 

Belconti Resort hotelový komplex  
oficiální hodnocení: *****
webstránka: www.belconti.com

Naše mínění: Vzhledem k pozitivním ohlasům, 
znovu s radostí zařazujeme do naší nabídky 
ověřený a spolehlivý hotelový komplex Belconti. 
Tento prázdninový ráj se nachází v prestižním le-
tovisku Belek, proslulém zejména díky golfovým 
hřištím, na kterých mají příležitost odzkoušet si 
své dovednosti nejen profesionálové ale i spor-
tuchtivý začátečníci. S elegancí zařízené hotelové 
interiéry, jakož i samotné pokoje poskytnou do-
statek soukromí a pohodlí. Tradiční kuchyni v po-
době pravých tureckých placek si můžete vychut-
nat v novém tzv. gözleme house, nebo můžete 
sáhnout po bohatém výběru snacků v novém 
snack baru přímo u pláže. Věříme, že i v tuto letní 
sezónu, díky vysoké kvalitě poskytovaných služeb 
naplní sen každého, kdo touží nejen po dovolené 
sladkého nicnedělání, ale i po dovolené bohaté 
na sportovní či společenské vyžití.

vBelek
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do 16 let) během hlavních letních prázdnin • 
amfiteátr • wifi v areálu

Stravování: formou all inclusive

Pláže: dlouhá a široká hotelová písečná pláž 
s pozvolným vstupem do moře (vhodná pro 
rodiny s dětmi) • slunečníky, lehátka, matra-
ce a plážové osušky zdarma

Sport a zábava: 10 tenisových kurtů • šip-
ky • fitness centrum • aerobik • boccia • lu-
kostřelba • basketbal • vodní pólo • vodní 
gymnastika • stolní tenis • stolní fotbal (za 
poplatek) • minigolf • plážový volejbal • her-
na • mezinárodní hotelové animace • vodní 
sporty na pláži (za poplatek)

ultra all inclusive snídaně, pozdní snída-
ně, obědy a večeře for-

mou bohatých švédských stolů včetně ná-
pojů • nealkoholické, místní alkoholické a 
vybrané prémiové importované alkoholic-
ké nápoje v areálu i na pláži • 24-hodinový 
all inclusive servis v lobby baru • dětský 
bufet • pestré občerstvení a snacky během 
dne • zmrzlina • turecké placky • koláčky, 
čaj, káva v odpoledních hodinách • lehké 
noční občerstvení • slunečníky, lehátka, 
matrace a plážové osušky u bazénu a na 
pláži • wifi • mezinárodní hotelové animace

Ceník » 171

tuh

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 23 112 Kč/8 dní
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Poloha: kouzelný hotelový areál nabízí uby-
tování v útulných zahradních vilkách, v hlav-
ní budově hotelu Starlight a v hlavní budově 
hotelu Sunrise • v letovisku Kizilagac jen 200 
m od nákupních možností • cca 15 km od 
rušného města Side (snadno dostupné míst-
ní dopravou) • cca 75 km od letiště v Antalyi

Ubytování: elegantní 2-lůžkové pokoje s 
možností 1 přistýlky v hl. budově hotelu 
Starlight (za příplatek) a v hl. budově hotelu 
Sunrise • standardní 2-lůžkové pokoje s 1 až 
2 přistýlkami (ubytování ve vilkách) • klima-
tizace • telefon • minibar • SAT TV • trezor • 
vlastní příslušenství (sprcha, resp. vana, WC a 
fén na vlasy) • balkon s posezením • wifi 

Vybavení hotelového komplexu: vstupní 
hala s recepcí • lobby bar • hlavní hotelová 
restaurace s venkovní terasou • restaurace 
pro dospělé • restaurace u vodopádu • 12 a‘la 
carte restaurací (nutná rezervace předem) • 
bary a noční klub • obchodní arkáda • roz-
lehlý komplex bazénů • dětské bazény • vy-
hřívaný krytý bazén • thalasso bazén (krytý a 
venkovní) • aquapark s tobogány • relaxační 
bazén • amfiteátr • dětské hřiště • miniklub • 
klub pro teenagery • několik konferenčních 
místností • spa centrum (masáže za popla-
tek) • turecké lázně • sauna • kadeřnictví (za 
poplatek) • hotelový vláček • wifi připojení

Stravovaní: formou all inclusive

Starlight & Sunrise  
Resort hotelový komplex

oficiální hodnocení: *****
webstránka: www.starlight.com.tr; www.sunrise.com.tr

Naše mínění: po zkušenostech z předchozích se-
zón vám znovu nabízíme rozsáhlý a mimořádně 
ojedinělý hotelový komplex Starlight & Sunrise 
Resort v letovisku Kizilagac. Přes jeho jedinečný 
areál, rozkládající se hned  u široké a nádherné 
písečné pláže, vás lehce převeze hotelový vlá-
ček, díky kterému poznáte každý kousek zelené 
a okouzlující zahrady. Rozmanitost areálu nabízí 
dokonale strávený čas pro aktivní, nebo jen tak 
odpočívající klienty  pod stínem exotických pa-
lem. Můžete si vybrat z pestré nabídky sportov-
ních aktivit, dovádění na tobogánech, nebo se 
necháte vtáhnout do tónů večerní hudby s vy-
chutnáváním si výborných jídel z bohaté nabíd-
ky. O vaše pohodlí bude postaráno.                                         

vSide

animaceanimace
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Pláže: dlouhá hotelová písečná pláž při 
vstupu s příměsí drobných kamínků • slu-
nečníky, lehátka, matrace a plážové osušky 
(zdarma) • nabídka vodních sportů na pláži

Sport a zábava: tenisové kurty • kluziště • le-
zecká stěna • golfové hřiště • vyjížďky na koni 
• squash • plážový volejbal • fotbalové hřiště 
• šipky • minigolf • basketbal • pilates • boccia 
• vodní gymnastika • badminton • aerobik • 
jóga • fitness centrum • stolní tenis • vodní 
pólo • kulečník, bowling (za poplatek) • vod-
ní sporty na pláži (za poplatek) • miniklub • 
dětské hřiště • venkovní kino • lukostřelba • 
živá hudba • mezinárodní hotelové animace

ultra all inclusive snídaně, pozdní snída-
ně, obědy a večeře for-

mou bohatých švédských stolů včetně ná-
pojů • místní alkoholické a nealkoholické 
nápoje podávané v hotelu i na pláži • 
24-hodinový all inclusive v lobby baru • 
dětský bufet • odpolední občerstvení • tu-
recké placky • čaj, káva, koláčky, ovocný a 
zeleninový stánek ve vyhrazených hodi-
nách • zmrzlina • lehké noční občerstvení • 
minibar v pokoji (denně doplňován nealko 
nápoji) • slunečníky, lehátka, matrace a plá-
žové osušky u bazénu i na pláži • hotelové 
animace • mini- a teenage klub •  wifi 

Ceník » 170, 171

tyh

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 19 268 Kč/8 dní 
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Serra Park hotel

oficiální hodnocení: ****
webstránka: www.serraparkotel.com

Naše mínění: sympatický komplex hotel Serra 
Park, ukrytý v udržované hotelové zahradě s 
množstvím exotické zeleně, nedaleko krásné pí-
sečné pláže okouzlí každého návštěvníka svou 
moderní architekturou, elegantním designem a 
polohou v klidné části střediska. Rodiny s dětmi 
ocení harmonické prostředí s all inclusive služ-
bami, milovníci historických památek, nočního 
života a nákupních možností to mají jen na skok 
od starobylého, historií dýchajícího městečka 
Side nebo do nedalekého města Manavgat.

Poloha: hotel se nachází v klidné části vy-
hledávaného a známého střediska Side • 
400 m od krásné široké hotelové pláže • cca 
7 km od historického městečka Side, kte-
ré je snadno dostupné místní kyvadlovou 
dopravou, tzv. dolmuší • historií dýchající 
městečko Side je známé pro svůj přístav a 
zachovalé památky, v neposlední řadě po-
skytuje nesčetné nákupní a zábavní mož-
nosti • dalším významným a oblíbeným 
městem této oblasti je bezpochyby Mana-
vgat - je vzdálen jen cca 5 km od hotelu • 
nákupní možnosti jsou i přímo v blízkosti 
hotelu • hotel se nachází jen 65 km od mezi-
národního letiště v Antalyi

Ubytování: vkusně, příjemné a pohodl-
ně zařízené standardní 2-lůžkové pokoje s 
možností jedné přistýlky • dostupnost uby-
tování v rodinných pokojích sestávajících ze 
dvou oddělených místností a jedné koupel-
ny - pro 4 dospělé osoby a jedno dítě (na vy-
žádání) • SAT LCD TV • klimatizace • telefon 

• minibar (naplněn v den příjezdu vodou) 
• trezor ( za poplatek) • vlastní hygienické 
příslušenství (koupelna se sprchou, resp. 
vanou a WC, fénem na vlasy) • balkon, resp. 
terasa s posezením 

Vybavení hotelu: moderní vstupní hala s 
recepcí a posezením • lobby bar • hlavní ho-
telová restaurace s venkovní terasou • plážo-
vý bar (pivo a nealkoholické nápoje) • bar u 
bazénu (místní alkoholické a nealkoholické 
nápoje) • venkovní bazén s oddělenou čás-
tí pro děti • oddělený bazén s tobogány • 
dětské hřiště se skluzavkou a prolézačkami 
• herna pro teenagery • menší nákupní pa-
sáž s obchůdky • turecké lázně • sauna • spa 
centrum a masáže (za poplatek) • dětský mi-
niklub (pro děti od 4 do 12 let) • prádelna (za 
poplatek) • možnost objednat si hotelového 
fotografa • možnost wifi připojení na recep-
ci a v lobby baru (zdarma)

Stravování: formou all inclusive

Side v
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Pláže: dlouhá písečná pláž s příměsí drob-
ných kamínků při vstupu do moře (hotelový 
svoz na pláž zdarma) • slunečníky, lehátka a 
matrace (zdarma) • plážové osušky (výměna 
za poplatek) • plážový bar (snacky, pivo a 
nealkoholické nápoje) • široká nabídka vod-
ních sportů na pláži (za poplatek) 

Sport a  zábava: plážový volejbal • dětské 
hřiště • vodní pólo • gymnastika • minigolf • 
aerobik • šipky • boccia • hotelové animace 
• večerní show v kompetenci hotelu • živá 
hudba • vodní sporty na pláži (za poplatek) 
•  nespočet možností výletů, poznávání kra-
jiny a okolí • pro milovníky přírodních sce-
nérií nabízí řeka Manavgat zajímavé divadlo 
v podobě vodopádů, kaňonů a zeleně • pro 
romantiky je tu možnost plavby tematickou 
loďí po řece protékající stejnojmenným 
městem a ústící až do moře • pro histo-
riíchtivé doporučujeme návštěvu starobylé-
ho Side - uvidíte pozůstatky antických sta-
veb divadla, velké baziliky nebo chrámy 

zasvěcené Apollonovi a bohyni Athéně • 
nákupní možnosti

all inclusive snídaně, pozdní snída-
ně, obědy a večeře for-

mou švédských stolů včetně nápojů • vy-
brané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby během celého dne • odpo-
lední snacky a občerstvení podávané v ho-
telu i na pláži • káva, čaj, koláčky ve vyhra-
zených hodinách • zmrzlina podávaná ve 
vyhrazených hodinách v baru u bazénu • 
plážový bar (nealkoholické nápoje a pivo) • 
noční polévka • miniklub • minibar (napl-
něn vodou při příjezdu do hotelu) • sluneč-
níky, lehátka, matrace a plážové osušky u 
bazénu i na pláži • hotelové animace a ve-
černí show • wifi internetové připojení v 
lobby a na recepci

Cenník »  169

tyh

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 14 543 Kč/8 dní
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Alba Royal hotelový komplex

oficiální hodnocení: *****
webstránka: www.albahotels.com.tr

Naše mínění: představte si vynikající služby, fan-
tastickou kuchyni, luxusní ubytování a roman-
tické prostředí s  kulisou Středozemního moře 
šumícího na  nádherné písečné pláži, jejíž zlata-
vé odlesky nabádají k dlouhým procházkám při 
západu slunce. Toto vše je zázemím špičkového 
hotelového komplexu Alba Royal, který je určen 
pro náročnější dospělou klientelu. Tento neoby-
čejný prázdninový ráj pro dospělé charakterizuje 
dokonalý komfort, služby na vysoké úrovni, pro-
fesionalita personálu a  široká nabídka ultra all 
inclusive programu. Klid, harmonie a  relax vlád-
noucí v nádherném prostředí podtrhují eleganci 
a celkovou relaxační atmosféru hotelu. Mimořád-
ně oblíbený resort - Alba Royal je zárukou spo-
kojenosti a prožití vzácných prázdninových chvil 
v nádherném Turecku.

Poloha: exkluzivní areál pětihvězdičkového 
hotelového komplexu vedoucí přímo na ši-
rokou písečnou pláž • v centru vyhledávané 
turistické oblasti Colakli • historické město 
Side s nákupními a zábavními možnostmi je 
vzdáleno pouhých 8 km (snadno dostupné 
místní kyvadlovou dopravou, tzv. dolmuši 
nebo taxíkem) • cca 55 km od mezinárodní-
ho letiště v Antalyi

Ubytování: elegantně zařízené 2-lůžkové 
pokoje s  možností 1 přistýlky (pro osoby 
16+) • SAT LCD TV • trezor (zdarma) • klima-
tizace • minibar (denně doplňován vodou a 
nealkoholickými nápoji) • rychlovarná kon-
vice (čaj a káva k dispozici) • vlastní hygienic-

ké příslušenství (koupelna se sprchou nebo 
vanou, WC a fén na vlasy) • balkon

Vybavení hotelového komplexu: vel-
kolepá a  elegantně zařízená vstupní hala 
s recepcí a posezením • 2 hlavní restaurace 
s  terasami • 3 a‘la carte restaurace (nutná 
rezervace) • lobby bar s  24-hodinovým all 
inclusive servisem • 5 barů • kavárna • vněj-
ší bazénový komplex (slunečníky, lehátka 
a  plážové osušky zdarma) • vnitřní bazén • 
beauty centrum a kadeřnictví (za poplatek) 
• sauna • turecké lázně • masáže a  peeling 
(za  poplatek) • menší nákupní zóna • amfi-
teátr • diskotéka • wifi internetové připojení 
na recepci a v lobby (zdarma)

vSide
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Stravování: formou all inclusive

Pláže: nádherná široká a  dlouhá hotelová 
pláž s  jemným pískem a  pozvolným vstu-
pem do moře • slunečníky, lehátka a plážové 
osušky (zdarma) • all inclusive služby i na plá-
ži • hotelová pláž je oceněna Modrou vlajkou 
za čistotu pláže i moře

Sport a  zábava: fitness centrum • plážový 
volejbal • stolní tenis • aerobic • vodní gym-
nastika • hotelové animace s profesionálním 
animačním týmem • živá hudba • herna • mi-
nigolf • boccia • biliard (za poplatek) • široká 
nabídka motorových a bezmotorových vod-
ních sportů na pláži (za poplatek)

ultra all inclusive snídaně, pozdní snída-
ně, obědy a večeře for-

mou bohatých švédských stolů včetně ná-
pojů • nealkoholické, místní alkoholické 
a vybrané prémiové importované alkoho-
lické nápoje podávané v hotelu i na pláži • 
24-hodinový all inclusive servis v lobby 
baru - místní alko a nealko nápoje • čaj, 
káva , koláče, palačinky • zmrzlina • turecké 
placky • půlnoční občerstvení • plážový bar 
• minibar (denně doplňován vodou a neal-
koholickými nápoji) • mezinárodní hotelo-
vé animace • slunečníky, lehátka a plážové 
osušky u bazénu i na pláži

Ceník »  171

tu

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 22 952 Kč/8 dní
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Alba Queen hotelový komplex

oficiální hodnocení: *****
webstránka: www.albahotels.com.tr

Naše mínění: moderní prázdninový resort  pe-
tihvězdičkového hotelu Alba Queen se nachází  
pouze několik metrů od Alby Resort a zároveň na 
skok od krásné písečné pláže, která je oceněna 
Modrou vlajkou za čistotu moře i pláže. Alba Qu-
een je výborná volba pro rodiny s dětmi, přízniv-
ce sportu a milovníky dlouhých písečných pláží. 
Hoteloví hosté si vychutnají nejen komfortní 
ubytování, příjemnou rodinnou atmosféru, ale 
i vysokou úroveň poskytovaných služeb a ob-
vyklou tureckou pohostinost. V hotelovém areá-
lu plném exotické zeleně se nachází impozantní 
bazén s tobogány. O zábavu velkých i malých se 
postarají hoteloví animátoři, kteří vám zpříjemní 
vaše prázdninové dny. Díky vysoké kvalitě slu-
žeb a nádherné písečné pláže s křišťálově čistým 
mořem se budete cítit jako v prázdninovém ráji. 

Poloha: kvalitní hotelový komplex přímo 
na  písečné pláži • v příjemném  středisku 
Colakli • 55 km od letiště v Antalyi • cca 8 km 
od města Side s antickými památkami a sta-
rým přístavem, který je lemovaný nespočet-
ným množstvím kaváren, restaurací a barů, v 
kterých si můžete vychutnat pravou tureckou 
kávu a nerušeně pozorovat lodě v přístavu

Ubytování: moderně zařízené 2-lůžkové po-
koje s možností 1 přistýlky • 2-lůžkové poko-
je superior s možností 1, resp. 2 přistýlek (za 
příplatek) • prostorné rodinné pokoje až pro 
4 osoby (na vyžádání) • SAT TV • trezor (za 
poplatek) • klimatizace • minibar (doplňován 
denně vodou a nealkoholickými nápoji) • 

rychlovarná konvice (káva, čaj) • wifi připoje-
ní (za poplatek) • telefon • vlastní hygienické 
příslušenství (koupelna se sprchou nebo va-
nou, WC a fén na vlasy) • balkon s posezením 
• pokoje s výhledem na moře ( za příplatek)

Vybavení hotelového komplexu: moderní 
hotelová vstupní hala s recepcí • lobby bar • 
hlavní hotelová restaurace s otevřenou tera-
sou • 2 a‘la carte restaurace (nutná rezervace 
předem) • 4 bary • bazén s tobogány • minik-
lub • dětský bazén se skluzavkou • vnitřní ba-
zén • masáže a beauty centrum (za poplatek) 
• jacuzzi • turecké lázně • sauna • parní koupel 
• hotelový minimarket • herna • amfiteátr • wifi 
připojení v lobby a v baru u bazénu

vSide
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Stravování: formou all inclusive

Pláže: nádherná široká udržovaná hotelová 
pláž s  jemným pískem a  s pozvolným vstu-
pem do  moře vhodná pro rodiny s  dětmi • 
slunečníky, lehátka a  plážové osušky (zdar-
ma) • služby all inclusive i na pláži • vodní 
sporty a atrakce (za poplatek)

Sport a zábava: dětské hřiště • miniklub • dis-
kotéka • živá hudba • tenisový kurt ( osvětlení 
a pujčení vybavení za poplatek ) • stolní tenis 
• fitness centrum • minigolf • plážový volejbal 
• vodní gymnastika • boccia • šipky • bowling 
(za poplatek) • biliard (za poplatek) •  meziná-
rodní hotelové animace

ultra all inclusive snídaně, pozdní snída-
ně, obědy a večeře for-

mou švédských stolů včetně nápojů • neal-
koholické a  místní alkoholické nápoje 
během celého dne • minibar ( doplňovaný 
vodou a nealkoholickými nápoji) • čaj, 
káva • snacky • sladké koláčky • zmrzlina • 
turecké placky • sendviče • noční občer-
stvení • 24-hodinový all inclusive v  lobby 
baru • mezinárodní hotelové animace • 
dětský miniklub • plážový bar • slunečníky, 
lehátka a osušky u bazénu a na pláži • wifi 
připojení v lobby a pool baru

Ceník »  171

tug

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 20 712 Kč/8 dní
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Port River  
Hotel & Spa hotelový komplex

oficiální hodnocenie: *****
webstránka: www.portriverhotel.com

Naše mínění: po mnoha pozitivních ohlasech 
spokojených klientů s radostí znovu zařazujeme 
do nabídky moderní pětihvězdičkový Port River 
Hotel and Spa, patřící do mezinárodní hotelové 
sítě LRS. Výjimečný je nejen svou atmosférou, ale 
i magickým datem, kdy otevřel své brány prvním 
klientem, a to 15. května 2015. Hotel postave-
ný v tradiční osmanské architektuře v klidném 
prostředí plném zeleně připomíná velký bílý pa-
lác, který si vás získá nejen vynikajícími ultra all 
inclusive službami, famózní kuchyní a špičkovým 
wellness centrem, ale i nádherným výhledem 
na řeku Manavgat a jezero Titreyengol. Port Ri-
ver Hotel and Spa je zárukou přímo pohádkové 
dovolené.

Poloha: impozantní hotelový areál se nachá-
zí v oblíbené části Side - oblast Titreyengol • 
cca 250 m od krásné, pozvolně se svažující 
písečné pláže • nákupní možnosti najdete ne-
jen přímo v hotelu, ale i v jeho těsné blízkosti • 
středisko Manavgat je vzdáleno pouze nece-
lých 5 km (jezdí pravidelný shuttle bus) • cca 
7 km od historického Side (snadno dostupné 
místní dopravou nebo taxíkem) • od meziná-
rodního letiště v Antalyi je vzdálen cca 65 km 

Ubytování: moderně zařízené 2-lůžkové po-
koje s možností 1, resp. 2 přistýlek • SAT LCD 
TV • trezor (zdarma) • klimatizace • minibar 
(denně doplňován vodou a nealkoholický-
mi nápoji) • telefon • wifi připojení zdarma • 

vlastní hygienické příslušenství (koupelna se 
sprchou nebo vanou, WC a fénem na vlasy) • 
balkon, resp. terasa s posezením

Vybavení hotelového komplexu: elegant-
ně zařízená vstupní hala s recepcí • lobby bar 
s posezením • hlavní hotelová restaurace s 
venkovní terasou • 2 a‘la carte restaurace (1x 
za pobyt zdarma, nutná rezervace předem) • 
bar u bazénu • bar na pláži • diskotéka • cuk-
rárna • venkovní bazén • bazén s tobogány a 
skluzavkami • dětský bazén • vnitřní bazén s 
oddělenou částí pro děti • kadeřnictví, lékař, 
prádelna (za poplatek) • turecké lázně, sauna 
(zdarma) • spa centrum, masáže, peeling (za 
poplatek) • dětské hřiště • fitness centrum • 

vSide
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nákupní zóna • miniklub (děti 4 - 12 let) • her-
na • amfiteátr • wifi připojení v lobby baru i na 
pláži (zdarma)

Stravování: formou all inclusive

Pláže: nádherná, dlouhá písečná pláž s jem-
ným pískem a pozvolným vstupem do moře 
• cca 250 m od hotelu (hotelový svoz zdarma) 
• slunečníky, lehátka a plážové osušky zdarma

Sport a  zábava: denní a večerní hotelové 
animace • šipky • plážový volejbal • stolní tenis 
• široká nabídka vodních sportů na pláži (za 
poplatek) • aerobik • vodní pólo • gymnastika • 
živá hudba • jóga • kulečník (za poplatek)

ultra all inclusive snídaně, pozdní snída-
ně, obědy a večeře for-

mou bohatých švédských stolů včetně ná-
pojů • nealkoholické, místní alkoholické a 
vybrané prémiové importované alkoholic-
ké nápoje podávané v areálu • all inclusive 
servis v lobby baru od 10.00 do 24.00 hod. 
• občerstvení během celého dne v areálu i 
na pláži • čaj, káva, koláče, hamburgery • 
zmrzlina • turecké placky • půlnoční občer-
stvení • minibar (denně doplňován) • plážo-
vý bar (nealko nápoje a pivo) • hotelové 
animace • slunečníky, lehátka a plážové 
osušky u bazénu i na pláži • wifi 

Ceník »  169

tyh

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 16 643 Kč/8 dní
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Numa Bay hotelový komplex

oficiální hodnocení: *****
webstránka: www.numahotels.com

Naše mínění: přitažlivý design tohoto hotelové-
ho komplexu, který vás okouzlil během před-
chozích sezón, vám své brány otevře i toto léto. 
Moderní hotel se současným stylem přivítal své 
první návštěvníky v červnu v roce 2017 a jeho 
kvalitní služby, komfortní ubytování a vynikají-
cí novodobá kuchyně se stále zlepšují a rok, co 
rok vám hotel umí nabídnout novinky právě pro 
zlepšení vašeho pohodlí. Kolorit hotelu dotváří 
bazénový komplex, efektivně postavený po-
dél hotelu, jehož neodmyslitelnou součástí je i 
vodní svět pro děti se skluzavkami a tobogány. 
Hoteloví hosté si mohou vychutnat svůj dovo-
lenkový drink nebo pivo z místního pivovaru v 
obnoveném plážovém baru nebo v areálu. Náv-
štěvníky potěší i rozšířená pláž spolu s novým 
hotelovým molem.

Poloha: 2 km od hotelu se nachází známé 
středisko Avsallar s  nákupními a zábavní-
mi možnostmi • dobré nákupní možnosti 
i v okolí hotelu • 26 km od Alanye (dostup-
nost místní dopravou nebo taxíkem) • cca 
100 km od mezinárodního letiště v Antalyi

Ubytování: moderně a stylově zařízené 
2-lůžkové pokoje s možností 1, resp. 2 přis-
týlek • SAT LCD TV • trezor (zdarma) • klima-
tizace • minibar (denně doplňován vodou) • 
rychlovarná konvice (čaj a káva k dispozici) 
• telefon • vlastní hygienické příslušenství 
(koupelna se sprchou nebo vanou, WC a 
fénem na vlasy) • terasa nebo balkon s po-
sezením • wifi připojení

Vybavení hotelového komplexu: ele-
gantně zařízená vstupní hala s recepcí a 
posezením • lobby bar s 24-hodinovým 
all inclusive servisem • hlavní restaurace s 
venkovní terasou • několik barů • 3 a‘la carte 
restaurace (1x za pobyt zdarma, nutná re-
zervace), barbeque (za poplatek) • diskotéka 
• cukrárna • venkovní bazén • relaxační ba-
zén na vyvýšené terase (pro klienty od 16 
let) • dětský bazén se skluzavkami • venkovní 
bazén s tobogány • vnitřní bazén • rozšířená 
travnatá relaxační zóna s lehátky a sluneční-
ky vedle bazénů • beauty centrum a kadeř-
nictví (za poplatek) • sauna (za poplatek) • 
turecké lázně (za poplatek) • spa centrum, 
masáže a peeling (za poplatek) • miniklub 

vAlanya
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• amfiteátr • minimarket • dětské hřiště • wifi 
internetové připojení v celém objektu (zdar-
ma) • půjčovna aut (za poplatek) 

Stravování: formou all inclusive

Pláže: přímo na soukromé, mírně se svažují-
cí písečné pláži, nacházející se v malebném 
zálivu • slunečníky, lehátka a plážové osušky  
(zdarma) • vodní sporty (za poplatek)

Sport a  zábava: fitness centrum • stolní 
tenis • aerobic • vodní gymnastika • denní 
a večerní medzinarodní hotelový animační 
program pro děti a dospělé • živá hudba • 
miniklub (pro děti od 4 do 12 let) 

 ultra all inclusive snídaně, pozdní snída-
ně, obědy a večeře for-

mou bohatých švédských stolů včetně ná-
pojů • nealkoholické, místní alkoholické a 
vybrané prémiové importované alkoholic-
ké nápoje podávané v areálu hotela i  na 
pláži • lobby bar s 24-hod. all inclusive ser-
visem • bohatá nabídka občerstvení bě-
hem celého dne • čaj, káva, koláčky, turec-
ké placky, zmrzlina v odpoledních 
hodinách • noční občerstvení • minibar 
(denně doplňován vodou) • hotelové ani-
mace • slunečníky, lehátka a  plážové 
osušky u bazénu a na pláži • wifi připojení

Ceník » 170

tyg

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 17 243 Kč/8 dní
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Justiniano Park Conti hot. komplex

oficiální hodnocení: ***** 
webstránka: www.justinianohotels.com

Naše mínění: rodinný pětihvězdičkový hotelový 
komplex Justiniano Park Conti patřící do prestiž-
ní sítě Justiniano Hotels vám garantuje prožití 
nezapomenutelné dovolené. Přátelská atmo-
sféra, profesionální služby, prvotřídní servis uby-
tovacích i stravovacích služeb na kvalitní úrovni 
uspokojí i náročnější klienty. Hotelový komplex 
je obklopen nádherným areálem plným zeleně 
s rozsáhlým bazénovým komplexem. Pestrý zá-
bavný program přes den i večerní show přispí-
vají k perfektní dovolené pro všechny věkové 
kategorie i pro rodiny s dětmi.

Poloha: oblíbený hotelový komplex přímo 
u široké písečné pláže • ve středisku Okurca-
lar • 35 km od centra Alanye • 25 km od stře-
diska Manavgat • 90 km od letiště v Antalyi

Ubytování: : elegantní 2-lůžkové pokoje s 
možností 1 nebo 2 přistýlek • rodinné po-
koje určené pro 4 osoby (ložnice s 2 lůžky 
a místnost se 2 přistýlkami - na vyžádání) • 
klimatizace • minibar • SAT TV • vlastní příslu-
šenství (koupelna se sprchou, resp . vanou, 
WC a fénem na vlasy) • trezor (za poplatek) • 
balkon s posezením

Vybavení hotelového komplexu: hlavní 
hotelová budova a 3-podlažní vilky • vstup-
ní hala s recepcí • hlavní hotelová restaurace 
s venkovním posezením • 3 a‘la carte restau-
race • 4 bary • diskotéka • cukrárna • dva ven-
kovní bazény (jeden s tobogány) • dětský 
bazén • vnitřní bazén • turecké lázně (ma-
sáže za poplatek) • dětský miniklub • dětské 
hřiště • wifi v prostorách lobby (zdarma)

Stravování: formou all inclusive

Pláže: široká písečná pláž s příměsí drob-
ných kamínků • plážové molo • slunečníky, 
lehátka a matrace (zdarma) • plážové osušky 
(za vratný depozit)

Sport a zábava: tenisový kurt • stolní tenis 
• plážový volejbal • minifotbal • fotbalové 
hřiště • šipky • fitness • biliard (za poplatek)

ultra all inclusive snídaně, pozdní sní-
daně, obědy a večeře 

formou bohatých švédských stolů včetně 
nealkoholických a místních alkoholických 
nápojů podávaných v celém hotelovém 
areálu i na pláži • odpolední občerstvení a 
snacky • čaj, káva a sladké koláčky • turecké 
placky • lehčí půlnoční snack • hotelové 
animace během dne • slunečníky, lehátka, 
matrace a plážové osušky u bazénu a na 
pláži • wifi v lobby

Ceník » 170

vtuhAlanya od 17 752 Kč/8 dní 
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Aska Just in Beach hot. komplex 

oficiální hodnocení: *****
webstránka: www.tiptravel.cz

Naše mínění: nedaleko malebného městečka 
Avsallar vás s otevřenou náručí přivítá příjemný  
a ochotný personál částečně zrekonstruované-
ho hotelu Aska Just in Beach. Může se pochlubit 
nejen svou bezprostřední blízkostí nádherné pí-
sečné pláže a tyrkysového moře, ale i kvalitními 
službami pro náročnější klienty. Právě na tom-
to okouzlujícím místě můžete poznat a zakusit 
jemnost zdejšího zlatavého písku, za který byla 
pláž právem označena Modrou vlajkou za její je-
dinečnost a čistotu.

Poloha: přímo na nádherné písečné pláži • v 
těsné blízkosti letoviska Avsallar s možností 
nákupů • 25 km od centra Alanye proslulé 
nákupními uličkami • cca 100 km od meziná-
rodního letiště v Antalyi

Ubytování: komfortně zařízené 2-lůžkové 
pokoje s možností 1 až 2 přistýlek • SAT TV 
• trezor (za poplatek) • klimatizace • minibar 
• telefon • vlastní příslušenství (koupelna se 
sprchou, resp. vanou, WC a fénem na vlasy) • 
balkon s posezením

Vybavení hotelového komplexu: příjem-
ná hotelová vstupní hala s recepcí • wifi na 
recepci (zdarma) • zrekonstruovaná hlavní 
hotelová restaurace • lobby bar • snack bar 
• a‘la carte restaurace (rybí, mexická) • ven-
kovní bazén • vnitřní bazén • dětský bazén • 
masáže ( za poplatek) • sauna • turecké lázně 
• kadeřnictví • obchůdky se suvenýry • mi-
niklub • společenská místnost pro pozdější 
check-out (zdarma)

Stravování: formou all inclusive

Pláže: krásná hotelová pláž s jemným zlata-
vým pískem a pozvolným vstupem do moře 
• slunečníky, lehátka a plážové osušky (zdar-
ma) • nabídka vodních sportů (za poplatek)

Sport a  zábava: dětské hřiště • miniklub • 
tenisový kurt • fitness centrum • basketbal • 
boccia • šipky • plážový volejbal • stolní tenis 
• biliard (za poplatek)

ultra all inclusive snídaně, pozdní snída-
ně, obědy a večeře for-

mou švédských stolů včetně nealkoholic-
kých a místních alkoholických nápojů 
podávaných během dne • noční polévka • 
lehké odpolední občerstvení během vy-
braných hodin • káva, čaj, koláčky • turecké 
placky • zmrzlina • hotelové animace • živá 
hudba • slunečníky, lehátka a plážové 
osušky na pláži a u bazénu

Ceník » 170

tyhv Alanyaod 17 243 Kč/8 dní
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Kaila Beach hotelový komplex

oficiální hodnocení: *****
webstránka: www.khotels.com.tr

Naše mínění: zdá se vám hotel Kaila Beach pově-
domý? Máte pravdu, bývalý hotel Katya se vám 
představí ve zcela novém hávu, nakolik prošel 
rozsáhlou rekonstrukcí a přináší vám řadu novi-
nek. Částečně zrekonstuované pokoje s příjem-
ným a moderním zařízením, zrekonstruovaný 
větší bazén, nový aquapark s tobogány a nové 
jméno Kaila Beach. Toto vše na vás čeká a do-
ufáme, že s průzračným mořem na dosah, stále 
kvalitním službám a nákupním možnostem v ne-
dalekých městských uličkám si každý z vás najde 
jen pozitivní vzpomínky z dovolené z Alanye.

Poloha: hotelový komplex je od pláže od-
dělen pouze komunikací (s pláží propojen 
podchodem) • pouze 3 km od centra Alanye • 
cca 135 km od letiště v Antalyi

Ubytování: 2-lůžkové pokoje s možností 1 
nebo 2 přistýlek • klimatizace • telefon • mi-
nibar • rychlovarná konvice (čaj, káva k dis-
pozici) • SAT TV • trezor (za poplatek) • wifi 
(zdarma) • vlastní příslušenství (koupelna se 
sprchou, resp . vanou, WC a fénem na vlasy) 
• balkon s posezením

Vybavení hotelového komplexu: vstupní 
hala s recepcí a posezením • lobby bar • hlavní 
hotelová restaurace s venkovní terasou • 2 a‘la 
carte restaurace (nutná rezervace předem) • 3 
bary • kavárnička • venkovní bazén s novými 
tobogány • dětský bazén se skluzavkou • re-
laxační bazén • vnitřní bazén • turecké lázně 
a sauna • masáže a peeling (za poplatek) • 
dětské hřiště • amfiteátr • kadeřnictví (za po-
platek) • wifi v celém hotelovém areálu

Stravování: formou all inclusive

Pláže: písečná pláž při vstupu do moře pro-
míchaná drobnými kamínky • slunečníky a 
lehátka (zdarma) • plážové osušky (za depozit)

Sport a zábava: stolní tenis • fitness centrum 
• hotelové animace • miniklub (pro děti od 4 
do 12 let) • nabídka vodních sportů na pláži 

ultra all inclusive snídaně, pozdní snída-
ně, obědy a večeře for-

mou bohatých švédských stolů včetně ná-
pojů • místní alkoholické a nealkoholické 
nápoje podávané v hotelovém areálu • 
lehké občerstvení a snacky v odpoledních 
hodinách • čaj, káva a koláčky • zmrzlina • 
půlnoční občerstvení • hotelové animace • 
miniklub • slunečníky, lehátka u bazénu a 
na pláži • wifi

Ceník » 169

vtyhAlanya od 15 368 Kč/8 dní 
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Diamond Hill  
Resort hotel

oficiální hodnocení: *****
webstránka: www.diamondhillresort.com.tr

Naše mínění: kdo by neměl rád diamanty? Dovol-
te, abychom vám právě jeden zcela nový diamant 
v našem pestrém repertoáru představili. Hotel Dia-
mond Hill Resort leží v širším centru města Alanye. 
Tato architektonicky zajímavá budova se tyčí nad 
městem a dodává tak klientům pocit jako na vyhlíd-
ce, zatímco jim celé město leží u nohou. Nejlepší 
výhled však budete mít ze Skybaru umístěného na 
střeše 11 patrové budovy. Pozor aby se Vám z něj 
nezatočila hlava.

Poloha: známá a oblíbená písečná Oba Be-
ach je v pěší dostupnosti a trasa vede přes 
podchod pod místní komunikací • přibližně 4 
km od centra • na každém kroku budete moci 
ochutnat nefalšovaný turecký denní i noční 
život (rychlé občerstvení, čajovny, obchody s 
kořením, bazary, kavárny, restaurace, diskoté-
ky, noční bary a kluby) • 125 km od mezinárod-
ního letiště v Antalyi

Ubytování: komfortně zařízené 2-lůžkové 
pokoje s možností 1 nebo 2 přistýlek • SAT TV • 
trezor (zdarma) • klimatizace • minibar • telefon 
• vlastní příslušenství (sprcha, resp. vana, WC a 
fénem na vlasy) • balkon • wifi

Vybavení hotelu: vstupní hala s recepcí • 
hlavní restaurace s venkovní terasou • 5 barů 
• á la carte restaurace (nutná rezervace) • ven-
kovní bazén se skluzavkami • turecké lázně a 
sauna (zdarma) • spa centrum a masáže (za 
poplatek) • fitness • miniklub • wifi v lobby 
(zdarma) • herní místnost • obchůdky

Stravování: formou all inclusive

Pláže: široká hotelová písečná pláž při vstupu 
do moře promíchaná kamínky • plážový bar • 
lehátka a slunečníky (zdarma) • plážové osušky 
(za depozit) • vodní sporty (za poplatek)

Sport a zábava: stolní tenis • vodní pólo • to-
bogány • šipky • vodní gymnastika • plážový 
volejbal • miniklub • kulečník • videohry • herna

ultra all inclusive snídaně, obědy, večeře 
a pozdní večeře for-

mou švédských stolů včetně nealkoholic-
kých a místních alkoholických nápojů • 
noční snack • lehké odpolední občerstvení 
během vybraných hodin • káva, čaj, koláč-
ky • turecké placky • zmrzlina • minibar (do-
plňován vodou) • mezinárodní hotelové 
animace během dne i večer • živá hudba • 
slunečníky, lehátka na pláži a u bazénu 

Cenník » 169

tygv Alanyaod 15 518 Kč/8 dní
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K House hotel

oficiální hodnocení  ****
webstránka: www.khotels.com.tr

Naše mínění: : typicky městský hotel K House 
vám přinášíme jako jednu z našich dalších novi-
nek. Jeho poloha je přizpůsobena tak, abyste se 
pěšky za krátký čas dostali do samotného centra 
města Alanya. Jasná volba pokud preferujete zá-
bavu, akci, noční život, restaurace a diskotéky. 
Hotel K House doporučujeme středně náročným 
klientům, kteří preferují kvalitní all inclusive služby 
v kombinaci s blízkostí pláže a městského života. 
I romantické duše si zde najde své místo. Večerní 
procházky po pláži při dechberoucích západech 
slunce si je jistě podmaní.

Poloha: písečná pláž je od hotelu vzdálena 
jen 150 m a od  hotelu je oddělena pouze 
místní komunikací • přibližně 3 km je vzdá-
leno od centra mesta • nefalšovaný turecký 
denní (rychlé občerstvení, čajovny, obcho-
dy s kořením, bazary) i noční život (kavárny, 
restaurace, diskotéky, noční bary a kluby) • 135 
km od mezinárodního letiště v Antalyi

Ubytování: 2-lůžkové pokoje s možností 1 
nebo 2 přistýlek • klimatizace • SAT TV • mini-
bar • wifi (zdarma) • telefon • trezor (za popla-
tek) • vlastní hygienické příslušenství (koupel-
na se sprchou, resp. vanou, WC a fénem na 
vlasy) • balkon s posezením

Vybavení hotelu: vstupní hala s recepcí • ho-
telová restaurace s terasou • pool bar • beach 
bar s nealko nápoji •  venkovní bazén se sklu-
zavkou a oddělenou částí pro děti (lehátka a 
slunečníky zdarma) • turecké lázně a sauna 
(zdarma) •  masáže a peeling (za poplatek) • 
fitness • wifi • obchůdky • půjčovna kol a aut 

Stravování: formou all inclusive

Pláže: písečná pláž, při vstupu do moře pro-
míchaná kamínky • slunečníky a lehátka na 
pláži (zdarma) • plážové osušky (za depozit) • 
vodní sporty na pláži (za poplatek)

Sport a zábava: animační programy 3x týd-
ně • fitness centrum • pestrá nabídka vodních 
sportů na pláži (za poplatek)

 all inclusive snídaně, pozdní snída-
ně, obědy a večeře for-

mou bohatých švédských stolů včetně ná-
pojů • místní alkoholické a nealkoholické 
nápoje podávané v hotelovém areálu • 
lehké občerstvení a snacky ve vyhraze-
ných hodinách • čaj, káva a koláčky • zmrz-
lina • 3x týdně hotelové animace • sluneč-
níky a lehátka u bazénu a na pláži • wifi 
připojení v celém hotelu 

Cenník » 168

vtyhAlanya od 12 893 Kč/8 dní 
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Grand Atilla hotel

oficiální hodnocení: ****
webstránka: www.tiptravel.cz

Naše mínění: příjemný městský hotel Grand Atil-
la, který se nachází v části Oba, je i tuto sezónu 
připraven splnit každé vaše přání a přiblížit vám 
tak slavnou tureckou pohostinnost, typickou pro 
tuto středomořskou krajinu. Hotel je vyhledáván 
díky své rodinné atmosféře, ochotnému a přátel-
skému personálu a blízké dostupnosti na pláž. 
Atraktivní oblast Alanye vás určitě zláká svou 
magickou atmosférou, kde se prolíná zajímavá 
historie s moderní současností a pestrými nákup-
ními možnostmi. Proto neváhejte a přijměte tuto 
skvělou nabídku!

Poloha: hotel se nachází pouhých 40 m 
od pláže, v turistické části Oba • pláž je od ho-
telu oddělena pouze místní komunikací (po-
hodlný podchod v blízkosti hotelu) • vzdále-
nost přibližně 3 km od  centra kosmopolitní 
Alanye, známé svým mimořádně atraktivním 
denním i  nočním životem (dlouhá plážová 
promenáda před hotelem vedoucí podél 
pobřeží až do  centra Alanye) • cca 130 km 
od mezinárodního letiště v Antalyi

Ubytování: pohodlně zařízené dvoulůžkové 
pokoje s možností 1, respektive 2 přistýlek • 
klimatizace • SAT TV • telefon • trezor (za po-
platek) • minibar (za poplatek) • vlastní hygie-
nické příslušenství (koupelna se sprchou, WC 
a fénem na vlasy) • balkon s posezením

Vybavení hotelu: útulná vstupní hala s  re-
cepcí • směnárna • vnitřní hotelová restaurace 
s venkovní částí  a terasou • TV místnost • pool 
bar • bazén (slunečníky a  lehátka zdarma) • 
dětský bazén • wifi připojení v  prostorách 

lobby (zdarma) • turecké lázne, sauna a ma-
sáže (za poplatek)

Stravování: formou all inclusive

Pláže: pouze 40 m od písečné pláže při vstu-
pu do moře s příměsí kamínků • slunečníky 
a lehátka na pláži a plážový bar (za poplatek) 

Sport a  zábava: biliard (za poplatek) • stol-
ní tenis •  nabídka vodních sportů na  pláži 
(za poplatek) • plážový volejbal

all inclusive snídaně, obědy a  ve-
čeře formou chutných 

švédských stolů včetně nápojů • místní al-
koholické a nealkoholické nápoje podáva-
né během dne v  pool baru • káva, čaj 
a sladké pečivo (ve vyhrazených odpoled-
ních hodinách určených hotelem) • sluneč-
níky a  lehátka u  bazénu • wifi připoje-
ní v prostorách lobby

Ceník » 168

tyhv Alanyaod 12 218 Kč/8 dní 
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Tangier

Larache
RABAT

Tangier
Multikulturní město Tangier je nazýváno také 
“Vstupní branou do Afriky”. Toto město si urči-
tě zamilujete. Mísí se tu vůně a chutě Maroka, 
Francie, Španělska či Ameriky a spolu vytvářejí 
nevšední směs, která si vás podmaní. S okolním 
světem má město kontakt díky mezinárodní-
mu letišti Ibn Batouta, které je pojmenované 
po marockém “Marcu Polovi”. Tento berberský 
vzdělanec v 14. století procestoval téměř celý 
tehdy známý svět. Přímo v uličkách mediny se 
nachází i hrobka tohoto objevitele. Tangier patří 
mezi nejznámější marocké přístavy, s Evropou ho 
spojuje pravidelná trajektová doprava do blízké 
španělské Tarify. V roce 1923, kdy bylo město roz-
děleno mezi správu více koloniálních mocností, 
se stal Tangier s jeho uvolněnou atmosférou a 
mravy lákadlem pro mnoho básníků a spiso-
vatelů. Dodnes je ve staré části města cítit tuto 
dávno zapomenutou kulisu. inspiraci zde kdysi 
hledali Jack Kerouac či Allen Ginberg, zavítal sem 
i Tennesee Williams, Jean Genet nebo Eugene 
Delacroix. Cizinecké komunity se rozpadly po vy-
hlášení nezávislosti v roce 1956, avšak Tangier svou 
nezávislost ztratil a ve městě zavládl nový řád. V 
současnosti je úchvatnou směsicí kultur s arabský-
mi, africkými a evropskými prvky. Kromě arabské 

mediny s barevnými uličkami plnými kavárniček 
a čajoven, mešit se štíhlými minarety či tržištěm 
zde můžete obdivovat i široké francouzské bul-
váry, kostely a koloniální domy. Na východ od 
města leží mys Malaba s majákem a gotickým le-
tohrádkem Chateau Malabo. Na západ od Tangier 
se nachází nejzápadnější místo afrického pobřeží 
– mys Spartel. Za zmínku zde stojí široká písečná 
pláž Tangier Beach, kde se Středozemní moře set-
kává s Atlantským oceánem. Nedaleko města se 
nacházejí turisty navštěvované Herkulovy jeskyně 
spojené s legendou o bájném hrdinovi.

Larache
Podobně jako ostatní města nacházející se podél 
pobřeží, i Larache je klidné, malebné přímořské 
místo ožívající obvykle s příchodem letních mě-
síců, kdy na jeho pláže zavítají turisté. V 15. sto-
letí ho Portugalci nazývali největším berberským 
přístavem, přítomnost Španělů dodnes doku-
mentují bílé domky se vstupními dveřmi nama-
lovanými modrou barvou, kostel, tržiště, hotely i 
bary. Místní obyvatelé si každý podvečer neod-
pustí „paseo“, procházku do centra města, kdy za-
plní místní restaurace a bary, popíjejí kávu nebo 
hrají karty. I když je staré město typicky arabské, 
architektura španělské éry je citelná zejména v 
Novém městě, v okolí náměstí Place de la Libéra-

tion. Nacházejí se zde ruiny pevnosti ze 16. století 
postavené Portugalci a také španělské opevnění 
postavené za vlády Filipa III. Starý španělský hřbi-
tov je místem odpočinku francouzského básníka 
Jeana Genete, který Larache miloval. Na konci 
města, severně od řeky Loukos, se nacházejí anti-
cké ruiny, legendární zahrady Hesperidek, bohyň 
západu. Pod městem je menší písečná pláž, ale 
tu nejkrásnější najdete o 7 km dále, v Port Lixus, 
který je vybudován jako prázdninový resort s gol-
fovým hřištěm, přístavem pro jachty a kvalitními 
hotely.

Lixus
Starověký Lixus byl místem, kde podle řecké 
mytologie Herkules splnil jedenáctý ze svých
dvanácti úkolů a získal ze zahrad Hesper-
idek zlatá jablka. Pro ty šel obr Atlas, za něhož 
Herkules podržel na svých ramenou nebe-
skou klenbu. Z archeologické části je odkryta 
pouze asi čtvrtina a i když jsou ruiny antick-
ého města značně poškozené, přece jen vzbu-
zují úžas. Jelikož archeologické naleziště není 
ohrazené, můžete se zde volně pohybovat. 
Tato zajímavá historická památka se nachází 
jen necelých 4,5 km od Larache a je snadno 
dostupná místními autobusy nebo taxíkem.

Průměrné teploty 
 V. VI. VII. VIII. IX. X.
Vzduch 27° 28° 31° 31° 28° 26°
Moře 22° 24° 24° 24° 24° 22°

Rozloha 446.550 km2  Populace  36 353 000
Hlavní město Rabat  Měna marocký dirham

Maroko je jedinečná krajina na po-
břeží severní Afriky, kterou od Evropy 
odděluje jen úzký Gibraltarský průliv, 
a kde se setkáva Atlantický oceán se 
Středozemním mořem. Většina území 
je hornatá a táhne se jím pohoří Atla-
su s nejvyšším vrchem Džabal Tukbal 
vysokým 4165 m.n.m. Sněhové homole 
vrchů kontrastují s pískovými dunami 
saharské pouště rozprostírající se na 
jihovýchodě země. Maroko patří mezi 
nejkrásnější africké státy, kde se har-
monicky doplňuje arabsko-islamská 
kultura s berberskými tradicemi. Víra, 
rodina a čest jsou opěrnými pilíři spo-
lečnosti, které přetrvaly dodnes, avšak 
v této nejliberálnější a zároveň jedné 
z nejbezpečnějších arabských zemí 
jsou pozoruhodně vyvážené s neustá-
lou modernizací společnosti. Maroko, 
to jsou i pestré barvy a chutě místní 
kuchyně spojující berberské, arabské, 
maurské a středomořské kulinářské 
prvky do přípravy vynijajících specialit, 

v nichž převládá hodně zeleniny a koře-
ní. Ochutnejte tajine (tadžín), starobylé 
jídlo severoafrického kmene Berberů 
nazvané podle nádoby, v níž se dusí ve 
vlastní šťávě. Může mít mnoho podob, 
nejpopulárnějším je tadžín s kuřecím 
nebo jehněčím masem na zelenině. 
Tradičním nápojem je zelený čaj s lístky 
máty, jehož vůně vás bude provázet na 
každém kroku.

Krajinu jako z pohádek Tisíce a jedné noci, 
překypující životem a plnou přírodních 

kontrastů, orientálních chutí a vůní, si 
doslova zamilujete. Destinaci Maroko 

vám v sezóně 2020 představujeme jako 
naši horkou novinku. Zveme vás na 

návštěvu této exotické země, která ve 
vás zanechá ty nejkrásnější dojmy, a kde 

prožijete skvělou letní dovolenou. Na 
milovníky poznávání a historie čekají 

královská města Fez, Meknes a Marrákeš, 
hlavní město Rabat či filmová, Oscarem 

ověnčená Casablanca.
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Poloha: u nádherné dlouhé a široké písečné 
pláže • 12 km od městečka Larache • hodina jíz-
dy od mezinárodního letiště ve městě Tangier 
• v sousedství 18-jamkového golfového hřiště

Ubytování: prostorné a v moderním stylu zaří-
zené 2-lůžkové pokoje s možností 1-2 přistýlek 
(rozkládací lůžko pro 1-2 osoby) • pokoje až pro 
5 osob (na vyžádání) • klimatizace • koupelna 
s příslušenstvím • fén na vlasy • LCD TV • trezor 
(za poplatek) • lednička • balkon, resp. terasa • 
při pokojích s balkonem možnost výhledu na 
moře (za příplatek)

Vybavení hotelu: uprostřed upravené zeleně 
a vysokých palem, situovaný hotel nabízející 
výhled na sousední golfové hřiště nebo širé 

moře • moderní prostorná vstupní hala s recepcí 
• výtah • hlavní restaurace Tinjis • Alcazar bar 
(nápoje jsou po 23.00 hod zpoplatněny) • pool 
bar • Chirinquito bar na pláži • prostorný bazén • 
dětský bazén • terasa na slunění • spa centrum, 
Hamman, sauna, masáže (vše za poplatek) • 
vnitřní bazén (za poplatek) • business centrum • 
půjčovna kol • pestré hotelové animační progra-
my pro děti i dospělé • dětské hřiště a miniklub 
• obchůdek se suvenýry • lehátka a slunečníky 
na pláži i u bazénu zdarma • wifi v prostorách 
lobby zdarma

Stravování: formou all inclusive 

Pláže: areál se rozprostírá přímo nad širokou 
písečnou pláží • pláž je přístupná po schodech 

Lixus Beach Resort hotel

oficiální hodnocení: ****
webstránka: www.lixusbeachresort.com

Naše mínění: dovolte nám představit vám naši 
letošní novinku, 4 * resort Lixus Beach rozprostíra-
jící se u břehů Atlantiku. Hotel nabízí kvalitní uby-
tování v prostorově velkorysých, moderně zaříze-
ných pokojích s výhledem na blízké 18-jamkové 
golfové hřiště nebo nekonečný oceán a nád-
herné západy slunce. Na své si přijdou i milov-
níci sportu. Čeká na ně fotbalové hřiště, tenisový 
kurt, fitness centrum. Na závěr dne můžete rela-
xovat v hammamu. Hotel Lixus Beach je skvělým 
místem pro strávení zasloužené dovolené a má 
také výbornou polohu na poznávání tak nádher-
né země, jakou Maroko zaručeně je. Navštivte 
životem překypující Tangier, atraktivní modrobílý 
Chefchaouen, nebo jedno z královských měst a 
užijte si tu pravou marockou atmosféru.

Larache

klub
SUN&FUNSUN&FUNklub
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vedoucích přímo z areálu, ale také i krátkou pro-
cházkou kolem hotelu • lehátka a slunečníky na 
pláži zdarma (osušky za depozit) 

Sport a zábava: fitness (za poplatek) • plážový 
volejbal • badminton • petang • spa centrum 
(za poplatek) • hřiště pro míčové hry • tenisový 
kurt • šipky • kulečník (za poplatek) • amfiteátr 
• 18-jamkové golfové hřiště (za poplatek ) • ne-
motorové vodní sporty na pláži (za poplatek) 

all inclusive snídaně, obědy a večeře 
formou švédských stolů 

včetně nápojů (voda, soft nápoje, víno a pivo 
podávané během obědů a večeří) • pozdní 
snídaně • nealko a místní alkoholické nápoje 
jako víno, pivo, whisky, vodka, aperitivy, li-

kéry, vybrané koktejly podávané v hotelo-
vém režimu • lehké snacky, káva, čaj o páté • 
soft drinky podávané v Chirinquito baru na 
pláži • slunečníky a lehátka u bazénu a na plá-
ži • klubová dovolená • 1x za pobyt výlet do 
Larache • možnost Golden all inclusive (za 
příplatek) - 1x za pobyt masáž, 1x vstup do 
hammamu a alkoholické nápoje v baru na 
pláži v hotelovém režimu

SUN & FUN klub připravili jsme pro vás 
zábavné a sportovní ak-

tivity za asistence slovensky mluvících animá-
torů

Ceník » 173 

tyh

Více fotografií naleznete na našem webu

tiptravel.cz

od 17 618 Kč/8 dní 
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NABÍZÍME VÁM » 8, 10 nebo 15-denní 
pobytové zájezdy individuální dopravou 
do Chorvatska.

PŘÍPLATKY » komplexní cestovní pojištění 
KOMFORT (50 Kč na osobu a den zájezdu) 
nebo PLUS (80 Kč na osobu a den zájezdu) 
včetně pojištění stornopoplatků a asistenč-
ních služeb CK (bližší info o pojištění najdete 
na str. 179).

SLEVY » podmínky uplatňování slev jsou uvede-
ny ve Všeobecných smluvních podmínkách, str. 
180, odst. II.

BONUS » 2 děti ubytování a stravování zdar-
ma: Duga Uvala, Malin, Novi Resort a jiné 
(viz ceník)

» nápoje v ceně: Kačjak, Slaven, Hedera, Mi-
mosa, Duga Uvala, Malin, Jadran, Beli Kamik  

» klubová dovolená: Kačjak, Duga Uvala  
» all inclusive služby: Falkensteiner Park Punat

Střediska » Rabac, Duga Uvala, Umag, Krk - Njivice, Malinska a Punat,  
Crikvenice, Selce, Novi Vinodolski, Hvar

Podmínky 
na straně 4 - 5.

CHORVATSKO – termíny 8-denních zájezdů individuálně

Kód zájezdu
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014

1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214

Začátek pobytu 7.6. 14.6. 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9.

Konec pobytu 14.6. 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

CHORVATSKO – termíny 10-denních zájezdů individuálně
Kód zájezdu 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107

Začátek pobytu 28.6. 7.7. 16.7. 25.7. 3.8. 12.8. 21.8.

Konec pobytu 7.7. 16.7. 25.7. 3.8. 12.8. 21.8. 30.8.

Počet nocí 9 9 9 9 9 9 9

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů  
na 9 nocí

osoba na základním lůžku 5 690 6 590 7 590 8 490 8 890 10 090 10 290 11 190

4 552 5 272 6 072 6 792 7 112 8 072 8 232 8 952

dospělá osoba na 1. přistýlce 4 890 5 490 6 290 6 990 7 390 8390 8 490 9 290

dítě do 12 let na 1. přistýlce* ubytování a stravování ZDARMA

dítě do 12 let na 1. přistýlce 4 890 5 490 6 290 6 990 7 390 8 390 8 490 9 290

dítě do 12 let bez lůžka 2 790 3 190 3 790 4 190 4 490 4 890 5 190 5 590

dítě do 5 let bez služeb ubytování ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování, polopenze, nápoj k večeři (2dcl vína, piva nebo nealka), pobytová taxa, klub, služby 
delegáta, DPH.  
*omezený počet pokojů

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů  
na 9 nocí

osoba na základním lůžku 6 590 6 990 7 590 8 690 9 290 10 690 11 190 11 590

5 272 5 592 6 072 6 952 7 432 8 552 8 952 9 272

dospělá osoba na 1. přistýlce 5 490 5 690 6 290 7 190 7 590 8 790 9 290 9 490

dítě do 12 let na 1. přistýlce* ubytování a stravování ZDARMA

dítě do 12 let na 1. přistýlce 5 490 5 690 6 290 7 190 7 590 8 790 9 290 9 490

dítě do 12 let bez lůžka 3 190 3 390 3 790 4 190 4 690 5 390 5 590 5 790

dítě do 5 let bez služeb ubytování ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování, polopenze, nápoj k večeři (2dcl vína, piva nebo nealka), pobytová taxa, služby delegá-
ta, DPH. *omezený počet pokojů
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Ceny zájezdů na 7 nocí

osoba na základním lůžku 6 990 7 390 7 990 8 690 9 290

5 592 5 912 6 392 6 952 7 432

dospělá osoba na 1. přistýlce 5 090 5 490 5 890 6 290 6 790

dítě do 12 let na 1. přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, polopenze, pobytová taxa, služby delegáta, DPH. 
Příplatek » za pokoj 3* standardu + 180 Kč na pokoj a noc pobytu » za služby all inclusive light za dítě do 6 let +180 Kč na osobu 
a noc pobytu » za služby all inclusive light za osobu od 6 let + 340 Kč na osobu a noc pobytu.

Ceny zájezdů na 7 nocí

osoba na základním lůžku 9 290 9 890 11 590 11 990 12 890

7 432 7 912 9 272 9 592 10 312

dospělá osoba na 1. přistýlce 6 790 7 190 8 490 8 690 9 290

dítě do 12 let na 1. přistýlce ubytování a služby all inclusive ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, all inclusive, pobytová taxa, služby delegáta, DPH.  
Příplatek » za pokoj s orientací na mořskou stranu + 160 Kč na pokoj a noc pobytu » za klimatizovaný pokoj s orientací na moř-
skou stranu + 290 Kč za pokoj na noc pobytu.

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů  
na 9 nocí

osoba na základním lůžku 9 290 9 890 11 590 11 990 12 890 14 790 15 190 15 990

7 432 7 912 9 272 9 592 10 312 11 832 12 152 12 792

dospělá osoba na 1. přistýlce 9 290 9 890 11 590 11 990 12 890 14 790 15 190 15 990

1. dítě do 14 let na přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

2. dítě do 14 let na přistýlce 4 690 4 890 5 690 5 890 6 390 7 290 7 490 7 890

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování, polopenze, pobytová taxa, služby delegáta, DPH. U apartmánu typu 1/2+1se účtuje 
2x cena na základním lůžku a osoba na přistýlce dle ceníku. U apartmánu typu 1/2+2 a 1/2+3 se účtuje 3x cena na základním 
lůžku a osoby na přístýlkách dle ceníku.
Příplatek » za apartmán 1/2+1: +130 Kč na apartmán a noc pobytu.  

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů  
na 9 nocí

osoba na základním lůžku 10 990 11 590 13 090 13 890 14 390 17 290 17 690 18 390

8 792 9 272 10 472 11 112 11 512 13 832 14 152 14 712

dospělá osoba na přistýlce 9 090 9 490 10 790 11 390 11 590 14 090 14 290 14 990

dítě 6 - 12 let na přistýlce* ubytování a stravování ZDARMA

dítě 6 - 12 let na přistýlce 5 490 5 690 6 590 6 990 7 190 8 490 8 690 9 190

dítě do 6 let na přistýlce/bez lůžka ubytování a stravování ZDARMA
V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování v rodinném pokoji v depandance, plná penze s nápoji, klub, pobytová taxa, 
služby delegáta, DPH. *omezený počet pokojů. V rodinném pokoji se účtuje 3x cena na základním lůžku a osoby na pří-
stýlkách dle ceníku.

  Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů  
na 9 nocí

osoba na základním lůžku 9 890 10 590 11 790 12 490 13 090 15 590 15 990 16 690

7 912 8 472 9 432 9 992 10 472 12 472 12 792 13 352

dospělá osoba na přistýlce 8 190 8 690 9 690 10 090 10 790 12 590 13 090 13 490

dítě 6 - 12 let na přistýlce* ubytování a stravování ZDARMA

dítě 6 - 12 let na přistýlce 4 890 5 290 5 890 6 090 6 590 7 690 7 890 8 290

dítě do 6 let na přistýlce/bez lůžka ubytování a stravování ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování v pokoji v depandance/standard hotelový pokoj, plná penze s nápoji, klub, pobyto-
vá taxa, služby delegáta, DPH. *omezený počet pokojů 
Příplatek » za hotelový pokoj standard+ /prostorově větší/ s výhledem na moře + 160 Kč na pokoj a noc pobytu.

5-členná rodina - 3 osoby se slevou až 20%, 1. dítě do 12 let a 2. dítě do 6 let na přistýlce  
ZDARMA již od 26 376 Kč
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4-členná rodina - 2 dospělí se slevou až 20%, 1. dítě do 6 let na přistýlce a 2. dítě
do 6 let bez lůžka ZDARMA » již od 17 584 Kč 

3-členná rodina - 2 dospělí se slevou až 20%, 1. dítě do 7 let na přistýlce ZDARMA » již od 14 864 Kč  

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů  
na 9 nocí

osoba na základním lůžku 10 990 11 790 13 290 14 190 14 790 16 890 17 490 18 390

8 792 9 432 10 632 11 352 11 832 13 512 13 992 14 712

dospelá osoba na přistýlce 10 990 11 790 13 290 14 190 14 790 16 890 17 490 18 390

dítě 6 - 12 let na přistýlce 5 490 5 890 6 590 6 990 7 390 8 290 8 690 9 190

dítě do 6 r. na přistýlce/bez lůžka ubytování a stravování ZDARMA

V ceně je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytování, polopenze, pobytová taxa, služby delegáta, DPH. U apartmánu typu Premium Family 
1 se účtuje 2x cena na základním lůžku a osoba na přistýlce dle ceníku. U apartmánu typu Premium Family 2 se účtuje 3x cena na 
základním lůžku a osoba na přistýlce dle ceníku. U apartmánu typu Premium Family 3 se účtuje 4x cena na základním lůžku. 
Příplatek » za službu “dine around dinner“ + 440 Kč dospělá osoba a den pobytu a + 230 Kč dítě 6-12 let a den pobytu.

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů  
na 9 nocí

osoba na základním lůžku 11 590 12 290 13 490 14 590 15 190 17 290 17 890 18 790

9 272 9 832 10 792 11 672 12 152 13 832 14 312 15 032

dospelá osoba na přistýlce 11 590 12 290 13 490 14 590 15 190 17 290 17 890 18 790

dítě 6 - 12 let na přistýlce 5 690 6 090 6 790 7 190 7 590 8 490 8 990 9 390

dítě do 6r. na přistýlce/bez lůžka ubytování a stravování ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování, polopenze, pobytová taxa, služby delegáta, DPH. U apartmánu De Luxe se účtuje 3x 
cena na základním lůžku a osoba na přistýlce dle ceníku.
Příplatek » za službu “dine around dinner“ + 440 Kč dospělá osoba a den pobytu a + 230 Kč dítě 6-12 let a den pobytu.

5-členná rodina - 3 osoby se slevou až 20%, 1. dítě do 6 let na přistýlce a 2. dítě  
do 6 let bez lůžka ZDARMA » již od 27 816 Kč

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů  
na 9 nocí

osoba na základním lůžku 10 090 10 390 10 990 12 490 13 290 15 390 15 790 16 690

8 072 8 312 8 792 9 992 10 632 12 312 12 632 13 352

dospělá osoba na 1. přistýlce 8 190 8 490 9 090 10 090 10 790 12 590 12 890 13 490

dítě 10 - 18 let na přistýlce 7 390 7 590 7 990 9 090 9 490 11 190 11 390 11 990

dítě do 10 let na 1. přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

dítě do 10 let na 2. přistýlce 5 090 5 290 5 490 6 090 6 590 7 690 7 890 8 290

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování v pokoji standard park bez balkonu, polopenze, nápoj k večeři (2dcl vína, piva nebo 
nealka), pobytová taxa, služby delegáta, DPH.
Příplatek » za oběd + 490 Kč na osobu a den.

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů  
na 9 nocí

osoba na základním lůžku 9 290 10 090 12 890 13 890 14 790 16 890 17 890 18 790

7 432 8 072 10 312 11 112 11 832 13 512 14 312 15 032

dospělá osoba na 1. přistýlce 7 590 8 190 10 590 11 390 11 990 13 690 14 590 15 190

dítě 7 - 13 let na 1. přistýlce 5 090 5 490 6 790 7 390 7 790 8 790 9 490 9 890

dítě do 7 r. na přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování, polopenze, nápoje k večeři (víno, pivo, nealko), pobytová taxa, služby delegáta, DPH.
Příplatek » za pokoj s balkonem + 180 Kč na pokoj a noc pobytu » za pokoj s výhledem na moře + 180 Kč na pokoj a noc pobytu.
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BELI KAMIK | hotel      | strana 17
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FALKENSTEINER PARK PUNAT  
| hotel       | strana 18
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WYNDHAM GRAND NOVI VINODOLSKI RESORT 
| hotel       | strana 20 - 21
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HEDERA A MIMOSA - LIDO PALACE
| hotely      | strany 10 - 11

TOP FIRST MINUTE

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů  
na 9 nocí

osoba na základním lůžku 11 790 12 490 14 590 15 190 16 290 18 790 19 390 20 490

9 432 9 992 11 672 12 152 13 032 15 032 15 512 16 392

dospělá osoba na 1. přistýlce 8 690 9 090 10 590 10 990 11 590 13 490 13 890 14 790

dítě do 12 let na přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

dítě 12 - 18 let na 1. přistýlce 6 290 6 590 7 590 7 990 8 490 9 890 10 090 10 690

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování v pokoji standard, polopenze, nápoje k večeři (pivo, víno, džus, voda), pobytová taxa, 
služby delegáta, DPH. 
Příplatek » za pokoj superior s balkonom + 260 Kč na pokoj a noc pobytu » za pokoj superior s balkonom a orientací na mořskou 
stranu + 750 Kč na pokoj a noc pobytu.

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů  
na 9 nocí

osoba na základním lůžku 9 490 10 390 13 090 14 190 14 990 17 090 18 090 18 990

7 592 8 312 10 472 11 352 11 992 13 672 14 472 15 192

dospělá osoba na 1. přistýlce 7 790 8 490 10 790 11 590 12 290 13 890 14 790 15 390

1. dítě 7 - 13 let na přistýlce 5 090 5 490 6 990 7 390 7 790 9 090 9 490 9 890

dítě do 7 let na 1. přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

2. dítě 2 - 13 let na přistýlce 5 090 5 490 6 990 7 390 7 790 9 090 9 490 9 890

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování, polopenze, nápoje k večeři (pivo, víno, džus, voda), pobytová taxa, služby delegáta, DPH.    
Příplatek » za balkon + 230 Kč na pokoj a noc pobytu » za výhled na moře + 340 Kč na pokoj a noc pobytu » za pokoj superior s bal-
konom + 260 Kč na pokoj a noc pobytu » za pokoj superior s balkonom a orientací na mořskou stranu + 360 Kč na pokoj a noc pobytu.

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů  
na 9 nocí

osoba na základním lůžku 15 590 16 490 17 290 17 690 18 190 21 890 22 390 22 790

12 472 13 192 13 832 14 152 14 552 17 512 17 912 18 232

dospělá osoba na 1. přistýlce 15 590 16 490 17 290 17 690 18 190 21 890 22 390 22 790

dítě 6 -18 let na přistýlce 7 790 8 290 8 690 8 890 9 090 10 890 11 090 11 290

dítě do 6 let na přistýlce ubytování a služby all inclusive ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování, all inclusive, pobytová taxa, služby delegáta, DPH. 
Příplatek » za pokoj s balkonom + 110 Kč na pokoj a noc pobytu, za pokoj superior + 110 Kč na pokoj a noc pobytu. 

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů  
na 9 nocí

osoba na základním lůžku 16 090 16 890 17 690 18 390 18 790 22 590 22 990 23 390

12 872 13 512 14 152 14 712 15 032 18 072 18 392 18 712

dospělá osoba na 1. přistýlce* 16 090 16 890 17 690 18 390 18 790 22 590 22 990 23 390

dítě do 6 let na přistýlce/bez lůžka ubytování a stravování ZDARMA

dítě 6 - 12 let na přistýlce 7 990 8 490 8 890 9 090 9 290 11 290 11 490 11 690

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování, polopenze, pobytová taxa, služby delegáta, DPH. *omezený počet pokojů
Příplatek » za službu “dine around dinner“ + 440 Kč dospělá osoba a den pobytu a + 230 Kč dítě 6-12 let a den pobytu.

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů  
na 9 nocí

osoba na základním lůžku 13 090 13 490 14 390 16 290 17 290 20 490 21 090 21 690

10 472 10 792 11 512 13 032 13 832 16 392 16 872 17 352

dospělá osoba na 1. přistýlce 10 790 10 990 11 590 13 290 14 190 16 690 17 090 17 690

dítě 10 - 18 let na přistýlce 9 490 9 690 10 390 11 590 12 490 14 790 15 190 15 590

dítě do 10 let na 1. přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

dítě do 10 let na 2. přistýlce 6 590 6 790 7 190 7 990 8 690 10 190 10 390 10 890

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování v pokoji superior s balkonom a orientací na mořskou stranu v hotelu Hedera, polopenze, 
nápoj k večeři (2dcl vína, piva nebo nealka), pobytová taxa, služby delegáta, DPH.
Příplatek » za pokoj s balkonom a orientací na mořskou stranu v hotelu Mimosa - Lido Palace  + 360 Kč na pokoj a noc pobytu » 
za oběd + 490 Kč na osobu a den.
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APARTMÁNY MEDENA STANDARD PLUS 
| apartmány     | strana 35
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APARTMÁNY MEDENA SUPERIOR 
| apartmány     | strana 35

TOP FIRST MINUTE

NABÍZÍME VÁM » 8, 10 nebo 15 - denní 
pobytové zájezdy individuální dopravou 
do Chorvatska.

PŘÍPLATEK » komplexní cestovní pojištění 
KOMFORT (50 Kč na osobu a den zájezdu) 
nebo PLUS (80 Kč na osobu a den zájezdu) 

včetně pojištění stornopoplatků a asistenč-
ních služeb CK (bližší info o pojištění najdete 
na str. 179).

SLEVY » podmínky uplatňování slev jsou uvede-
ny ve Všeobecných smluvních podmínkách, str. 
180, odst. II.

BONUS » 2 děti ubytování a stravování 
zdarma v hotelu Donat, Imperial, Olympia 
a v hotelu a apartmánech Medena. 
» vstup do wellness: Kornati, Adriatic 

Zájezdy týkající se hotelu Zora nejsou skupi-
novými zájezdy.

Střediska » Petrčane, Zadar, Biograd na Moru, Vodice,  
Trogir,  Primošten

Podmínky 
na straně 4 - 5.

CHORVATSKO – termíny 8-denních zájezdů individuálně
Kód zájezdu 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415

Začátek pobytu 4.6. 11.6. 18.6 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 10.9.

Konec pobytu 11.6. 18.6. 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. 17.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

CHORVATSKO – termíny 10-denních zájezdů individuálně
Kód zájezdu 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507

Začátek pobytu 25.6. 4.7. 13.7. 22.7. 31.7. 9.8. 18.8.

Konec pobytu 4.7. 13.7. 22.7. 31.7. 9.8. 18.8. 27.8.

Počet nocí 9 9 9 9 9 9 9

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů  
na 9 nocí

osoba na základním lůžku 7 790 8 490 9 090 9 290 11 790 12 490 14 090 14 990 15 390

6 232 6 792 7 272 7 432 9 432 9 992 11 272 11 992 12 312

dospělá osoba na 1. přistýlce 6 090 6 590 6 990 7 190 9 090 9 490 10 990 11 590 11 790

dítě do 7 let na přistýlce/bez lůžka ubytování a stravování ZDARMA

dítě 7 - 12 let na přistýlce 3 790 4 190 4 490 4 690 5 890 6 090 7 090 7 490 7 690

dítě 7 - 12 let na 1. přistýlce* ubytování a stravování ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování v apartmánu standard plus 3*, polopenze, pobytová taxa, klub, služby delegáta, DPH. 
*omezený počet pokojů
Příplatek » za 5-lůžkový apartmán + 260 Kč na apartmán a noc pobytu.

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů  
na 9 nocí

osoba na základním lůžku 10 090 10 990 11 390 12 690 13 890 14 390 15 990 17 290 18 390

8 072 8 792 9 112 10 152 11 112 11 512 12 792 13 832 14 712

dospělá osoba na 1. přistýlce 7 790 8 490 8 890 9 690 10 790 10 990 12 190 13 290 14 090

dítě do 7 let na přistýlce/bez lůžka ubytování a stravování ZDARMA

dítě 7 - 12 let na přistýlce 5 090 5 490 5 690 6 390 6 990 7 190 7 890 8 490 9 190

dítě 7 - 12 let na 1. přistýlce* ubytování a stravování ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování v apartmánu superior 4*, polopenze, pobytová taxa, klub, služby delegáta, DPH. 
*omezený počet pokojů
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Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů  
na 9 nocí

osoba na základním lůžku 10 990 11 190 11 790 13 490 14 590 15 190 16 890 18 590 19 390

8 792 8 952 9 432 10 792 11 672 12 152 13 512 14 872 15 512

dospelá osoba na přistýlce 9 090 9 190 9 690 10 990 11 790 12 490 13 690 15 190 15 790

dítě 12 - 18 let na přistýlce 7 990 8 090 8 690 9 690 10 590 10 990 12 190 13 290 13 890

dítě 6 - 12 let na přistýlce 5 490 5 590 5 890 6 790 7 190 7 590 8 290 9 190 9 590

dítě do 6 let na přistýlce ubytování a služby all inclusive ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování, all inclusive, pobytová taxa, služby delegáta, DPH.
Příplatek » za pokoj s balkonem + 250 Kč na pokoj a noc pobytu » za rodinný pokoj + 550 Kč na pokoj a noc pobytu.

4-členná rodina - 2 dospělí se slevou až 20% a 2 děti do 6 let na přistýlce v rodinném pokoji ZDARMA 
» již od 21 434 Kč

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů  
na 9 nocí

osoba na základním lůžku 10 790 11 590 11 990 13 290 14 790 15 190 17 090 18 790 19 390

8 632 9 272 9 592 10 632 11 832 12 152 13 672 15 032 15 512

dospělá osoba na 1. přistýlce 8 190 8 890 9 290 10 090 11 390 11 590 13 090 14 290 14 790

dítě do 7 let na přistýlce/bez lůžka ubytování a služby all inclusive ZDARMA

dítě 7 - 12 let na přistýlce 5 290 5 690 5 890 6 590 7 390 7 590 8 490 9 390 9 590

dítě 7 - 12 let na 1. přistýlce* ubytování a služby all inclusive ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování v pokoji standard 3*, all inclusive, pobytová taxa, klub, služby delegáta, DPH. *omeze-
ný počet pokojů
Příplatek » za pokoj superior + 260 Kč na pokoj a noc pobytu » za výhled na moře 110 Kč na pokoj a noc pobytu.

4-členná rodina - 2 dospělí se slevou až 20% a 1. dítě do 7 let na přistýlce ZDARMA  
a 2. dítě do 7 let bez lůžka ZDARMA » již od 20 124 Kč

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů  
na 9 nocí

osoba na základním lůžku 11 790 12 690 13 090 14 390 14 990 15 390 18 590 18 990 19 790

9 432 10 152 10 472 11 512 11 992 12 312 14 872 15 192 15 832

dospělá osoba na 1. přistýlce 9 690 10 390 10 790 11 590 12 290 12 490 15 190 15 390 15 990

dítě do 7 let na 1. přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

dítě do 7 let bez lůžka 9 690 10 390 10 790 11 590 12 290 12 490 15 190 15 390 15 990

dítě do 7 let bez lůžka v izbe superior* ubytování a stravování ZDARMA

dítě 7 - 12 let na 1. přistýlce 9 690 10 390 10 790 11 590 12 290 12 490 15 190 15 390 15 990

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování, polopenze, pobytová taxa, služby delegáta, DPH. *omezený počet pokojů
Příplatek » za pokoj superior s orientací na mořskou stranu + 320 Kč na pokoj a noc pobytu » za pokoj typu superior +180 Kč na 
pokoj a noc pobytu » za oběd + 450 Kč na osobu a den.

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů  
na 9 nocí

osoba na základním lůžku 10 390 11 190 12 490 14 190 15 190 15 590 18 590 19 190 19 990

8 312 8 952 9 992 11 352 12 152 12 472 14 872 15 352 15 992

dospělá osoba na 1. přistýlce 8 490 9 090 10 090 11 590 12 490 12 690 15 190 15 590 16 190

dítě do 12 let na 1. přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

dítě 12 - 15 let na 1. přistýlce 5 490 5 890 6 590 7 390 7 990 8 190 9 690 10 090 10 490

junior 12 - 17 let na 1. přistýlce* ubytování a stravování ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování, polopenze, pobytová taxa, služby delegáta, vstup do wellness, DPH. *platí při koupi 
zájezdu do 31.03.2020 
Příplatek » za pokoj s balkonem + 190 Kč na pokoj a noc pobytu.
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Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů  
na 9 nocí

osoba na základním lůžku 10 390 11 190 12 490 14 190 15 190 15 590 18 590 19 390 19 990

8 312 8 952 9 992 11 352 12 152 12 472 14 872 15 512 15 992

dospělá osoba na 1. přistýlce 8 490 9 090 10 090 11 590 12 490 12 690 15 190 15 790 16 190

dítě do 12 let na 1. přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

dítě 12 - 15 let na 1. přistýlce 5 490 5 890 6 590 7 390 7 990 8 190 9 690 10 090 10 490

junior 12 - 17 let na 1. přistýlce* ubytování a stravování ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování, polopenze, pobytová taxa, služby delegáta, vstup do wellness, DPH. *platí při koupi 
zájezdu do 31.03.2020 
Příplatek » za pokoj s balkonem a orientací na moře + 190 Kč na pokoj a noc pobytu.

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů  
na 9 nocí

osoba na základním lůžku 12 290 13 090 13 490 14 790 15 390 16 090 19 190 19 790 20 290

9 832 10 472 10 792 11 832 12 312 12 872 15 352 15 832 16 232

dospělá osoba na 1. přistýlce 9 890 10 790 10 990 11 990 12 490 13 090 15 590 15 990 16 490

osoba na přistýlce* ubytování a stravování ZDARMA

1. dítě 6 - 12 let na přistýlce 6 590 6 990 7 190 7 790 7 990 8 490 10 090 10 290 10 490

1. dítě do 6 let na přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

2. dítě do 12 let na přistýlce 6 590 6 990 7 190 7 790 7 990 8 490 10 090 10 290 10 490

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování, polopenze, pobytová taxa, služby delegáta, DPH. *omezený počet pokojů, platí při 
koupi zájezdu do 29.02.2020
Příplatek » za pokoj s balkonem + 190 Kč na pokoj a noc pobytu » za pokoj s orientací na moře a s balkonem + 420 Kč na pokoj 
a noc pobytu » za rodinný pokoj s balkonem + 650 Kč na pokoj a noc pobytu » za oběd + 320 Kč na osobu a den.

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů  
na 9 nocí

osoba na základním lůžku 12 290 13 090 13 490 14 790 15 390 15 790 18 790 19 190 20 290

9 832 10 472 10 792 11 832 12 312 12 632 15 032 15 352 16 232

dospělá osoba na 1. přistýlce 11 190 11 990 12 290 13 490 13 890 14 390 17 090 17 490 18 390

dítě 7 - 12 let na 1. přistýlce 3 690 3 990 4 190 4 490 4 690 4 990 10 990 11 190 11 590

dítě do 7 let na 1. přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování, polopenze, pobytová taxa, DPH.

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů  
na 9 nocí

osoba na základním lůžku 11 990 12 890 13 290 14 590 15 190 15 590 18 790 19 190 19 990

9 592 10 312 10 632 11 672 12 152 12 472 15 032 15 352 15 992

dospelá osoba na přistýlce 9 890 10 590 10 790 11 790 12 490 12 690 15 190 15 590 16 190

dítě 6 - 12 let na přistýlce 6 290 6 790 6 990 7 590 7 990 8 190 9 890 10 090 10 490

dítě do 6 let na přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování v apartmánu typu A, polopenze, pobytová taxa, služby delegáta, DPH. V apartmánu 
typu B a C se účtuje 3x cena na základním lůžku a osoby na přistýlkách podle cenníku.

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů  
na 9 nocí

osoba na základním lůžku 10 390 11 390 12 690 13 890 14 990 16 490 19 190 19 590 20 290

8 312 9 112 10 152 11 112 11 992 13 192 15 352 15 672 16 232

dospělá osoba na 1. přistýlce 8 490 9 290 10 390 11 390 12 290 13 290 15 590 15 990 16 490

dítě do 13 let na 1. přistýlce 5 490 6 090 6 790 7 390 7 790 8 690 10 090 10 290 10 490

dítě do 13 let na 1. přistýlce* ubytování a služby all inclusive ZDARMA

dítě do 7 let bez lůžka ubytování a služby all inclusive ZDARMA
V cene je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování, all inclusive, animace v slovenském jazyce, pobytová taxa, služby delegáta, DPH. *omeze-
ný počet pokojů
Příplatek » za pokoj s balkonem + 130 Kč na pokoj a noc pobytu » za 1/1 pokoj + 260 Kč na osobu a noc pobytu.
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MEDENA SUPERIOR PREMIUM 
| hotel     | strany 36 - 37
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Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů  
na 9 nocí

osoba na základním lůžku 13 290 13 890 14 990 16 090 17 090 17 690 21 090 21 690 22 590

10 632 11 112 11 992 12 872 13 672 14 152 16 872 17 352 18 072

dospělá osoba na 1. přistýlce 10 790 11 390 12 290 13 090 13 890 14 390 17 090 17 690 18 390

1. dítě do 13 let na přistýlce 6 990 7 390 7 790 8 490 8 890 9 290 10 990 11 390 11 790

1. dítě do 13 let na přistýlce* ubytování a služby all inclusive ZDARMA

2. dítě do 13 let na přistýlce 6 990 7 390 7 790 8 490 8 890 9 290 10 990 11 390 11 790

dítě do 7 let bez lůžka ubytování a služby all inclusive ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování, all inclusive, pobytová taxa, animace v slovenském jazyce, služby delegáta, DPH. 
*omezený počet pokojů
Příplatek » za pokoj s výhledem na moře + 130 Kč na pokoj a noc pobytu, za rodinnej pokoj + 390 Kč na pokoj a noc pobytu

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů  
na 9 nocí

osoba na základním lůžku 15 190 15 390 15 790 16 490 17 490 17 990 21 090 22 190 22 790

12 152 12 312 12 632 13 192 13 992 14 392 16 872 17 752 18 232

dospělá osoba na 1. přistýlce 12 490 12 690 12 890 13 290 14 190 14 590 17 090 17 890 18 590

dítě 6 - 12 let na 1. přistýlce 7 590 7 690 7 790 8 290 8 690 8 890 10 390 11 090 11 290

dítě do 6 let na 1. přistýlce/bez lůžka ubytování a stravování ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování, polopenze, pobytová taxa, služby delegáta, DPH. Pokoje 5 * standardu v Olympia Sky 
na vyžádání. 
Příplatek » za pokoj s orientací na mořskou stranu + 110 Kč na pokoj a noc pobytu.

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů  
na 9 nocí

osoba na základním lůžku 11 190 12 290 13 690 14 990 16 290 17 290 20 290 20 690 21 290

8 952 9 832 10 952 11 992 13 032 13 832 16 232 16 552 17 032

dospělá osoba na 1. přistýlce 9 090 9 890 11 190 12 290 13 290 14 190 16 490 16 890 17 290

dítě do 13 let na 1. přistýlce 5 890 6 590 7 190 7 790 8 490 9 090 10 490 10 690 11 190

dítě do 13 let na 1. přistýlce* ubytování a služby all inclusive ZDARMA

dítě do 7 let bez lůžka ubytování a služby all inclusive ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování, all inclusive, pobytová taxa, animace v slovenském jazyce, služby delegáta, DPH. 
*omezený počet pokojů
Příplatek » za pokoj s orientací na mořskou stranu + 110 Kč na pokoj a noc pobytu.

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů  
na 9 nocí

osoba na základním lůžku 11 990 12 690 13 690 14 590 15 390 16 090 18 990 19 590 20 490

9 592 10 152 10 952 11 672 12 312 12 872 15 192 15 672 16 392

dospělá osoba na 1. přistýlce 9 290 9 690 10 590 11 190 11 790 12 290 14 590 14 990 15 590

dítě do 7 let na 1. přistýlce/bez lůžka ubytování a služby all inclusive ZDARMA

dítě 7 - 12 let na 1. přistýlce 5 890 6 390 6 790 7 190 7 590 7 990 9 390 9 790 10 190

dítě 7 - 12 let na 1. přistýlce* ubytování a služby all inclusive ZDARMA
V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování v pokoji superior premium 4*, all inclusive - snídaně pro klienty superior premi-
um pokojů podávané ve vyhrazené části restaurace, resp. na terase, pobytová taxa, klub, služby delegáta, DPH. *omezený 
počet pokojů
Příplatek » za pokoj s výhledem na moře +160 Kč na pokoj a noc pobytu.

4-členná rodina - 2 dospělí se slevou až 20%, 1. dítě do 12 let na přistýlce ZDARMA  
a 2. dítě do 7 let bez lůžka ZDARMA » již od 19 184 Kč
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ALEM | depandance    | strana 38
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APARTMÁNY MEDENA STANDARD PLUS 
| apartmány     | strana 35
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Střediska » Trogir,  Omiš, Baško Polje

Podmínky 
na straně 4 - 5.

NABÍZÍME VÁM » 8, 10 nebo 15 - denní 
pobytové zájezdy individuální dopravou 
do Chorvatska.

SLEVY » podmínky uplatňování slev jsou uve-
deny ve Všeobecných smluvních podmínkách, 
str. 180, odst. II.

PŘÍPLATEK » komplexní cestovní pojištění 
KOMFORT (50 Kč na osobu a den zájezdu) nebo 
PLUS (80 Kč na osobu a den zájezdu) včetně 
pojištění stornopoplatků a asistenčních služeb 
CK (bližší info o pojištění najdete na str. 179).

 

BONUS » 2 děti ubytování a stravování zdar-
ma v hotelu a apartmánech Medena 
a v pavilonech Brzet.

Zájezdy týkající se depandance Alem nejsou 
skupinovými zájezdy.

CHORVATSKO – termíny 8-denních zájezdů individuálně
Kód zájezdu 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614

Začátek pobytu 6.6. 13.6. 20.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9.

Konec pobytu 13.6. 20.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 12.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

CHORVATSKO – termíny 10-denních zájezdů individuálně
Kód zájezdu 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507

Začátek pobytu 25.6. 4.7. 13.7. 22.7. 31.7. 9.8. 18.8.

Konec pobytu 4.7. 13.7. 22.7. 31.7. 9.8. 18.8. 27.8.

Počet nocí 9 9 9 9 9 9 9

Ceny zájezdů na 7 nocí Ceny zájezdů  
na 9 nocí

osoba na základním lůžku 5 490 6 790 7 190 7 990 8 690 10 490 10 690 11 590

4 392 5 432 5 752 6 392 6 952 8 392 8 552 9 272

dospělá osoba na 1. přistýlce 4 690 5 690 5 890 6 590 7 190 8 590 8 790 9 490

dítě do 12 let na 1. přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

dítě do 12 let bez lůžka 2 790 3 390 3 590 3 990 4 190 5 190 5 390 5 790

V ceně je zahrnuto » 7, resp. 9x ubytování, polopenze, pobytová taxa, nápoj k večeri (2 dcl vína, piva alebo nealka), DPH.
Příplatek » za oběd s nápojem + 370 Kč dospělá osoba a den pobytu, + 290 Kč dítě do 12 let na den pobytu

Ceny zájezdů na 7 nocí

osoba na základním lůžku 8 490 9 090 9 290 11 790 12 490

6 792 7 272 7 432 9 432 9 992

dospělá osoba na 1. přistýlce 6 590 6 990 7 190 9 090 9 490

dítě do 7 let na přistýlce/bez lůžka ubytování a stravování ZDARMA

dítě 7 - 12 let na přistýlce 4 190 4 490 4 690 5 890 6 090

dítě 7 - 12 let na 1. přistýlce* ubytování a stravování ZDARMA
V ceně je zahrnuto » 7x ubytování v apartmánu standard plus 3*, polopenze, pobytová taxa, klub, služby delegáta, DPH.  
*omezený počet pokojů
Příplatek » za 5-lůžkový apartmán + 260 Kč na apartmán a noc pobytu.

3-členná rodina - 2 dospělí se slevou až 20%, 1. dítě do 12 let na přistýlce ZDARMA » již od 8 784 Kč 
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MEDENA SUPERIOR PREMIUM 
| hotel     | strany 36 - 37

TOP FIRST MINUTE 

MEDENA | hotel      | strany 36 - 37

TOP FIRST MINUTE 

BRZET | pavilony     | strana 39

TOP FIRST MINUTE 

APARTMÁNY MEDENA SUPERIOR 
| apartmány     | strana 35

TOP FIRST MINUTE

Ceny zájezdů na 7 nocí

osoba na základním lůžku 12 690 13 690 14 590 15 390 16 090

10 152 10 952 11 672 12 312 12 872

dospělá osoba na 1. přistýlce 9 690 10 590 11 190 11 790 12 290

dítě do 7 let na přistýlce/bez lůžka ubytování a služby all inclusive ZDARMA

dítě 7 - 12 let na přistýlce 6 390 6 790 7 190 7 590 7 990

dítě 7 - 12 let na 1. přistýlce* ubytování a služby all inclusive ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování v pokoji superior premium 4*, all inclusive - snídaně pro klienty superior premium pokojů 
podávané ve vyhrazené části restaurace, resp. na terase, pobytová taxa, klub, služby delegáta, DPH. *omezený počet pokojů
Příplatek » za pokoj s výhledem na moře +160 Kč na pokoj a noc pobytu.

Ceny zájezdů na 7 nocí

osoba na základním lůžku 11 590 11 990 13 290 14 790 15 190

9 272 9 592 10 632 11 832 12 152

dospělá osoba na 1. přistýlce 8 890 9 290 10 090 11 390 11 590

dítě do 7 let na přistýlce/bez lůžka ubytování a služby all inclusive ZDARMA

dítě 7 - 12 let na přistýlce 5 690 5 890 6 590 7 390 7 590

dítě 7 - 12 let na 1. přistýlce* ubytování a služby all inclusive ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování v pokoji standard 3*, all inclusive, pobytová taxa, klub, služby delegáta, DPH. *omezený počet 
pokojů
Příplatek » za pokoj superior + 260 Kč na pokoj a noc pobytu » za výhled na moře 110 Kč na pokoj a noc pobytu.

Ceny zájezdů na 7 nocí

osoba na základním lůžku 9 490 10 590 11 790 13 090 13 490

7 592 8 472 9 432 10 472 10 792

dospělá osoba na 1. přistýlce 7 790 8 690 9 690 10 790 10 990

dítě do 12 let na 1. přistýlce ubytování a služby all inclusive ZDARMA

2. dítě do 4 let bez lůžka ubytování a služby all inclusive ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, all inclusive, pobytová taxa, služby delegáta, DPH.

4-členná rodina - 2 dospělí se slevou až 20%, 1. dítě do 12 let na přistýlce ZDARMA 
a 2. dítě do 7 let ZDARMA » již od 20 304 Kč

4-členná rodina - 2 dospělí se slevou až 20%, 1. dítě do 12 let na přistýlce ZDARMA  
a 2. dítě do 7 let na přistýlce ZDARMA » již od 18 544 Kč

Ceny zájezdů na 7 nocí

osoba na základním lůžku 10 990 11 390 12 690 13 890 14 390

8 792 9 112 10 152 11 112 11 512

dospělá osoba na 1. přistýlce 8 490 8 890 9 690 10 790 10 990

dítě do 7 let na přistýlce/bez lůžka ubytování a stravování ZDARMA

dítě 7 - 12 let na přistýlce 5 490 5 690 6 390 6 990 7 190

dítě 7 - 12 let na 1. přistýlce* ubytování a stravování ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování v apartmánu superior 4*, polopenze, pobytová taxa, klub, služby delegáta, DPH. *omezený 
počet pokojů
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PENELOPE | hotel       | strana 61
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PLOVDIV | hotel        | strana 60
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NABÍZÍME VÁM » 8, 11, 12 nebo 15-denní 
letecké  pobytové zájezdy do Bulharska.

LÉTÁME » přímými lety z Prahy (PRG), Brna 
(BRQ) a Bratislavy (BTS) na letiště Burgas (BOJ). 
Letecká doprava zahrnuje letištní poplatky, 
bezpečnostní taxy, emisní a servisní poplatky, 
palivový příplatek včetně transferů na místě 
pobytu.

PŘÍPLATEK » komplexní cestovní pojištění 
KOMFORT (50 Kč na osobu a den zájezdu) 
nebo PLUS (80 Kč na osobu a den zájezdu) 
včetně pojištění stornopoplatků, asistenčních 
služeb CK (bližší informace o pojištění najdete 
na straně 179).

 

DVOJTERMÍN » cena 15-denního (14 nocí) 
leteckého pobytového zájezdu do Bulharska 
představuje součet dvou za sebou následu-
jících termínů na 7 nocí, od kterého je třeba 
odečíst částku 8 990 Kč.

UPOZORNĚNÍ » dítě do 2 let bez nároku 
na místo v letadle, lůžko a stravu platí pevnou 
cenu 990 Kč.

SLEVY » podmínky uplatňování slev jsou uve-
deny ve Všeobecných smluvních podmínkách, 
str. 180, odst. II.  
 
 
 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE » o dalších 
termínech 8, 11, 12 a 15-denních leteckých po-
bytových zájezdů do Bulharska i o aktuálních 
odletových a příletových místech se můžete 
informovat přímo u prodejce CK. Všechny aktu-
ální termíny a informace o odletech a příletech 
také najdete na naší webové stránce. 

Střediska » Primorsko, Pomorie, Slunečné pobřeží a Elenite

Podmínky 
na straně 4 - 5.

BULHARSKO – termíny 8 a 15-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 3105 3110 3115 3120 3125 3130 3135 3140 3145 3150 3155

Datum odletu 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9.

Datum příletu 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 10.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

BULHARSKO – termíny 8 a 15-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 3101 3106 3111 3116 3121 3126 3131 3136 3141 3146 3151 3156

Datum odletu 20.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9.

Datum příletu 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 12.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

BULHARSKO – termíny 11 a 12-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 3203 3209 3215 3221 3227 3233 3239

Datum odletu 24.6. 4.7. 15.7. 25.7. 5.8. 15.8. 26.8.

Datum příletu 4.7. 15.7. 25.7. 5.8. 15.8. 26.8. 5.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10

Ceny 8 a 15-denních  
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních  
leteckých zájezdů 

osoba na základním lůžku 15 390 15 590 15 990 16 390 18 290 18 490 18 890 19 290

11 543 11 693 11 993 12 293 13 718 13 868 14 168 14 468

dospělá osoba na 1. přistýlce 14 790 14 990 15 190 15 590 16 990 17 190 17 590 17 790

dítě do 12 let na 1. přistýlce 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990

TOP FIRST MINUTE speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a stravování ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, snídaně, letecká doprava, pobytová taxa, služby delegáta, DPH. 

Ceny 8 a 15-denních  
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních  
leteckých zájezdů 

osoba na základním lůžku 15 590 15 790 16 190 16 690 18 490 18 690 19 090 19 490

11 693 11 843 12 143 12 518 13 868 14 018 14 318 14 618

dospělá osoba na 1. přistýlce 14 790 14 990 15 390 15 590 17 190 17 390 17 590 17 990

dítě do 12 let na 1. přistýlce 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990

TOP FIRST MINUTE speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a stravování ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, snídaně, letecká doprava, pobytová taxa, služby delegáta, DPH.  
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TISHINA | hotel        | strany 56-57
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CHAIKA BEACH RESORT 
| hotelový komplex         | strany 52-53

TOP FIRST MINUTE 

KOTVA | hotel         | strana 55

TOP FIRST MINUTE 

Ceny 8 a 15-denních  
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních  
leteckých zájezdů 

osoba na základním lůžku 18 490 18 690 19 190 19 590 22 590 22 790 23 190 24 090

13 868 14 018 14 393 14 693 16 943 17 093 17 393 18 068

dospělá osoba na 1. přistýlce 17 290 17 490 17 690 18 090 20 490 20 690 20 990 21 790

dítě do 12 let na 1. přistýlce 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990

TOP FIRST MINUTE speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

4. osoba do 12 let v rodinném pokoji 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990

TOP FIRST MINUTE speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, all inclusive, letecká doprava, pobytová taxa, klub, služby delegáta, DPH.
Upozornění:  » v rodinných pokojích je nutné uhradit 3 x cenu základního lůžka.

 

3 osoby - sleva 25% a 1 dítě do 12 let na přistýlce pouze 7 990 Kč » ušetříte až 21 067 Kč

Ceny 8 a 15-denních  
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních  
leteckých zájezdů 

osoba na základním lůžku 17 490 17 890 18 290 18 690 21 190 21 590 21 990 22 590

13 118 13 418 13 718 14 018 15 893 16 193 16 493 16 943

dospělá osoba na 1. přistýlce 16 390 16 690 17 090 17 290 19 290 19 690 20 090 20 490

1. dítě do 12 let na přistýlce 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990

TOP FIRST MINUTE speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování  a stravování  ZDARMA

2. dítě do 5 let na přistýlce 10 990 10 99 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990

TOP FIRST MINUTE speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování  a stravování  ZDARMA

2. dítě 5 - 12 let na přistýlce 15 190 15 390 15 590 15 790 17 390 17 790 17 990 18 490

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, snídaně, letecká doprava, pobytová taxa, služby delegáta, DPH. 
Příplatky » za polpenzii na dítě do 12 let +110 Kč na noc pobytu, na dospělou  osobu +190 Kč na noc pobytu » za all inclu-
sive na dítě do 12 let +230 Kč na noc pobytu, na dospělou osobu +450 Kč na noc pobytu » za pokoj s výhledem na moře v 
hoteli Chaika Beach +240 Kč na pokoj a noc pobytu, pokoje s výhledem na moře jsou na vyžádání.

 

2 osoby - sleva 25% a 2 děti do 12 a 5 let na přistýlce pouze po 7 990 Kč » ušetříte až 17 295 Kč

Ceny 8 a 15-denních  
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních  
leteckých zájezdů 

osoba na základním lůžku 17 990 18 590 19 290 19 690 22 590 22 790 23 490 24 390

14 392 14 872 15 432 15 752 18 072 18 232 18 792 19 512

dospělá osoba na 1. přistýlce 16 690 17 490 17 790 18 190 20 490 20 690 21 190 21 990

1. dítě do 7 let na přistýlce 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990

TOP FIRST MINUTE speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a stravovanie ZDARMA

dítě 7 - 12 let na 1. přistýlce 13 090 13 390 13 590 13 790 14 490 14 790 14 990 15 190

2. dítě do 12 let na přistýlce 14 590 14 790 15 290 15 490 16 590 17090 17 290 17 690

4. osoba do 12 let v rodinném pokoji 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990

TOP FIRST MINUTE speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a stravovanie ZDARMA

5. osoba do 12 let v rodinném pokoji 13 090 13 390 13 590 13 790 14 490 14 790 14 990 15 190

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, snídaně, letecká doprava, pobytová taxa, služby delegáta, DPH.
Příplatek » za all inclusive na dítě do 12 let +290 Kč na noc pobytu, na dospělou osobu +520 Kč na noc pobytu.
Upozornění:  » v rodinných pokojích je nutno uhradit 3x cenu na základním lůžku. 
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ATRIUM BEACH 
| hotel         | strany 48-49

TOP FIRST MINUTE 

DUNAV | hotel        | strana 54

TOP FIRST MINUTE 

QUEEN NELLY | hotel        | strana 59

TOP FIRST MINUTE 

BELICA | hotel        | strana 58

TOP FIRST MINUTE 

2 osoby - sleva 25% a díte do 12 let na přistýlce pouze 7 990 Kč » ušetříte až 16 795 Kč

Ceny 8 a 15-denních  
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních  
leteckých zájezdů 

osoba na základním lůžku 20 590 21 890 23 290 23 690 26 590 28 190 28 690 29 890

15 443 16 418 17 468 17 768 19 943 21 143 21 518 22 418

dospělá osoba na 1. přistýlce 18 890 19 790 20 990 21 390 23 690 25 090 25 290 26 390

dítě do 12 let na 1. přistýlce 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990

TOP FIRST MINUTE speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě do 5 let na přistýlce 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990

TOP FIRST MINUTE speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě 5 - 12 let na přistýlce 17 090 17 690 18 690 18 890 20 690 21 790 21 990 22 790

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, pobytová taxa, služby delegáta, DPH.

Ceny 8 a 15-denních  
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních  
leteckých zájezdů 

osoba na základním lůžku 20 790 21 190 21 590 22 090 25 490 25 890 26 390 27 590

15 593 15 893 16 193 16 568 19 118 19 418 19 793 20 693

dospělá osoba na 1. přistýlce 18 890 19 390 19 790 19 990 22 790 23 190 23 490 24 490

1. dítě do 12 let na přistýlce 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990

TOP FIRST MINUTE speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

2. dítě do 12 let na přistýlce 16 190 16 390 16 690 16 890 18 690 18 890 19 090 19 690

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, all inclusive, letecká doprava, pobytová taxa, služby delegáta, DPH. 

Ceny 8 a 15-denních  
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních  
leteckých zájezdů 

osoba na základním lůžku 18 690 19 490 20 090 20 690 22 390 23 990 24 790 25 790

14 952 15 592 16 072 16 552 17 912 19 192 19 832 20 632

dospělá osoba na 1. přistýlce 17 490 17 890 18 290 18 890 20 290 21 590 22 190 22 990

dítě od 0 do 12 let na 1. přistýlce 12 490 12 690 12 890 12 890 13 490 13 890 14 090 14 090

2. dítě od 0 do 12 let na přistýlce 14 590 15 290 15 490 15 690 16 890 17 690 17 890 18 290

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, all inclusive, letecká doprava, pobytová taxa, služby delegáta, DPH.
Upozornění:  » dítě od 0 do 2 let nemá nárok na lůžko, dětská postýlka na vyžádaní zdarma, omezený počet. Dítě od 2 do 12 let 
je na přistýlce.

Ceny 8 a 15-denních  
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních  
leteckých zájezdů 

osoba na základním lůžku 18 490 19 190 19 790 20 390 22 190 23 690 24 490 25 490

13 868 14 393 14 843 15 293 16 643 17 768 18 368 19 118

dospělá osoba na 1. přistýlce 17 290 17 690 18 090 18 690 20 090 21 390 21 990 22 790

dítě do 12 let na 1. přistýlce 13 490 13 690 13 990 14 190 14 890 15 290 15 490 15 990

2. dítě do 12 let na přistýlce 14 390 14 590 14 790 15 190 15 990 16 590 16 990 17 390

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, all inclusive, letecká doprava, pobytová taxa, služby delegáta, DPH. 
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ROYAL PARK 
| hotel          | strany 46-47

TOP FIRST MINUTE 

IMPERIAL PALACE 
| hotel        | strany 50-51

TOP FIRST MINUTE 

SUNSET BEACH 
| hotelový komplex          | strany 44-45

TOP FIRST MINUTE 

 

2 osoby - sleva 25% a 2 děti do 12 a 5 let na přistýlce pouze po 7 990 Kč » ušetříte až 21 795 Kč

Ceny 8 a 15-denních  
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních  
leteckých zájezdů 

osoba na základním lůžku 20 590 22 090 23 690 24 090 26 990 28 690 29 090 30 290

15 443 16 568 17 768 18 068 20 243 21 518 21 818 22 718

dospělá osoba na 1. přistýlce 18 890 19 990 21 390 21 590 24 090 25 290 25 690 26 790

dítě do 12 let na 1. přistýlce 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990

TOP FIRST MINUTE speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě do 5 let na přistýlce 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990

TOP FIRST MINUTE speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě 5 - 12 let na přistýlce 17 090 17 890 18 890 19 190 20 990 21 990 22 190 22 990

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, pobytová taxa, služby delegáta, DPH.

Ceny 8 a 15-denních  
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních  
leteckých zájezdů 

osoba na základním lůžku 21 190 22 890 24 590 24 990 27 990 29 890 30 290 31 590

15 893 17 168 18 443 18 743 20 993 22 418 22 718 23 693

dospělá osoba na 1. přistýlce 19 390 20 590 22 090 22 290 24 890 26 390 26 790 27 590

dítě do 12 let na 1. přistýlce 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990

TOP FIRST MINUTE speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě do 5 let na přistýlce 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990

TOP FIRST MINUTE speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě 5 - 12 let na přistýlce 17 490 18 290 19 390 19 590 21 590 22 790 22 990 23 690

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, all inclusive, letecká doprava, pobytová taxa, služby delegáta, DPH.
Příplatek » za pokoj s výhledem na moře v hoteli Imperial Palace +260 Kč na pokoj a noc pobytu, pokoje s výhledem na 
moře jsou na vyžádaní.

Ceny 8 a 15-denních  
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních  
leteckých zájezdů 

osoba na základním lůžku 23 490 24 990 26 890 27 690 32 290 33 090 33 490 35 190

18 792 19 992 21 512 22 152 25 832 26 472 26 792 28 152

dospělá osoba na 1. přistýlce 21 190 22 190 23 690 24 590 28 290 28 890 29 090 30 590

1. dítě do 7 let na 1. přistýlce 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990 10 990

TOP FIRST MINUTE speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

1. dítě 7 - 13 let na 1. přistýlce 17 390 17 990 19 090 19 490 21 890 22 290 22 590 23 390

2. dítě do 13 let na přistýlce 17 390 17 990 19 090 19 490 21 890 22 290 22 590 23 390

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování v 4* apartmánoch Sunset Family, ultra all inclusive, letecká doprava, 
pobytová taxa, služby delegáta, DPH.  » Příplatek » za ubytování se službami ultra all inclusive v luxusních 5* apartmánech 
+1300 Kč na pokoj a noc pobytu v hotelích Alpha, Beta, Sigma, Delta.

F a k u l t a t i v n í  v ý l e t
Sozopol, Ropotamo
Celodenní výlet do starobylého rybářského městečka Sozopol (Apollonia Antika) vzdáleného pouze 
hodinu od Slunečného pobřeží, Svetého Vlasu a Elenite. V tomto antickém městečku, které bylo osídle-
no starými Řeky, se dodnes zachovaly památky, které připomínají helénskou éru. Svědčí o tom i místní 
muzeum zaměřené na řecké vázy. Po obhlídce městečka Sozopol a individuálním programu, bude 
připraven společný oběd, který sestává z předkrmu, hlavního jídla a dezertu. Po obědě následuje 40 
minutová plavba po říčce Ropotamo, v přírodní rezervaci s močály a písečnými dunami. Ropotamo je 
od roku 1940 přírodní rezervací a chráněným územím, které tvoří stanoviště pro množství rostlinných a 
živočišných druhů. Poslední zastávka, která bude následovat je individuální prohlídka letoviska Burgas, 
které je druhým největším přístavem na pobřeží Černého moře.



156 JAD. POBŘEŽÍ tiptravel.czceník 2020

PRESIDENT ´S | hotel         | strana 70

TOP FIRST MINUTE

SPLENDOR | hotel         | strana 68

TOP FIRST MINUTE

MIRELLA | hotel        | | strana 68

TOP FIRST MINUTE

NABÍZÍME VÁM » 8-denní (7 nocí) nebo 
15-denní (14 nocí) pobytové zájezdy indivi- 
duální dopravou do Itálie na Jaderské pobřeží.

POVINNÝ PŘÍPLATEK » místní pobytová 
taxa se platí dle platných předpisů přímo na 
místě na recepci. Orientační výše cca 0,70 € - 
2,50 € na osobu a noc pobytu (v závislosti na 
kategorii ubytování, platí se maximálně za 7 

nocí), děti do 12, resp. v některých lokalitách 
do 14 let mohou být od poplatku osvobozené. 
Daň určuje místní předpis, CK nemůže ovlivnit 
ani garantovat výši poplatku.

SLEVY » podmínky uplatňování slev jsou uve-
deny ve Všeobecných smluvních podmínkách, 
str. 180, odst. II. 

PŘÍPLATEK » komplexní cestovní pojištění 
KOMFORT (v ceně 50 Kč na osobu a den zájez-
du) nebo komplexní cestovní pojištění PLUS 
(cena 80 Kč na osobu a den zájezdu) včetně 
pojištění stornopoplatků a asistenčních služeb 
CK (bližší informace o pojištění najdete na 
straně 179).

Střediska » Cesenatico, Igea Marina, Torre Pedrera, 
Riccione, Rimini,  Cattolica, Pesaro

Podmínky 
na straně 4 - 5.

Ceny 8-denních zájezdů

osoba na základním lůžku 11 790 12 490 12 890

9 432 9 992 10 312

dospělá osoba na 1. přistýlce 8 190 8 690 8 890

1. dítě 2 - 12 let na přistýlce ubytování a  all inclusive ZDARMA

2. dítě 2 - 12 let na přistýlce 5 890 6 090 6 290

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, all inclusive dle popisku, služby delegáta, DPH. * dítě ve věku 0 - 2 r. nemá nárok na lůžko, 
dětská postýlka na vyžádaní zdarma. Poznámka: hotel se dá zakoupit i v termínu zájezdu 5111.

Ceny 8-denních zájezdů

osoba na základním lůžku 11 390 11 990 12 490

9 112 9 592 9 992

dospělá osoba na 1. přistýlce 9 090 9 490 9 890

1. dítě 3 - 11 let na přistýlce ubytování a all inclusive ZDARMA

2. dítě 3 - 11 let na přistýlce ubytování a  all inclusive ZDARMA

1. a 2. dítě 11 - 16 let na přistýlce 5 690 5 890 6 090

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, all inclusive dle popisku, služby delegáta, DPH. * dítě ve věku 0 - 3 r. nemá nárok na lůžko, 
dětská postýlka na vyžádaní zdarma.

Ceny 8-denních zájezdů

osoba na základním lůžku 10 590 11 190 11 590

8 472 8 952 9 272

dospělá osoba na 1. přistýlce 7 390 7 790 7 990

1. dítě 2 - 12 let na přistýlce ubytovaní a all inclusive ZDARMA

2. dítě 2 -12 let na přistýlce 5 290 5 490 5 690

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, all inclusive dle popisku, služby delegáta, DPH. * dítě ve věku 0 - 2 r. nemá nárok na lůžko, 
dětská postýlka na vyžádání zdarma.

JADRAN – 8-denní individuální zájezdy - hotel Nautilus
Kód zájezdu 5100 5101 5102 5103 5104 5105 5106 5107 5108 5109 5110 5111 5112 5113

Datum odjezdu 6.6. 13.6. 20.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8 5.9.

Datum příjezdu 13.6. 20.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 13.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

JADRAN – 8-denní individuální zájezdy - ostatní hotely 
Kód zájezdu 5100 5101 5102 5103 5104 5105 5106 5107 5108

Datum odjezdu 6.6. 13.6. 20.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8.

Datum příjezdu 13.6. 20.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 9.8.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7
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CHRISTIAN | hotel         | strana 69

TOP FIRST MINUTE

TYC | hotel          | strana 65

TOP FIRST MINUTE

LE VELE| hotel          | strana 66

TOP FIRST MINUTE

Ceny 8-denních zájezdů

osoba na základním lůžku 12 490 13 290 13 690

9 992 10 632 10 952

dospělá osoba na 1. přistýlce 9 890 10 590 10 990

1. dítě 2 - 8 let  na přistýlce ubytování a stravování ZDARMA

2. dítě 2 - 8 let na přistýlce 6090 6 490 6 790

1. a 2. dítě 8 - 12 let na přistýlce 6090 6 490 6 790

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, plná penze s nápoji dle popisku, služby delegáta, DPH.  * dítě ve věku 0 - 2 r. nemá nárok 
na lůžko, dětská postýlka za poplatek hrazený na místě.

Ceny 8-denních zájezdů

osoba na základním lůžku 12 490 13 290 13 690

9 992 10 632 10 952

dospělá osoba na 1. přistýlce 9 890 10 590 10 990

1. dítě 2 - 9 let na přistýlce  ubytovaní a all inclusive light ZDARMA

2. dítě 2 - 9 let na přistýlce 6 090 6 490 6 790

1. a 2. dítě 9 -12 let na přistýlce 6 090 6 490 6 790

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, all inclusive light dle popisku, služby delegáta, DPH. * dítě ve věku 0 - 2 r. nemá nárok 
na lůžko, dětská postýlka na vyžádaní za poplatek hrazený na místě.

Ceny 8-denních zájezdů

osoba na základním lůžku 12 690 13 490 13 890

10 152 10 792 11 112

dospělá osoba na 1. přistýlce 8 890 9 290 9 690

1. dítě 2 - 12 let na přistýlce ubytovaní a all inclusive ZDARMA

2. dítě 2 -12 let na přistýlce 6 290 6 790 6 990

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, all inclusive dle popisku, služby delegáta, DPH. Dítě 0-2 r.nemá nárok na lůžko, dětská 
postýlka za poplatek hrazený na místě. Povinný příplatek » zvýhodněné vstupné do vodního parku Atlantica na 5 dní 
(pondělí-pátek): dítě 0-5 r.zdarma, dítě 5-12 let 470 Kč, dospělý od 12 let  780 Kč. .

San Marino
San Marino je nejstarší republikou na světě. Bylo založeno kolem roku 300. Se svými 62 km2 hostí 
zhruba 32.000 obyvatel. Nejvyšším vrcholem země je Monte Titano, který měří 755 metrů a nachází 
se na něm pevnosti La Rocca, La Cresta a Montale. Při návštěvě San Marina si nenechte ujít výměnu 
stráží na náměstí Piazza della Libertà před radnicí Palazzo Pubblico. Určitě bude i pro vás nezapome-
nutelným zážitkem jízda lanovkou, odkud budete vidět asi 200 km Jadranského pobřeží jako na dlani. 
Lanovka jezdí z Borgo Magiore do historického centra, s převýšením 520 m.n.m. V San Marine můžete 
navštívit i muzeum Enza Ferrariho, kde najdete 250 modelů této značky.

Zábavní parky
Není snad jednoho návštěvníka Rimini, aby nezavítal do některého ze zábavných parků, kterých je v 
oblasti Emilia Romagna velké množství.  Velkolepé, zábavné, poučné. I takto se dají nazvat vodní a té-
matické parky, které na vás čekají podél celého pobřeží. V Mirabilandii najdete horské dráhy lámající re-
kordy, Fiabilandia okouzlí děti, ale i dospělé svými nezapomenutelnými skluzavkami, v Cattolica můžete 
navštívit podmořský svět a vidět tak vzácné žraloky. Zavítejte do jednoho z nich a o nezapomenutelný 
zážitek na celé léto máte postaráno: Atlantica v Cesenatico, Aquafan v Riccione, Oltremare v Riccione, 
Aquarium v Cattolice, Mirabilandia v Ravenna, Italia in miniatura v Rimini.

F a k u l t a t i v n í  v ý l e t y
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NAUTILUS | hotel           | strana 71

TOP FIRST MINUTE

CLUB HOTEL ANGELINI | hotel       | strana 64

TOP FIRST MINUTE

Ceny 8-denních zájezdů

osoba na základním lůžku 20 890 27 290 31 490

16 712 21 832 25 192

dospělá osoba na 1. přistýlce 14 590 18 890 20 990

1. dítě 2 - 12 let na přistýlce 10 390 13 790 15 890

2. dítě 2 - 12 let na přistýlce 10 390 13 790 15 890

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, all inclusive light dle popisku, služby delegáta, DPH. *dítě ve věku 0-2r. nemá nárok na 
lůžko, dětská postýlka za poplatek hrazený na místě. 

Ceny 8-denních zájezdů

osoba na základním lůžku 14 990 15 790 16 690

11 992 12 632 13 352

dospělá osoba na 1. přistýlce 11 790 12 690 13 290

1. dítě 2 - 9 let na přistýlce ubytování a all inclusive light ZDARMA

2. dítě 2 - 9 let na přistýlce 7 390 7 790 8 190

1. a 2. dítě 9 - 12 let na přistýlce 7 390 7 790 8 190

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, all inclusive light dle popisku, služby delegáta, DPH. *dítě ve věku 0-2r. nemá nárok na lůžko, 
dětská postýlka za poplatek hrazený na místě. Pokoj typu komfort (mini lednice) + 370 Kč na osob a noc pobytu.

Aquapark Atlantica
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2 osoby -25% sleva a dítě do 12 let na přistýlce pouze 7 990 Kč »  ušetříte až 19 745 Kč

2 osoby -25% sleva a dítě do 12 let na přistýlce pouze 7 990 Kč »  ušetříte až 18 694 Kč

MARMORATA VILLAGE
| hotelový komplex        | strana 76 - 77

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

CLUB DEL GOLFO
| hotelový komplex        | strana 78 - 79

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

PALMASERA VILLAGE
| hotelový komplex        | strany 74 - 75

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

NABÍZÍME VÁM » 8 a 15-denní letecké pobyto-
vé zájezdy na ostrov Sardinie.

LÉTÁME » přímými lety z Prahy (PRG) na letiště 
do Olbie (OLB). Letecká doprava zahrnuje letištní 
poplatky, bezpečnostní taxy, emisní a servisní 
poplatky včetně transferů na místě pobytu. 

POVINNÝ PŘÍPLATEK » pobytová taxa se 
platí přímo na místě dle platných předpisů 
daného regionu ve výši přibližně 2 € na osobu 
a noc pobytu. Děti do 12 let mohou být osvo-
bozené. CK nemůže ovlivnit výši poplatku. 

PŘÍPLATEK » komplexní cestovní pojištění 
KOMFORT (50 Kč na osobu a den zájezdu) nebo 
PLUS (80 Kč na osobu a den zájezdu) včetně 
pojištění stornopoplatků, asistenčních služeb CK 
(bližší informace o pojištění najdete na str. 179).

UPOZORNĚNÍ » dítě do 2 let bez nároku 
na místo v letadle, lůžko a stravu platí pevnou 
cenu 990 Kč.

SLEVY » podmínky uplatňování slev jsou uve-
deny ve Všeobecných smluvních podmínkách, 
str. 180, odst. II.

DVOJTERMÍN » cena 15-denního leteckého 
pobytového zájezdu představuje součet dvou 
za sebou následujících termínů na 7 nocí, 
od kterého je třeba odečíst částku 8 990 Kč.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE » o dalších 
termínech leteckých pobytových zájezdů na 
8, 11, 12 nebo 15-dnů na ostrově Sardinia i o 
aktuálních odletových a příletových místech 
se můžete informovat přímo u prodejce CK. 
Všechny aktuální termíny a informace o odle-
tech a příletech také najdete na naší webové 
stránce. 

Střediska » Santa Teresa Gallura, Cala Gonone, Marina di Sorso

SARDINIE – termíny 8 a 15-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 3501 3503 3505 3507 3509 3511 3513 3515 3517 3519 3521 3523 3525

Datum odletu PRG 17.6. 24.6. 1.7. 8.7. 15.7. 22.7. 29.7. 5.8. 12.8. 19.8. 26.8. 2.9. 9.9.

Datum příletu PRG 24.6. 1.7. 8.7. 15.7. 22.7. 29.7. 5.8. 12.8. 19.8. 26.8. 2.9. 9.9. 16.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Podmínky 
na straně 4 - 5.

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 23 990 26 090 28 190 28 590 28 990 29 390

17 993 19 568 21 143 21 443 21 743 22 043

dospělá osoba na 1. přistýlce 20 490 22 190 23 790 23 990 24 390 24 890

1. dítě do 12 let na přistýlce* 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě do 12 let na přistýlce 18 190 19 690 20 890 21 090 21 490 21 690

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  
Příplatek » za rodinný pokoj +400 Kč na pokoj a noc pobytu. Pozor » *omezený počet pokojů.

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 25 990 27 590 29 690 30 090 30 990 31 990

20 792 22 072 23 752 24 072 24 792 25 592

dospělá osoba na 1. přistýlce 21 990 23 190 24 890 25 090 25 890 26 990

1. dítě do 12 let na přistýlce* 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě do 12 let na přistýlce 18 990 20 590 21 690 21 990 22 490 23 090

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Pozor » *omezený počet pokojů.

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 25 490 26 890 28 990 29 390 30 290 31 490

19 118 20 168 21 743 22 043 22 718 23 618

dospělá osoba na 1. přistýlce 21 290 22 790 24 390 24 890 25 490 26 490

1. dítě do 12 let na přistýlce* 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990

speciální snížená cena pouze 7 990  Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

 1. a 2. dítě do 12 let na přistýlce 18 790 20 290 21 490 21 890 22 390 22 990

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH. 
Pozor » *omezený počet pokojů.
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ARISTOTELES BEACH 
| hotelový komplex      | strany 84 - 85

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

NABÍZÍME VÁM » 8, 11, 12 nebo 15-denní 
letecké pobytové zájezdy do Řecka - oblast 
Chalkidiki, Olympská rivíera a Kavala.

LÉTÁME » přímými lety z Bratislavy (BTS) na 
letiště Thessaloniki (SKG). Let trvá přibližně 1 
hod. 40 min. Letecká doprava zahrnuje letištní 
poplatky, bezpečnostní taxy, emisní a servisní 
poplatky včetně transferů na místě pobytu. 

UPOZORNĚNÍ » dítě do 2 let bez nároku 
na místo v letadle, lůžko a stravu platí pevnou 
cenu 990 Kč. 

POVINNÝ PŘÍPLATEK » místní pobytová 
daň hrazena přímo na místě pobytu ve výši 
od 0,50 € do 4,00 € na pokoj a den pobytu v 
závislosti na oficiální třídě ubytování.

PŘÍPLATEK » komplexní cestovní pojištění 
KOMFORT (50 Kč na osobu a den zájezdu) 
nebo PLUS (80 Kč na osobu a den zájezdu) 
včetně pojištění stornopoplatků a asistenčních 
služeb CK (bližší informace o pojištění najdete 
na straně 179). 

SLEVY » podmínky uplatňování slev jsou uve-
deny ve Všeobecných smluvních podmínkách, 
str. 180, odst. II. 

Střediska » Afitos, Leptokaria a Kavala

Podmínky 
na straně 4 - 5.

Řecko – termíny 8 -denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 5500 5502 5504 5506 5508 5510 5512 5514 5516 5518 5520 5522 5524

Datum odletu 15.6. 22.6. 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 7.9.

Datum příletu 22.6. 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 7.9. 14.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Řecko – termíny 8 -denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 5501 5503 5505 5507 5509 5511 5513 5515 5517 5519 5521 5523 5525

Datum odletu 18.6. 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 10.9.

Datum příletu 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. 17.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Řecko – termíny 11 a 12-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 5601 5604 5607 5610 5613 5616 5619 5622

Datum odletu 18.6. 29.6. 9.7. 20.7. 30.7. 10.8. 20.8. 31.8.

Datum příletu 29.6. 9.7. 20.7. 30.7. 10.8. 20.8. 31.8. 10.9.
Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10

Řecko – termíny 11 a 12-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 5602 5605 5608 5611 5614 5617 5620 5623

Datum odletu BA 22.6. 2.7. 13.7. 23.7. 3.8. 13.8. 24.8. 3.9.

Datum příletu BA 2.7. 13.7. 23.7. 3.8. 13.8. 24.8. 3.9. 14.9.
Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11

Řecko – termíny 11 a 12-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 5600 5603 5606 5609 5612 5615 5618 5621 5624

Datum odletu 15.6. 25.6. 6.7. 16.7. 27.7. 6.8. 17.8. 27.8. 7.9.

Datum příletu 25.6. 6.7. 16.7. 27.7. 6.8. 17.8. 27.8. 7.9. 17.9.
Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10

      Ceny 8 - denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 19 890 20 490 21 090 22 590 23 990 27 390 27 790 28 790 29 390 30 890

14  918 15 368 15 818 16 943 17 993 20 543 20 843 21 593 22 043 23 168

dospělá osoba na 1. přistýlce 17 990 18 590 18 990 20 290 21 490 23 990 24 390 25 290 25 690 26 890

1. dítě do 14 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

2. dítě do 7 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7990 Kč - ubytování a  all inclusive ZDARMA

2. a 3. dítě do 14 let na přistýlce 16 290 16 690 17 190 18 190 19 190 20 690 21 090 21 690 22 190 22 990

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH.
Příplatek » rodinný pokoj +260 Kč na pokoj a noc pobytu 
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BOMO OLYMPUS GRAND RESORT 
| hotelový komplex      strany 82 - 83

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

BOMO TOSCA BEACH 
| hotelový komplex      strany 86 - 87

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

Thessaloniki
Thessaloniki jsou druhým největším řeckým přístavem spojujícím Evropu se zeměmi východu, záro-
veň jsou hlavním městem a správním centrem severní části Řecka. Původní město bylo založeno v 
roce 315 před Kristem. Během návštěvy uvidíte starou část města, Baziliku sv. Petra, Bílou věž, Aris-
totelovo náměstí a románské fórum. V rámci výletu bude ve městě cca 2 hodinový individuální pro-
gram, který můžete strávit v některé z kaváren na přímořské promenádě nebo nákupy. 

Meteora
Nezapomenutelný výlet na jedinečné, tzv. „vznášející se“ kláštery Meteora. Na tyto na pohled nepří-
stupné skály se v 11. století začali usazovat poustevníci, aby se zde meditací, uctíváním a konáním po-
kání přiblížili mystickému osvícení božským světlem. Založením kláštera Velký Meteoron v 14. století 
vznikl i závazný mnišský řád a postupně zde vzniklo 24 klášterů, z nichž se jich zachovalo 12. Během 
výletu navštívíte 2 ze současných aktivních klášterů, a také malebnou dílničku.

Athos
Zažijte s námi okružní plavbu kolem nejtajemnějšího poloostrova Chalkidiki, jehož většinu rozlohy 
zabírá téměř 1000 let starý autonomní mnišský stát. Jeho oficiální název je Agios Oros (Svatá hora). 
Spravuje jej téměř 1 700 mnichů, kteří žijí v 20 klášterech (17 řeckých, 1 srbský, 1 ruský a 1 bulharský) 
rozmístěných na území třetího prstu Chalkidiki. Do mnišské komunity nemají ženy přístup od vydání 
dekretu byzantským císařem Konstantinem Monomachosem v roce 1060. Mužští návštěvníci si mohou 
vyřídit povolení na návštěvu, to se však ročně uděluje jen pár stovkám zájemců.

F a k u l t a t i v n í  v ý l e t y

                                     Ceny 8 - denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 26 090 26 290 26 690 28 590 29 390 33 590 34 390 36 690 37 290 38 990

19 568 19 718 20 018 21 443 22 043 25 193 25 793 27 518 27 968 29 243

dospělá osoba na 1. přistýlce 22 390 22 590 22 790 24 590 25 290 27 790 28 390 30 090 30 690 31 690

1. dítě do 14 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě do 12 let na přistýlce* 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

šspeciální snížená cena pouze 7990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě do 14 let na přistýlce** 18 590 18 790 18 990 20 290 20 690 21 890 22 390 23 590 23 990 24 390

V ceně je zahrnuto» 7, 10, resp. 11x ubytování v hotelových bungalovech, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby 
delegáta, DPH. Příplatek » za hotelový pokoj +130 Kč na pokoj a noc pobytu, za hotelový pokoj s bočním výhledem na moře 
+260 Kč a pokoj a noc pobytu, Pozor » * platí pro omezený počet family bungalov, ** platí pro family bungalov

Ceny 8 - denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 25 490 25 690 26 090 28 190 28 990 32 890 33 690 36 090 36 690 38 190

20 392 20 552 20 872 22 552 23 192 26 312 26 952 28 872 29 352 30 552

dospělá osoba na 1. přistýlce 21 690 21 890 22 290 23 990 24 890 26 990 27 790 29 490 30 090 30 990

1. dítě do 14 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě do 7 let bez lůžka 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě do 14 let na přistýlce* 16 990 17 290 17 490 18 690 19 190 19 790 20 190 21 390 21 690 22 090

 V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování v hotelových bungalovech, letecká doprava, ultra all inclusive, služby dele-
gáta, DPH. Pozor » * platí pro rodinné pokoje 
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KING SARON | hotel        | strany 90 -91

TOP FIRST MINUTE 

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

NABÍZÍME VÁM » 8-denní letecké pobytové 
zájezdy na řecký polostrov Peloponés.

LÉTÁME » přímými lety z Prahy (PRG) na le- 
tiště v Aténach (ATH). Letecká doprava 
zahrnuje letištní poplatky, bezpečnostní taxy, 
emisní a servisní poplatky včetně transferů 
na místě pobytu. 

UPOZORNĚNÍ » dítě do 2 let bez nároku 
na místo v letadle, lůžko a stravu platí pevnou 
cenu 990 Kč.

POVINNÝ PŘÍPLATEK » místní pobytová 
daň, která je hrazena přímo na místě pobytu ve 
výši od 0,50 € do 4,00 € na pokoj a den pobytu 
v závislosti na oficiální třídě ubytování.

PŘÍPLATEK » komplexní cestovní pojištění 
KOMFORT (50 Kč na osobu a den zájezdu) 
nebo PLUS (80 Kč na osobu a den zájezdu) 
včetně pojištění stornopoplatků a asistenčních 
služeb CK (bližší informace o pojištění najdete 
na straně 179).

 

SLEVY » podmínky uplatňování slev jsou uve-
deny ve Všeobecných smluvních podmínkách, 
str. 180, odst. II. 

Středisko » Isthmia

 Řecko - Peloponés – termíny 8-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 5351 5352 5353 5354 5355 5356 5357 5358 5359 5360 5361 5362 5363

Datum odletu PRG 20.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 12.9.

Datum příletu PRG 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. 19.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Ceny 8 - denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 24 190 25 490 26 290 27 390 28 190

18 143 19 118 19 718 20 543 21 143

dospělá osoba na 1. přistýlce 20 890 21 890 22 590 23 390 23 990

1. dítě do 12 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě do 12 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Příplatek » za pokoj s výhledem na moře +260 Kč na pokoj a noc pobytu, za rodinný pokoj +550 Kč na pokoj a noc pobytu.

2 osoby - 25% sleva a 2 děti do 12 let na přistýlce jen po 7990 Kč » ušetříte až 22 094 Kč 
2 osoby - 25% sleva a dítě do 12 let na přistýlce pouze 7990 Kč » ušetříte až 18 094 Kč 

Podmínky 
na straně 4 - 5.

Atény
Antické Atény nesou jméno podle bohyně moudrosti - Athény. Byly kolébkou civilizace a moudrosti již 
od svého počátku a svou hrdost si zachovaly dodnes. Mohou se pyšnit největším a nejstarším řeckým 
architektonickým komplexem, nazývaný Akropolis, který je zapsán do kulturních památek UNESCO. Ak-
ropolis je vrch tyčící se nad Aténami, kde se nacházejí svatyně nejen patronky města. Bylo to ideální 
místo, odkud mohla mít ochrannou ruku nad svými obyvateli. Říká se, že na tomto vrchu se zrodila 
filozofie, divadlo, svoboda projevu a řeči. Kromě návštěvy Akropolisu si nenechte ujít Hadriánův oblouk 
nebo tradiční čtvrť Plaka, kde vás okouzlí barevné domky s nádechem antické architektury.

Korintský průplav
Významnou obchodní „zkratkou“ se stalo překopání Korintské šíje, mezi řeckou pevninou a Pelopo-
néským poloostrovem. Snaha o vybudování průplavu se projevila již v 7 stol. p.n.l., kdy se vybudoval 
dlážděný chodník - Diolkos, po kterém byly tažené lodě, za pomoci kolového vozidla. Myšlenka stále 
přetrvávala a také pokusy o vybudování průplavu. Práce s úspěšným koncem nakonec začali v 19. sto-
letí, ke kterým přispěl i rodák z Košic, pan Gerster. Průplav je široký cca 25 m a 8 m hluboký, proto není 
přístupný pro většinu moderních lodí. Dnes si toto unikátní dílo můžete užívat i vy, jelikož průplav se 
stal hlavně turistickou atrakcí.

F a k u l t a t i v n í  v ý l e t y
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ZANTE IMPERIAL BEACH* / ZANTE ROYAL RESORT 
| hotelový komplex       | strana 101

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

PALAZZO DI ZANTE 
| hotelový komplex       | strana 100

TOP FIRST MINUTE 

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

NABÍZÍME VÁM » 8 a 15-denní letecké poby-
tové zájezdy na řecký ostrov Zakynthos. 

LÉTÁME » přímými lety z Bratislavy (BTS) 
na letiště Zakynthos (ZTH). Letecká doprava 
zahrnuje letištní poplatky, bezpečnostní taxy, 
emisní a servisní poplatky včetně transferů 
na místě pobytu.

DVOJTERMÍN » cena 15-denního (14 nocí) 
leteckého pobytového zájezdu na ostrov 
Zakynthos představuje součet dvou za sebou 
následujících termínů na 7 nocí, od kterého 
třeba odečíst částku 8 990 Kč.

UPOZORNĚNÍ » dítě do 2 let bez nároku 
na místo v letadle, lůžko a stravu platí pevnou 
cenu 990 Kč. 

SLEVY » podmínky uplatňování slev jsou uve-
deny ve Všeobecných smluvních podmínkách, 
str. 180, odst. II. 

PŘÍPLATEK » komplexní cestovní pojištění 
KOMFORT (50 Kč  na osobu a den zájezdu) 
nebo PLUS (80 Kč na osobu a den zájezdu) 
včetně pojištění  stornopoplatků, servisních 
a asistenčních služeb CK (bližší info o pojištění 
najdete na str. 179). 

POVINNÝ PŘÍPLATEK » místní pobytová 
daň hrazena přímo na místě pobytu ve výši 
od 0,50 € do 4,00 € na pokoj a den pobytu v 
závislosti na oficiální třídě ubytování.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE » o dalších ter-
mínech 8  a 15-denních leteckých pobytových 
zájezdů na Zakynthos i o aktuálních odletových 
a příletových místech se můžete informovat 
přímo u prodejce CK. Všechny aktuální termíny 
a informace o odletech a příletech také najdete 
na naší webové stránce.

Středisko » Vassilikos

Podmínky 
na straně 4 - 5.

ZAKYNTHOS – termíny 8 a 15-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 7401 7402 7403 7404 7405 7406 7407 7408 7409 7410 7411 7412 7413

Datum odletu BTS 17.6. 24.6. 1.7. 8.7. 15.7. 22.7. 29.7. 5.8. 12.8. 19.8. 26.8. 2.9. 9.9.

Datum příletu BTS 24.6. 1.7. 8.7. 15.7. 22.7. 29.7. 5.8. 12.8. 19.8. 26.8. 2.9. 9.9. 16.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 20 890 22 390 22 790 24 490 25 490 26 090

15 668 16 793 17 093 18 368 19 118 19 568

dospělá osoba na přistýlce 17 190 18 190 18 590 19 890 20 490 21 090

1. díťě do 15 let na přistýlce 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

2. díťě do 15 let na přistýlce 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

5. os. do 15 let v rodinném pokoji* 15 690 16 490 17 190 18 390 18 990 19 390

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.
Příplatek* » za výhled na moře +160 Kč na pokoj a noc pobytu » za rodinný pokoj + 260 Kč na pokoj a noc pobytu. 

 Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 21 290 22 790 23 190 24 790 25 890 26 490

15 968 17 093 17 393 18 593 19 418 19 868

dospělá osoba na přistýlce 17 590 18 590 18 990 20 290 20 890 21 490

1. díťě do 15 let na přistýlce 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

2. díťě do 15 let na přistýlce 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

5. os. do 15 let v rodinném pokoji 16 290 17 390 17 790 18 790 19 390 19 890

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.
Příplatek » za rodinný pokoj +260 Kč na pokoj a noc » za pokoj vyššího standardu s bazénem +900 Kč na pokoj a noc pobytu. 
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TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

NABÍZÍME VÁM » 8, 11, 12 nebo 15-denní le-
tecké pobytové zájezdy na řecký ostrov Korfu.

LÉTÁME » přímými lety z Bratislavy (BTS) na 
letiště Korfu - Kerkyra (CFU). Let trvá přibližně 1 
hod. 50 min. Letecká doprava zahrnuje letištní 
poplatky, bezpečnostní taxy, emisní a servisní 
poplatky včetně transferů na místě pobytu. 

DVOJTERMÍN » cena 15-denního (14-nocí) 
leteckého zájezdu na Korfu představuje součet 
dvou za sebou následujících termínů na 7 nocí, 
od kterého je třeba odečíst částku 8 990 Kč.

UPOZORNĚNÍ » dítě do 2 let bez nároku 
na místo v letadle, lůžko a stravu platí pevnou 
cenu 990 Kč.

SLEVY » podmínky uplatňování slev jsou uve-
deny ve Všeobecných smluvních podmínkách, 
str. 180, odst. II. 

PŘÍPLATEK » komplexní cestovní pojištění 
KOMFORT (50 Kč na osobu a den zájezdu) 
nebo PLUS (80 Kč na osobu a den zájezdu) 
včetně pojištění stornopoplatků a asistenčních 
služeb CK (bližší informace o pojištění najdete 
na straně 179).

POVINNÝ PŘÍPLATEK » místní pobytová 
daň hrazena přímo na místě pobytu ve výši 
od 0,50 € do 4,00 € na pokoj a den pobytu v 
závislosti na oficiální třídě ubytování.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE » o dalších termí-
nech 8, 11, 12 a 15-denních leteckých pobyto-
vých zájezdů na Korfu i o aktuálních odletových 
a příletových místech se můžete informovat 
přímo u prodejce CK. Všechny aktuální termíny 
a informace o odletech a příletech také najdete 
na naší webové stránce.

Střediska » Agios Georgios Argyrades a Agios Ioannis Peristeron

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 14 090 14 490 14 890 15 590 15 990 16 590 16 190 16 590 16 990 17 690 18 690 19 590

11 272 11 592 11 912 12 472 12 792 13 272 12 952 13 272 13 592 14 152 14 952 15 672

dospělá osoba na přistýlce 12 990 13 490 13 890 14 290 14 690 15 390 14 690 14 890 15 390 15 990 16 790 17 490

dítě do 12 let na přistýlce 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a stravování ZDARMA

2. dítě do 12 let na přist. v rodin. pokoji 12 390 12 790 12 990 13 690 13 890 14 490 13 690 14 090 14 290 14 690 15 590 15 990

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, polopenze, letecká doprava, služby delegáta, DPH.
Příplatek » za zrekonstruovaný pokoj v hlavní budově +130 Kč na pokoj a noc pobytu » za nový klimatizovaný superior 
pokoj +320 Kč na pokoj a noc pobytu » za nový luxusní klimatizovaný rodinný pokoj určený pro 4 osoby +390 Kč na pokoj a 
noc pobytu » za oběd +190 Kč na osobu od 12 let a noc pobytu.

Podmínky 
na straně 4 - 5.

KORFU – termíny 8 a 15-denních leteckých zájezdů - odlety v sobotu
Kód zájezdu 5701 5703 5705 5707 5709 5711 5713 5715 5717 5719 5721 5723 5725 5727 5729 

Datum odletu 6.6. 13.6. 20.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 12.9.

Datum příletu 13.6. 20.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. 19.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

KORFU – termíny 8 a 15-denních leteckých zájezdů - odlety v úterý
Kód zájezdu 5702 5704 5706 5708 5710 5712 5714 5716 5718 5720 5722 5724 5726 5728 5730 

Datum odletu 9.6. 16.6. 23.6. 30.6. 7.7. 14.7. 21.7. 28.7. 4.8. 11.8. 18.8. 25.8. 1.9. 8.9. 15.9.

Datum příletu 16.6. 23.6. 30.6. 7.7. 14.7. 21.7. 28.7. 4.8. 11.8. 18.8. 25.8. 1.9. 8.9. 15.9. 22.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

KORFU – termíny 11 a 12-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 5801 5804 5807 5810 5813 5816 5819 5822 5825 5828

Datum odletu 6.6. 16.6. 27.6. 7.7. 18.7. 28.7. 8.8. 18.8. 29.8. 8.9.

Datum příletu 16.6. 27.6. 7.7. 18.7. 28.7. 8.8. 18.8. 29.8. 8.9. 19.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

KORFU – termíny 11 a 12-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 5802 5805 5808 5811 5814 5817 5820 5823 5826 5829

Datum odletu 9.6. 20.6. 30.6. 11.7. 21.7. 1.8. 11.8. 22.8. 1.9. 12.9.

Datum příletu 20.6. 30.6. 11.7. 21.7. 1.8. 11.8. 22.8. 1.9. 12.9. 22.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

KORFU – termíny 11 a 12-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 5803 5806 5809 5812 5815 5818 5821 5824 5827

Datum odletu 13.6. 23.6. 4.7. 14.7. 25.7. 4.8. 15.8. 25.8. 5.9.

Datum příletu 23.6. 4.7. 14.7. 25.7. 4.8. 15.8. 25.8. 5.9. 15.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10
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TOP FIRST MINUTE
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TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

 

2 osoby a 1 dítě do 13 let - 25% sleva a 2. dítě do 13 let na přistýlce pouze 7 990 Kč » ušetříte až 21 717 Kč 
2 osoby a junior do 17 let - 25% sleva  » ušetříte až 18 442 Kč

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 18 390 18 990 19 690 20 690 21 090 21 890 20 690 21 890 23 790 24 890 26 090 27 390

13 793 14 243 14 768 15 518 15 818 16 418 15 518 16 418 17 843 18 668 19 568 20 543

dospělá os. na přistýlce v pokoji 1/3 16 990 17 590 18 190 18 990 19 390 20 090 18 790 19 890 21 490 22 390 23 390 24 390

1. dítě do 13 let na přistýlce 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive light ZDARMA

2. dítě do 13 let na přistýlce 12 990 13 390 13 590 14 190 14 490 14 890 13 390 13 790 14 890 15 290 15 690 16 090

junior od 13 do 17 let na přistýlce 14 490 14 890 15 290 15 890 16 290 16 690 15 290 16 090 17 190 17 790 18 590 18 990

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, all inclusive light, letecká doprava, služby delegáta, klub, DPH.
Příplatek » za pokoj s výhledem na moře +320 Kč na pokoj a noc pobytu » za pokoj s bočním výhledem na moře, resp. 
orientovaný na mořskou stranu +160 Kč na pokoj a noc pobytu. 

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 24 690 25 290 26 990 27 990 28 490 29 290 30 090 32 490 34 390 34 990 36 490 38 590

19 752 20 232 21 592 22 392 22 792 23 432 24 072 25 992 27 512 27 992 29 192 30 872

dosp. na přist. v rodinném a 1/3 pokoji 22 090 22 490 23 990 24 890 25 290 25 890 26 290 28 490 29 890 30 490 31 790 33 490

1. dítě do 12 let na přistýlce 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě do 12 let na přistýlce 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě do 14 let na přist. v rodin. pokoji 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7, 10, resp. 11x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH. 
Příplatek » za pokoj s bočním výhledem na moře +160 Kč na pokoj a noc pobytu » za rodinný pokoj určený pro 4 osoby 
+780 Kč na pokoj a noc pobytu » rodinné pokoje jsou určeny až pro 4 dospělé osoby.

2 osoby - 20% sleva a 2 děti do 12 let na přistýlce pouze po 7 990 Kč » ušetříte až 23 436 Kč
2 osoby - 20% sleva a dítě do 12 let na přistýlce pouze 7 990 Kč » ušetříte až 19 436 Kč

F a k u l t a t i v n í  v ý l e t y
Okruh ostrovem
Okruh ostrovem je výlet za nejznámějšími krásami a pamětihodnostmi ostrova Korfu. Navštívíte pře-
krásný palác Achillion a zahrady, po kterých se procházela rakouská císařovna Sissy. Vaše cesta bude 
pokračovat navštěvou hlavního města ostrova Kerkyry, s průjezdem přes nejznámější a nejkrásnější 
náměstí na ostrově - Spianada. Pokračovat budete do Paleokastritse, kde absolvujete prohlídku tra-
dičního ortodoxního kláštera Paleomonastery a v rámci volného času se můžete osvěžit koupáním 
v moři nebo se nechat převést malou loďkou podél pobřeží a obdivovat krásu pobřežních jeskyní a 
útvarů. Následuje místo vysoko nad Paleokastritsy na vyhlídce jménem Bella Vista, kde se Vám na-
skytne nádherný pohled na západní pobřeží ostrova. Cestou zpět ještě absolvujete zastávku v likérce 
Koum Kuat, která je spojena s ochutnávkou místních produktů.

Paxos a Antipaxos
Lodní výlet na ostrovy Paxos a Antipaxos patří k nejoblíbenějším fakultativním výletům. Čeká vás 
příjemná plavba kolem dvou ostrovů, které se nacházejí jen hodinku plavby směrem na jih od Korfu. 
Během výletu budete mít možnost nahlédnout do mořských jeskyní, vykoupat se v tyrkysově mod-
rých pobřežních vodách maličkého ostrůvku Antipaxos i možnost projít se úzkými uličkami hlavního 
městečka ostrova Paxos, jehož domy jsou postaveny v typickém iónském stylu. 
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TOP FIRST MINUTE

NABÍZÍME VÁM » 8, 11 a 12-denní letecké 
pobytové zájezdy na Severní Kypr (turecká 
část).

LÉTÁME » lety z Bratislavy (BTS) na letiště 
Ercan (ECN) s mezipřistáním v turecké Antalyi. 
Letecká doprava zahrnuje letištní poplatky, 
bezpečnostní taxy, emisní a servisní poplatky 
včetně transferů na místě pobytu. Pro vstup 
na Severní Kypr (turecká část) je třeba mít plat-
ný cestovní pas s minimální platností 6 měsíců. 
Pro vstup do země nejsou potřeba víza.

SLEVY » podmínky uplatňování slev jsou uve-
deny ve Všeobecných smluvních podmínkách, 
str. 180, odst. II. 

PŘÍPLATEK » komplexní cestovní pojištění 
KOMFORT (50 Kč na osobu a den zájezdu) nebo 
PLUS (80 Kč na osobu a den zájezdu) včetně 
pojištění stornopoplatků, asistenčních služeb 
CK (bližší info o pojištění najdete na str. 179).

UPOZORNĚNÍ » dítě do 2 let bez nároku 
na místo v letadle, lůžko a stravu platí pevnou 
cenu 990 Kč.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE » o dalších 
termínech 8, 11, 12 a 15-denních leteckých po-
bytových zájezdů na Severní Kypr i o aktuálních 
odletových a příletových místech se můžete 
informovat přímo u prodejce CK. Všechny aktu-
ální termíny a informace o odletech a příletech 
také najdete na naší webové stránce.

Střediska » Kyrenia a Famagusta

CYPRUS – termíny 8-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 7802 7804 7806 7808 7810 7812 7814 7816 7818 7820 7822 7824 7826 7828

Datum odletu 12.6. 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9.

Datum příletu 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Podmínky 
na straně 4 - 5.

Ceny 8-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 25 190 27 490 28 090 28 690 29 490 32 890 33 890 35 190 35 990 38 090

18 893 20 618 21 068 21 518 22 118 24 668 25 418 26 393 26 993 28 568

dospělá osoba na 1. přistýlce 22 290 24 090 24 490 25 190 25 790 28 090 28 890 29 990 30 790 32 190

1. dítě do 12 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě do 6 let na přistýlce* 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990

2. dítě do 12 let na přistýlce 15 990 15 990 15 990 15 990 15 990 15 990 15 990 15 990 15 990 15 990

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH. Ve vilkách určených pro 
4 - 5 osob je nutné uhradit 3x cenu základního lůžka.
Příplatek » za pokoj s výhledem na moře +110 Kč na pokoj a noc pobytu.
Pozor » *platí pro omezený počet pokojů

CYPRUS – termíny 11 a 12-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 7901 7904 7907 7910 7913 7916 7919 7922 7925 7928

Datum odletu 9.6. 19.6. 30.6. 10.7. 21.7. 31.7. 11.8. 21.8. 1.9. 11.9.

Datum příletu 19.6. 30.6. 10.7. 21.7. 31.7. 11.8. 21.8. 1.9. 11.9. 22.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

CYPRUS – termíny 11 a 12-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 7902 7905 7908 7911 7914 7917 7920 7923 7926

Datum odletu 12.6. 23.6. 3.7. 14.7. 24.7. 4.8. 14.8. 25.8. 4.9.

Datum příletu 23.6. 3.7. 14.7. 24.7. 4.8. 14.8. 25.8. 4.9. 15.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 11

CYPRUS – termíny 11 a 12-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 7903 7906 7909 7912 7915 7918 7921 7924 7927

Datum odletu 16.6. 26.6. 7.7. 17.7. 28.7. 7.8. 18.8. 28.8. 8.9.

Datum příletu 26.6. 7.7. 17.7. 28.7. 7.8. 18.8. 28.8. 8.9. 18.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10
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ACAPULCO BEACH FAMILY BUNGALOW RESORT
| hotelový komplex        | strany 106 - 107

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

ACAPULCO BEACH 
| hotelový komplex        | strany 104 - 105

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

Ceny 8-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 25 590 27 890 28 490 29 090 30 190 33 090 34 290 35 590 36 390 38 490

19 193 20 918 21 368 21 818 22 643 24 818 25 718 26 693 27 293 28 868

dospělá osoba na 1. přistýlce 22 490 24 290 24 990 25 390 26 190 28 290 29 290 30 390 30 990 32 390

1. dítě do 13 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

2. dítě do 13 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování v bungalovu, all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH. 

Ceny 8-denních 
leteckých zájezdů

Ceny 11 a 12-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 26 390 28 690 29 290 29 890 30 990 34 490 35 690 36 990 37 790 39 890

19 793 21 518 21 968 22 418 23 243 25 868 26 768 27 743 28 343 29 918

dospělá osoba na 1. přistýlce 23 290 25 090 25 790 26 190 26 990 29 690 30 690 31 790 32 390 33 790

1. dítě do 13 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

2. dítě do 6 let na přistýlce* 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990 11 990

2. dítě do 13 let na přistýlce 15 990 15 990 15 990 15 990 15 990 15 990 15 990 15 990 15 990 15 990

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování v hlavní budově nebo v části Pine Court I a II, all inclusive, letecká doprava, klub, služby 
delegáta, DPH. 
Pozor » *platí pro omezený počet pokojů

2 osoby -25% sleva a 2 děti do 13 let jen po 7 990 Kč » ušetříte až 29 244 Kč 

Nikósie
Kosmopolitní Nikósie je hlavním a zároveň největším městem Kypru. Je obchodním centrem a sídlem 
vlády. Nikósie je jediné rozdělené hlavní město na světě. Rozdělená je od roku 1974, přičemž později zde 
byla vytvořena demilitarizovaná zóna spravována OSN, kterou lze překročit na dvou místech. Nikósie 
má velmi bohatou historii, o čemž svědčí množství starobylých památek, z nichž za návštěvu stojí na-
příklad uličky Starého města, Palác Arcibiskupa, Katedrála sv. Jana či Byzantské muzeum a samozřejmě 
zajímavostí je i překročení hranice tzv. Green Line. 

Polostrov Karpas
Poloostrov Karpas, přezdívaný také „Dlouhý prst Kypru“, je nejméně zalidněným krajem na celém Kyp-
ru. Nacházejí se zde kilometry a kilometry nádherných panenských písečných pláží, které ještě zůstaly 
civilizací a masovým turismem nedotčené. Je to magické místo, kde se čas téměř zastavil, a proto zde 
není neobvyklé potkat například divoké oslíky odpočívat přímo uprostřed cesty. Dominantou Karpasu 
je nepochybně klášter Apostolos Andreas, který je považován za svaté místo jak řeckých, tak tureckých 
Kypřanů a místní pláž Golden Beach je považována za jednu z nejkrásnějších na světě. 

Bellapais, Svätý Hilarion, Kyrenia
Vesnička Bellapais je známa Bellapaiským opatstvím, které je považováno za veledílo gotického umění 
a nejimpozantnější zříceninu s výhledem na Kyreniii. Kdysi zde žil spisovatel Lawrence Durrell a napsal 
známou knihu „Bitter Lemons of Cyprus“, která vystihuje každodenní život Kypřanů. Další zajímavostí 
regionu je zřícenina hradu sv. Hilariona s množstvím tajných místností a chodeb. Proslýchá se, že tento 
hrad inspiroval Walta Disneyho k napsání pohádky „Sněhurka a sedm trpaslíků“. Jiná legenda zase říká, 
že hrad byl útočištěm Afrodity, která zde zanechala nádherný poklad, ale ten se nikdy nenašel. 

F a k u l t a t i v n í  v ý l e t y



168 TURECKO tiptravel.czceník 2020

GRAND ATILLA | hotel       | strana 137    

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

K HOUSE | hotel       | strana 136    

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

NABÍZÍME VÁM » 8 nebo 15-denní letecké 
pobytové zájezdy do Turecka.

LÉTÁME » přímými lety z Prahy (PRG) a Brna 
(BRQ) na letiště Antalya (AYT). Let trvá přibližně 
2 hodiny a 30 minut. Letecká doprava zahrnuje 
letištní poplatky, bezpečnostní taxy, emisní 
a servisní poplatky včetně transferů na místě 
pobytu.

UPOZORNĚNÍ » dítě do 2 let bez nároku 
na místo v letadle, lůžko a stravu platí pevnou 
cenu 990 Kč.

PŘÍPLATEK » komplexní cestovní pojištění 
KOMFORT (50 Kč na osobu a den zájezdu) nebo 
PLUS (80 Kč na osobu a den zájezdu) včetně 
pojištění stornopoplatků, asistenčních služeb 
CK (bližší info o pojištění najdete na str. 179).

DVOJTERMÍN » cena 15-denního (14 nocí) 
leteckého pobytového zájezdu do Turecka 
představuje součet dvou za sebou následu-
jících termínů na 7 nocí, od kterého je třeba 
odečíst částku 8 990 Kč.

 

SLEVY » podmínky uplatňování slev jsou uve-
deny ve Všeobecných smluvních podmínkách, 
str. 180, odst. II. 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE  » o dalších 
termínech 8, 11, 12 a 15-denních leteckých 
pobytových zájezdů do Turecka i o aktuálních 
odletových a příletových místech se můžete 
informovat přímo u prodejce CK. Všechny aktu-
ální termíny a informace o odletech a příletech 
také najdete na naší webové stránce. 

Střediska  » Kemer, Lara, Belek, Side a Alanya

TURECKO – termíny 8 a 15-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 8105c 8107c 8109c 8111c 8113c 8115c 8117c 8119c 8121c 8123c 8125c 8127c 8129c 8131c 8133c 8135c

Datum odletu PRG, BRQ 10.6. 17.6. 24.6. 1.7. 8.7. 15.7. 22.7. 29.7. 5.8. 12.8. 19.8. 26.8. 2.9. 9.9. 16.9. 23.9.

Datum příletu PRG, BRQ 17.6. 24.6. 1.7. 8.7. 15.7. 22.7. 29.7. 5.8. 12.8. 19.8. 26.8. 2.9. 9.9. 16.9. 23.9. 30.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

                 Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 16 290 16 490 17 190 17 790 18 390 18 990

12 218 12 368 12 893 13 343 13 793 14 243

dospělá osoba na 1. přistýlce 15 090 15 290 15 690 16 290 16 690 17 390

1. dítě do 14 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

2. dítě do 7 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

2. dítě od 7 - 14 let na přistýlce 14 190 14 490 14 890 15 290 15 890 16 290

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. * omezený počet pokojů

                  Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 17 190 17 790 18 190 18 990 19 690 20 290

12 893 13 343 13 643 14 243 14 768 15 218

dospělá osoba na 1. přistýlce 15 690 16 090 16 490 17 390 17 790 18 390

1. dítě do 13 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

2. dítě do 7 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

2. dítě od 7 - 13 let na přistýlce 14 690 15 290 15 490 16 090 16 690 17 190

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. * omezený počet pokojů

Podmínky 
na straně 4 - 5.
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SERRA PARK 
| hotel          | strany 122-123

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

KAILA | hotelový komplex       | strana 134

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

DIAMOND HILL RESORT| hotel       | strana 135

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

PORT RIVER HOTEL & SPA 
| hotelový komplex        | strany 128-129

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

                                      Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 19 390 19 890 20 490 21 290 21 890 22  990

14 543 14 918 15 368 15 968 16 418 17 243

dospělá osoba na 1. přistýlce 17 590 17 790 18 390 18 990 19 690 20 490

dítě do 15 let na 1. přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

dítě do 11 let bez lůžka 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

4. osoba do 13 l. a 5. os. do 7 l. v RP 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

4. dosp. osoba a 5. osoba 7-13 l. v RP 16 290 16 290 16 290 16 290 18 290 18 290

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. V rodinných pokojích určených pro 4 
osoby je nutné uhradit 3x cenu základního lůžka. 

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 20 490 20 890 21 690 22 590 23 590 24 590

15 368 15 668 16 268 16 943 17 693 18 443

dospělá osoba na 1. přistýlce  v pokoji 1/3 18 190 18 590 19 190 19 890 20 690 21 690

dítě do 13 let na 1. přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě do 13 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
* omezený počet pokojů

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 20 690 21 190 21 890 22 790 23 790 24 890

15 518 15 893 16 418 17 093 17 843 18 668

dospělá osoba na 1. přistýlce  v pokoji 1/3 18 190 18 590 19 190 20 090 20 890 21 690

dítě do 13 let na 1. přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě do 13 let na přistýlce 16 690 16 990 17 590 18 190 18 990 19 690

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 

                                        Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 22 190 22 590 23 590 24 390 25 690 26 490

16 643 16 943 17 693 18 293 19 268 19 868

dospělá osoba na 1. přistýlce 19 390 19 690 20 690 21 290 22 390 22 990

1. dítě do 14 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě do 14 let na přistýlce 17 590 17 990 18 590 19 190 20 090 20 690

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  * omezený počet pokojů

2 osoby - 25% sleva a dítě do 15 let na přistýlce jen za 7 990 Kč » ušetříte až 16 494 Kč
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NUMA BAY  
| hotelový komplex        | strany 130-131

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

JUSTINIANO PARK CONTI 
| hotelový komplex        | strana 132

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

ASKA JUST IN BEACH 
| hotelový komplex         | strana 133

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

SUNRISE RESORT 
| hotelový komplex         | strany 120-121

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

                             Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 22 990 23 990 24 890 25 890 27 190 28 190

17 243 17 993 18 668 19 418 20 393 21 143

dospělá os. na 1. přistýlce 19 890 20 690 21 490 22 390 23 390 24 190

1. dítě do 13 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě do 13 let na přistýlce 17 990 18 590 19 190 20 090 20 890 21 490

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 22 190 22 990 23 790 24 890 26 190 26 990

17 752 18 392 19 032 19 912 20 952 21 592

dospělá os. na 1. přistýlce v pokoji 1/3 19 390 19 990 20 590 21 490 22490 23 190

dítě do 15 let na 1. přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě do 7 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě od 7 - 15 let na přistýlce 17 490 18 090 18 490 19 390 20 190 20 790

4. osoba do 15 let v rodinném pokoji 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  V rodinných pokojích určených pro 
4 osoby je nutné uhradit 3x cenu základního lůžka. 
Příplatek » za pokoj s výhledem na moře +160 Kč na pokoj a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 22 990 23 990 24 890 25 890 27 190 28 190

17 243 17 993 18 668 19 418 20 393 21 143

dospělá osoba na 1. přistýlce 19 890 20 690 21 490 22 390 23 390 24 190

dítě do 13 let na 1. přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

dítě do 4 let na 2. přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  * omezený počet pokojů

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 25 690 26 290 27 190 27 990 28 990 29 790

19 268 19 718 20 393 20 993 21 743 22 343

dospělá osoba na 1. přist. v pokoji 1/3 21 890 22 590 23 190 23 790 24 590 25 290

dítě do 13 let na 1. přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
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BELCONTI  RESORT 
| hotelový komplex        | strany 118-119

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

ALBA QUEEN 
| hotelový komplex       | strany 126-127

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

STARLIGHT RESORT 
| hotelový komplex          | strany 120-121

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

ALBA ROYAL 
| hotelový komplex         | strany 124-125

TOP FIRST MINUTE

2 osoby - 20% sleva a 2 děti do 13 a 7 let na přistýlkách jen po 7 990 Kč » ušetříte až 24 776 Kč

                     Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 28 890 29 890 30 990 31 590 32 690 33 690

23 112 23 912 24 792 25 272 26 152 26 952

dospělá osoba na 1. přistýlce 24 890 25 890 26 790 27 190 27 990 28 890

1. dítě do 13 let na přistýlce 14 290 14 290 14 290 14 290 14 290 14 290

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě do 7 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě od 7 - 13 l. na přistýlce 21 090 21 890 22 490 22 990 23 590 24 190

4. os. do 13l. a 5. os. do 7l. v RP 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

5. osoba od 7 do 13 let v RP 21 090 21 890 22 490 22 990 23 590 24 190

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  V rodinných pokojích určených 
pro 4 , resp. 5 osob je nutné uhradit 3x cenu základního lůžka. 
Příplatek » za pokoj s výhledem na moře +220 Kč.  
* omezený počet pokojů 

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 25 890 26 990 27 390 27 990 29 290 30 190

20 712 21 592 21 912 22 392 23 432 24 152

dospělá os. na 1. přistýlce 22 090 22 990 23 190 23 790 24 690 25 290

dítě do 13 let na 1. přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

dítě do 13 l. na 2. přístylce v pokoji Sup. 19 590 20 190 20 390 20 790 21 690 22  290

4. osoba do 13 l. v rodinném pokoji 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava,  služby delegáta, DPH.  V rodinných pokojích urče-
ných pro 4 osoby je nutné uhradit 3x cenu základního lůžka. 
Příplatek » za pokoj s výhledem na moře, rodinný pokoj a pokoj Superior +390 Kč na pokoj a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 26 190 27 190 27 590 28 190 29 390 30 290

19 643 20 393 20 693 21 143 22 043 22 718

dospělá osoba na 1. přistýlce 22 390 23 190 23 390 23 990 25 090 25 690

dítě do 13 let na 1. přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

dítě do 13 let na 2. přistýlce ve vilce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.
Příplatek » za pokoj v hlavní budově Starlight +220 Kč na pokoj a noc pobytu. * omezený počet pokojů

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 28 690 29 690 30 790 31 390 32 490 33 490

22 952 23 752 24 632 25 112 25 992 26 792

dospělá os. od 16 l. na 1. přistýlce 23 990 24 890 25 690 26 090 26 990 27 790

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Příplatek » za pokoj s výhledem na moře +390 Kč na pokoj a noc pobytu.

2 osoby - 25% sleva a 2 děti do 13 let na přistýlkách jen po 7 990 Kč » ušetříte až 25 144 Kč



172 TURECKO tiptravel.czceník 2020

IC GREEN PALACE 
| hotelový komplex         | strany 114-115

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

SWANDOR TOPKAPI PALACE
| hotel        | strany 112-113    

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

IC SANTAI FAMILY RESORT 
| hotelový komplex         | strany 116-117

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

2 osoby - 20% sleva a dítě do 12 let na přistýlce jen za 7 990 Kč » ušetříte až 19 916 Kč

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 30 990 31 590 32 490 33 290 35 790 37 290

24 792 25 272 25 992 26 632 28 632 29 832

dospělá osoba na 1. přistýlce 25 690 26 090 26 790 27 390 29 290 30 590

1. dítě do 12 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a „high end“ all inclusive ZDARMA

2. dítě do 12 let na přistýlce 22 090 22 490 22 990 23 590 25 090 26 090

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, „high end“ all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Příplatek » za pokoj Quad +220 Kč na pokoj a noc pobytu. 

                  Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 30 390 31 390 32 290 33 190 34 990 36 490

24 312 25 112 25 832 26 552 27 992 29 192

dospělá osoba na 1. přistýlce 25 290 26 090 26 790 27 390 29 090 30 090

dítě do 13 let na 1. přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

dítě do 13l. na 2. přist. v pokoji Sup. 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

4. osoba do 13 let v rodinném pokoji 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. V rodinných pokojích určených 
pro 4 osoby je nutné uhradit 3x cenu základního lůžka.
Příplatek » za pokoj Superior +550 Kč na pokoj a noc pobytu.  * omezený počet pokojů

F a k u l t a t i v n í  v ý l e t

2 osoby - 20% sleva a 2 děti do 12 let na přistýlkách jen po 7 990 Kč » ušetříte až 25 056 Kč

 

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 29 190 30 190 31 190 31 790 33 290 34 390

23 352 24 152 24 952 25 432 26 632 27 512

dospělá osoba na 1. přistýlce 24 190 25 090 25 890 26 260 27 590 28 490

1. dítě do 12 let na přistýlce 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

2. dítě do 12 let na přistýlce 14 290 14 290 14 290 14 290 14 290 14 290

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a ultra all inclusive ZDARMA

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.
Příplatek » za pokoj s výhledem na moře +390 Kč. * omezený počet pokojů

Side city tour
Pokud hledáte výlet, ve kterém byste spojili nákupy a zároveň byste chtěli poznat historii, doporuču-
jeme vybrat si Side City Tour. Navštívíte historické město Side a městské uličky plné množstvím ob-
chůdků se smíšeným zbožím, jako například kožešnictví, či zlatnictví, které vás zavedou do přístavu s 
loděmi. Na krásnou mořskou hladinu se vám naskytne pohled z kaváren a barů nacházejících se přímo 
na promenádě, kde se rozhodně zastavte na chutný turecký čaj a vychutnejte si zdejší atmosféru.  
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LIXUS BEACH RESORT | hotel        | strany 140 - 141

TOP FIRST MINUTE 

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

NABÍZÍME VÁM »  8 nebo 15-denní letecké 
pobytové zájezdy do Maroka.

LÉTÁME » přímými lety z Bratislavy (BTS) na 
letiště Tangier (TNG). Let trvá přibližně 3 hod. 50 
min. Letecká doprava zahrnuje letištní poplatky, 
bezpečnostní taxy, emisní a servisní poplatky 
včetně transferů na místě pobytu.

POVINNÝ PŘÍPLATEK » místní pobytová daň 
hrazena přímo na místě pobytu v hotelu ve výši 
cca 2,00 € na osobu a den pobytu v závislosti na 
oficiální třídě ubytování.

PŘÍPLATEK » komplexní cestovní pojištění 
KOMFORT (50 Kč na osobu a den zájezdu) nebo 
PLUS (80 Kč na osobu a den zájezdu) včetně 
pojištění stornopoplatků a asistenčních služeb 
CK (bližší informace o pojištění najdete na straně 
179).

SLEVY » podmínky uplatňování slev jsou uvede-
ny ve Všeobecných smluvních podmínkách, str. 
180, odst. II.

DVOJTERMÍN » cena 15-denního (14-nocí) 
leteckého zájezdu do Maroka představuje součet 

dvou za sebou následujících termínů na 7 nocí, 
od kterého je třeba odečíst částku 8 990 Kč.

UPOZORNĚNÍ » dítě do 2 let bez nároku 
na místo v letadle, lůžko a stravu platí pevnou 
cenu 990 Kč.

Středisko » Larache

Maroko – termíny 8 a 15-denních leteckých zájezdů
Kód zájezdu 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612

Datum odletu BTS 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9.

Datum příletu BTS 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Podmínky  
na straně 4 - 5.

Tangier
Výlet do města Tangier a jeho okolí je spojen s návštěvou mysu Spartel na severo-západním pobřeží Af-
riky a Herkulových jeskyní, spojených s legendou, podle které Herkules oddělil Afriku od Evropy. Město 
leží na pobřeží Gibraltarského průlivu a nabízí fascinující směs Afriky, Evropy a Orientu. Během návštěvy 
města uvidíte Kasbah - středověkou pevnost v téměř neporušeném stavu, starou Medinu s obchůdky 
řemeslníků a s krásným výhledem na přístav a moře. Projdete se romantickým náměstím Grand Socco 
či parkem Mendoubia. Po prohlídce města si vychutnáte oběd v typické lokální restauraci a volný čas si 
užijete na místní pláži.

Chaouen
Nebo také Chefchaouen (v berberském jazyce) je jedno z nejkrásnějších míst v srdci pohoří Rif ve výšce 
610 m nad mořem. Tento horský masiv je zároveň poslední přírodní hradbou před Středozemním mo-
řem a Iberským poloostrovem. Chaouen je známý svými malebnými stinnými uličkami mediny lemo-
vanými bílými domy s malovanými modrými dveřmi a umělecky zdobenými okny. Atmosféru místního 
trhu dokreslují místní obyvatelé v tradičním berberský oděvu. Návštěvníkům nabízí arabsko-andalus-
kou tradici zachovanou v místním umění a architektuře. Nedaleký pramen Ras El Ma zajišťuje dostatek 
vody během celého roku.

F a k u l t a t i v n í  v ý l e t y

Ceny 8 a 15-denních 
leteckých zájezdů

osoba na základním lůžku 23 490 23 890 24 090 24 790

17 618 17 918 18 068 18 593

dospělá osoba na přistýlce 23 490 23 890 24 090 24 790

1. dítě do 14 let na přistýlce 14 390 14 390 14 390 14 390

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

dítě do 6 let na přistýlce 14 390 14 390 14 390 14 390

speciální snížená cena pouze 7 990 Kč - ubytování a all inclusive ZDARMA

dítě 6 - 14 let na přistýlce 19 990 20 190 20 390 20 790

V ceně je zahrnuto » 7x ubytování, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, klub, DPH.  
Příplatek » za pokoj s výhledem na moře +130 Kč na pokoj a noc pobytu » za Golden all inclusive + 240 Kč na osobu a noc pobytu

2 osoby - 25% sleva a 1 dítě do 14 let na přistýlce a 2. dítě do 6 let na přistýlce pouze po 7 990 Kč » 
ušetříte až 25 194 Kč  



174 OBECNÉ INFORMACE
Obecné informace na následujících stranách jsou nedílnou součástí Všeobec-
ných smluvních podmínek cestovní kanceláře TIP travel, s.r.o. (dále jen CK). Prosím, 
věnujte jim náležitou pozornost. Pro dosažení shody mezi naším a vaším chápáním 
rozsahu, obsahu a kvality poskytovaných služeb se s uvedenými Obecnými 
informacemi i se Všeobecnými smluvními podmínkami CK seznamte ještě před 
zakoupením zájezdu. 

PROGRAM ZÁJEZDU 
Programy pobytových zájezdů jsou podobné, mění se pouze v závislosti na způso-
bu dopravy a délce pobytu. První (případně i druhý) a poslední (případně i před-
poslední) den pobytu / zájezdu je určen zejména pro dopravu do a z letoviska, tedy 
na příjezd, resp. odjezd a činnosti s tím spojené (transfery, ubytování apod.). Při 
posuzování počtu dní dovolené je tedy třeba počítat s tím, že do prvního (případně 
i druhého) a posledního (případně i předposledního) dne v různé míře zasahují 
dopravní a ubytovací služby. Při příjezdu na místo určení jsou ubytovací kapacity 
standartně k dispozici od 14:00 hod. a v den odjezdu je standardem uvolnit 
pokoje do 10:00 hod. (pokud není na informační tabuli uvedeno jinak). I v případě 
obsazení pokoje nebo uvolnění pokoje v časných ranních hodinách se předchozí 
noc počítá jako poskytnuté ubytování v plném rozsahu a CK nekompenzuje služby, 
které z těchto důvodů nebyly čerpány. Pobyt jako takový a služby samotné se vždy 
počítají na počet přenocování, tj. cena zájezdu je vždy kalkulována za každou, i 
započatou noc pobytu. V naší nabídce naleznete pobyty na 7, 8, 9, 10, 11 nebo 14 
nocí. 
Pobytové zájezdy individuální nebo autobusovou dopravou s délkou 
zájezdu na 10, 11, 12, 13, 14, resp. 17 dní (7, 8, 9, 10, 11, resp. 14 nocí) mají 
následující program: 
1. den zájezdu: odjezd z ČR (SR) do vámi zvolené destinace. 
2. den zájezdu: příjezd na místo pobytu, ubytování, volný program (den nástupu 
na ubytování při individuální dopravě).
3. až 8., 9., 10., 11., 12., resp. 15. den zájezdu: volný program u moře. Možnost 
výběru a účasti na fakultativních výletech. 
9., 10., 11., 12., 13., resp. 16. den zájezdu: uvolnění pokojů, volný program, odjezd 
na Slovensko. (den opuštění ubytovací kapacity při individuální dopravě). 
10., 11., 12., 13., 14., resp. 17. den zájezdu: příjezd na území ČR (SR)
Letecké pobytové zájezdy na 8, 10, 11, 12, resp. 15 dní (7, 9, 10, 11, resp. 14 
nocí) mají následující program: 
1. den zájezdu: sraz na letišti ( 2 hodiny před odletem) odlet z ČR z Prahy, Brna 
resp. Ostravy a alternativně ze SR z Bratislavy.
2. až 7., 9., 10., 11. resp. 14. den zájezdu: volný program u moře.  
8., 10., 11., 12., resp. 15.den zájezdu: uvolnění pokojů, transfer na letiště, odlet 
z pobytové destinace do ČR.
Důležité je sledovat čas odjezdu nebo odletu zpět do původní destinace, který 
bude včas uveden na informační tabuli ve vašem zařízení. Všechny změny (např. 
zpoždění z důvodu nepředvídatelných okolností) vám sdělí delegát CK, a proto je 
nezbytné pečlivě sledovat jeho oznámení a řídit se pokyny k odjezdu. 
Změna délky a programu zájezdu 
Vzhledem k možné změně v organizaci letecké dopravy upozorňujeme zákazníky, 
že odlet z destinace při návratu domů se může uskutečnit i v noci z posledního 
pobytového dne na následující den. Zájezd se tak může prodloužit a skončí 9., 
11., 12., 13., resp. 16. dnem zájezdu. Stejně odlet z ČR (SR) do zahraničí se 
může uskutečnit v noci z prvního na druhý den zájezdu. CK neodpovídá za škody 
způsobené prodloužením zájezdu a změnou programu zájezdu. Doporučujeme 
neplánovat si v krátkém čase po plánovaném příjezdu žádné důležité setkání či 
pracovní povinnosti. 

REZERVACE, KOUPĚ ZÁJEZDŮ NA SPLÁTKY 

Ve všech pobočkách CK TIP travel s.r.o. vám umíme okamžitě poskytnout informace 
o stavu obsazenosti vámi vybraných zájezdů díky automatizovanému informač-
nímu systému, který v reálném čase spojuje všechny prodejce a aktualizuje se. 

Závaznou rezervaci vaší dovolené je možné uskutečnit na základě složené zálohy. 
Samozřejmostí je i rezervace zájezdu složením zálohy vkladem na účet CK. Nabí-
zíme však i splátkové produkty, kdy si zvolíte výši zálohy a měsíční splátky. Bližší 
informace vám rádi poskytneme v našich pobočkách. 

DOVOLENÉ LAST MINUTE 

Upozorňujeme, že při zájezdech typu last minute jde většinou o poslední volné 
pokoje v dané ubytovací kapacitě nebo poslední místa v dopravě, resp. v daném 
termínu. Jde tedy o omezenou nabídku pokojů někdy dokonce bez možnosti 
výběru. Většinou jsou k dispozici 2-lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky. Vzhle-
dem k prodejům pobytů na poslední chvíli dostanou hotely rezervace last minute 
dovolených jen pár dní, někdy dokonce pár hodin před příjezdem klientů. Proto se 
může stát, že klientovi bude přidělen pokoj lokalizovaný a zařízený jinak než pro 
ostatní klienty, kteří si zájezd zakoupili podstatně dříve, což je zohledněno v ceně 
zájezdu ve formě slevy. 

STRAVOVÁNÍ A ALL INCLUSIVE 
V zařízeních hotelového typu je pro vás zajištěno stravování formou snídaně, 
polopenze (snídaně a večeře), polopenze plus (večeře s neomezeným množstvím 
alko a nealko nápojů, snídaně), plné penze (snídaně, obědy a večeře), resp. formou 
all inclusive, příp. ultra all inclusive. Rozsah a kvalita stravování závisí od třídy, 
kategorie, velikosti (počtu pokojů celkem) a ceny ubytovací kapacity, jakož 
i od místních tradic a zvyklostí. 
Podle kategorie a třídy jednotlivých ubytovacích zařízení vám budou podávány 
snídaně:
-   kontinentální, skládající se z pečiva, másla, džemu, kávy, čaje, případně nealko-
holického nápoje, 
-   kontinentální rozšířené, které navíc zahrnují šunku, sýr nebo vejce apod.
 -  švédské stoly - samoobslužná, bufetová forma výběru jídel, kde pestrost nabíd-
ky závisí na kategorii, třídě a ceně ubytovacího zařízení v dané zemi. U švédských 
(bufetových) stolů vám může asistovat i hotelový personál, který vám nabídne 
a naservíruje stravu v neomezeném množství. Množství a sortiment stravy je 
však plně v kompetenci hotelu, přičemž je třeba si uvědomit, že v ubytovacích 
zařízeních nižší třídy je nutné počítat s menším výběrem. 
-  kontinentální rozšířené snídaně podávané formou švédských (bufetových) 
stolů, klient si samoobslužně nabírá jídlo, které se skládá z pečiva, másla, džemu, 
salámů, sýrů nebo vajíček a pod. 
Obědy, resp. večeře mohou být servírované, přičemž na výběr může být něko-
lik druhů teplých jídel, nebo opět samoobslužná - bufetová forma švédských stolů. 
Pokud není uvedeno jinak, nápoje nejsou zahrnuty v ceně obědů a večeří. 
Stravování formou all inclusive zahrnuje plnou penzi (snídaně, obědy, večeře) 
formou švédských (bufetových) stolů, nealkoholické a alkoholické místní nápoje 
během dne, případně občerstvení. Časový rozvrh podávání all inclusive služeb 
určuje hotel. V destinaci Itálie oblast Jaderské pobřeží a Chorvatsku může být 
strava servírována.
Ultra all inclusive může obsahovat i další služby, jako například časné a pozdní 
snídaně, lehké studené a teplé občerstvení, kávu, čaj, sušenky, zmrzlinu, importo-
vané alkoholické nápoje, tématické večeře, láhev vína na pokoji, osušky, slunečníky 
a lehátka u bazénů a na pláži zdarma, animační programy, dětský miniklub, různé 
sportovní a zábavní aktivity. Program, resp. poskytování služeb v rámci ultra all 
inclusive v hotelovém režimu. UPOZORNĚNÍ: v případě, že hotel nabízí ultra all 
inclusive v rozšířené variantě (nad rámec popisu v katalogu) a za příplatek, tento 
není standardně zahrnut do ceny zájazdu.  
All inclusive light je stravování formou plné penze (snídaně, obědy a večeře 
formou švédských stolů) s neomezeným množstvím vybraných nealkoholických 
a alkoholických nápojů (pivo, víno) místní výroby během servírování plné penze 
nebo ve vyhrazených hodinách v prostoru k tomu určeném, případně další hotelo-
vé služby (např. sportoviště, animace apod.). 
Rozsah, obsah, kvalita, místo a časové rozvržení služeb all inclusive a ultra all 
inclusive jsou plně v kompetenci hotelu a mohou se lišit v závislosti na kategorii, 



175OBECNÉ INFORMACEtiptravel.cz

třídě, ceně ubytovacího zařízení a zvyklostech dané země. Služby all inclusive 
a ultra all inclusive jsou uvedeny u každého hotelu, jejich obsah však může být 
managementem hotelu během sezóny upraven, proto popis v katalogu CK prosím, 
berte jako orientační. Ve většině hotelů v režimu all inclusive je třeba nosit plastový 
náramek. Za jeho ztrátu nebo zneužití zodpovídá v plném rozsahu klient. Nevyuži-
té služby all inclusive není možné finančně kompenzovat. V poslední den pobytu je 
zpravidla možné čerpat služby all inclusive do 10:00 hod., resp. 12:00 hod. přičemž 
přesné informace dostanete přímo na místě od pobytového delegáta CK. 
Stravovací služby u hotelového ubytování začínají v první den pobytu v zahraničí 
zpravidla večeří a končí snídaní. V době pozdního příjezdu do hotelu a brzkého 
odjezdu z hotelu (mimo běžných provozních hodin restauračních zařízení) může 
být klientům servírována pozdní večeře, resp. časná snídaně v omezeném výběru 
studené kuchyně nebo formou stravních balíčků, pokud hotel takovou službu 
poskytuje. O poskytnutí stravovacího balíčku je třeba požádat obvykle den předem 
do 17,00 h. na recepci. Upozorňujeme, že některé hotely služby stravovacích 
balíčků neposkytují vůbec a zákazníci, kteří například z důvodu účasti na fakulta-
tivních výletech nečerpají stravu nebo služby all inclusive v hotelu, nemají nárok 
na kompenzaci nečerpaných služeb. V případě zmeškání stravy zahrnuté v ceně zá-
jezdu z důvodu pozdního příjezdu nebo předčasného odjezdu z hotelu není možné 
zmeškanou stravu nahradit. Ve většině hotelů platí z hygienických důvodů striktní 
zákaz nošení vlastních jídel a nápojů do pokoje (výjimkou jsou hotely apartmáno-
vého typu vybavené kuchyňkou) a zároveň i zákaz vynášení jídla a nápojů z jídelny 
nebo restaurace hotelu. Podávání nápojů v plastových, resp. v akrylátových kelímcích 
(i v hotelech vyšší třídy) se provozuje zejména z důvodů bezpečnosti klientů (pohyb 
bosýma nohama) a s ohledem na legislativu dané země. 
V případě ubytování v apartmánových domech stravování není zahrnuto v ceně 
zájezdu. Ve vybraných destinacích vám však přesto umíme za poplatek zajistit 
polopenzi, případně snídaně, resp. večeře. 

UBYTOVÁNÍ 
Očekávání, představy a možnosti zákazníků jsou různé, a proto se v naší nabídce 
nacházejí ubytovací zařízení od nejjednodušších až po nejluxusnější, abychom tak 
uspokojili požadavky každého. Jen na vás záleží, jakou kategorii (hotelový kom-
plex, hotel, pavilon, vilka, depandance, apartmánový hotelový komplex, bungalov, 
apartmán, studio) a třídu (1 až 5 hvězdiček, resp. 2 až 6 sluníček) ubytování si 
zvolíte. Každé ubytovací zařízení je vybaveno vlastním hygienickým zařízením 
(koupelna se sprchou nebo vanou a WC). Nejčastěji se nabízí na výběr právě hotel. 
Třídě hotelu (či jiného ubytovacího zařízení hotelového typu) odpovídá i forma 
a pestrost stravování i kvalita a rozsah služeb. Hotelové komplexy / hotelové 
resorty (resp. aparthotelové komplexy) jsou velké hotelové (aparthotelové) areály, 
kde můžete většinou najít hlavní část s recepcí a se společenskými prostorami 
a ubytovací jednotky, které mohou být buď součástí hlavní budovy nebo mohou 
stát samostatně jako oddělená část. Kvalita i rozsah ubytování v hlavní budově či 
v sousedních budovách je však totožná (pokud není uvedeno jinak). Většinou se 
v Chorvatsku setkáte s kategoriemi pavilon, vilka, depandance a bungalov. Jsou 
to zařízení s ubytováním v pokojích hotelového typu, přičemž stravování a ostatní 
nabízené služby jsou většinou zabezpečeny v centrální budově nebo hotelu. 
Vybrané hotely disponují rodinnými pokoji - jde o rozměrově větší pokoje, 
ve většině případů jde o zcela nebo částečně oddělené dvě místnosti, kde se 
nacházejí lůžka pro minimálně 4 osoby. 
Některé hotely (obvykle vyšší třídy) nabízejí ubytování v tzv. suitách. Jedná se 
o komfortnější a prostornější ubytování v 2-lůžkových hotelových pokojích (s mož-
ností 1, resp. 2 přistýlek), většinou i s vnitřním sezením v klidové zóně. 
Hotelový apartmán je vyšší forma ubytování s 2 klasickými lůžky a 1-2 přis-
týlkami, kde najdete oddělenou ložnici a denní obývací část, přičemž ve vybraných 
kapacitách je apartmán obohacen i o vybavenou kuchyňku. Obdobou je hotelové 
studio pro max. 5 osob s 1 nebo 2 místnostmi a vlastním kuchyňským koutem. 
Rodiny s dětmi často ocení ubytování v cenově snadno dostupných apartmáno-
vých domech bez stravování resp. aparthotelech, kde si stravu mohou připravit 
sami. Tyto apartmány a studia jsou totiž navíc vybaveny kuchyňskou linkou, 
základním nádobím, dvouvařičem a ledničkou. Doporučujeme vzít si s sebou do-

plňkovou kuchyňskou výbavu jako např. sítko, otvírák na konzervy, nůž, případně 
potřeby na mytí nádobí a pod. Koupelny ubytovacích zařízení nižších tříd a apart-
mánů nejsou vybaveny mýdlem ani jinými hygienickými či toaletními potřebami. 
Apartmán je zařízení vhodné většinou pro 4 - 5 osob a vždy se v něm nacházejí 
dvě oddělené místnosti sloužící k přenocování, přičemž zpravidla v jedné z nich je 
vestavěný kuchyňský kout. Studio je určeno pro 2 - 3 osoby a je to nejčastěji jedna 
místnost, jejíž vybavení je stejné jako u apartmánu. 
Rozměr manželských lůžek v ubytovacích kapacitách v jednotlivých destinacích se 
může lišit, šířka manželského lůžka se pohybuje od 120 cm. 
Přistýlka - dodatečné, doplňkové a většinou ne plnohodnotné lůžko, které je 
možné využít ve většině ubytovacích zařízení. Může jít o lůžko menších rozměrů 
nebo rozkládací lůžko, určené zejména pro děti. Přistýlka je součástí vybavení 
většiny 3 a 4-lůžkových pokojů, přičemž podlahová plocha těchto pokojů může 
být totožná s plochou 2-lůžkových pokojů. V nabídce jsou i 4-lůžkové pokoje 
hotelového typu s 1 manželskou postelí a 1 palandou. Je třeba si uvědomit, že 
menší pohodlí ve 3 až 4-lůžkovém pokoji je zohledněné nižší cenou pro osoby 
na přistýlce. Přistýlkou   může být i pohovka, rozkládací gauč, rozkládací křeslo, 
lehátko, skládací postel, patrová postel, vysouvací lůžko apod. 
Infant - mezinárodní pojem pro dítě od 0 do 2 let, které nemá nárok na žádné 
služby (ubytování a stravování) a platí jen povinné příplatky (pojištění, letištní 
poplatky a jiné). 
Jednolůžkové pokoje - některé hotely nabízejí i 1-lůžkové pokoje, které 
jsou obvykle menší než standardní pokoje a může se stát, že poloha a vybavení 
takových pokojů nejsou tak dobré jako u 2-lůžkových pokojů (1-lůžkové pokoje 
např. nemusí mít balkon apod.). Za 1-lůžkové pokoje se většinou účtuje příplatek. 
V případě, že ubytovací zařízení nemá k dispozici 1-lůžkové pokoje a 1 osoba 
obsadí 2-lůžkový pokoj, účtuje se jí vždy příplatek za nevyužité druhé lůžko. 
Pokud to situace umožňuje a klient - jednotlivec si to přeje, můžeme po vzájemné 
dohodě dva jednotlivce spojit do 2-lůžkového pokoje. V tom případě jim příplatek 
za 1-lůžkový pokoj nebude účtován. O výši příplatku za jednolůžkový pokoj se 
informujte v pobočkách CK. 
Výhled na moře, resp. pokoj obrácený na mořskou stranu - pokoj 
většinou s balkonem a s přímým nebo s bočním výhledem na moře, kterému může 
částečně bránit zeleň nebo část budovy. Jde o bližší specifikaci umístění pokoje, 
v tomto případě s orientací k moři. 
Pokoje s balkonem - ve většině ubytovacích kapacit je zajištěno ubytování v poko-
jích s balkonem, resp. s terasou bezplatně. Avšak některé hotely disponují pouze jistým 
konkrétním počtem pokojů s balkonem, proto může být v těchto kapacitách za pokoj 
s balkonem inkasován extra příplatek. 
Speciální požadavky jsou individuální vámi vyslovená přání ohledně 
ubytování, např. v konkrétním pokoji, resp. sezení v autobuse... , která nejsou 
za poplatek. Při koupi zájezdu můžete vyslovit speciální požadavek, jako např. 
ubytování v přízemí, na patře, s výhledem na bazén, resp. na moře, ubytování 
vedle známých, rodiny nebo sezení v autobuse v přední části apod. Taktéž je naší 
maximální snahou zajistit pro vás ubytování v pokojích vedle sebe a tento váš 
požadavek i předem nahlásit na recepci ubytovacího zařízení. Rozdělení pokojů je 
však plně v kompetenci hotelu (ten vychází z momentální obsazenosti pokojů), 
z toho důvodu se zejména během hlavní sezóny může stát, že navzdory vašemu 
požadavku a naší snaze nebudete ubytováni vedle sebe, i když se jedná o jednu 
rodinu, či skupinu osob, neboť hotel nebude mít takové pokoje k dispozici. Naše 
CK se bude maximálně snažit tyto požadavky splnit, avšak ty nemohou být před 
odjezdem na zájezd ze strany CK závazně potvrzeny, neboť se nejedná o placenou 
službu. Pokud se speciální požadavky nepodaří zajistit, naše CK vám nemůže po-
skytnout kompenzaci ani slevu, protože na tyto požadavky nevzniká právní nárok. 
Zvláštní požadavky jsou individuální požadavky zákazníka, které CK přijala. 
Za tyto požadavky CK ručí do výše ceny služby, která byla za zvláštní požadavek 
sjednána. 
V některých ubytovacích zařízeních může být klimatizace v pokojích řízena cen-
trálně recepcí hotelu, to znamená, že může být spuštěna během hodin uvedených 
na recepci a během sezóny ve vymezeném období (většinou od 15.6. do 15.9.) 
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Nabízíme vám ubytování v převážně garančně nakontrahovaných kapa-
citách. V praxi to znamená, že ubytovací kapacity jsou prostřednictvím našeho 
zahraničního partnera předem dohodnuté a zaplacené. CK nemůže ovlivnit čas 
přidělování jednotlivých pokojů. Tato činnost je plně v kompetenci provozovatele 
ubytovacího zařízení. Podle mezinárodních standardů mohou být klienti ubytováni 
v den příjezdu až po 14.00 hod. (resp. 15.00 hod.) a v den odjezdu jsou povinni 
uvolnit pokoj, resp. apartmán nebo studio do 10.00 hod., případně dříve (pokud to 
vyžaduje harmonogram odjezdu). Čas odjezdu bude uveden na informační tabuli, 
resp. v informační knize CK, které se nachází v každém zařízení. 
Prosíme také o porozumění při organizaci ubytování, přihlašování se na ubytování 
na recepcích a přípravě ubytování, kdy při větších skupinách, nočních příletech 
a střídání turnusů může docházet k delším čekacím dobám, přičemž místní zá-
stupce CK, resp. delegát musí pokračovat v transferu s ostatními turisty do dalších 
hotelů. 
Dále upozorňujeme, že CK nemá možnost ovlivnit rozsah, obsah a podmínky TV / SAT 
vysílání, které si určuje provozovatel ubytovacího zařízení sám zakoupením programů 
a také, že z různých důvodů mohou kdykoliv nastat výpadky internetu a sítě wifi jak 
na pokoji, tak i ve vyhrazených prostorech hotelu. Reklamovat dostupnost a rychlost 
internetu je možné jenom na recepci ubytovacího zařízení. Upozorňujeme, že 
služba internetu zdarma není zahrnutá v kalkulaci zájezdu a nemůže 
být předmětem dodatečné slevy v případě reklamace (CK v popisu k ubytování 
informuje jen o existenci wifi připojení). Většina hotelů poskytuje vyšší standard 
internetového připojení za příplatek. Jde o službu třetí strany, která není příjmem 
CK a odpovědnost za provoz je výlučně na straně poskytovatele služby.
Dovolená je pro turisty spojena i s nočním životem a zábavou. Proto jsou některá 
střediska plná zábavních podniků, v nichž je obvykle hlučný provoz a CK nemůže 
garantovat naprostý klid. 

OSTATNÍ 
Lehátka a slunečníky na pláži se pronajímají za poplatek (pokud není v katalogu 
uvedeno jinak). Jejich počet je omezený a neodpovídá přesně počtu ubyto-
vaných hostů v hotelu. Hotely obvykle neakceptují obsazení si lehátek na více 
místech u bazénu a na terase současně nebo také brzy ráno před provozní dobou 
bazénových komplexů. Hygienická nezávadnost vody v bazénech je pravidelně 
kontrolována. Proto z hygienických důvodů kontroly a výměny vody mohou být 
bazény během sezóny nezbytnou dobu mimo provoz. Obvykle jsou bazény v ho-
telových zařízeních během letní sezóny k dispozici od 08:00 do 18:00. O časovém 
harmonogramu provozu tobogánů, skluzavek a jiných hotelových atrakcí rozhoduje 
výlučně hotel, proto se informujte, prosím, na recepci o omezeních. Vnitřní bazény 
mohou být na základě rozhodnutí hotelového managementu během letní sezóny 
mimo provoz. Většina pláží je veřejná a přístupná i místnímu obyvatelstvu, kde 
nelze vyloučit možnost využívání sprchy za poplatek. Čištění pláží je obvykle 
v kompetenci obcí. CK nemůže vyloučit, že klimatické podmínky, vítr, příliv a odliv 
a mořské proudy způsobí nánosy, náplavy např. řas, vodních trav a pod., což může 
vést k omezení nebo změnám podmínek na pláži. Tento faktor je však ze strany CK 
neovlivnitelný a nezakládá zákazníkovi nárok na finanční náhradu nebo kompen-
zaci. CK ani hotely tudíž neodpovídají za medúzy v moři, kvalitu, čistotu, údržbu 
a stav pláže s výjimkou případu, že se jedná výlučně o soukromou hotelovou pláž. 
Vzdálenost k pláži udává orientační vzdálenost od pláže k nejbližší části areálu 
ubytovacího zařízení (komplexu). 
V přímořských zemích se obvykle nepoužívá na pití a vaření voda z vodovodu, pro-
to doporučujeme pitnou vodu kupovat výhradně v uzavřených lahvích. V některých 
zemích není voda z vodovodu vhodná ani na mytí zubů. V hotelech a ubytovacích 
zařízeních se solárním ohřevem vody teče v podvečer, při zvýšené spotřebě nebo 
při nepříznivém počasí vlažná voda. Během exponovaných hodin může také 
docházet ke snížení tlaku ve vodovodním potrubí, čímž se snižuje distribuce vody 
na vyšších patrech ubytovacích zařízení. V některých zemích může docházet 
k opakovaným (krátkodobým) výpadkům elektrické energie a v zásobování vodou, 
což má za následek i dočasnou nefunkčnost klimatizace a ostatních elektrických 
zařízení. 

K přímořským zemím se specifickými klimatickými podmínkami patří i hmyz či výskyt 
domácích zvířat případně drobného ptactva v exteriéru hotelů nebo na plážích. Jejich 
výskyt však neznamená, že ubytování, resp. hotelové středisko není čisté nebo je 
nehygienické. Proto doporučujeme i přes snahu hoteliérů o eliminaci hmyzu přibalit si 
do příručního zavazadla prostředky proti hmyzu a nenechávat v pokojích nechráněné 
potraviny. 

Upozorňujeme, že hotel je oprávněný výjímečně a dočasně omezit některé hotelo-
vé služby a nebo využívání pláže kvůli mimořádné události (např. sňatek).

Při vzniku jakékoliv pojistné události (poškození věci, ztráta dokladů, lékařské 
ošetření a hospitalizace ...), je třeba toto řešit přímo s pojišťovací společností 
ve smyslu pojistných podmínek, které jsou k dispozici na všech pobočkách CK. 

FOTOGRAFIE A POPIS KAPACITY 
V našem katalogu naleznete popis a ilustrační, hotelové a námi pořízené fotografie 
ubytovacích zařízení. Každé ubytovací zařízení má několik typů pokojů, které 
se mohou lišit velikostí a vybavením, resp. mohou mít jiný design, barvu, atd. 
Upozorňujeme, že vzhledem k tomu, že hotely mohou pokoje zařídit v různých 
barevných, dekorativních, sanitárních či nábytkových provedeních, fotografie 
hotelového pokoje v katalogu nemusí přesně odpovídat vám přidělenému pokoji, 
případně interiér, nebo exteriér ubytovacího zařízení mohou být s ohledem 
na dobu vyhotovení fotografie odlišné (např. jiný typ nábytku, jiné barevné prove-
dení a pod.). Pokoj, který si v naší CK zakoupíte, však vždy splňuje popis vybavení 
uvedený v části ubytování u každého hotelu v katalogu. Součástí katalogu jsou 
i takzvané ilustrační fotografie, které doplňují představu o dané destinaci. Popis 
jednotlivých ubytovacích zařízení a jejich okolí, jakož i popis hotelových služeb 
odpovídá skutečnosti známé k uzávěrce katalogu.

CK nemůže odpovídat za případné změny, které nastaly později (např. zahájení 
stavební činnosti v okolí apod.) Stejně tak není v kompetenci CK ovlivnit nepřed-
vídatelné vlivy životního prostředí na kvalitu služeb (např. krátkodobé znečištění 
moře a pláží v důsledku nepříznivého počasí, bouře nebo živelné pohromy, které 
mohou vést k dočasnému omezení spotřeby vody, či elektrické energie, dále např. 
změnu majitele ubytovací kapacity a tím i změnu rozsahu služeb, doplňkových 
služeb a pod.). CK jakož i majitelé - provozovatelé jednotlivých ubytovacích kapacit 
také nemohou nést odpovědnost za vzhled či úpravu pozemků sousedících s danou 
kapacitou, protože tyto pozemky nejsou její součástí. 

KATEGORIZACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 
Vzhledem k tomu, že v jednotlivých zemích jsou různá kritéria a různé označení 
kvality ubytovacích zařízení (mnohdy se stává, že ubytovací zařízení stejné kate-
gorie a třídy se kvalitou a úrovní svých služeb mohou v různé míře lišit), pro vaši 
pomocnou orientaci jsme je zařadili podle vlastního hodnocení. Počtem sluníček 
jsme vyjádřili celkový dojem z jednotlivých zařízení, přičemž bereme v úvahu 
následující kritéria: kvalita ubytování, kvalita a pestrost služeb, celková poloha, 
vybavení hotelu, resp. areálu, bohatost stravy a doplňkové služby (viz tabulka). Při 
ubytovacích zařízeních hotelového typu (pavilon, vilka, depandance, bungalov) 
se berou v úvahu i služby centrálních budov a rekreačního areálu jako celku. Čím 
vyšší je počet sluníček, tím je ubytovací zařízení kvalitnější. Upozorňujeme, že naše 
hodnocení nemusí vždy odpovídat oficiální třídě používané v hostitelské zemi a 
je pouze doplňkovým hodnocením. O zařízení, jakož i o rozsahu a struktuře jeho 
základních služeb se dočtete v našem katalogu. Hodnocení ubytovacích zařízení - 
tabulka viz níže. 

Pozn.: Některá ubytovací zařízení svým vybavením, polohou, kvalitou a rozsahem 
služeb či jinými charakteristikami částečně splňují požadavky vyšší třídy. Takovým 
zařízením jsme přidali polosluníčko:  
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Oficiální hodnocení udává oficiální třídu ve smyslu platné legislativy státu, kde se 
ubytovací zařízení nachází. 

 velmi jednoduché ubytovací zařízení (společné hygienické zařízení na chodbě), 
v naší nabídce takové ubytovací zařízení nenajdete

  jednoduché ubytovací zařízení vybavené starším nábytkem, vlastní hygie-
nická zařízení, omezená nabídka doplňkových služeb, vhodné pro méně náročné 
zákazníky

   ubytovací zařízení střední třídy se standardními doplňkovými službami 
(převážně s bazénem, klimatizací a TV, příp. jiné) 

    ubytovací zařízení vyšší střední třídy, kde pestrost a rozsah služeb 
poskytuje vyšší standard

     zařízení vyšší třídy, kde poloha a celková úroveň ubytovacích, stravova-
cích a doplňkových služeb uspokojí i náročnější zákazníky

      hotely pro naše nejnáročnější zákazníky

VOUCHER 
Je účastnický poukaz - doklad potvrzující rozsah služeb, které jsou uvedeny 
ve smlouvě o obstarání zájezdu. Tyto služby jste si zakoupili a budete je čerpat. 
Při ubytování se většinou předává majiteli apartmánového domu, resp. na recepci 
hotelu nebo přímo delegátovi, který zastupuje CK v místě pobytu. Na účastnickém 
poukazu je uveden čas a místo odjezdu autobusu, resp. čas a místo srazu na letišti. 
Při individuální dopravě je uvedeno místo a orientační čas možnosti ubytování 
se v dané kapacitě. Voucher obdržíte po zaplacení celé částky zájezdu, přibližně 
7 dní před odjezdem zájezdu. Bližší informace o vámi vybrané zemi a o dopravě 
obdržíte spolu s voucherem. V případě, že máte o dané informace zájem ještě před 
samotnou koupí zájezdu, tyto podrobnější informace jsou k nahlédnutí na každé 
pobočce CK. Informace jsou orientační, čerpané z předchozí letní sezóny. 

DELEGÁT CK, RESP. STÁLÝ ZÁSTUPCE CK 
O vaši bezproblémovou dovolenou se budou starat zkušení česky, resp. slovensky mluvící 
delegáti se znalostmi místních poměrů, kteří organizují informační schůzky, transfery 
z letiště a na letiště a zprostředkovávají prodej fakultativních výletů pro partnerské 
subjekty. Pokud se vyskytne během pobytu jakýkoliv problém, delegát je vám k dispozici 
osobně i telefonicky na telefonním čísle, které je uvedeno na informační tabuli CK 
v každém zařízení. Delegát je osobou, která je oprávněna přijímat a vyřizovat reklamace 
během vašeho pobytu. Delegát CK nemusí být ubytován ve vámi zakoupeném zařízení. 
V rámci delegátských služeb je k dispozici i nepretržitá, monitorovaná telefonická služba 
na telefonním čísle, které bude uvedeno v pokynech na cestu.
Průvodce CK - s průvodcem CK se setkáte většinou při poznávacích a pobytově-
-poznávacích zájezdech. Při poznávacích zájezdech se průvodce věnuje skupině 
během zájezdu, poskytuje odborný výklad a obvykle je ubytován ve stejném 
zařízení. 

FAKULTATIVNÍ VÝLETY 
Ve všech námi nabízených destinacích vám delegát zprostředkuje komunikaci při 
prodeji fakultativních výletů v místní měně přímo na místě pobytu. Delegát nepro-
dává výlety jménem naší CK může však pracovat pro partnerskou cestovní kance-
lář, která nese zodpovědnost za poskytnuté informace. Za organizaci výletu a jeho 
program plně odpovídá zahraniční poskytovatel služeb, přičemž nabídka a popis 
jednotlivých vybraných výletů v materiálech naší CK jsou jenom informační. Přesný 
popis, program, storno poplatky a ceny jednotlivých fakultativních výletů žádejte 
před objednáním výletu. V případě jakékoliv nespokojenosti s organizací, resp. 
s průběhem výletu, reklamaci je nutné řešit přímo na místě s organizátorem výletu 
(s komunikací Vám bude nápomocný zástupce CK). jelikož se nejedná o produkt CK 
TIP travel s.r.o., naše CK není kompetentní tyto reklamace řešit. 
CESTOVÁNÍ S DĚTMI 
Rozhodujícím kritériem při uplatňování dětských slev a určení způsobu ubytování 
(příp. typu lůžka) dítěte je dosažený věk dítěte a počet dospělých osob ubyto-
vaných společně s dítětem. V každém ceníku je uvedeno, do jakého věku může 
dítě čerpat případné nižší ceny služeb a slevy, resp. do jakého věku a za jakých 

podmínek má dítě ubytování, resp. stravování, příp. služby all inclusive, resp. ultra 
all inclusive zdarma. Pod věkem dítěte se rozumí věk, který dítě nesmí dovršit 
v den příletu, resp. návratu do ČR (dítě do 2 let nesmí v den příletu do ČR dovršit 
2 roky, dítě do 12 let nesmí v den příletu, resp. návratu do ČR dovršit 12 let 
apod.). Dětskou postýlku vyžádáme na základě vašeho přání, v případě, že jí hotel 
disponuje. Některé hotely poskytují dětskou postýlku zdarma, jiné za poplatek 
a v některých hotelech nemají dětské postýlky vůbec k dispozici. Doporučujeme 
vám předem se informovat v CK. Vzhledem ke specifickým osobním potřebám 
malých dětí (speciální dětská strava, plenky, nočník apod.) doporučujeme vzít 
s sebou dostatečné množství zásob a vybavení na celý pobyt, neboť ubytovací 
zařízení takové vybavení neposkytují ani neprodávají. 

KLUBOVÁ DOVOLENÁ 
V aktuální sezóně vám opět nabízíme během prázdninových měsíců (červenec, 
srpen) animační program, který v rámci klubové dovolené pod názvem „SUN&-
FUN“ zajišťujeme ve vybraných ubytovacích kapacitách. Zkušení česky a slovensky 
mluvící animátoři pro vás připraví celodenní animační program pro děti i dospělé, 
resp. v hotelových komplexech vyšší třídy je zpravidla český či slovenský animátor 
součástí mezinárodního animačního týmu. Upozorňujeme však, že animátoři 
neodpovídají za nezletilé děti, které se účastní klubových aktivit. Různé soutěže, 
pohybové hry, moderní uvolňovací cvičení, aerobic či dětský mini klub vám jistě 
zpříjemní chvíle odpočinku vám i vašim dětem. Orientační popis aktivit je uveden 
vždy přímo u dané ubytovací kapacity označené ikonou  „SUN&FUN“. Klubové 
aktivity jsou obvykle určeny pro děti ve věku 4 - 12 let a také pro dospělé, jejich 
přesný program najdete po příjezdu do ubytovací kapacity na informační tabuli 
CK. Rozsah, způsob, harmonogram klubových aktivit je přizpůsoben podmínkám 
konkrétního ubytovacího zařízení, počasí, místním zvyklostem, schopnostem a 
možnostem CK a účastníků. CK si vyhrazuje právo změny animačního programu. 
„SUN & FUN klub“ není dětský koutek, nenabízí služby péče o děti a nezajišťuje 
jejich péči. Účastí dítěte v Klubu se rodič nezbavuje odpovědnosti za péči a bezpeč-
nost dítěte a ani ji nepřenáší na CK. Při využívání služeb Klubu je rodič povinen i 
nadále plně zajišťovat dohled a péči o své dítě během celého průběhu animací.

DOPRAVA 
Individuální doprava - pokud jste se rozhodli použít vlastní auto jako způsob 
dopravy, při přebírání účastnického průkazu obdržíte bližší orientační informace 
ohledně doporučených tras, cen pohonných hmot, ubytování atd. Při individuální 
dopravě začíná zájezd o den později a končí o den dříve, než jsou termíny pro au-
tobusovou dopravu. Po příjezdu do ubytovací kapacity se můžete ubytovat na zák-
ladě účastnického poukazu (voucher), podle pokynů i bez asistence delegáta. 
Autobusová doprava - dopravu zajišťujeme především autobusy našich 
smluvních partnerů. Dobrý technický stav a servis, jakož i dlouholeté zkušenosti 
profesionálních řidičů jsou zárukou bezproblémové a bezpečné jízdy. Během cesty 
se uskutečňují pravidelné technické přestávky v délce cca 20 minut, během kterých 
je možné zakoupit si teplé i studené nápoje. Vzhledem k tomu, že námi nabízená 
autobusová doprava do Bulharska je kyvadlová (tj. nepravidelná, charterová), 
jakož i vzhledem k možným nepředvídatelným okolnostem během cesty, které 
jako CK nemůžeme žádným způsobem ovlivnit (např. dopravní situace na silni-
cích, nadměrné čekání na hraničních přechodech, zhoršené klimatické podmínky, 
případné technické problémy apod.), může dojít ke zpoždění dopravy při cestě 
do i z letoviska oproti plánovaným časům příjezdu, resp. odjezdu.  
Trasy jsou stanoveny následovně: do Bulharska přes Slovensko, Maďarsko, Srbsko 
nebo Rumunsko. Při poznávacích a pobytově-poznávacích zájezdech je trasa 
autobusu uvedena v popisu programu daného zájezdu. 
Čas přepravy - při autobusových pobytových zájezdech je nutné si uvědomit, 
že čas přepravy do destinace se liší v závislosti od zvoleného letoviska a ubytovací 
kapacity, proto časy přepravy, o kterých jste se informovali v pobočkách, považujte 
za orientační. Týká se to i poznávacích a pobytově-poznávacích zájezdů. 
Autobusové místenky - náš počítačový software přidělí místenku zdarma 
všem zákazníkům autobusových zájezdů v takovém pořadí, v jakém za zájezd 
zaplatili. V praxi to znamená, že klient, který si zájezd objedná a zaplatí dříve, má 
zajištěné místo v přední části autobusu, pokud to zasedací pořádek daného typu 
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autobusu umožňuje. V autobusech jsou všechna sedadla považována za plnohod-
notná, tj. i ty, které mají omezený rozsah sklopení, resp. se nacházejí v zadní části 
a jsou obsazovány bez nároku na slevu. 
Kategorizace autobusů - autobusovou dopravu zajišťujeme dálkovými 
klimatizovanými autobusy s audio - video zařízením, vysokými sklopnými sedadly, 
prodejem teplých a studených nápojů, plnou klimatizací a izolačním zasklením. 
Značka, resp. výrobce autobusu nejsou z hlediska kategorizace autobusů určujícím 
faktorem. Přeprava klientů po území ČR může být v případě malého počtu zájemců 
o svoz zajišťována svozovým mikrobusem, osobním autem nebo autobusem, který 
nemusí splňovat kritéria dálkového klimatizovaného autobusu. Doprava dálkovým 
klimatizovaným autobusem je garantována od hranic ČR, resp. SR. 
Nástupní místa - za nástupní místa je považována Praha, resp . Brno. Pro 
realizaci svozu z vybraného nástupního místa je prvořadý zájem klientů. V případě, 
že bude v daném městě minimálně 10 zájemců, CK umí takovou službu zajistit. 
Cestujícím zabezpečíme přepravu z jednotlivých nástupních míst na území ČR 
do místa pobytu, tj. až do přístupné blízkosti ubytovacího zařízení. V hlavní sezóně 
se však může stát, že autobusy se nedostanou až do bezprostřední blízkosti 
některých ubytovacích zařízení, neboť jsou často místní komunikace úzké, resp. 
zablokované parkujícími auty individuálně cestujících klientů. Vzhledem k po-
měrně velkému počtu letovisek, do kterých organizujeme přepravu, může v rámci 
jednotlivých autobusů dojít při cestě do letoviska, resp. při návratu k přestupům, 
odkud klienti pokračují po příjezdu přestupního autobusu. Trasa jednotlivých 
autobusů závisí na počtu cestujících z jednotlivých nástupních míst nebo letovisek 
(v mimosezónních termínech autobusy zajíždějí do většího počtu letovisek, 
přičemž si vyhrazujeme právo určení trasy, resp. změny). 
Letecká doprava - je zajištěna renomovanými leteckými společnostemi 
SmartWings, Bulgaria air - národní letecký přepravce, Tailwind Airlines, Vueling, 
Ellinair, Freebird airlines, Ernest Airlines, Air Arabia Marocco, Cyprus Airways, Aege-
an airlines a jiné formou charterových letů, resp. pravidelných linek letadly typu 
Airbus A320, A319, resp. Boeing 737-400, 737-800, MD82, Embraer - 195 a jiné. 
Jde většinou o garantované lety, které jsou naší CK předem dohodnuté a zaplace-
né. Letenky jsou v ekonomické třídě. Změna typu letadla je přepravcem vyhrazena.  
Místa v letadle přidělují pracovníci letiště při kontrole identity a předávání 
zavazadel - tzv. „ Check - in „ a CK nemá na toto přidělování vliv. Bližší informace 
ohledně zavazadel, váhových a bezpečnostních limitů a pod. jsou uvedeny v poky-
nech na cestu, které dostanete spolu s voucherem.  
Upozorňujeme, že let může z hlediska délky trvání částečně, i zcela přesahovat 
do následujícího dne. V případě nočních letů, kdy je příjezd nebo odjezd do / 
z hotelu realizován v nočních nebo časných ranních hodinách, hotel účtuje celou 
noc, tedy celou cenu ubytování (od 14.00 h. do 09.00 h. následujícího dne). 
Změny letových časů se nedají vyloučit a mohou se uskutečnit i několik hodin před 
plánovaným odletem v důsledku nepříznivého počasí, provozních problémů letišť 
nebo leteckých společností, přeplnění vzdušných letových tras apod. 
Letové časy a letový plán stanoví letecká společnost. Doporučujeme vám do-
stavit se na letiště min. 2 hodiny před plánovaným časem odletu. V případě vašeho 
zpoždění nebo prodlení CK neodpovídá za vzniklé komplikace a klient nemá nárok 
na žádnou kompenzaci ani v případě nevycestování. 
Většina destinací má přímé letecké spojení (z Prahy, Pardubic, Brna, Ostravy, resp. 
Bratislavy přímo na letiště cílové destinace), avšak při vybraných destinacích je 
možný let s mezipřistáním na letišti mimo cílové destinace. 
Transfery v cílové destinaci z letiště resp. na letiště jsou většinou zahrnuty v 
ceně povinných příplatků ( pokud není uvedeno jinak). CK uvádí počet kilomet-
rů od letiště k ubytovací kapacitě, ale samotná délka transferu se může lišit a 
počet kilometrů se může navýšit v závislosti od trasy a jednotlivých výstupních 
a nástupních míst. Trasu transferu na letiště resp. z letiště stanovuje zahraniční 
obchodní partner a CK danou skutečnost nemůže ovlivnit. Transferový autobus 
může být doprovázen delegátem CK, pomocným průvodcem nebo animátorem CK. 
Ve vybraných destinacích může být samotný transfer bez delegáta, resp. průvodce/
animátora CK.

ZDRAVOTNÍ PŘEDPISY A FORMALITY 
Do žádné s námi nabízených destinací není nutné vyřizovat zvláštní povinné 
zdravotní formality a očkování. 

CENÍKY 
Všechny ceny uvedené v tomto katalogu jsou v Kč (CZK), pokud není uvedeno 
jinak. Ubytovací služby jsou plně účtovány za každou započatou noc ubytování, 
a to v souladu s mezinárodními standardy. 
V katalogu naleznete přehledné ceníky k leteckým zájezdům, seřazeny jsou podle 
jednotlivých destinací. Ceny jsou kalkulovány na počet přenocování, včetně 
uvedeného stravování dle ceníku (pokud se nachází v popisu ubytovací kapacity) 
a včetně letecké dopravy v ekonomické třídě, letištních poplatků, bezpeč-
nostní taxy, emisních a servisních poplatků a transferů na místě 
pobytu (kromě leteckých zájezdů do Bulharska, kdy se cena letenky extra 
připočítává k ceně ubytování a stravování). Cena zahrnuje také služby delegáta CK 
nebo průvodce, DPH, příp. klub. 
U leteckých zájezdů platí, že v den příjezdu do hotelu, resp. při odhlášení z hotelu 
je v ceně zájezdu zahrnuta strava, resp. all inclusive nebo ultra all inclusive dle 
času skutečného příjezdu do hotelu, resp. odjezdu z hotelu ve smyslu vlastních 
hotelových pravidel poskytování stravovacích, resp. all inclusive / ultra all inclusive 
služeb. Tyto se obvykle poskytují nejdříve od 14.00 h. do 22.00 h. v den příjezdu 
a nejpozději do 10.00 h. nebo 12.00 h. v den odjezdu. 
K zájezdům individuální, resp. autobusovou dopravou jsou ceníky uvedeny podle 
jednotlivých destinací v přehledné formě podle termínů. Cena je u jednotlivých 
termínů kalkulována na počet přenocování. Pokud se v popisu ubytovacího zařízení 
nachází forma stravování, uvedené je zahrnuto v ceně zájezdu dle specifikace 
v ceníku. V ceně jsou dále zahrnuty služby delegáta CK nebo průvodce, DPH. V pří-
padě autobusové dopravy se k ceně zájezdu připočítává cena dopravy kalkulována 
s nástupem a výstupem v Praze, resp. v Brně. 

POVINNÉ PŘÍPLATKY 
-  Poplatek za vízum a odletovou taxu - do námi nabízených destinací 
nejsou pro české občany víza v době ťisku katalogu povinná. V případě změny 
podmínek obdrží klient informace před zakoupením zájezdu v CK.
-  Pobytová resp. ekologická taxa - poplatek se v Itálii, Řecku a ve 
Španělsku hradí dle platných předpisů přímo na recepci hotelu, není součástí ceny 
zájezdu hrazené v CK. CK nemůže ovlivnit ani garantovat výši poplatku.   
Poznámka: děti na přistýlkách, které platí u leteckých pobytových zájezdů speciální 
fixní cenu letenky (viz cenník) a všechny povinné příplatky, mají ubytování, 
případně stravování, resp. (ultra) all inclusive zdarma. 

NEPOVINNÝ PŘÍPLATEK 
-  poplatek za komplexní cestovní pojištění včetně pojištění storno-
poplatků, servisních a asistenčních služeb CK ve výši 50 Kč (KOMFORT) 
nebo 80 Kč (PLUS) na osobu a den během celé délky zájezdu včetně cesty. Slouží 
v první řadě k vaší ochraně v případě nepředvídatelných událostí. Podrobné 
informace si prosím vyžádejte na některé z našich poboček, případně od autorizo-
vaného prodejce. 

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
Provozovatel CK TIP travel s.r.o., Štefánikova 13/43, 150 00 Praha 5 (dále jen CK)  
informuje zákazníka, že v souladu s ustanovením § 14 zákona 634/1992  Sb., 
o  ochraně spotřebitele, v platném znění, je subjektem mimosoudního řešení 
spotřebitelských sporů Česká obchodní Inspekce na adrese Česká obchodní in-
spekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, adr@
coi.cz, https://adr.coi.cz.
Katalog Léto 2020 je nabídkovým a propagačním materiálem CK TIP travel s.r.o., 
Štefánikova 13/43, 150 00 Praha 5, IČ: 01740512, DIČ: CZ01740512, Zapsána v ob-
chodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 211213.
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www.europska.sk
INFOLINKA: +421-2-54417704

Cestovní pojištění k zájezdům - sezona 2020

Podrobnější informace o cestovním pojištění 
jsou obsaženy v pojistní brožurce Európskej cestovnej poisťovne. Komplexní 

cestovní pojištění 
KOMFORT

Komplexní 
cestovní pojištění 

PLUS
 

Pojištění storna

1. Náhrada storno poplatků při nenastoupení na cestu maximální částka na osobu Evropa - do 1 300 € Evropa - do 1 600 €

spoluúčast 10%
pro onemocnění, které 
si vyžadují hospitalizaci

spoluúčast 25%
bez pobytu v nemocnici, 

při PN/OČR delší než 5 dnů

bez spoluúčasti
pojištěny i onemocnění 

nevyžadující pobyt 
v nemocnici  

Pojištění pro případ přerušení cesty

1 500 € 1 300 €od ceviltondej.2

3 000 € od anidor

Pojištění zmeškání dopravního prostředku a opožděného návratu do vlasti

100 €35 €ceviltondej.3

200 €70 €anidor

100 €35 €ceviltondej.4

200 €70 €anidor

Pojištění zavazadel

1 000 €700 €ceviltondej.5

2 000 €1 400 €anidor

6. Náhrada cenných věcí (např. šperky, hodinky, kožešiny a technická zařízení) do 1/3 pojistné částky

200 €140 €ceviltondej.7

400 €280 €anidor

400 €340 €ceviltondej.8

800 €680 €anidor

350 €-ceviltondej.9

700 €-anidor

Pojištění pátrání a záchrany

10. Náklady na pátrání a záchranu 20 000 € 15 000 €

Pojištění léčebných nákladů

Maximální náklady na pojistné plnění v bodech 11. - 19. 300 000 € 350 000 €

Maximální pojistné plnění v bodech 11. - 19. při akutních stavech chronických nebo existujících onemocněních nepojištěno

11. Převoz do nejbližší nemocnice/přeložení

14. Převoz léků

do 100 % do 100 %

12. Ambulantní ošetření do 100 % do 100 %

13. Pobyt v nemocnici do 100 % do 100 %

do 100 % do 100 %

% 001 od% 001 od.51

% 001 od% 001 od   Cesta tam a zpětNávštěva nemocného při pobytu v nemocnici delším jak 5 dní.61

 90 €- )5.xam( con 1 

17. Návrat spolupojištěné osoby do vlasti do 100 % do 100 %

18. Doprava dětí do vlasti 2 000 €1 700 €

19. Repatriace v případě smrti do vlasti do 100 % do 100 %

Úrazové pojištění

34 000 €17 000 €.02

Pojištění odpovědnosti

21. Škody na majetku anebo zdraví 100 000 € 200 000 €

Asistenční služby

do 1/3 pojistné částky

25 000 €

Náhrada při poškození, krádeži, zničení nebo ztrátě zavazadla

Nutné nákupy při opožděném dodání zavazadla

Pomoc při znovuzískání cestovných dokladů

Okamžitá pomoc a záloha při krádeži, loupeži
anebo ztrátě platebních prostředků

22.    Pomoc při zadržení anebo hrozbě zadržení policií

Záloha pro advokáta/kauce
Pomoc při zabezpečení právní pomoci (tlumočníka)

Náhrada uhrazených, ale nečerpaných služeb a nákladů na zpáteční cestu

Náhrada dodatečných nákladů na přenocování, stravu a cestu

Opožděný příjezd na domácí stanici/letiště: 
náhrada dodatečných nákladů na nocleh a stravu nebo taxík

Zmeškání dopravního prostředku při odjezdu:

Převoz do vlasti podle rozhodnutí lékaře (včetně ambulantního letadla)

Odškodnění v případě trvalých následků úrazu od 50%

onáoná

1 700 € 3 400 €

2 700 €

Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa, infolinka: +421 / 2 / 544 177 04, www.europska.sk
Lamaèská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
IÈO: 35 709 332, DIÈ: 2021000487, IÈ DPH: SK2021000487
Spoloènosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS.

Osoby starší 70 let jsou pojistitelné pouze produktem Komplexní

Pro přepočet pojistné částky bude použit kurz ČNB ke dni, kdy nastala pojistná událost.

 cestovní pojištění PLUS.
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DEFINICE POJMŮ
1. Cestovní kancelář TIP travel s.r.o., se sídlem Štefánikova 13/43, 150 00 Praha 5, zapsa-

ná v obchodním rejstříku vedeném Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 211213, IČ: 
017 40 512 (dále jen „CK“)

2. Zákazníkem je osoba, která má v úmyslu uzavřít nebo uzavře s cestovní kanceláří 
smlouvu o zájezdu nebo spojených cestovních službách, nebo osoba, v jejíž prospěch 
byla některá z těchto smluv uzavřena, anebo osoba, které byla smlouva postoupena. 
Všechny osoby na straně cestujícího jsou povinné plnit své povinnosti vyplývající ze 
smlouvy o zájezdu společně a nerozdílně (dále jen „zákazník“).

3. Zákon: Zákon č. 111/2018 Sb. (zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb. o někte-
rých podmínkách podnikání a výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu) a 
občanský zákoník č. 89/2012, v platném znění. 

4. Trvanlivý nosič: Prostředek, který umožňuje zákazníkovi nebo CK uchovat jemu 
adresované informace způsobem umožňujícím jejich použití v budoucnosti na dobu, 
která odpovídá účelu těchto informací, a která umožňuje nezměněné reprodukování 
uložených informací, zejména papír, e-mail, SMS, USB klíč, CD, DVD, paměťová karta 
nebo pevný disk počítače.

5. Prodejní místo: Provozovna nebo jiný prostor, kde obchodník obvykle vykonává svou 
podnikatelskou činnost, včetně internetové stránky CK nebo jiných prostředků dálkové 
komunikace CK, které umožňují uzavření smlouvy bez současné fyzické přítomnosti 
smluvních stran.

6. Zájezdem je soubor služeb cestovního ruchu podle zákona upravujícího některé 
podmínky podnikání a výkon některých činností v oblasti cestovního ruchu. 

7. Cestovní služby - služby cestovní kanceláře, které nejsou ve smyslu Zákona č. 
111/2018 Sb. podle §1b Zájezdem nebo podle § 1c Spojenou službou cestovního 
ruchu.

I. SMLOUVA O ZÁJEZDU
1. Smlouva o zájezdu vzniká mezi CK a zákazníkem na základě uzavření řádně vyplněné 

smlouvy o zájezdu potvrzené zákazníkem a CK nebo jinou CK zplnomocněnou ces-
tovní kanceláří nebo cestovní agenturou, které zprostředkovávají služby CK. Za řádně 
vyplněnou a potvrzenou smlouvu o zájezdu zákazníkem ve smyslu předchozí věty se 
považuje i řádně vyplněná a potvrzená smlouva o zájezdu jeho zákonným zástupcem 
nebo zplnomocněným zástupcem. Součástí smlouvy o zájezdu jsou všechny písemné 
doklady a informace, které cestující od CK obdrží nebo na základě kterých cestující 
uzavře smlouvu, a to zejména formulář standardních informací pro smlouvy o zá-
jezdu, nabídkový katalog s ceníkem anebo informace na internetových stránkách CK, 
nabídka tzv. last minute zájezdů, obecné informace a písemné pokyny – podrobnější 
informace o zájezdu, pobytu nebo objednaných službách.

     CK si vyhrazuje právo uvést ve speciálních písemných nabídkách odlišné podmínky a 
specifikace, které mají přednost před těmito všeobecnými smluvními podmínkami. 
Písemné doklady a informace, které poskytne zákazníkovi jiná CK zmocněná osoba 
nebo cestovní agentura, která zprostředkovává služby CK, nejsou součástí smlouvy, 
pokud jsou v rozporu s popisem nebo s informacemi o zájezdu v katalogu nebo v 
jiných písemných dokladech vydaných CK nebo zveřejněnými CK na svém webovém 
sídle..

2. Jiná CK zplnomocněná cestovní kancelář nebo cestovní agentura, která zprostředková-
vá služby CK, není zplnomocněná dohodnout se zákazníkem ustanovení ve smlouvě o 
zájezdu nebo poskytovat zákazníkovi informace, které jsou v rozporu s popisem nebo 
s informacemi o zájezdu v katalogu nebo v jiných písemných materiálech.

3. Osoba, která jedná za zákazníka, nebo zákazník, podpisem smlouvy potvrzuje, že je na 
základě zákona nebo zplnomocnění oprávněná jménem zákazníka uzavřít smlouvu 
a že v případě uzavření smlouvy ve prospěch jiné osoby tato vyjádřila souhlas s 
účastí na zájezdu. Taková osoba prohlašuje, že disponuje souhlasem na zpracovávání 
osobních údajů této osoby a že ji informoval o podmínkách zpracovávání. Jednající 
osoba se současně zavazuje odevzdat všem cestujícím kompletní informace určené CK 
pro cestující. Veškerá korespondence potřebná pro naplnění smlouvy o zájezdu bude 
vedena s osobou, která jedná za cestujícího, nebo je cestující. 

II. CENA, ZMĚNA CENY, PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cenou za zájezd a všechny služby, které si zákazník objednal nebo které jsou zahrnuty 

do zájezdu (dále jen „cena zájezdu“) se rozumí cena celkem, uvedená ve smlouvě o 

zájezdu. Ze slev, poskytovaných CK, má zákazník nárok jen na ty, které jsou v platnosti 
ke dni vzniku smluvního vztahu, kdy si je musí i uplatnit, jinak jeho nárok na jejich 
poskytnutí zaniká. V případě možnosti využití více druhů slev není možná jejich 
kumulace, zákazník si může vybrat tu, která je pro něj výhodnější, pokud není určeno 
nebo výslovně dohodnuto s CK jinak. Na akční ceny publikované formou akční nabíd-
ky se nevztahují žádné další slevy, pokud není výslovně uvedeno jinak. Smluvní strany 
berou na vědomí, že do ceny zájezdu mohou být ještě dodatečně zahrnuty náklady a 
poplatky, které nelze určit před uzavřením smlouvy o zájezdu a na které byl zákazník 
předem upozorněn v souladu se zákonem.

2. Ceny zájezdů jsou konečné, zahrnují dopravu, ubytování v typu pokoje dle popisu v 
katalogu a stravování podle smlouvy o zájezdu, případně program během zájezdu a 
služby delegáta, není-li v popisu zájezdu či ve smlouvě o zájezdu uvedeno jinak. Sle-
vy  se nevztahují na jakékoli příplatky, poplatky a pojištění. Slevy se taktéž nevztahují 
na na speciální akční TOP FIRST MINUTE ceny letenky za 7 990 Kč, 8 990 Kč, resp. 
9 990 Kč. Sleva +5% platí na pobytové zájezdy do vybraných hotelů označených 
ikonou „sleva až 25%“. Všechny slevy a prodejní akce platí na letní pobytové zájezdy 
do vyprodání akčních účastníckych míst na zájezdech, které jsou omezeny počtem. 
Věrní klienti jsou ti, kteří cestovali s CK alespoň jednou a ví účast prokázat. 

3. Při poskytování slev pro děti je rozhodující věk dítěte k poslednímu dni zájezdu, resp. 
ukončení čerpání služeb.

4. Právo na poskytnutí všech objednaných služeb vzniká zákazníkovi až zaplacením 
celkové ceny zájezdu a splněním ostatních podmínek poskytnutí služeb.

5. CK má právo požadovat při uzavírání smlouvy zaplacení zálohy v minimální výši 50% 
ceny zájezdu nebo všech objednaných služeb (kromě cestovního pojištění, které musí 
cestující zaplatit v plné výši již při podpisu smlouvy o zájezdu). Zbylou část ceny za 
objednaný zájezd nebo za všechny objednané služby je cestující povinen zaplatit nej-
později ve lhůtě do 46 dnů před zahájením zájezdu, resp. zahájením čerpání služeb.

6. V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 46 dní před zahájením zájezdu, 
resp. zahájením čerpání služeb, je zákazník povinen zaplatit 100% ceny zájezdu nebo 
objednaných služeb při vzniku smluvního vztahu. Tato povinnost platí i při speciálních 
akcích s podmínkou 100% platby ceny zájezdu při vzniku smluvního vztahu.

7. Při koupi zájezdu prostřednictvím internetu zákazník musí uhradit zálohovou fakturu 
do 24 hodin od jejího vystavení a zaslat jím podepsanou smlouvu o zájezdu do 24 
hodin od jejího obdržení. Pokud tak neučiní, má CK právo odstoupit od smlouvy. Při 
koupi zájezdu do 10 dnů před zahájením zájezdu resp. u posledních volných míst 
je CK oprávněna požádat zákazníka o přímý vklad na účet resp. splatnost faktury je 
ihned. 

8. Za den a čas zaplacení se považuje den a čas, kdy byly peněžní prostředky připsány na 
účet CK, resp. převzaty CK v hotovosti.

9. Smluvní strany se dohodly, že CK je oprávněna jednostranným úkonem zvýšit cenu 
zájezdu jako přímý důsledek změn týkajících se:

a) ceny přepravy zákazníků, vyplývající ze změn cen pohonných látek nebo jiných zdrojů 
energie, když v takovém případě bude cena zvýšena o hodnotu zvýšení ceny přepravy 
při srovnání ceny přepravy při uzavření smlouvy o zájezdu s cenou přepravy ke dni 
zahájení zájezdu,

b) výše daní nebo poplatků za služby cestovního ruchu tvořící zájezd účtovaných třetí 
osobou, která není přímým poskytovatelem služeb cestovního ruchu tvořících zájezd, 
včetně místní daně za ubytování, letištních poplatků a přístavních poplatků nebo 
poplatků za nástup nebo výstup na letištích a v přístavech, když v takovém případě 
bude cena zvýšena o hodnotu zvýšení těchto daní a poplatků při porovnání výše 
těchto daní a poplatků při uzavření smlouvy o zájezdu s výškou těchto daní a poplatků 
ke dni zahájení zájezdu, nebo

c) směnných kurzů měn týkajících se zájezdu, když v takovém případě bude cena zvý-
šena o hodnotu posílení kurzu takové měny (v průměru o více než 10%) vůči české 
koruně při srovnání hodnoty tohoto kurzu při uzavření smlouvy o zájezdu s hodnotou 
tohoto kurzu ke dni zahájení zájezdu.

10. Smluvní strany se dohodly, že zákazník má právo na snížení ceny zájezdu odpoví-
dající snížení nákladů uvedených v odstavci 9 tohoto článku, ke kterému došlo od 
uzavření smlouvy o zájezdu do zahájení zájezdu.

11. Jednoznačně a srozumitelně formulované oznámení o zvýšení ceny zájezdu na 
trvanlivém nosiči spolu s odůvodněním a výpočtem zvýšení ceny zájezdu musí být 
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zákazníkovi prokazatelně odeslány nejpozději 20 ní před zahájením zájezdu, jinak 
CK nevznikne právo na zaplacení rozdílu v ceně zájezdu. Zákazník je povinen doplatit 
vzniklý rozdíl neprodleně, nejpozději ve lhůtě stanovené v písemném oznámení 
o zvýšení ceny, v opačném případě je CK oprávněna postupovat podle odstavce 4 
tohoto článku.

12. Pokud zvýšení ceny podle tohoto článku překročí 8% celkové ceny zájezdu, smluvní 
strany budou postupovat podle čl. V, odst. 1, písm. b)

13. CK není povinna vrátit zaplacenou cenu zájezdu, pokud se zákazník nezúčastnil 
zájezdu z důvodů za které neodpovídá CK

III. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
1. K základním právům zákazníka patří:

a) Právo na řádné poskytnutí zcela zaplaceného zájezdu a služeb.

b) Právo na řádné poskytnutí informací týkajících se zájezdu a objednaných služeb které jsou 
CK známé, jako i seznámení se změnami, o nichž se CK později dozvěděla, když byla za-
placena cena zájezdu. Informační povinnost ve smyslu zákona tímto není nijak dotčena.

c) Právo odstoupit od smlouvy kdykoliv i bez udání důvodu před začátkem čerpání 
služeb, a to za podmínek podle čl. VI. těchto podmínek.

d) Před zahájením zájezdu může zákazník na trvanlivém nosiči oznámit CK, že se zájezdu 
místo něho zúčastní jiná osoba, která splňuje všechny dohodnuté podmínky účasti 
na zájezdu; souhlas třetí osoby s postoupením cestovní smlouvy  o zájezdu musí být 
součástí tohoto oznámení. Změna zákazníka je vůči CK účinná, pokud bylo oznámení 
o postoupení smlouvy o zájezdu podle první věty doručeno CK v přiměřené lhůtě, 
nejpozději však sedm dní před zahájením zájezdu; dnem doručení oznámení se osoba 
uvedená v oznámení stává zákazníkem dle definice Všeobecních smluvních podmínek 
CK. Původní zákazník a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení 
zbytku ceny zájezdu a všech poplatků, příplatků a dalších nákladů, které vzniknou 
v souvislosti se změnou zákazníka a o kterých je CK informuje. Poplatky, příplatky 
a další náklady podle předchozí věty nesmí být nepřiměřené a nesmí přesáhnout 
skutečné náklady, které vznikly CK v důsledku postoupení smlouvy o zájezdu. CK je 
povinna novému zákazníkovi prokázat vznik dodatečných poplatků, příplatků nebo 
jiných nákladů v důsledku postoupení smlouvy o zájezdu. Souhlas nového zákazníka 
podle tohoto odstavce musí obsahovat souhlas s uzavřenou smlouvou a prohlášení, že 
splňuje všechny dohodnuté podmínky účasti na zájezdu nebo které jsou podmínkou 
pro čerpání objednaných služeb. Při sjednání společné a nerozdílné odpovědnosti 
původního a nového zákazníka za zaplacení ceny zájezdu je CK oprávněna postupovat 
podle odst. 4 článku II. v případě, že cena zájezdu nebude uhrazena. Nový cestující 
nemá nárok na zohlednění akcí, slev, cestovního pojištění a jiných benefitů, které byly 
spojeny výhradně s osobou původního cestujícího nebo s podmínkami speciálních 
akcí.

e) Právo na reklamaci nedostatků a chybných plnění podle čl. VII. těchto podmínek.

f) Právo na kontakt na zástupce CK, na kterého se zákazník může obrátit v nesnázích v 
průběhu celého zájezdu se žádostí o pomoc a který je zároveň oprávněn přijímat a 
vyřizovat reklamace. V případě poskytnutí osobních údajů jiné fyzické osoby cestující 
prohlašuje, že disponuje jejím souhlasem, který kdykoliv na žádost CK umí doložit a 
zároveň ji informoval o podmínkách zpracování osobních údajů CK.

2. K základním povinnostem zákazníka patří zejména:

a) Poskytnout CK součinnost, potřebnou na řádné zabezpečení zájezdu a objednaných 
služeb, a to zejména poskytnutí úplných a pravdivých údajů pro účely smlouvy a 
ostatních potřebných dokladů jako i předložení všech příslušných podkladů a doku-
mentů, kterými je poskytnutí služeb podmíněné. V případě řádného nesplnění si této 
povinnosti je zákazník povinen uhradit CK veškeré náklady a škodu, která poskytnutím 
nesprávných a neúplných údajů CK vznikla.

b) Nahlásit předem čerpání služeb jinými osobami než státními příslušníky ČR, v 
opačném případě CK neodpovídá za řádné zabezpečení zájezdu nebo za poskytnutí 
služeb těmto osobám. Jiní jako čeští státní příslušníci odpovídají sami za splnění všech 
potřebných

     náležitostí (např. pasových, celních, devizových a jiných předpisů země místa 
zájezdu), kterými je poskytnutí zájezdu a čerpání služeb v ČR a v zahraničí pro ně 
podmíněné.

c) Zaplatit celkovou cenu za všechny objednané a se zájezdem související služby ve 
smyslu čl. II. těchto podmínek a v případě potřeby prokázat tuto skutečnost;

d) V případě oznámení dodatečných změn ohledně zájezdu nebo objednaných služeb 
oznámit neprodleně, nejpozději ve stanovené lhůtě písemně své rozhodnutí CK, 
bezodkladně oznámit CK změnu údajů, zejména telefonického kontaktu, e-mailu a 
poštovní adresy.

e) Převzít od CK všechny doklady, potřebné k čerpání objednaných a zaplacených služeb 
a zkontrolovat správnost údajů v nich uvedených.

f) V případě zjištění nesprávnosti údajů podle čl. III. bod 2 písm. e) neprodleně o tom 
informovat CK.

g) Při čerpání služeb se přesně řídit pokyny a informacemi oznámenými CK nebo její zá-
stupci v ČR nebo v zahraničí, jakož i pokyny přímých poskytovatelů služeb, dodržovat 
časy a místa odjezdů a na vlastní zodpovědnost zajistit všechny potřebné cestovní 
doklady a splnit jiné podmínky potřebné pro čerpání služeb (pas, víza, doklady o 
pojištění, očkování apod.), mít u sebe platný cestovní doklad s platností min. 6 měsíců 
od data skončení zájezdu.

h) Řídit se pokyny průvodce nebo zástupce CK, jakož i pokyny přímých poskytovatelů 
služeb, a dodržovat stanovený program zájezdu a příslušné právní předpisy navštívené 
země jako i místa pobytu a objektu. V případě jejich porušení nebo při závažném na-
rušování programu zájezdu nebo čerpání služeb je CK oprávněna odepřít cestujícímu 
jejich poskytnutí, čímž cestující ztrácí právo na tyto jako i na další nevyužité služby, a 
to bez nároku na vrácení zaplacené ceny zájezdu.

i) Nést výlučnou odpovědnost a uhradit případnou škodu, kterou svým jednáním během 
zájezdu nebo čerpání služeb v dopravním prostředku, v ubytovacím zařízení nebo jiné 
osobě způsobil.

j) Zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka po celou dobu 
zájezdu, podobně zajistit doprovod a potřebný dohled u osob, jejichž zdravotní nebo 
osobní stav to vyžaduje.

k) Respektovat bezpečnostní předpisy a pokyny související s bezpečností přepravy jakož 
i podrobit se pokynům personálu na palubě letadla, respektovat zákaz kouření na 
palubě letadla, nechovat se agresivně vůči spolucestujícím apod. Při neplnění povin-
ností uvedených v předchozí větě je vyloučená jakákoliv odpovědnost CK za neúčast 
cestujícího na zájezdu či za nemožnost řádného využití objednaných služeb.

 IV. POVINNOSTI CK
1. K základním povinnostem CK patří zejména:

a) poskytnout zákazníkovi jméno, místo pobytu nebo kontaktní adresu a telefonní číslo 
na zástupce (čl. III. bod 1 písm. f).

b) povinnost po celou dobu prodeje zájezdů mít uzavřenou smlouvu zabezpečující 
ochranu pro případ úpadku.

c) v dostatečném časovém předstihu před zahájením zájezdu poskytnout cestujícímu 
potvrzení, poukázky, jízdenky, vstupenky, informace o plánovaných časech odjezdu 
nebo o termínu na odbavení, jakož i plánovaných časech zastávek, dopravního spojení 
a příjezdu na cílové místo nebo místa („Pokyny na zájezd“ ) a to jejich zasláním na 
e-mail nebo poštovou adresu cestujícího, uvedenou ve smlouvě o zájezdu, nebo 
jiným způsobem dohodnutým s CK. Pokyny na zájezd se doručují pouze jednomu 
cestujícímu ze smlouvy o zájezdu, který je povinen informovat všechny ostatní 
cestující z uzavřené cestovní smlouvy, pokud není písemně dohodnuto jinak.

2. CK neodpovídá za úroveň těch služeb, které si cestující sám objedná u třetích osob. 
Výše náhrady škody jako i všechny ostatní nároky související s leteckou dopravou, 
která je součástí poskytovaných služeb (ztráta, poškození, pozdní dodání zavazadel, 
zpoždění letadla, změna termínu letu apod.) se řídí příslušnými předpisy platnými pro 
leteckou dopravu.

V. ZMĚNA DOHODNUTÝCH SLUŽEB
1. Před zahájením čerpání služeb (zájezdu):

a) Smluvní strany se dohodly, že CK je oprávněna před zahájením zájezdu změnit pod-
mínky smlouvy o zájezdu, pokud se jedná o změnu, která je zanedbatelná a CK bude 
informovat zákazníka o změně jednoznačným, srozumitelným a určitým způsobem 
na trvanlivém nosiči. Za zanedbatelnou změnu podmínek smlouvy o zájezdu se v ne-
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zbytných a odůvodněných případech považuje změna místa a ubytovacího objektu za 
podmínky, pokud je zajištěno náhradní ubytování minimálně stejné a vyšší kategorie 
a v podobné oblasti, změna pořadí navštívených míst, změna dopravy z dopravních, 
bezpečnostních nebo jiných operativních důvodů, změna místa odjezdu a příjezdu za 
podmínky, že je zajištěna bezplatná doprava z a na původní místo.

b) Pokud je CK nucena podstatně změnit některý ze základních znaků služeb cestov-
ního ruchu uvedených v § 9a odst. 2 písm. a) zákona, nebo nemůže splnit zvláštní 
požadavky zákazníka, které přijal, nebo navrhuje zvýšit cenu zájezdu o více než osm 
procent, navrhne zákazníkovi změnu smlouvy o zájezdu. V takovém případě CK bez-
odkladně informuje zákazníka jednoznačným, srozumitelným a určitým způsobem na 
trvanlivém nosiči o

i) navrhovaných změnách a o jejich vlivu na cenu zájezdu,

ii) právu zákazníka navrhované změny v určené přiměřené lhůtě, minimálně však 5 dní, 
přijmout nebo odstoupit od smlouvy o zájezdu bez zaplacení odstupného,

iii) skutečnosti, že pokud zákazník ve lhůtě podle písmene ii) neodstoupí od smlouvy, 
platí, že se změnou souhlasí 

iiii) ceně náhradního zájezdu, pokud je takový náhradní zájezd cestujícímu nabídnut.

     Pokud zákazník odstoupí od smlouvy o zájezdu a nepřijme nabídku náhradního 
zájezdu, CK je povinna vrátit zákazníkovi všechny platby uskutečněné zákazníkem 
nebo jeho jménem neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o 
odstoupení od smlouvy o zájezdu.

2. Během čerpání služeb:

a) CK je oprávněna provést operativní změny programu zájezdu a poskytovaných 
služeb, pokud z objektivních důvodů, zásahů vyšší moci, rozhodnutí státních a jiných 
příslušných orgánů nebo mimořádných okolností, které CK nemá možnost ovlivnit a 
předvídat, nelze původní program zájezdu a služby zajistit, přičemž v takovém případě 
je CK povinna: 

 • zajistit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě co nejvíce srovnatelném a 
odpovídajícím charakteru původních služeb, přičemž v případě zabezpečení služeb 
na minimálně stejné úrovni (např. náhradní ubytování v hotelu stejné, resp. vyšší 
kategorie) jsou všechny další nároky zákazníka vyloučené, nebo

 • vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu za neposkytnuté, resp. náhradním plněním ne-
kompenzované služby, nebo • poskytnout zákazníkovi slevu ze zaplacené ceny služeb, 
které nebyly poskytnuty v plném rozsahu nebo za které nebylo poskytnuto náhradní 
plnění, nebo • poskytnout zákazníkovi neprodleně pomoc, nebo • zajistit jiná práva 
podle zákona.

b) CK nenese odpovědnost za následky změněných nebo neposkytnutých služeb nebo 
programu, zapříčiněných událostí, které nebylo možné zabránit ani při vynaložení 
veškerého úsilí, nebo v důsledku neobvyklých a nepředvídatelných okolností (např. 
z důvodu zpoždění dopravního prostředku, způsobeného technickými poruchami, 
počasím, dopravní situací, rozhodnutím dopravce, stávkou, vojensko-politickými 
událostmi, přírodními katastrofami a podobnými okolnostmi neovlivnitelnými ze 
strany CK).

c) Zákazník bere na vědomí, že u služeb, jejichž součástí je ubytování, je první a poslední 
den určen především k přepravě a transferu, a proto reklamace z důvodu zkrácení 
délky pobytu z uvedeného důvodu se považují za neopodstatněné. Cena zájezdu 
je kalkulována za každé jedno, i částečné přenocování, včetně s ním spojených 
stravovacích služeb.

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZÁKAZNÍKEM A ODSTUPNÉ
1. Zákazník má právo kdykoliv před zahájením zájezdu od smlouvy odstoupit a pro tento 

případ si smluvní strany dohodly odstupné, jehož výška zohledňuje dobu odstoupení 
od smlouvy o zájezdu před zahájením zájezdu, předpokládané snížení nákladů v 
důsledku neposkytnutí služeb cestovního ruchu tvořících zájezd zákazníka a předpo-
kládaný příjem z náhradního prodeje služeb cestovního ruchu.

Výše odstupného (uváděné částky platí pro 1 osobu bez rozdílu věku):

a) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 30% z ceny zájezdu a pojistné, pokud zákaz-
ník odstoupí od smlouvy ve lhůtě 46 dní a více před termínem zahájení zájezdu,

b) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 40% z ceny zájezdu a pojistné, pokud zákaz-
ník odstoupí od smlouvy ve lhůtě 45 - 31 dní před termínem zahájení zájezdu,

c) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50% z ceny zájezdu a pojistné, pokud zákaz-
ník odstoupí od smlouvy ve lhůtě 30 - 21 dní před termínem zahájení zájezdu,

d) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80% z ceny zájezdu a pojistné, pokud zákaz-
ník odstoupí od smlouvy ve lhůtě 20 - 15 dní před termínem zahájení zájezdu,

e) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 90% z ceny zájezdu a pojistné, pokud zákaz-
ník odstoupí od smlouvy ve lhůtě 14 - 6 dní před termínem zahájení zájezdu,

f) ve výši 100% z ceny zájezdu a pojistné, pokud zákazník odstoupí od smlouvy ve lhůtě 
5 dní a méně před termínem zahájení zájezdu, při poznávacích a poutních zájezdech 
21 dní a méně před termínem zahájení zájezdu.

 Při určení počtu dnů je rozhodující den, kterým nastávají účinky odstoupení od smlo-
uvy o zájezdu. Tento den se také započítává do stanoveného počtu dní. Nezapočítává 
se den odjezdu, odletu nebo nástupu na zájezd při individuální dopravě.

2. V případě odstoupení od smlouvy o zájezdu pouze některých osob z více uvedených 
ve smlouvě z jednotky ubytovacího zařízení na straně cestujícího, odstupné se rovná 
skutečným nákladům, minimálně však 90% z ceny objednaných služeb a pojistného 
bez ohledu na datum odstoupení, pokud nezůstanou obsazené a zaplacené všechny 
základní lůžka příslušné jednotky ubytovacího zařízení. Obsazené zůstávají pevná 
lůžka, prioritně se ruší přistýlky.

3. V případě, že zákazník nenastoupí na zájezd nebo nezačne čerpat zabezpečené služby 
z jakéhokoliv důvodu, nebo na základě vlastního rozhodnutí je nevyčerpá vůbec nebo 
z části, nemá nárok na vrácení ceny zájezdu za nečerpané služby.

4. V případě žádosti zákazníka o změnu termínu nebo ubytování podle původní smlouvy 
na nové podmínky, pokud takovou změnu je CK schopná zajistit, postupuje se jako při 
odstoupení od smlouvy, přičemž platí podmínky odstupného podle tohoto článku, 
pokud není dohodnuto jinak.

5. CK může před zahájením zájezdu odstoupit od smlouvy o zájezdu bez povinnosti 
nahradit škodu zákazníka způsobenou tímto odstoupením, výlučně pokud

a) počet účastníků zájezdu je nižší než minimální počet účastníků požadovaný podle 
smlouvy o zájezdu a CK odstoupí od smlouvy o zájezdu v lhůtě určené ve smlouvě o 
zájezdu, nejpozději však

• 20 dní před zahájením zájezdu, pokud jde o cestu, která trvá déle než 6 dní,

• 7 dní před zahájením zájezdu, pokud jde o cestu, která trvá od 2 dnů do 6 dní,

• 48 hodin před zahájením zájezdu, pokud jde o cesty, které trvají méně než 2 dny, nebo

b) neodvratitelné a mimořádné okolnosti brání CK plnit smlouvu o zájezdu a CK oznámí 
cestujícímu odstoupení od smlouvy o zájezdu neprodleně před zahájením zájezdu.

6. U smlouvy uzavřené mimo prodejního místa je zákazník oprávněn odstoupit od 
smlouvy o zájezdu i bez uvedení důvodu a bez povinnosti zaplatit odstupné ve lhůtě 
14 dnů ode dne uzavření smlouvy o zájezdu. Oprávnění zákazníka podle  první 
věty se nevztahuje na zájezdy, jejichž cena je snížena z důvodu jejich poskytnutí v 
krátkém čase po uzavření smlouvy o zájezdu a vyloučení práva zákazníka odstoupit 
od smlouvy o zájezdu podle první věty. U zájezdů, jejichž cena je snížena z důvodu 
jejich poskytnutí v krátkém čase po uzavření smlouvy o zájezdu (tzv. last minute) je 
vyloučeno právo zákazníka odstoupit od smlouvy o zájezdu podle tohoto odstavce.

VII. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ, ODPOVĚDNOST ZA POSKYTO-
VÁNÍ ZÁJEZDU
1. CK odpovídá za porušení smlouvy o zájezdu, a to i tehdy, pokud mají povinnosti jiní 

poskytovatelé služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu (dále jen 
„porušení smlouvy o zájezdu“).

2. Pokud některá ze služeb cestovního ruchu není poskytnuta v souladu se smlouvou o 
zájezdu, tímto zákonem nebo zvláštním předpisem nebo pokud nemá vlastnosti, kte-
ré zákazník s ohledem na nabídku a zvyklosti důvodně očekával, zákazník je povinen 
tuto skutečnost neprodleně oznámit CK nebo jejích pověřenému zástupci.

3. CK je povinná v přiměřené lhůtě určené zákazníkem provést nápravu uvedením 
služby cestovního ruchu do souladu se smlouvou o zájezdu, tímto zákonem nebo 
zvláštním předpisem nebo s důvodným očekáváním zákazníka, pokud je to vzhledem 
k okolnostem možné nebo pokud to nezpůsobí CK nepřiměřené náklady vzhledem k 
rozsahu porušení smlouvy o zájezdu a hodnotu dotčených služeb cestovního ruchu.

4. Určení lhůty podle odst. 3 tohoto článku není nutné, pokud CK oznámí zákazníkovi, že 
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nápravu neprovede, nebo náprava nesnese odklad vzhledem na individuální zájem 
cestujícího.

5. Pokud CK neprovede nápravu podle odstavce 3 tohoto článku, nabídne zákazníkovi 
náhradní služby cestovního ruchu i když návrat zákazníka na místo odjezdu není 
zajištěn podle smlouvy o zájezdu, přičemž tyto náhradní služby cestovního ruchu 
musí být

a) stejné kvality nebo vyšší kvality, než je uvedena ve smlouvě o zájezdu, bez dodateč-
ných nákladů pro zákazníka nebo

b) nižší kvality, než je uvedena ve smlouvě o zájezdu, s nabídkou přiměřené slevy z ceny 
těchto služeb cestovního ruchu.

6. Zákazník může odmítnout náhradní služby cestovního ruchu nabídnuto CK podle 
odstavce 5 tohoto článku, pokud náhradní služby cestovního ruchu nejsou srovnatelné 
se službami cestovního ruchu uvedenými ve smlouvě o zájezdu nebo nabídnutá 
sleva z ceny zájezdu za služby cestovního ruchu nižší kvality není přiměřená. Pokud 
poskytnutí  náhradních služeb cestovního ruchu zákazník v souladu s první větou 
odmítne nebo tyto náhradní služby cestovního ruchu nemůže z objektivních důvodů 
přijmout, zákazník pokračuje v užívání služeb cestovního ruchu, které jsou předmětem 
oznámení podle odstavce 2 tohoto článku, a CK poskytne zákazníkovi přiměřenou 
slevu z ceny zájezdu za služby cestovního ruchu, které byly předmětem oznámení 
podle odstavce 2 tohoto článku.

7. Pokud CK neprovede nápravu podle odstavce 3 tohoto článku ani nezajistí zákazníkovi 
náhradní služby cestovního ruchu podle odstavce 5, zákazník má právo

a) provést nápravu sám a požadovat od CK náhradu účelně vynaložených nákladů s tím 
spojených,

b) odstoupit od smlouvy o zájezdu bez zaplacení odstupného a požadovat přiměřenou 
slevu z ceny zájezdu za služby cestovního ruchu, které nebyly poskytnuty řádně a včas, 
pokud jde o podstatné porušení smlouvy o zájezdu.

8. CK je povinná vyhotovit ve spolupráci se zákazníkem písemný záznam a předat 
zákazníkovi kopii tohoto písemného záznamu, pokud

a) neprovede nápravu podle odstavce 3 a odstavce 5 písm. a) tohoto článku,

b) zajistí zákazníkovi náhradní služby cestovního ruchu podle odstavce 5 písm. b) tohoto 
článku,

c) zákazník podle odstavce 6 první větou náhradní služby cestovního ruchu odmítne 
nebo je nemůže z objektivních příčin přijmout,

d) zákazník podle odstavce 7 písm. a) tohoto článku provede nápravu sám.

9. Zákazník má právo uplatnit reklamaci zájezdu do dvou let od skončení zájezdu, nebo 
pokud se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy se měl zájezd skončit podle smlouvy o 
zájezdu. Pokud je to možné, zákazník při uplatnění reklamace přiloží písemný záznam 
podle odstavce 8 tohoto článku.

10. Zákazník má právo na přiměřenou slevu podle odstavce 5 písm. b), odstavce 6 
nebo odstavce 7 tohoto článku. Pokud CK neprokáže, že porušení smlouvy o zájezdu 
způsobil zákazník, je povinna zákazníkovi do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace 
vrátit část ceny podle  první věty s přihlédnutím k závažnosti a dobu trvání porušení 
smlouvy o zájezdu; tím není dotčeno právo zákazníka požadovat náhradu škody.

11. Pokud je součástí zájezdu i přeprava zákazníka, CK v případech podle odstavce 6 
a odstavce 7 písm. b) tohoto článku zajistí repatriaci srovnatelnou přepravou, a to 
neprodleně a bez dodatečných nákladů pro zákazníka.

12. Pokud v důsledku neodvratitelných a mimořádných okolností není možné zajistit 
návrat zákazníka podle smlouvy o zájezdu, CK hradí náklady na potřebné ubytování, 
pokud je to možné stejné kategorie a třídy, v trvání nejvýše tří nocí na jednoho 
zákazníka. Pokud jsou ve zvláštních předpisech o právech zákazníka platných pro 
příslušné dopravní prostředky na návrat zákazníka stanovené delší lhůty, použijí se 
tyto delší lhůty.

13. Omezení nákladů na ubytování podle odstavce 12 tohoto článku se nevztahuje na 
osoby se sníženou pohyblivostí a osoby, které je doprovázejí, těhotné ženy, nezletilé bez 
doprovodu nebo osoby, které potřebují zvláštní lékařskou péči, pokud byla CK o jejich 
individuálních potřebách informována nejméně 48 hodin před zahájením zájezdu.

14. CK se nemůže odvolávat na neodvratitelné a mimořádné okolnosti pro účely omezení 
odpovědnosti uhradit náklady na ubytování podle odstavce 12 tohoto článku, pokud 

se na tyto okolnosti nemůže odvolávat příslušný poskytovatel přepravy.

15. Zákazník je oprávněn oznámení, žádost, reklamaci nebo stížnost (dále jen „podnět“), 
které se týkají poskytování zájezdu, doručovat přímo cestovní agentuře, jejímž 
prostřednictvím si zájezd zakoupil. Cestovní agentura je povinná postoupit doručený 
podnět CK neprodleně. Den doručení podnětu cestovní agentuře se považuje za den 
doručení CK.

16. CK je povinná poskytnout přiměřenou pomoc zákazníkovi v potížích neprodleně, a to 
i za okolností uvedených v § 22 odst. 12 zákona, zejména poskytnutím

a) vhodných informací o službách zdravotní péče, místních orgánech a zastupitelském 
úřadu České republiky,

b) pomoci zákazníkovi s komunikací na dálku a s nalezením náhradního řešení problému.

Pokud se zákazník ocitne v nesnázích v důsledku svého úmyslného jednání nebo své 
nedbalosti, CK je oprávněna požadovat od zákazníka za poskytnutou pomoc úhradu. 
Výše úhrady nesmí přesáhnout výši skutečných nákladů, které vznikly CK poskytnutím 
pomoci zákazníkovi.

17. Při řešení nároků podle tohoto článku, ale i čl. VIII, je zákazník povinen poskytovat CK 
maximální součinnost, aby bylo možné nedostatky co nejúčinněji odstranit a zabráni-
lo se vzniku jakýmkoliv nárokům nebo škodám nebo aby se jejich rozsah snížil.

18. Informace o reklamačních postupech:

a) Zákazník je oprávněn uplatnit reklamaci v sídle a v kterékoliv pobočce (provozovně) 
CK. Reklamaci lze uplatnit i u provizního prodejce CK u něhož došlo k zakoupení 
reklamovaného zájezdu, nebo jiné reklamované služby.

b) Reklamace se uplatňuje osobně s vydáním potvrzení o uplatnění reklamace, prostřed-
ky dálkové komunikace nebo poštou. Zákazník má nárok být poučen o jeho právech 
ve smyslu obecně závazné právní úpravy, včetně o podmínkách a způsobu reklamace.

c) Osobami pověřenými přijímat reklamace jsou pracovníci CK a provizního prodejce CK u 
něhož došlo k zakoupení reklamovaného zájezdu, nebo jiné reklamované služby.

d) CK zajišťuje v místě zájezdu nepřetržitou přítomnost pověřené osoby oprávněné 
přijímat a vyřizovat reklamace po celou dobu zájezdu.

e) O vyřízení reklamace bude klientovi vydán písemný doklad.

f) Vyřizování reklamací probíhá v souladu s příslušnou právní úpravou a uzavřenou 
smlouvou o zájezdu.

g) CK vede evidenci o reklamacích, která obsahuje údaje o datu uplatnění reklamace, 
datu a způsobu vyřízení reklamace a pořadové číslo dokladu o uplatnění reklamace

19. Reklamace poškozeného nebo ztraceného zavazadla při letecké přepravě se řídí usta-
noveními NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 889/2002: Pokud 
je zavazadlo poškozeno, zpožděno, ztraceno nebo zničeno, musí událost cestující co 
nejdříve písemně oznámit leteckému dopravci. V případě poškození zapsaného zava-
zadla musí cestující písemně nahlásit poškození do sedmi dnů a v případě prodlení 
do 21 dnů, v obou případech od data, ke kterému byla zavazadla dána cestujícímu 
k dispozici. Pro reklamaci letecký dopravce vyžaduje zvláštní formulář s názvem PIR 
(Property Iregularity Report).

VIII. NÁHRADA ŠKODY
1. Zákazník má kromě práva na přiměřenou slevu podle čl. VII., Odst. 5 písm.

b), odst. 6 nebo odst. 7 i právo na přiměřenou náhradu majetkové škody a také právo na 
přiměřenou nemajetkovou újmu, která mu vznikla v důsledku podstatného porušení 
smlouvy o zájezdu, za které odpovídá CK; náhradu škody poskytne CK zákazníkovi 
neprodleně.

2. CK  se může zbavit odpovědnosti za škodu pouze tehdy, pokud prokáže, že porušení 
smlouvy o zájezdu bylo způsobeno

a) zákazníkem,

b) třetí osobou, která není poskytovatelem služeb cestovního ruchu poskytovaných v 
rámci zájezdu, pokud porušení nebylo možné předvídat ani odvrátit, nebo

c) neodvratitelnými a mimořádnými okolnostmi.

3. Pokud mezinárodní smlouva, kterou je Evropská unie vázána, omezí rozsah náhrady 
škody nebo podmínky, za jakých ji má uhradit poskytovatel služby cestovního ruchu 
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poskytované v rámci zájezdu, stejné omezení se vztahují i na CK. Pokud mezinárodní 
smlouva, kterou Evropská unie není vázána, omezí náhradu škody, kterou má zaplatit 
poskytovatel služby, stejná omezení se vztahují i na CK.

4. Smluvní strany se dohodly, že výše náhrady škody podle tohoto článku nesmí pře-
sáhnout trojnásobek celkové ceny zájezdu. Dohoda podle předchozí věty se nevztahu-
je na zranění, úmyslně způsobenou škodu nebo škodu způsobenou z nedbalosti.

5. Právo na náhradu škody podle tohoto článku nebo na přiměřenou slevu podle čl. VII, 
nemá vliv na práva zákazníka podle zvláštních předpisů. Náhrada škody nebo při-
měřená sleva podle tohoto zákona se od náhrady škody nebo snížení ceny na základě 
zvláštních předpisů odečte. Plnění CK bude sníženo o plnění podle zvláštních předpisů.

6. Pojistný vztah v rámci komplexního cestovního pojištění vzniká přímo mezi zákazní-
kem a pojišťovnou. CK nepřísluší posuzovat existenci, případně výši uplatňovaných 
nároků a plnění z tohoto vztahu.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Česká obchodní inspekce je orgánem dohledu, který kontroluje dodržování povinnosti 

CK dle všeobecně závazné právní úpravy. Spory, které mohou vzniknout ze smlouvy 
o zájezdu mezi smluvními stranami je možné řešit alternativně, prostřednictvím 
subjektů alternativního řešení sporů (Česká obchodní inspekce a jiné subjekty zapsané 
v seznamu subjektů alternativního řešení sporů, které vede Ministerstvo hospodářství 
ČR). Cestující může uplatnit svá práva a nároky i prostřednictvím Evropské platformy 
Řešení sporů online, dostupné na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?even-
t=main.home2.show 

2.  Všeobecné smluvní podmínky a Všeobecné informace, které jsou obě součástí katalo-
gu, jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu uzavírané s cestujícím.

3. Platnost těchto smluvních podmínek se vztahuje na zájezdy a služby poskytované 
CK, s výjimkou případů, kdy CK předem dohodne písemně se zákazníkem jiný rozsah 
vzájemných práv a povinností.

4. Podpisem smlouvy zákazník potvrzuje, že předtím než uzavřel smlouvu se s jejím 
obsahem jakož i se všemi jejími součástmi seznámil a bezvýhradně s ní souhlasí. Zá-
roveň potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s obsahem těchto Všeobecných smluvních 
podmínek a ujednání v nich obsažené akceptuje.

5. CK prohlašuje, že splnila své povinnosti ohledně zabezpečení ochrany pro případ 
úpadku.

6. Všechny údaje a skutečnosti obsažené v katalogu a ceníku CK o službách, cenách 
a cestovních podmínkách odpovídají informacím známým v době tisku a CK si 
vyhrazuje právo jejich změny do doby uzavření smlouvy o zájezdu se zákazníkem. CK 
nezodpovídá za obsah inzertních stran zveřejněných v katalogu, ceníku a jiných mate-
riálech, které CK vydává a které jsou poskytnuty třetími osobami a neručí za správnost 
údajů uvedených v prospektech, jejichž vydavatelem není a nemůže je ovlivnit.

7. CK ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně 
fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále 
jen „nařízení“) a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění 
(dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) disponuje vypracovanými bezpeč-
nostními opatřeními, které jsou pravidelně aktualizovány. Vymezují rozsah a způsob 
bezpečnostních opatření potřebných na eliminování a minimalizaci hrozeb a rizik 
působících na informační systém s cílem zajistit:

• dostupnost, integritu a spolehlivost systémů řízení nejmodernějšími informačními 
technologiemi,

• chránit osobní údaje před ztrátou, poškozením, odcizením, modifikací, zničením a 
zachovat jejich důvěrnost,

• identifikovat potenciální problémy a zdroje narušení a předcházet jim.

Zpracování osobních údajů zákazníků se provádí ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení 
(zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je dotyčná osoba, nebo aby 
se na žádost dotyčné osoby provedly opatření před uzavřením smlouvy). 

CK poskytne údaje zákazníků uvedeným příjemcům: cestovním agenturám, ubytovacím 
zařízením, spolupracujícím třetím stranám, České obchodní inspekci, soudu, orgánům 
činným v trestním řízení, subjektům, kterým poskytnutí osobních údajů vyplývá CK 
ze zákona. Zákazník je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a bez zby-
tečného odkladu informovat CK o jejich změně. V případě, že zákazník prodávajícímu 

neposkytne osobní údaje, nelze uzavřít smluvní vztah. Osobní údaje bude CK zpraco-
vávat a archivovat v souladu se zvláštními předpisy během 10 let ode dne skončení 
smluvního vztahu. Osobní údaje budou poskytované do třetí země nebo mezinárodní 
organizaci a to podle toho, kde si zákazník zakoupil zájezd. Předávání osobních údajů 
do třetí země bude realizováno podle nařízení a platného zákona o ochraně osobních 
údajů. V případě, že CK bude pro zákazníka vyřizovat vízovou povinnost, zákazník je 
povinen poskytnout na tyto účely kopii cestovního dokladu. Zákazník, jehož osobní 
údaje jsou zpracovávány, má:

Právo odvolat souhlas - v případech, kdy jsou osobní údaje zpracovávané na základě    
souhlasu zákazníka, ten má právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Souhlas může 
odvolat elektronicky, na adrese odpovědné osoby, písemně, oznámením o odvolání 
souhlasu nebo osobně v sídle CK. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpraco-
vání osobních údajů, které CK na jeho základě zpracovávala.

Právo na přístup - právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které má CK o zákazníkovi 
k dispozici, jakož i na informace o tom, jak osobní údaje používá. Ve většině případů 
budou zákazníkovi jeho osobní údaje poskytnuté v písemné listinné formě, pokud 
nepožaduje jiný způsob jejich poskytnutí. Pokud o poskytnutí těchto informací 
požádal elektronickými prostředky, budou mu poskytnuty elektronicky, pokud to bude 
technicky možné.

Právo na opravu - pokud údaje, kterými disponuje CK jsou nepřesné, neúplné nebo 
zastaralé, zákazník může požádat, aby CK tyto informace upravila, aktualizovala nebo 
doplnila.

Právo na výmaz (na zapomnění) - právo požádat CK o vymazání osobních údajů zákaz-
níka, například v případě, že osobní údaje, které CK o něm získala, již nejsou potřebné 
k naplnění původního účelu zpracování. Právo je však třeba posoudit z pohledu všech 
relevantních okolností. Například CK může mít určité právní a regulační povinnosti, a 
nebude moci žádosti vyhovět.

Právo na omezení zpracování - za určitých okolností požádat, aby CK přestali používat 
osobní údaje zákazníka, například v případě, že osobní údaje, které o zákazníkovi 
CK má, mohou být nepřesné nebo když zákazník předpokládá, že CK už jeho osobní 
údaje nepotřebuje využívat.

Právo na přenositelnost údajů - za určitých okolností právo požádat CK o předávání 
osobních údajů, které zákazník poskytl, na jinou třetí stranu podle jeho výběru. Týká 
se pouze osobních údajů, které CK získala na základě souhlasu zákazníka nebo na 
základě smlouvy, jejíž je jednou ze smluvních stran.

Právo namítat - právo nesouhlasit se zpracováváním údajů, které je založené na legi-
timních oprávněných zájmech CK. Pokud CK nemá přesvědčivý legitimní oprávněný 
důvod pro zpracování a cestující podá námitku, CK nebude jeho osobní údaje dále 
zpracovávat.

V případě, že zákazník chce podat námitku na způsob, jakým CK zpracovává jeho osobní 
údaje, může se obrátit na odpovědnou osobu, adresa: gdpr@tiptravel.cz nebo písem-
ně na adresu Cestovní kancelář TIP travel s.r.o., se sídlem Štefánikova 13/43, 150 00 
Praha 5. Odpovědná osoba přezkoumá stížnost a bude se zákazníkem spolupracovat 
při vyřešení.

Pokud je zákazník přesvědčen, že jeho osobní údaje nebyly zpracovávány řádně v soula-
du s předpisy, může se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů,  Pplk. Sochora 27, 
170 00 Praha 7, tel. číslo: +420 234 665 800; e-mail: posta@uoou.cz, https://www.
uoou.cz/7 

7. Tyto smluvní podmínky CK nabývají platnosti dne 01.12.2019. Veškeré údaje obsažené 
v nabídkových katalozích jako i jednotlivá ustanovení těchto podmínek jsou aktuální 
ke dni jejich zpracování do tisku a vycházejí ze skutečností a právního stavu ke dni 
jejich vydání.

8. Tyto Všeobecné smluvní podmínky se vztahují i na smlouvy o cestovních službách, 
kromě článku VI., Bodu 5 a 6.
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Beroun

CK INFO TRAVEL
Havlíčkova 5
Tel: +420 311 611 611
E-mail: ck@infotravel.cz

Benešov

CA ADVENTURE PLUS 
Masarykovo nám. 102
Tel: +420 317 728 443
E-mail: info@adventureplus.cz

CA KLÁRA
Malé náměstí 232
Tel: + 420 723 487 470
E-mail: caklara@caklara.cz

Bílina

CA SOLIDNÍ DOVOLENÁ
Sídliště SHD 568/13
Tel: +420 910 103 636
E-mail: ca@solidnidovolena.cz

Blansko

CA AIKO TOUR
Svitavská 1
Tel: +420 516 418 629
E-mail: info@aikotour.cz

CA S-TOUR
Rožmitálova 14 
Tel: +420 516 417 035
E-mail: s-tour@post.cz

Boskovice

CK SLUNCE & SNÍH
Růžové náměstí 3
Tel: +420 516 454 484
E-mail: info@slunceasnih.cz

Brno

CA ANET – Hana Adamcová
Milady Horákové 8
Tel: +420 777 674 725
E-mail: anet.ca@seznam.cz

CÉKÁ SERVIS
Kotlářská 53
Tel: +420 549 255 259
E-mail: info@ckservis.cz 

CA DUKER
Kobližná 18
602 00 Brno
Tel: +420 777 00 66 77
E-mail: info@duker.cz

LAST MINUTE CENTRUM
nám. Svobody 92/21
Tel: +420 542 210 040
E-mail: ca@lastminutecentrum.eu 

OLYMPIA TRAVEL
Kobližná 19
Tel: +420 546 223 498
E-mail: info@olympiatravel.cz

VALDIVIA TOUR
Železná 505/26
Tel: +420 727 951 655
E-mail: info@valdiviatour.cz

Bruntál

INVIA.CZ
Ruská 1632-11
Tel: +420 555 444 673
E-mail: bruntal@invia.cz

Brušperk

CA SLÁVKA TOUR
náměstí J.A. Komenského č. 9 
Tel: +420 605 592 147
E-mail: huskova@slavkatour.cz 

Břeclav

CA JUNIOR 
17. listopadu 1a
Tel: +420 777 339 117
E-mail: ca.junior@enail.cz

CA TORA tour
Jana Palacha 3197 
Tel: +420 519 324 160
E-mail: ck@tora.cz

Bučovice

CK GRAND TRAVEL
Smetanova 432
Tel: +420 517 330 490
E-mail: info@grandtravel.cz

Bystřice 
pod Hostýnem

CA MORTIMER
Obchodní 1573
Tel: +420 776 064 094
E-mail: camortimer@seznam.cz

Čáslav

CA RELAX TOUR
Klimenta Čermáka 114
Tel: +420 774 498 481
E-mail: ca.relaxtour@seznam.cz

Červený Kostelec

CA SUR 
Havlíčkova 654
Tel: +420 498 100 657
E-mail: info@casur.cz

České Budějovice

CA MARY TRAVEL
Senovážné nám. 2 - DK 
METROPOL 
Tel: +420 777 816 117
E-mail: ca.mary@seznam.cz

REKREA cestovní agentura
Široká 12 
Tel: +420 776 546 686
E-mail: rekreacb@seznam.cz 

Česká Třebová
CA PALMA
Hýblova 1221 
Tel: +420 608 811 188 
E-mail: palmact@ck-palma.cz

Děčín
CA JATOUR
Masarykovo nám. 190/17
Tel: +420 412 516 313
E-mail: info@jatour.cz

Dvůr Králové 
INVIA.CZ
Revoluční 79
Tel: +420 499 329 129
E-mail: dvur.kralove@invia.cz

Frýdek Místek
BOLSA TRAVEL
nám. Svobody - objekt 
křížového podchodu 
Tel: +420 595 537 254 
E-mail: bolsatravel@bolsatravel.cz 

CA SLUNÍČKO
Nádražní 1100 
Tel: +420 558 629 104 
E-mail: ca.slunicko@seznam.cz

FOLTOUR
Radniční 10
Tel: +420 558 633 867
E-mail: foltour@seznam..cz

Frýdlant nad Ostravicí
CA PALMA
Nádražní 516 
Tel: +420 736 540 272 
E-mail: capalma@email.cz

Havlíčkův Brod
CA GLOBUS
Havlíčkovo náměstí 169 
Tel: +420 602 219 944
E-mail:ckglobus@ckglobus.cz

Havířov
ATLAS TRAVEL.CZ
Moskevská 2/1123
Tel: +420 603 193 128
E-mail: info@atlastravel.cz 

CA LETEM SVÉTEM
Dlouhá tř. 476/29 
Tel: + 420 596 812 615 
E-mail: letem.svetem@seznam.cz

Hlučín
CIMEA TRAVEL
Mírové Náměstí 5/5 
Tel: +420 605 545 387
E-mail: cimeatravel@seznam.cz 

RS TRAVEL
Hornická 3 
Tel: +420 595 046 359
E-mail: RStravel@seznam.cz 

Hodonín
CA LIDO
Národní tř. 262/4
Tel: +420 518 342 867
E-mail: ck.lido@tiscali.cz 

JEFER, spol. s r.o.

Dolní Valy 15
Tel: +420 778 002 182
E-mail: info@levnadovolenka.cz 

KM TRAVEL
Národní třída 30 
Tel: +420 518 344 220 
E-mail: h2@kmtravel.cz 

Hostinné
CA FLY-TOUR
Sídliště 692 
Tel: +420 732 139 782
Email: flytour@email.cz

CA ORCHIDEA
Náměstí 38 
Tel: +420 720 962 602 
Email: hostinne@ca-orchidea.cz 

Hostomice pod Brdy
IV TRAVEL 
Slunečná 548
Tel: +420 728 068 000
E-mail: info@ivtravel.cz

Hradec Králové
KAMI tour,
Švehlova 463
Tel: +420 606 677 185
E-mail: info@kami-tour.cz 

VERANA
Československé armády 239
Tel: +420 777 605 688
E-mail: verana@verana.cz

Hrušovany 
nad Jevišovkou
CA MODRÁ LAGUNA
Náměstí Míru 28
Tel: +420 774 742 475
E-mail: info@modralaguna.cz

Humpolec
ADORES
Nerudova 185
Tel: +420 565 533 296
E-mail: cestovka@adores.cz

CA HLINÍK
Jiráskova 656
Tel: +420 608 222 933
E-mail: ca.hlinikcentrum.cz

Hustopeče
CA IDEAL
Dukelské nám. 1/1
Tel: +420 603 534 595
E-mail: info@caideal.cz

Choceň

INVIA.CZ
T.G.Masaryka 789
Tel: +420 737 613 744
E-mail: chocen@invia.cz

Chomutov

K-TRAVEL
Palackého 4467
Tel: +420 474 331 644
E-mail: k.travel@seznam.cz

Katja tour
Žižkovo nám. 5762 
Tel: +420 777 799 163 
E-mail: katjatour@seznam.cz

Chotěboř

CA Petra Hošková
Žižkova 701
Tel: +420 775 476 528
E-mail: info@cahoskova.cz 

Chrudim

CA Šťastný den
Havlíčkova 99
Tel: +420 775 955 005 
E-mail:info@elistravel.cz 

Jablonec nad Nisou

CA Lenka Sedláková
E. Floriánové 2 
Tel: +420 775 391 493
E-mail: ckjablonec@seznam.cz

Jičín

CA Milena Farská, o.z. 
CK Monatour
Valdštejnovo nám. 88
Tel: +420 493 538 818
E-mail: jicin@monatour.cz

Jihlava

CA V2 TRAVEL 
Masarykovo nám. 51
Tel: +420 723 257 770 
E-mail: info@v2travel.cz 

CA Jitka Stránská
Palackého 1308/32
Tel: +420 605 185 720
E-mail: ca.stranska@tiscali.cz 

Jindřichův Hradec

CA Danuše Hronová
Růžová 40 
Tel: +420 384 321 649 
E-mail: CAdana@pel.cz  

Karlovy Vary

CA Schmetterling Travel
Moskevská 947/12 
Tel: +420 353 224 429
E-mail: schmetterling.kv@email.cz 
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Karviná

OÁZA TOUR
Svatováclavská 31 
Tel: +420 596 312 458
E-mail: oazatour@seznam.cz 

Kdyně

CAMPANA TOUR
Náměstí 131 
Tel: +420 379 731 272
E-mail: kdyne@campana.cz 

Kladno

ASAP DOVOLENA.CZ 
Italská 2421 
Tel: +420 312 664 717 

E-mail:  info@asap-dovolena.cz 

LC KONTAKT
P. Bezruče 3388
Tel: +420 777 000 777
E-mail: lck4@lck.cz

CA MONTY s.r.o.
Italská 2316
Tel: +420 311 215 900
E-mail: camonty@camonty.cz

Kolín

Globus Tour
Na Hradbách 155
Tel: +421 800 101 137
E-mail: info@globus-tour.cz 

ROJA tour
Rubešova 61
Tel: +420 606 892 095
E-mail: info@rojatour.cz

Kopřivnice

CA IMPULS
Štefánikova 570/25
Tel: +420 724 862 524
E-mail: info@caimpuls.cz 

CK Agentura FOX
Záhumenní 1152
Tel: +420 556 808 250
E-mail: prodejna@ckfox.cz

Kralupy nad Vltavou

CA KRALUPY TRAVEL 
Roman Machálek
Mostní 747
Tel: +420 777 119 064
E-mail: kralupy@alexandria.cz

Kroměříž

FRČÍME s. r. o.
1. Máje 281
Tel: +420 776 372 463
E-mail: frcime@frcime.cz

Kroměřížská CK TINA s. r. o.
Farní 95/1
Tel: +420 608 448 348
E-mail: cktina@cktina.cz 

Kyjov

CA Jana Ďurinová
TGM 234
Tel: +420 518 612 123
E-mail: janadurinova@seznam.cz

Lanškroun

CA TREFA
Hradební 316
Tel: +420 465 635 473
E-mail: trefa@trefa-ca.cz

Liberec

BELLA TOUR
Na Okruhu 907/13
Tel: +420 731 586 553
E-mail: info@bellatour.cz

CA FLIGHT SERVICES
Jánská 864/4 
Tel: +420 485 105 544
E-mail: flightazur@seznam.cz 

CA INFOTOUR
28. října 145/30
Tel: +420 776 745 661 
E-mail:  482772614@iol.cz 

Lipník n. Bečvou

G-TOUR
28.řijna 602
Tel: +420 581 771 503
E-mail: gtour@gtour.cz

Litomyšl

CA LA PLAYA
Bělidla 1058
Tel: +420 605 161 873
E-mail: calaplaya@seznam.cz

Litovel

BAVI – Viktor Kohout
Nám. Přemysla Otakara 754
Tel: +420 585 371 076
E-mail: info@bavi.cz

Lysá nad Labem

EVENTOUR
Masarykova 209
Tel: +420 603 463 676
E-mail: eventour@tiscali.cz

Mělník

Galatour
nám.Karla IV.3359 
Tel: +420 739 030 389 
E-mail: galatour@galatour.cz

Milevsko

CA VLTAVA 
Husovo nám. 189 
Tel: +420 604 603 374
E-mail:ca.vltava@centrum.cz

Mladá Boleslav

CA PLANET
Náměstí Míru 52 
Tel: +420 326 737 445
E-mail: ca-planet@ca-planet.cz

CA TRAVEL TIME
Jana Palacha 1213 
Tel: +420 326 726 600 
E-mail: info@travel-time.cz

Most

a-turist s. r. o.
Budovatelů 2375
Tel: +420 777 257 062
E-mail: info@a-turist-most.cz

CA EUROTURIST
J. Průchy 924/32
Tel: +420 476 124 270
E-mail: info@euroturist.cz

Nové Město nad Metují

CIS – cestovní agentura 
TGM 69 
Tel: +420 491 471 073 
E-mail: info@cisnovemesto.cz

Nové Město na Moravě

CA RENATA
Vratislavovo náměstí 122 
Tel: +420 566 617 317 
E-mail: info@ckrenata.cz

Nové Strašecí

ALLEGRO cestovní agentura
Čsl. armády 172 
Tel: +420 313 573700 
E-mail: allegro.kapkova@tiscali.cz

Nový Jičín

Cestovní agentura 
LANDSON
K Nemocnici 3
Tel: + 420 556 70 10 30 
E-mail: info@nabidkazajezdu.cz

LM TOUR 
Ludmila Kellerová
gen. Hlaďo 22 
Tel: +420 720 101 648
E-mail: info@lmtour.cz

Nymburk

CA TEREZA
Nerudova 697/1 
Tel: +420 325 541 011
E-mail: ad.farkasova@tiscali.cz

Lanškroun
CA TREFA
Hradební 316
Tel: +420 465 635 473
E-mail: trefa@trefa-ca.cz

Olomouc
BOHEMIAN FANTASY
Tř. Kosmonautů 1288/1
Tel: +420 725 855 030
E-mail: info@bohemianfantasy.cz

CK PALMA
OC OLYMPIA OLOMOUC 
Tel: +420 585 154 587 
E-mail: palmaol@ck-palma.cz 

CK REKOS
Slovenská 539/12
Tel: +420 585 228 774 
E-mail: rekos@rekos.cz

Opava
CA HARY TOUR 
Radomír Štencl
Dolní náměstí 1
Tel: +420 608349032 
E-mail: info@harytour.cz 

PETRAVEL
Dolní náměstí 22
Tel: +420 777 116 960
E-mail: info@travel.cz

Opočno
CA MARIN 
Nádražní 167 
Tel: +420 494 667 848 
E-mail: ca-marin@email.cz 

Orlová
CA Věra Ježová
Masarykova třída 1325 
Tel: + 420 596 516 387 
E-mail: vjezova@iol.cz 

Ostrava
AGENTURA HANA
Čs.legií 7
Tel: +420 596 120 694
E-mail: info@agenturahana.cz 

CA LUMIS
Teslova 1129/2B 
Tel: +420 739 617 168 
E-mail: ca-lumis@ca-lumis.cz 

CA TINA TRAVEL
28. října 341/184
Tel: +420 596 933 999 
E-mail: info@tinatravel.cz

TRAVEL CENTRUM 
Mgr. Hana Přindišová 
Tyršova 20 
Tel: +420 596 111 122 
E-mail:  info@super-more.cz 

Pardubice
AGENTURA HaK 
David Čada 
Smilova 308 
Tel: +420 602 939 698 
E-mail: dovolena@volny.cz 

CA Ivana Kopecká
Třída Míru 71 
Tel: +420 776 310 582 
E-mail: ivanakopecka@seznam.cz 

CA Jaroslava Střídová
Čacké 1120
Tel: +420 724 858 467 
E-mail: cestovka@stridasport.cz

Pelhřimov
Adores
Solní 57
Tel: +421 565 333 647
E-mail: pelhrimov@adores.c

Písek
CA LASTY
Nerudova 67/6
Tel: +420 777131856 
E-mail: calasty@seznam.cz

C.A .TRAVEL Písek
Heydukova 97 
Tel: +420 382 224 120 
E-mail: ca.travelpisek@volny.cz 

Plzeň
CA DUNA
Riegrova 10
Tel: +420 377 226 319
E-mail: duna@dunaplzen.cz 

CA GRINNI TOUR
Masarykova 75
Tel: +420 377 919 234
E-mail: grinnitour@seznam.cz 

CA IDEAL-TOUR Plzeň 
Pražská 6 
Tel: +420 377 224 953 
E-mail: info@idealnizajezdy.cz 

Poděbrady
CA IVANKA
Havlíčkova 53/8 
Tel: +420 325 612 305 
E-mail: caivanka@gmail.com

Polička
CK KO-TOUR 
Riegrova 52 
Tel: +420 461 723 740 
E-mail: policka@kotour.cz 

Praha
CA AMITIÉ
Petrská 1131/2 
Tel: +420 603 217 041 
E-mail: caamitie@seznam.cz 
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NECKERMANN AGENTURA 
provozovatel TEEM Praha
Petržílkova 2706/30 
Tel: +420 251 615 792 
E-mail: fira24@email.cz

CA GLOBUSTRAVEL.CZ 
Rubensova 2238/4 
Tel:+420 274 775 062 
E-mail: info@globustravel.cz 

GALA-TRAVEL
Švehlova 32 - Park Hostivař
Tel: +420 271 752 362 
E-mail: info@galatravel.cz

NUBIS.CZ
Arkalycká 757 
Tel: +420 222 365 747
E-mail: nubis@nubis.cz

superzajezdy.cz
Chrudimská 2a
Tel: +421 272 743 981
E-mail: info@superzajezdy.cz 

TRAVEL GROUP
Na Příkopě 23 
Tel: +420 732 402 202 
E-mail: info@travel-group.cz 

Prachatice

CK OCEAN 
Zvolenská 30 
Tel: +420 388318746 
E-mail: prachatice@ca-ocean.cz

Prostějov

CA AMIMA
Trávnická 2 
Tel: +420 582 330 655 
E-mail: mimako1@seznam.cz

Příbram

AJV Příbram
Žežická 599 
Tel: +420 318 692 712 
E-mail: ajv@ajvpribram.cz

CK LUCIE
Václavské náměstí 144 
Tel: +420 318 630 837 
E-mail: cklucie@cklucie.cz

Roudnice nad Labem

1. CESTOVNÍ AGENTURA 
František Scherbaum
Jungmannova 1033 
Tel: +420 602 260 782 
E-mail: agentura@1-cestovni.cz 

Rousínov

CK GRAND TRAVEL
Sušilovo náměstí 425/48 
Tel: +420 517 371 868 
E-mail:  info@grandtravel.cz 

Rožnov 
pod Radhoštěm
CA Jana Arendášová
Meziříčská 774 
Tel: +420 571 657 080 

Rýmařov
CA MARCELA
Bartákova 1226/8 
Tel: +420 554 212 358
E-mail:  ca.marcela@atlas.cz

Slavičín
CA SUN TOUR
Mladotické nábřeží 848
Tel: + 420 577 341 994 
E-mail: marta.koncicka@centrum.cz

Soběslav
CA EVA
náměstí Republiky 57 
Tel: +420 777 245 568 
E-mail: ca.eva@email.cz 

Sokolov
CK FK
Staré náměstí 37 
Tel: +420 352 623 319 
E-mail: ckfk@ckfk.cz 

Stará Boleslav
CA BOHEMIA
Třebízského 1733
Tel: +420 326 913 101 
E-mail: jana.s.vichova@seznam.cz 

Strakonice

CA CIAO 
U Svaté Markéty 58
Tel: +420383 323 450 
E-mail: strakonice@ciao.cz

Sušice
TEMPO TOURS
náměstí Svobody 6
Tel: +420 376 528 989
E-mail: tempo@tempotours.cz

Svitavy
CA PALMA
Nám. Míru 89
Tel: +420 461 541 000 
E-mail: palma@ck-palma.cz  

Šumperk
CA ATLAS
M. R. Štefánika 318/1
Tel: +420 583 211 009 
E-mail: caatlas@caatlas.cz 

CA MOJE VOLNO
Palackého 2 
Tel: +420 777 675 658 
E-mail: info@mojevolno.cz 

CA JESENIATOUR
Gen. Svobody 30 
Tel: +420 583 213 441 
E-mail: jeseniatour@jeseniatour.cz 

Šternberk
CA Eva Bartoňková
Čs. armády 7 
Tel: +420 585 013 470 
E-mail: evabartonkova@centrum.cz

Tábor
CK COMETT PLUS 
9. května 1989
Tel: +420 381 256 079 
E-mail: ck@comettplus.cz 

Teplice
CA ASSIST – your way
U Nemocnice 3064
Tel: +420 417 532 669 
E-mail: info@i-assist.cz

HABIBI Travel
Jana Koziny 1633
Tel: +420 775 954 569 
E-mail: habibitravel@seznam.cz

Tišnov
CA TRAVEL SERVIS 
Brněnská 153
Tel: +420 549 410 522 
E-mail:   info@cktravel.cz

Trutnov
CA CESTOVÁNÍ SNŮ 
Miroslava Kohutová 
internet.prodej
Tel: +420 724 513 656 
E-mail: info@cestovanisnu.cz 

Třebíč
ADRIATIC TOUR 
Smila Osovského 42/6 
Tel: +420 568 840 340 
E-mail: adriatictour@seznam.cz 

PALMATOUR 
Cestovní centrum
Karlovo nám. 16/22 
Tel: +420 568 842 824 
E-mail: info@cestovnicentrum.cz 

Třinec
BENFICA 
cestovní kancelář
Náměstí Svobody 527 
Tel: +420 558 331 959  
E-mail: info@benfica.cz 

CA ISLA 
Michaela Vilímová
Dukelská 1137 
Tel: + 420 558 989 858 
E-mail: caisla@caisla.cz 

CK MARTED
náměstí Svobody 1274 
Tel: +420 558 325 074 
E-mail: marted@marted.cz 

Týnec nad Sázavou
CA GLOBUS
Jílovská 504 
Tel: +420 721 782 626 
E-mail: info@caglobus.cz 

Uherské Hradiště
CA MOJE CESTA
Masarykovo nám. 34 
Tel: +420 572 550 420 
E-mail: zajezdy@mojecesta.cz 

JD TOUR 
Františkánská 1241
Tel: +420 608 370 800 
E-mail: jdtour@jdtour.cz 

Uherský Brod
DALIMA
Moravská 83 
Tel: +420 572 637 026
E-mail: info@ca-dalima.cz

Ústí nad Labem
BOHEMA REISEN 
Hana Čechová
Hrnčířská  57/10- V Jirchářích 
Tel: +420 475 211 846 
E-mail: info@bohemareisen.cz

KTOUR
Mírové nám. 99/23 
Tel: +420 475213003 
E-mail: info@ktour.cz 

Ústí nad Orlicí
CA VIA – Lydie Sloupenská
Čs. Armády 1181 
Tel: +420 733 781 781 
E-mail:  rezervace@cavia.cz 

Valasšské Meziřičí
CA LAST MINUTE
Mostní 98/8
Tel: + 420 571 610 111 
E-mail: ca.lastminute@seznam.cz 

CA VIA TOURS
Stříbrná 676 
Tel: +420 571 612 606 
E-mail: viatours@viatours.cz 

Vansdorf
CA Jiřina Bečvářová
Čsl. Letců 794
Tel: + 420 775 865 959
E-mail: info@bestzajezdy.cz

CA Milan Tkáč
Legií 2268
Tel: + 420 412 372 755
E-mail: ca-tkac@seznam.cz

Veselí nad Moravou
CA MOJE CESTA
Masarykova 114 
Tel: +420 518 322 285 
E-mail: info@mojecesta.cz 

Vlašim
CA YVETTA
Riegrova 1828 
Tel: +420 317 847 132 
E-mail: info@ca-yvetta.cz 

Vrchlabí
CA ELIS TRAVEL
Krkonošská 153
Tel: +420 603 182 932
E-mail: info@elistravel.cz 

Zlín
CK ZLÍNTOUR TRIPS
Štefánikova 17
Tel: +420 577 211 700
E-mail: info@zlintourtrips.cz

Znojmo
CA JINÁ
Hakenova 25
Tel: +420 777 841 122 
E-mail: ca.jina@centrum.cz 

CA SUN-DAY agency
Dr. M. Horákové 10 
Tel: +420 515 261 637 
E-mail: info@sun-day.cz 

Žatec
CA DÁMSKÝ KLUB
Volyňských Čechů 3198
Tel: +420 774 944 656
E-mail: miluse.dyrsmid@seznam.cz 

Žďár nad Sázavou
CA Vysočina tour 
Nádražní 427/10 
Tel: +420 566 624 164
E-mail: info@vysocinatour.cz

Internetový prodejci:

CA ČAMBITOUR
Tel: +420 607 560 440
E-mail: lucka@cambitour.cz

INVIA.CZ
Tel: +420 226 000 622 
E-mail: poradce@invia.cz

LAST.CZ
Tel: +420 227 222 277
E-mail: info@last.cz

LEVNÉ ZÁJEZDY 
Tel: +420 270 005 170 
E-mail: poradce@levnezajezdy.cz 

STUDENT AGENCY
Nám. Svobody 17
Tel: +420 800 100 300 
E-mail: info@studentagency.cz

TRAVELPORTAL.CZ
Tel: +420 234 121 121 
E-mail: info@travelportal.cz

ZÁJEZDY.CZ
Tel: +420 800 656 610 
E-mail: zajezdy@zajezdy.cz
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Internetový prodej  
www.tiptravel.cz
dovolena@tiptravel.cz
+420 542 215 640

Dealerské oddělení 
obchod@tiptravel.cz 

Lajkněte si nás
a dozvíte se vždy více...

Navštivte naši cestovní kancelář

fb.com/TIPtravelEU

PRAHA
Sídlo cestovní kanceláře
Štefánikova 13/43
150 00 Praha 5

BRNO
Josefská 494/6
602 00 Brno
naproti Kostelu
svatého Josefa
brno@tiptravel.cz
+420 542 215 640

OLOMOUC
Prodejní zastoupení
Denisova 316/4
772 00 Olomouc
křižovatka
s Ostružnickou ulicí
zajezdy@tip-olomouc.cz
+420 727 990 560

Váš prodejce

#milujemeleto

tiptravel.cz
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