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Vážené dámy a pánové, vážení zákazníci a partneři,  
je pro nás velkým potěšením, že si momentálně prohlížíte katalog naší Cestovní kanceláře A-Z TOUR s.r.o. V roce 2019 vstoupíme do 
19. sezony na trhu cestovního ruchu. Dovolujeme si tvrdit, že během této existence se naše firma zařadila mezi nejschopnější a nejspo-
lehlivější cestovní kanceláře, o čemž svědčí nejen každoročně výrazné navýšení počtu našich klientů, ale i množství pochvalných 
hodnocení a stovky příznivců a přátel, kteří nám děkují za krásné zážitky na našich zájezdech. Přijměte proto naše poděkování za Váš 
zájem o naše akce, ať už patříte mezi naše věrné klienty, nebo uvažujete s námi jet poprvé. Jsme rádi, že Vás neustále přibývá a rádi 
Vám proto každoročně nabízíme stále více pobytů a zájezdů na zajímavá místa. Letos nenajdete v našem katalogu letecké zájezdy do 
Bulharska, které jsme byli nuceni zrušit z důvodu nepřijatelných podmínek společnosti Travel Servis, která je bohužel jedinou českou 
leteckou společností, která provozuje charterové lety do Bulharska. Věříme však, že Vás zaujmou naše další produkty – loni velmi 
úspěšné letecké zájezdy do Ruska a Andalusie, široká řada autobusových poznávacích zájezdů a zájezdů do oblíbených termálních lázní. 
Cestování a objevování historických míst zažívá nejen v České republice obrovský boom a z toho pramení i zdražování všech služeb 
včetně autobusové dopravy a ubytovacích a stravovacích služeb. Proto jsme byli nuceni i my, ač neradi, mírně navýšit ceny našich 
zájezdů. Přesto si myslíme, že jsou naše ceny opět velmi příznivé, a že v poměru kvalita služeb a cena, jsme nejlevnější v kraji. Děkujeme 
všem našim příznivcům za podporu, za veškeré připomínky a rady, které využíváme ke zvýšení úrovně našich akcí. Mohu Vám za celý 
náš kolektiv slíbit, že i v následující sezoně uděláme vše pro Vaši maximální spokojenost. Máme opravdovou radost z toho, když se 
vracíte spokojení z našich zájezdů, plní krásných zážitků a s pocitem, že jste za vložené prostředky obdrželi dobře odvedenou práci. 
Těšíme se na Vaši účast, mějte se všichni moc fajn a buďte zdrávi. 
 

Jaroslav Walczysko, majitel CK A-Z TOUR s.r.o. 
 
 

Cestovní doklady: Na všechny letecké i autokarové zájezdy musí klient mít platný cestovní doklad. Do zemí Evropské 
unie stačí platný občanský průkaz, do Ruska je nutný cestovní pas s platností ještě dalších 6 měsíců. Děti, které ještě 
nevlastní občanský průkaz, musí mít na cestu do zahraničí vlastní cestovní pas, to platí i pro Slovensko a Polsko! 

 

Cestovní pojištění léčebných výloh:  Cestovní pojištění léčebných výloh musí mít uzavřeno všichni naši klienti cestující do 
zahraničí. Nepojištěný klient nemůže s námi do zahraničí (včetně SR) odcestovat. Sazby a plnění najdete na str. 42. 
 

 

Slevy: Slevy za včasný nákup a slevy stálým klientům lze slučovat, jsou uvedeny přímo u každého zájezdu a platí při úhradě 
zálohy min. 50 %. Skupiny nad 10 osob mají celoročně slevu 3% navíc i další výhody, např. vlastní nástupní místo (po trase) 
a pod. Organizátor skupiny nad 20 osob má zájezd zdarma. Slevy za včasný nákup neplatí pro klienty vlastní dopravou 
(mimo skupiny nad 10 osob). Slevy se poskytují ze základní ceny zájezdu - bez dokupovaných služeb. 

 

Pokyny na cestu obdrží klient 7 až 5 dní před nástupem na zájezd, samozřejmě pokud uhradil částku za zájezd v plné výši. 
 

 

Pokoje pro samostatně cestující: Přihlásí-li se na zájezd samostatně cestující klient(ka), bude ubytován(a) s osobami 
stejného pohlaví ve dvoulůžkovém nebo třílůžkovém pokoji podle toho, kolik se přihlásí na zájezd samostatných klientů. 
Pokud se však ke klientovi nenajde spolubydlící, musí si připlatit za ubytování v jednolůžkovém pokoji, a to nejpozději 
30 dní před termínem zájezdu. 

 

Ceny, které jsou uváděny v tabulkách u jednotl. zájezdů, platí pro 1 osobu. Za dospělou osobu je považována osoba starší 12ti let, 
pokud není uvedeno jinak. Za dospělou osobu je považováno i dítě mladší 12 let, pokud cestuje v doprovodu jedné dospělé osoby. 
V tabulkách jsou uváděny děti dle konkrétního věku, přičemž platí, že věk dítěte se stanovuje ke dni návratu ze zájezdu. 
 

 

Přijímáme poukázky: HOLIDAY PASS, FLEXI PASS A TICKET BENEFITS, kterými je možno uhradit až 75% ceny zájezdu 
(u 1-denních zájezdů 50%). Poukázky lze uplatnit pouze v centrále CK A-Z TOUR s.r.o. v Třinci a pobočce v Č. Těšíně, 
a to výhradně na zájezdy, které organizuje CK A-Z TOUR. Slevy se pak poskytují pouze z doplatku. 

 

 

Firemní akce: Organizujeme na míru veškeré firemní akce (min. 2denní) – školení, oslavy, výjezdní zasedání a pod. 
 
 

Zasedací pořádek v autobusu: Požaduje-li zákazník konkrétní místo v autobusu, musí si zakoupit místenku ihned při 
podpisu cestovní smlouvy. Ostatní sedadla v autobusu budou rozdělena postupně od přední do zadní části podle 
data zakoupení zájezdu. Ceny autobusových místenek: Lázně a termály ČR a SR, pozn. zájezdy ČR  a SR do 5 dní 
a jednodenní zájezdy Evropa - 50 Kč/osoba, poznávací zájezdy Evropa do 5 dní, poznávací zájezdy ČR a SR na 
6 a více dní, maďarské termály - 100 Kč/os. Evropa na 6 a více dní - 150 Kč/os.   

 

Vysvětlivky zkratek uvedených v katalogu: BS – bez stravy,  BB –  snídaně,  HB -  polopenze,  FB – plná penze. 
 

 

Potěšte své blízké originálním dárkem. 
Využijte naše dárkové poukazy,  

které vám můžeme vytisknout na jakoukoliv  
částku, nebo s uvedením konkrétního zájezdu. 

 

  

 

 

Hlavní sídlo Cestovní kanceláře A-Z TOUR s.r.o. 
Třinec 1, Staroměstská 592 (u autobusového stanoviště) 

Tel: 558 986 800-2, mobil: 792 362 090 
e-mail: info@ckaztour.cz,  www.ckaztour.cz. 

Otevřeno Po – Pá  8:00 – 16:30 hod. 
 

Pobočka Český Těšín  
Hlavní třída 117/19 (vchod z ulice Odboje - za Knihcentrem) 

Tel: 558 711 804, mobil: 792 362 600 
e-mail: rezervace@ckaztour.cz - otevřeno Po – Pá 9:00 – 17:00 hod. 
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LETECKÉ ZÁJEZDY Z PRAHY 2019 
 

 
 

KÓD ZÁJEZDU 
 

TERMÍN 
 

DESTINACE STRA-
VA 

DNÍ  
NOCÍ 

 

CENA 
v Kč

CENA FIRST 
MIN. do 31.03. 

 
STr 

SP 100 04.05. – 11.05. Kouzelná Andalusie s výlety poznáv. zájezd HB 8/7 19 950 18 950 6 
PO 105 12.05. – 19.05. Okruh Portugalskem  poznáv. zájezd HB 8/7 19 950 18 950 7 
RU 115 11.06. – 18.06. Moskva, Petrohrad poznáv. zájezd HB 8/7 29 950 28 450 8 
GR 125 21.06. – 29.06. Okruh Gruzií – památky a příroda poznáv. zájezd HB 9/8 24 950 23 700 10
RU 135 05.07. – 13.07. Transsibiřská magistrála poznáv. zájezd HB 9/7 39 950 37 950 9 
RU 145 26.07. – 03.08. Transsibiřská magistrála poznáv. zájezd HB 9/7 39 950 37 950 9 
RU 155 06.08. – 13.08. Moskva, Petrohrad poznáv. zájezd HB 8/7 29 950 28 450 8 
RU 165 23.08. – 31.08. Transsibiřská magistrála poznáv. zájezd HB 9/7 39 950 37 950 9 
GR 175 06.09. – 14.09. Okruh Gruzií – památky a příroda poznáv. zájezd HB 9/8 24 950 23 700 10
AR 185 18.09. – 25.09. Okruh Arménií – památky a příroda poznáv. zájezd HB 8/7 24 950 23 700 11
PO 190 22.09. – 29.09. Okruh Portugalskem poznáv. zájezd HB 8/7 19 950 18 950 7 
SP 195 05.10. – 12.10. Kouzelná Andalusie s výlety poznáv. zájezd HB 8/7 19 950 18 950 6 

 

Uvedené ceny všech leteckých zájezdů jsou konečné a zahrnují: Leteckou dopravu a zpět včetně všech poplatků. 
Transfery z letiště a zpět v místě pobytu, ubytování s uvedenou stravou, služby delegáta, pojištění CK proti úpadku. 

V Andalusii a Portugalsku navíc i veškerou dopravu na výlety v průběhu zájezdu. Rovněž u zájezdů do Ruska je v 
ceně veškerá doprava v průběhu celého programu - letenky, vlaky, autobusy. V ceně nejsou pouze plavby lodí. 

 
 

AUTOBUSOVÉ ZÁJEZDY CK A-Z TOUR  2019
 

 
KÓD ZÁJEZDU 

 
TERMÍN 

 
ZÁJEZD 

 
UBYTOVÁNÍ 

DNÍ/ 
NOCI

 
ZAMĚŘENÍ 

STR 
AVA

 
CENA  

TRA 
SA

 
STR 

IT 245 27.04. – 02.05. Florencie, Řím, Pompeje 3* hotely 6/4 poznávací zájezd HB 8 950 C 15
PL 255 04.05. – 08.05. Vroclav, Dolní Slezsko 2-3* hotely 5/4 poznávací zájezd HB 5 950 B 20
SK 270 06.05. – 12.05. Termály Podhájska, Slovensko Energy1 7/6 term. bazény v ceně HB 8 150 F 29
SK 271 06.05. – 12.05. Termály Podhájska, Slovensko Energy2 7/6 term. bazény v ceně HB 7 950 F 29
SK 272 06.05. – 12.05. Termály Podhájska, Slovensko Podhajčanka 7/6 pobyt u termálů BB 4 450 F 30
SK 274 06.05. – 12.05. Termály Podhájska, Slovensko Borinka 7/6 v ceně vstup do TL HB 10 550 F 30
PL 280   08.05. Termální koupaliště Chocholow - 1/0 v ceně vstup na TK BS 990 K 41 
RA 305 17.05. – 19.05 Vídeň a její historické skvosty hotel ve Vídni 3/2 poznávací zájezd BB 3 950 C 40
SK 320 19.05. – 25.05. Lázně Piešťany, relax. pobyt hotel Park 7/6 možnost procedur HB 7 950 A 31
RA 340 26.05. – 31.05. Okruh Rakouskem UNESCO 3* hotely 6/5 památky UNESCO HB 8 950 C 17
CZ 345 26.05. – 01.06. Lázně Luhačovice s procedurami hot. Harmonie 7/6 relaxační pobyt HB 7 650 L 36
PL 355 26.05. – 01.06. Polské termální lázně Szaflary Borowy Dwor 7/6 term. bazény v ceně HB 8 450 K 23
SK 358 01.06. – 02.06. Rajecké Teplice, Bojnice 3* hotel 2/1 Poznávací zájezd HB 2 650 A 41
PL 365 05.06. Termální koupaliště Chocholow - 1/0 v ceně vstup na TK BS 990 K 41 
CH 370 08.06. – 17.06. Černá Hora krásná a tajemná 3* hotely 10/8 poznávací zájezd HB 12 450 C 12 
CZ 375 09.06. – 14.06. Perly východní Čech + Sněžka hotel GL 6/5 poznávací zájezd HB 6 450 H 37
SK 380 09.06. – 15.06. Lázně Dudince s procedurami hotel Jantár 7/6 v ceně! 10 procedur ! HB 6 750 A 33 
SK 381 09.06. – 15.06. Lázně Dudince s procedurami hotel Smaragd 7/6 v ceně! 10 procedur ! FB 10 550 A 32 
HU 385 09.06. – 15.06. Hajdúszoboszló, Maďarsko hotel Járja 7/6 v ceně vstup do TL HB 8 250 A 24 
SK 390 09.06. – 15.06. Termály Velký Meder, Slovensko hot. Elenka 7/6 hotel u termálů! HB 7 950 A 34 
SV 395 09.06. – 15.06. Slovinskem od severu k jihu 3* hotely 7/5 poznávací zájezd HB 9 750 C 16 
PL 400 09.06. – 15.06. Polské termální lázně Szaflary Borowy Dwor 7/6 term. bazény v ceně HB 8 450 K 23 
SV 415 16.06. – 22.06. Slovinskem od severu k jihu 3* hotely 7/5 poznávací zájezd HB 9 950 C 16 
HU 420 16.06. – 22.06. Term. lázně Bükfürdö, Maďarsko Répce Gold 7/6 v ceně vstup do TL HB 11 550 C 27 
HU 421 16.06. – 22.06. Term. lázně Bükfürdö, Maďarsko hotel Répce 7/6 v ceně vstup do TL HB 9 550 C 27 
HU 422 16.06. – 22.06. Term. lázně Bükfürdö, Maďarsko Apartmánhotel 7/6 pobyt u termálů BS 5 250 C 27 
HU 425 16.06. – 22.06. Term. lázně Hevíz, Maďarsko hotel Quelle 7/6 term. bazén v ceně FB 8 450 C 25 
SK 430 16.06. – 22.06. Lázně Dudince s procedurami hotel Jantár 7/6 v ceně! 10 procedur ! HB 6 950 A 33 
SK 431 16.06. – 22.06. Lázně Dudince s procedurami hotel Smaragd 7/6 v ceně! 10 procedur ! FB 10 950 A 32 
CZ 435 16.06. – 22.06. Centrální Šumava s Německem hot. Churáňov 7/6 poznáv. s turistikou HB 6 950 C 39 
CZ 440 16.06. – 22.06. Nejkrásnější místa Jizerských hor hot.Příchovice 7/6 poznáv. s turistikou HB 6 650 H 38 
SK 450 17.06. – 23.06. Termály Podhájska, Slovensko Energy1 7/6 term. bazény v ceně HB 8 450 F 29 
SK 451 17.06. – 23.06. Termály Podhájska, Slovensko Energy2 7/6 term. bazény v ceně HB 8 150 F 29 
SK 452 17.06. – 23.06. Termály Podhájska, Slovensko Podhajčanka 7/6 pobyt u termálů BB 4 650 F 30 
SK 453 17.06. – 23.06. Termály Podhájska, Slovensko Andrejka 7/6 pobyt u termálů BS 4 350 F 28 
PL 460 23.06. – 29.06. Za historií a přírodou Bieščad RS Poloniny 7/6 poznáv. s turistikou HB 6 550 K 21 
HU 465 23.06. – 29.06. Term. lázně Hajdúszoboszló hotel Járja 7/6 v ceně vstup do TL HB 8 450 A 24 
HU 470 23.06. – 29.06. Term. lázně Bükfürdö, Maďarsko Répce Gold 7/6 v ceně vstup do TL HB 11 950 C 27 
HU 471 23.06. – 29.06. Term. lázně Bükfürdö, Maďarsko hotel Répce 7/6 v ceně vstup do TL HB 9 950 C 27 
HU 472 23.06. – 29.06. Term. lázně Bükfürdö, Maďarsko Apartmánhotel 7/6 pobyt u termálů BS 5 550 C 27 

 

Vysvětlivky: BS - bez stravy;  BB - snídaně;  HB - polopenze (snídaně a večeře);  FB – snídaně, oběd a večeře.  
 

pokračování na str. 4 
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AUTOBUSOVÉ ZÁJEZDY CK A-Z TOUR  2019 – pokračování 
 

 

KÓD ZÁJEZDU 
 

TERMÍN 
 

ZÁJEZD 
 

UBYTOVÁNÍ 
DNÍ/ 
NOCI

 
ZAMĚŘENÍ 

STR 
AVA

 
CENA  

TRA 
SA 

 
STR 

CZ 480 23.06. – 29.06. Centrální Šumava s Německem hot. Churáňov 7/6 poznávací s turist. HB 6 950 C 39 
SV 490 30.06. – 06.07. Slovinsko, Jadran s výlety hotel Žusterna 7/5 pobyt u moře s výlety HB 9 950 C 16 
IT 495 30.06. – 06.07. Centrální Dolomity pro turisty Bucaneve 7/5 poznávací s turistikou HB 9 750 C 14 
PL 500 30.06. – 06.07. Mazury s plavbou po jezerech hot.Helena 7/6 poznávací dovolená HB 8 950 B 20 
SK 510 01.07. – 07.07. Termály Podhájska, Slovensko Energy1 7/6 term. bazény v ceně HB 8 450 F 29 
SK 511 01.07. – 07.07. Termály Podhájska, Slovensko Energy2 7/6 term. bazény v ceně HB 8 150 F 29 
SK 512 01.07. – 07.07. Termály Podhájska, Slovensko Podhajčanka 7/6 u termálních lázní BB 4 650 F 30 
SK 513 01.07. – 07.07. Termály Podhájska, Slovensko Andrejka 7/6 u termálních lázní BS 4 350 F 28 
IT 515 07.07. – 13.07. Dolomity s lehkou turistikou Bucaneve 7/5 s lehkou turistikou HB 9 750 C 14 
SK 525 07.07. – 13.07. Lázně Piešťany, relax. pobyt hotel Park 7/6 s možností procedur HB 8 450 A 31 
RA 530 14.07. – 20.07. Solnohradsko, Rakousko Gold. Traube 7/5 poznávací dovolená HB 8 950 C 17 
PL 535 14.07. – 20.07. Baltské moře, Gdaňsk s výlety hot. Renusz 7/6 poznávací dovolená HB 9 550 B 19 
CZ 545 14.07. – 20.07. Památky a příroda Jižních Čech hot. CB Royal 7/6 poznávací dovolená HB 6 650 C 37 
CZ 550 14.07. – 20.07. Nejkrásnější místa Krkonoš hotel Diana 7/6 poznávací s turist. HB 6 650 H 35 
IT 560 21.07. – 27.07. Jezero Lago di Garda s výlety hotel Rubino 7/5 poznávací s turist. HB 9 550 C 13 
PL 565 21.07. – 27.07. Baltské moře, Gdaňsk s výlety hot. Renusz 7/6 poznávací dovolená HB 9 550 B 19 
CZ 570 21.07. – 27.07. Příroda jižní části Šumavy, Lipno hotel Swing 7/6 poznávací s turist. HB 6 950 C 39 
IT 580 28.07. – 03.08. Jezero Lago di Garda s výlety hotel Rubino 7/5 poznávací s turist. HB 9 550 C 13 
CZ 585 28.07. – 03.08. Nejkrásnější místa Jizerských hor hot. Příchovice 7/6 poznávací s turist. HB 6 650 H 38 
PL 590 28.07. – 03.08. Termály Szaflary, Polsko Borowy Dwor 7/6 term. bazény v ceně HB 8 950 K 23 
HU 600 04.08. – 10.08. Termální lázně Bükfürdö, Maďarsko Répce Gold 7/6 pobyt u term. lázní HB 11 950 C 27 
HU 601 04.08. – 10.08. Termální lázně Bükfürdö, Maďarsko hotel Répce 7/6 pobyt u term. lázní HB 9 950 C 27 
HU 602 04.08. – 10.08. Termální lázně Bükfürdö, Maďarsko Apartmánhotel 7/6 pobyt u term. lázní BS 5 550 C 27 
IT 606 04.08. – 10.08. Jezero Lago di Garda s výlety hotel Rubino 7/5 poznávací s turistikou HB 9 550 C 13 
CZ 610 04.08. – 10.08. Nejkrásnější místa Jizerských hor hot. Příchovice 7/6 poznávací s turistikou HB 6 650 H 38 
CZ 615 04.08. – 09.08. Českomor. Vysočina a Posázaví hotel Styl 6/5 poznávací s turistikou HB 6 250 C 35 
SK 630 11.08. – 17.08. Lázně Dudince s procedurami hotel Jantár 7/6 v ceně! 10 procedur ! HB 6 950 A 33 
SK 631 11.08. – 17.08. Lázně Dudince s procedurami hotel Smaragd 7/6 v ceně! 10 procedur ! FB 10 950 A 32 
PL 632 11.08. – 17.08. Baltské moře, Miedzyzdroje Polonia 7/6 poznávací dovolená HB 9 950 B 19 
CZ 635 11.08. – 17.08. Českos. Švýcarsko s Německem hotel Faust 7/6 poznávací s turist. HB 6 650 H 38 
CZ 640 11.08. – 17.08. Příroda jižní části Šumavy, Lipno hotel Swing 7/6 poznávací s turist. HB 6 950 C 39 
PL 650 18.08. – 24.08. Balt. moře, Miedzyzdroje Polonia 7/6 poznávací dovolená HB 9 550 B 19 
SK 655 18.08. – 24.08. Orava, Roháče, termály Oravice hot. Tatrawest 7/6 poznávací s  termály HB 6 450 A 33 
SK 670 18.08. – 24.08. Termály Velký Meder, Slovensko hot. Elenka 7/6 hotel u termálů! HB 7 950 A 34 
CZ 675 18.08. – 24.08. Památky, víno, příroda Již. Moravy penzion Mlýn 7/6 poznávací dovolená HB 6 250 L 36 
CZ 680 18.08. – 24.08. Památky a příroda Jižních Čech hot. CB Royal 7/6 poznávací dovolená HB 6 650 C 37 
CZ 685 18.08. – 24.08. Perly západních Čech + lázně hotel Pelikán 7/6 poznávací dovolená HB 6 650 C 40 
SV 695 25.08. – 31.08. Slovinsko, Jadran s výlety hotel Žusterna 7/5 pobyt u moře s výlety HB 9 950 C 16 
HU 700 25.08. – 31.08. Termální lázně Hevíz, Maďarsko hotel Quelle 7/6 term. bazén v ceně FB 8 950 C 25 
CZ 710 25.08. – 31.08. Českos. Švýcarsko s Německem hotel Faust 7/6 poznávací s turistikou HB 6 650 H 38 
SK 720 26.08. – 01.09. Termály Podhájska, Slovensko Energy1 7/6 term. bazén v ceně HB 8 450 F 29 
SK 721 26.08. – 01.09. Termály Podhájska, Slovensko Energy2 7/6 term. bazén v ceně HB 8 150 F 29 
SK 722 26.08. – 01.09. Termály Podhájska, Slovensko Podhajčanka 7/6 pobyt u term. lázní BB 4 650 F 30 
SK 724 26.08. – 01.09. Termály Podhájska, Slovensko Borinka 7/6 v ceně vstup  na TK HB 10 550 F 30 
SV 730 01.09. – 07.09. Slovinskem od severu k jihu 3* hotely 7/5 poznávací zájezd HB 9 950 C 16 
CZ 735 01.09. – 07.09. Perly západních Čech + lázně hotel Pelikán 7/6 poznávací dovolená HB 6 650 C 40 
HU 740 01.09. – 07.09. Termální lázně Bükfürdö, Maďarsko Répce Gold 7/6 pobyt u term. lázní HB 11 950 C 27 
HU 741 01.09. – 07.09. Termální lázně Bükfürdö, Maďarsko hotel Répce 7/6 pobyt u term. lázní HB 9 950 C 27 
HU 742 01.09. – 07.09. Termální lázně Bükfürdö, Maďarsko Apartmánhotel 7/6 pobyt u term. lázní BS 5 550 C 27 
CZ 745 01.09. – 07.09. Příroda, víno, památky Již. Moravy penzion Mlýn 7/6 poznávací dovolená HB 6 250 L 36 
SK 750 01.09. – 07.09. Lázně Dudince s procedurami hotel Jantár 7/6 v ceně! 10 procedur ! HB 6 950 A 33 
SK 751 01.09. – 07.09. Lázně Dudince s procedurami hotel Smaragd 7/6 v ceně! 10 procedur ! FB 10 950 A 32 
CZ 755 01.09. – 07.09. Centrální Šumava s Německem hot. Churáňov 7/6 poznávací s turistikou HB 6 950 C 39 
PL 765 08.09. – 14.09. Krásy přírody polských Tater Telimena 7/6 poznávací s turistikou HB 6 550 A 21 
HU 770 08.09. – 14.09. Hajdúszoboszló, Maďarsko hotel Járja 7/6 v ceně vstup do TL HB 8 250 A 24 
SK 780 08.09. – 14.09. Lázně Piešťany, relax. pobyt hotel Park 7/6 možnosti procedur HB 8 450 A 31 
CZ 790 08.09. – 14.09. Českos. Švýcarsko s Německem hotel Faust 7/6 poznávací s turistikou HB 6 650 H 38 
DE 800 12.09. – 17.09. Památky Porýní a Mosely 3* hotely 6/5 poznávací zájezd HB 9 950 C 18 
HU 810 15.09. – 21.09. Termální lázně Bükfürdö, Maďarsko Répce Gold 7/6 pobyt u term. lázní HB 11 550 C 27 
HU 811 15.09. – 21.09. Termální lázně Bükfürdö, Maďarsko hotel Répce 7/6 v ceně vstup do TL HB 9 550 C 27 
HU 812 15.09. – 21.09. Termální lázně Bükfürdö, Maďarsko Apartmánhotel 7/6 pobyt u termálů BS 5 250 C 27 
CZ 820 15.09. – 20.09. Českomor. Vysočina a Posázaví hotel Styl 6/5 poznávací zájezd HB 5 950 C 35 
PL 825 15.09. – 21.09. Termály Szaflary, Polsko Borowy Dwor 7/6 v ceně vstup do TL HB 8 450 K 23 

 

Vysvětlivky: BS - bez stravy;  BB - snídaně;  HB - polopenze (snídaně a večeře);  FB – snídaně, oběd a večeře. 
 

pokračování na str. 5 
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AUTOBUSOVÉ ZÁJEZDY CK A-Z TOUR  2019 – pokračování 

 
KÓD ZÁJEZDU 

 
TERMÍN 

 
ZÁJEZD 

 
UBYTOVÁNÍ 

DNÍ/ 
NOCI

 
ZAMĚŘENÍ 

STR 
AVA

 
CENA  

TRA 
SA

 
STR 

SK 830 15.09. – 21.09. Termály Velký Meder, Slovensko hot. Elenka 7/6 hotel u termálů! HB 7 550 A 34 
SK 835 15.09. – 21.09. Orava, Roháče, termály Oravice hot. Tatrawest 7/6 poznávací s termály HB 6 450 A 33 
CZ 840 16.09. Znojemské historické vinobraní - 1/1 vinařské slavnosti - 690 C 41 
SK 850 21.09. – 22.09. Okolo Tater s goral. piknikem penzion Pltník 2/1 plavba na vorech HB 2 950 A 41 
HU 855 22.09. – 28.09. Termální lázně Hevíz, Maďarsko hotel Quelle 7/6 v ceně vstup do TL FB 8 450 C 25 
SK 860 22.09. – 28.09. Lázně Dudince s procedurami hotel Jantár 7/6 v ceně! 10 procedur ! HB 6 550 A 33 
SK 861 22.09. – 28.09. Lázně Dudince s procedurami hotel Smaragd 7/6 v ceně! 10 procedur ! FB 10 550 A 32 
CZ 865 22.09. – 28.09. Lázně Luhačovice s procedurami hot. Harmonie 7/6 relaxační pobyt HB 7 650 L 36 
CZ 870 22.09. – 28.09. Českos. Švýcarsko s Německem hotel Faust 7/6 poznávací s turist. HB 6 450 H 38 
SK 880 23.09. – 29.09. Termály Podhájska, Slovensko Energy1 7/6 term. bazén v ceně HB 8 150 F 29 
SK 881 23.09. – 29.09. Termály Podhájska, Slovensko Energy2 7/6 term. bazén v ceně HB 7 950 F 29 
SK 882 23.09. – 29.09. Termály Podhájska, Slovensko Podhajčanka 7/6 pobyt u termálů BB 4 450 F 30 
SK 883 23.09. – 29.09. Termály Podhájska, Slovensko Andrejka 7/6 pobyt u termálů BS 4 150 F 28 
CH 885 25.09. – 29.09. Národní parky Chorvatska 3* hotel 5/3 poznávací zájezd HB 6 950 C 18 
RA 887 27.09. – 29.09. Vídeň a její historické skvosty hotel ve Vídni 3/2 poznávací zájezd BB 3 950 C 40 
PL 900 02.10. Termální koupaliště Chocholow - 1/0 v ceně vstup na TK BS 990 K 41 
SK 905 05.10. – 06.10. Husí hody, Bratislava, Trenčín Husacina plus 2/1 pozn. s husími hody HB 2 950 A 41 
IT 925 26.10. – 30.10. Pisa, Florencie, Benátky 3* hotel 5/2 poznávací zájezd HB 6 950 C 15 
SK 930 26.10. – 29.10. Termály Velký Meder, Slovensko hot. Elenka 4/3 hotel u termálů! HB 4 550 A 34 
PL 935 28.10. Termální koupaliště Chocholow - 1/0 v ceně vstup na TK BS 990 K 41 

 

ADVENTNÍ ZÁJEZDY 
kód akce termín město cena svoz kód akce termín město cena svoz

RA 950 06.12. VÍDEŇ 790 Kč Trasa  C PL 940 30.11. WROCLAW 790 Kč Trasa  B 
PL 960 07.12. KRAKOV 690 Kč Trasa  K PL 970 07.12. WROCLAW 790 Kč Trasa  B 
PL 980 14.12. KRAKOV 690 Kč Trasa  K PL 990 14.12. WROCLAW 790 Kč Trasa  B 

 

Pro skupiny nad 20 osob sleva 5%, pro skupiny nad 40 osob sleva 10% + možnost volby vlastního termínu + vlastní nást. místo. 
 

Nástupní místa - autobusové zájezdy: 
 

Trasa A: Karviná, Havířov, Ostrava, Frýdek-Místek, Český Těšín, Třinec, Jablunkov, Čadca. 
Trasa B: Karviná, Český Těšín, Třinec,  Frýdek-Místek, Havířov, Ostrava, Bohumín, Polsko. 
Trasa C: Karviná, Český Těšín, Třinec,  Frýdek-Místek, Havířov, Ostrava, Olomouc, Brno. 
Trasa F: Třinec,  Č. Těšín, Karviná, Havířov, Ostrava, Frýdek-Místek, Frýdlant n. O., Bílá, Makov, Bytča. 
Trasa H: Karviná, Český Těšín, Třinec,  Frýdek-Místek, Havířov, Ostrava, Olomouc, Mohelnice.  
Trasa K: Karviná, Havířov, Ostrava, Frýdek-Místek, Třinec, Český Těšín, Polsko.  
Trasa L: Karviná, Český Těšín, Třinec,  Frýdek-Místek, Havířov, Ostrava, V. Meziříčí, Vsetín. 
 

Vysvětlení:  Trasu F přes Makov jsme zařadili do programu kvůli ucpané silnici v Čadci a Kys. N. Městě ve všední dny. 
 

 

Zasedací pořádek v autobusu: Požaduje-li zákazník konkrétní místo v autobusu, musí si zakoupit místenku ihned při 
podpisu cestovní smlouvy. Ostatní sedadla v autobusu budou rozdělena postupně od přední do zadní části podle 
data zakoupení zájezdu. Ceny autobusových místenek: Lázně a termály ČR a SR, pozn. zájezdy ČR  a SR do 5 dní a 
jednodenní zájezdy Evropa - 50 Kč/osoba, poznávací zájezdy Evropa do 5 dní, poznávací zájezdy ČR a SR na 6 a více 
dní, maďarské termály - 100 Kč/os. Evropa na 6 a více dní - 150 Kč/os. 
 

 

Vysvětlivky zkratek uvedených v katalogu: BS – bez stravy,  BB –  snídaně,  HB -  polopenze,  FB – plná penze. 
 

Nástupní místa - účastník autobus. zájezdu je povinen se dostavit na nástup. místo min. 15 min. před časem odjezdu. 
Čekací doba na opozdilce je max. 5 minut! Skupiny nad 10 osob si mohou určit jedno vlastní nástupní místo po trase.

 

Pokyny na cestu obdrží klient 7 až 5 dní před nástupem na zájezd, samozřejmě pokud uhradil částku za zájezd v plné výši. 
 

Firemní akce na klíč: Organizujeme na míru veškeré firemní akce (min. 2denní) – školení, oslavy, výjezdní zasedání apod. 
 

 

 
 

Potěšte své blízké  
originálním dárkem. 

Využijte naše dárkové poukazy,  
které vám můžeme vytisknout na 

jakoukoliv částku, nebo s uvedením 
konkrétního zájezdu. 

  

 

5



 

ŠŠŠPPPAAANNNĚĚĚLLLSSSKKKOOO,,,   AAANNNDDDAAALLLUUUSSSIIIEEE,,,   GIBRALTAR letecký poznávací zájezd  
       

Andalusie je kouzelný kraj s nádherným pobřežím, který vytvořili Maurové svými muslimskými stavbami i křesťané 
impozantními katedrálami. Tento kraj zdobí stovky starobylých hradů, které připomínají právě složitou historii období 
středověku. Costa del Sol patří právě díky příjemnému klimatu s 300 dny slunečního svitu k nejnavštěvovanějším 
místům Andalusie. Jsou zde krásné dlouhé pláže, moře s průzračnou a čistou vodou, možnosti zábavy, nákupních možností 
a sportovního vyžití. Hotelový komplex San Fermin se nachází v letovisku Benalmadena, na klidném místě v pěkné
udržované zahradě. Pláž Torre Bermeja je vzdálená 350 metrů od hotelu. Vybavení hotelu - restaurace, Wi-Fi, venkovní 
bazén, bar u bazénu. Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností dětské přistýlky a s kompl. soc. zařízením, fénem, 
klimatizací, telefonem, TV-SAT a balkonem, lednička za poplatek. Stravování: polopenze, snídaně i večeře formou bufetu. 
 

Program zájezdu - 1.den: K večeru odlet z Prahy do Mala-
gy, transfer do hotelu, ubytování, veřeře z vlastních zdrojů. 
2.den: Dopoledne prohlídka hlavního města Andalusie Malagy, 
která je i rodištěm slavného malíře Pabla Picassa. Možnost 
prohlídky jeho domu, katedrály, maurské pevnosti La Alcaza-
ba a hradu Gibralfaro s pozůstatky římského divadla, odpo-
ledne lanovkou na horu Callamoro (800 m.n.m.), odkud jsou 
nádherné výhledy nejen na celé okolí, ale za slunných dní i na 
Gibraltar a Afriku. 3.den: Volno, procházky, koupání. 4.den: 
Po snídani odjezd do Sevilly - hlavního města Andalusie. Hist. 
centrum města, možn. prohlídky třetí největší křesťanské ka-
tedrály v Evropě s proslulou maurskou věží Giralda (uvnitř 
jsou uloženy ostatky Kryštofa Kolumba) a královského paláce 
Alcázar se zahradami. Procházka židovskou čtvrtí Barrio de 
Santa Cruz, prohlídka Španělského náměstí s parkem Marie 
Luisa, případně věž Torre del Oro z maurského období. 
5.den: Volno, procházky, koupání. 6.den: Po snídani odjezd do 
Gibraltaru – unikátní kolonie Velké Británie, místní dominantou
 

 
je obrovská skála, ve které je 76 km podzemních tunelů a chodeb, které se využívaly pro vojenské účely. Prohlédneme si i maják   

na nejjižnějším cípu Gibraltaru, můžeme také navštívit i jeskyni 
sv. Michala. Nakonec se projdeme hlavní ulicí Starého města 
s obchůdky a restauracemi. Na zpáteční cestě zastávka 
v úžasném, malebném „bílém městě“ Ronda, které založili 
Keltové, budovali Féničané, Řekové, Římané i Arabové, ka-
ňon řeky Tejo, býčí aréna aj. 7.den: Volno, procházky, náku-
py suvenýrů a dárků. 8.den: Volno, nákupy, oběd v hotelu 
k večeru odjezd od hotelu, přílet do Prahy po půlnoci (01:30) 
V ceně zájezdu je: 7x ubytování v hotelu San Fermin***  
Benalmadena na pobřeží Costa del Sol (350m od moře), 
2 lůžk. pokoje s kompl. soc. zařízením, polopenze, snídaně 
i večeře formou bufetových švédských stolů, letenky z Prahy 
do Malagy a zpět (letecká spol. ČSA), transfery z letiště 
v Malaze na hotel a zpět, veškerá doprava na výlety míst-
ním zájezdovým autobusem s klimatizací, český průvodce 
CK po celou dobu zájezdu, pojištění úpadku CK. 
 V ceně není: Povinné cest. pojištění léčebných výloh a stor-
na - zrušení zájezdu z vážných důvodů (viz tabulka v katalogu

 

na straně 42), místní poplatek 1 €/osoba/den, obědy, vstupné do objektů - pokud je navštívíte: Gibraltar 10 eur (pěšky nebo 
busem), lanovka dalších 20 eur. Malaga: pevnost La Alcazaba a hrad Gibralfaro – 3,20 €, lanovka na Callamoro, zpáteční - 25 €, 
Sevilla: katedrála cca. 10,-Eur, Alcázar 15,-Eur. Ceny jsou z roku 2018 a mohou být tedy o něco vyšší. 
 

 
 
 

 

kód akce termín 
od – do 

do-
prava

dní/ 
/nocí 

 

ubytování stra 
va

2  lůž. 
pokoj

dospělý  
na přist.

1 lůžk. 
pokoj 

3-12 s 
1 dosp. 

3-12 se 
2 dosp.

trasa 
svozu

SP 100 04.05. - 11.05. LET 8/7 San Fermin***  HB 19 950 18 450 22 950 16 950 12 950 vlastní 

SP 195 05.10. - 12.10. LET 8/7 San Fermin***  HB 19 950 18 450 22 950 16 950 12 950 vlastní 
 

Skupinám nad 15 osob zorganizujeme samostatný zájezd na míru za sníženou cenu v termínu, který si sami určí (informujte se v CK). 
Slevy: 1500 Kč za rez. do 31.12. , 1200 Kč/os. do 15.3. Další sleva - stálý klient - min.3x na našem zájezdu – sleva 250 Kč/os., 7x a více - sleva 400 Kč/os. 
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OOOKKKRRRUUUHHH   PPPOOORRRTTTUUUGGGAAALLLSSSKKKEEEMMM,,,   OOODDD   LLLIIISSSAAABBBOOONNNUUU   KKK   JJJIIIŽŽŽNNNÍÍÍMMMUUU   PPPOOOBBBŘŘŘEEEŽŽŽÍÍÍ 
letecký pohodový poznávací zájezd s odletem z Prahy. V ceně je polopenze a veškerá doprava. 
       

Pojeďte s námi objevovat nejkrásnější místa Portugalska. Jeho hlavní město Lisabon, přezdívané městem západů 
slunce a romantismu, je postaveno na věnci kopců s neuvěřitelnými výhledy a je plné nádherných památek z dob objevných 
zámořských cest. Navštívíme rovněž portugalský poklad - kouzelné  historické město Évora,  jedno z nejkrásnějších 
míst na světě a také nejjižnější a nejkrásnější portugalský region Algarve, který obsazuje neustále první příčky nejlepších 
destinací Evropy. Oblast je známá nejen pro své památky -  pozůstatky staveb z římského období, arabské mešity a pevno-
sti, ale především pro své zlatavé písečné pláže, sluncem prozářená skaliska, mořské jeskyně a panensky tyrkysové moře. 
 

Program zájezdu - 1.den: Odpoledne odlet z Prahy do Lisa-
bonu, transfer do hotelu, ubytování. 2.den: Odjezd do Sintry, 
kde si nejdříve prohlédneme historické centrum s národním 
palácem Palácio Nacional de Sintra. Následuje výstup na starý 
maurský hrad Castelo dos Mouros z 9. stol. a vedlejší roman-
tický hrad Pena, který byl v 19. století přestavěný na královské 
letní sídlo. Po prohlídce obou hradů a zámeckého parku s růz-
nými jezírky, vyhlídkami, staletými tújemi a jeskyněmi nas-
toupíme do autobusu a pojedeme Národním parkem Sintra-
Cascais až na Cabo da Roca, což je nejzápadnější bod Evro-
py (získáte i certifikát). Následuje návrat na nocleh v Lisabonu. 
3.den: Prohlídka Lisabonu - čtvrť Alfama, nejstarší lisabonská 
čtvrť, plná úzkých romantických uliček, možnost prohlídky chrá-
mu sv. Vicente de Fora, katedrály, stavební kuriozity Diaman-
tového domu nebo rozhledny sv. Lucie. Odpoledne prohlídka 
památek čtvrti Belém, Belémská věž, klášter Řádu sv. Jero-
nýma s hrobkou Vasco de Gamy, jednoho z nejvýzn. portugal-
ských mořeplavců, proslulý Památník objevitelů a hrad sv. Jiří
 

 
 (nejvyšší vrcholek v Lisabonu), návrat do hotelu. 4.den: Ráno odjezd do Evory (UNESCO), sídelního města portugalských králů. 
Prohlídka Starého města s řadou kostelů a malebných maurských uliček, římského Dianina chrámu, katedrály, kláštera Dos 
Lóios, akvaduktu, kostnice, odjezd do oblasti Algarve, ubytování v oblasti Algarve. 5.den: Výlet na mys Sv. Vincenta (úchvat- 
 

 

ná pobřežní příroda) a poté do malebného přímořského města Lagosu, prohlídka 
města (první trh s otroky), pevnost Forte da Ponta da Bandeira, kostel sv. 
Antonína a Muzeum algarvského života, středověké hradby, nocleh v oblasti 
Algarve. 6.den: Přesun do Ponta da Piedade, jednoho z nejkrásnějších míst 
oblasti Barlaventa, které je proslaveno svým skalním městečkem, pískovco-
vými skalisky, udivujícími jeskyněmi, okny útesů a průzračnou vodou. 
Fakultativní projížďka na lodičkách – plavba jeskyněmi. Odjezd na ubytování. 
7.den: Volno, nákupy, procházky po letovisku, koupání. Fakultativní výlet Ol-
hao, Tavíra, Faro. Po snídani se nejdříve vydáme na známé trhy v městečku 
Olhao a poté navštívíme město Tavira s typickou algarvskou architekturou, 
prohlédneme si kostel Misericordia a zříceninu maurského hradu s výhledy na 
město, okolo odpoledne přesun do Fara, kde se projdeme historickým centrem 
se starověkými hradbami a krásnou katedrálou (Sé), ze které je nádherná vy-
 

hlídka na přírodní park Ria Formosa. Návrat na nocleh v oblasti Algarve. 8.den: Po snídani odjezd do Lisabonu, volno na oběd 
a nákupy, odlet v 19:15, přílet do Prahy ve 23:40. V ceně zájezdu je: 7x ubytování, 3x hotel v Lisabonu a 4x hotel na pobřeží 
Algarve.  2 lůžk. pokoje s kompl. soc. zařízením, polopenze, snídaně formou švédských stolů, večeře, letenky z Prahy do 
Lisabonu a zpět (letecká spol. ČSA), transfery z letiště na hotely a zpět, veškerá doprava na výlety místním zájezdovým 
autobusem s klimatizací (kromě fakultativních výletů), český průvodce CK po celou dobu zájezdu, pojištění úpadku CK. 
 V ceně není: Povinné cest. pojištění léčeb. výloh a storna - zrušení zájezdu z vážných důvodů (viz tabulka v katalogu na straně 
42), místní poplatek 1 €/osoba/den, obědy, vstupné do objektů - pokud je navštívíte, celkem asi 60€, plavba na loďkách cca 15€. 

 

 
 

kód akce termín 
od – do 

do-
prava

dní/ 
/nocí 

 

ubytování 
 

strava 2 a 3 lůž. 
pokoj

1 lůžk. 
pokoj 

3-12 s 
1 dosp. 

3-12 se 
2 dosp.

trasa 
svozu

PO 105 12.05. – 19.05. LET 8/7 3* hotely HB 19 950 22 950 16 950 12 950 vlastní 

PO 190 22.09. – 29.09. LET 8/7 3* hotely HB 19 950 22 950 16 950 12 950 vlastní 
 

Skupinám nad 15 osob zorganizujeme samostatný zájezd na míru za sníženou cenu v termínu, který si sami určí (informujte se v CK). 
Slevy: 1500 Kč za rez. do 31.12., 1200 Kč/os. do 15.3. Další sleva - stálý klient - min.3x na našem zájezdu – sleva 250 Kč/os., 7x a více - sleva 400 Kč/os. 
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RRRUUUSSSKKKOOO,,,   MMMOOOSSSKKKVVVAAA,,,   PPPEEETTTRRROOOHHHRRRAAADDD   letecký pohodový poznávací zájezd 
 

Program zájezdu - 1.den: V dopoledních hodinách odlet z Prahy do Moskvy, transfer do 3* hotelu, ubytování, večerní prohlídka 
okolí osvětleného Kremlu, Rudého náměstí s chrámem Vasila Blaženého a mauzoleem. 2.den: Prohlídku Moskvy, hlavního 
  

města Ruské federace (přes 12 mil. obyvatel) začneme 
v samém jejím srdci - na Rudém náměstí s chrámem Vasila 
Blaženého, mauzoleem V. I. Lenina, obchodním domem 
GUM a chrámem Matky Boží Kazaňské. Kolem Národního 
muzea, před kterým uvidíme jezdeckou sochu maršála Žu-
kova, k Velkému divadlu. Dále okolo Státní dumy, hrobu 
neznámého vojína přes Manéžní náměstí přijdeme k hlavní 
dominantě Moskvy a celého Ruska – Kremlu. Sídlo ruského 
prezidenta, Car puška, 200 tunový zvon Car Kolokol, 
zvonice Ivana Velikého, Uspecký chrám a Kateřinský 
palác. Prohlédneme si rovněž katedrálu Nanebevstoupení 
se slavnými freskami, katedrálu sv. Archanděla Michaela, 
chrám Krista Spasitele s nádherným výhledem na Kreml 
a pomník Petra I. Návštěva Českého domu v Moskvě. 
3.den: Prohlídka Vrabčích hor se slavnou Lomonosovou 
universitou, Moscow City, s moderními výškovými budo-
vami. Olympijský stadion v Lužnikách se nám ukáže v celé 
své kráse. Dále navštívíme Novoděvičí klášter. Přesun na 
nádraží a odjezd rychlovlakem do Petrohradu, ubytování 
v hotelu. Večerní prohlídka nábřeží Něvy s půlnočním otvírá- 
 

 
ním mostů, možnost projížďky lodí po řece Něvě, případně individuální volno. 4.den: Prohlídka Petrohradu a jeho nepřeberné-
ho množství památek. Co památka, to neopakovatelný zážitek. Prohlédneme si Kazaňskou katedrálu, Něvský prospekt, 
Yusupův palác, náměstí Isaac s chrámem svatého Isaaca, náměstí Děkabristů, jezdeckou sochu Petra I. Velikého, budovu 
Admirality, Zimní palác s galérií Ermitáž s 3 mil. exponátů (doporučujeme individuální prohlídku), Palácové náměstí s Ale-
xandrovým sloupem, chrám Spasitele v krvi (Chrám Kristova vzkříšení). 5.den: Michajlovský zámek, Martovo pole, Letní 
zahrada s Letním palácem, Muzeum leningradské blokády, klášterní komplex Smolný, křižník Aurora, dům Petra Velikého, 
Petropavlovská pevnost s katedrálou sv. Petra a Pavla s  více než 120 m vysokou zvonicí a hrobkami dynastie Romanovců, 
včetně posledního cara Mikuláše II., zavražděného bolševiky. 6.den: Carskoje selo – nyní Puškin, bylo letní rezidencí ruských 
carů od 18. století až do Únorové revoluce 1917. Zde se rovněž nacházela více než 200 let světoznámá Jantarová komnata, 
která byla při blokádě Leningradu odvezena a od konce druhé světové války je nezvěstná. V Kateřinském paláci se nyní 
nachází její věrná kopie. V okolí je mnoho parků a paláců, z nichž nejhonosnější je Kateřinský palác. 7.den: Plavba lodí přes 
Finský záliv do Petrodvorce, bývalé rezidence carů z dynastie Romanovců. Město nechal postavit car Petr I. Veliký, inspirací 
mu bylo francouzské Versailles. Ve zdejším pozoruhodném palácovém a parkovém celku z 18. a 19. století, který se rozkládá 
ve Finském zálivu na pobřeží Baltského moře, je umístěno přes 170 fontán různých velikostí. Nejznámější fontány jsou např. 
socha Samsona bojujícího se lvem, kaskády Zlatá hora, Šachová hora, Velká kaskáda, Římské fontány a fontána Slunce. 
Překrásný Velký palác rozděluje areál na  Horní a Dolní park. Dále je k vidění palác Petra II., paláce Marli a Monplaisir. Petěr-
gof byl výrazně poničen a rozkraden německými vojáky za druhé světové války. V dnešní době je už obnoven do své původní 
krásy (UNESCO). 8.den: Odhlášení z hotelu v dopoledních hodinách, odjezd na letiště, odlet.  
 

 
 

V ceně zájezdu je: letenky Praha - Moskva a Petrohrad - Praha (odbavená zavazadla 23 kg), 7x ubytování v 3* hotelech - 
2 lůžk. pokoje s kompl. soc. zařízením, 7x snídaně formou švédských stolů, 6x večeře servírované (mimo 3.den - večerní 
příjezd do Petrohradu), transfery z letiště v Moskvě a Petrohradě na hotel a zpět, veškerá doprava na místa, která jsou v 
programu zájezdu - vlak, autobusy, metro, kromě plavby lodí do Petrodvorce, český průvodce CK, pojištění úpadku CK. 
 

V ceně není: Vše, co není uvedené v ceně, dále vízum - 2500 Kč, plavba lodí do Petrodvorce – cca 500 rub = 190 Kč, vstupy do 
jednotl. objektů, povinné cest. pojištění léčeb. výloh a storna - zrušení zájezdu z vážných důvodů (viz tabulka v katalogu str. 42).   
 

Balíčky vstupů: Kreml: Zbrojnice moskevského Kremlu, Diamantový fond a návštěva teritoria moskevského Kremlu vč. sluchá-
tek - nutná rezervace předem v CK min. 2 měsíce před odletem - příplatek: 2350 Kč. Samostatný příplatek jen za návštevu objektu 
Moskevského kremlu – 500,- Kč. Carskoje Selo i Jantarová komnata - cena zahrnuje vstup do zámeckého parku, zámku i Jan-
tarové komnaty vč. povinného místního průvodce a sluchátek - nutná rezervace předem v CK při podpisu smlouvy o zájezdu. - 
příplatek: 1100 Kč. Ermitáž: Briliantová a Zlatá klenotnice, Ermitáž, Generální štáb, Zimní palác vč. povinného průvodce a sluchá-
tek - nutná rezervace předem v CK - min. 2 měsíce před odletem - příplatek: 1300 Kč. Petrodvorce: Lod-ní přeprava přes Finský 
záliv s návštěvou parku s fontánami – připl.1200,- Kč, Chrám sv. Isaaca s vyhlídkovou plošinou – přípl. 450,- Kč. 
 

MOSKVA, PETROHRAD CENA NA OSOBU CENA DÍTĚ 
 

kód akce termín 
od – do 

 

doprava dní/ 
/nocí 

 

ubytování strava 2 lůž. 
pokoj

3 lůžk. 
pokoj 

1 lůžk. 
pokoj 

3-12 s 
1 dosp.

3-12 s 
2 dosp.

RU 115 11.06. – 18.06. letecky 8/7 min 3* hotely HB 29 950 27 950 35 950 27950 19950
RU 155 06.08. – 13.08. letecky 8/7 min 3* hotely HB 29 950 27 950 35 950 27950 19950

 

Aktuální slevy First Minute jsou na www.ckaztour.cz. Sleva navíc pro naše stálé klienty -  min. 3x na našem zájezdu – 300 Kč/os.  
8



 

   JJJEEEZZZEEERRROOO   BBBAAAJJJKKKAAALLL A TTTRRRAAANNNSSSSSSIIIBBBIIIŘŘŘSSSKKKÁÁÁ   MMMAAAGGGIIISSSTTTRRRÁÁÁLLLAAA      letecky 
 
 

Transsibiřská magistrála je nejdelší a nejslavnější železniční trasa na světě - 9288 km. My pojedeme celé 2 dny a 2 noci 
komfortním vlakem Rossia, asijskou a sibiřskou částí z Irkutska do Jekatěrinburgu (cca 3450 km). Projíždět budeme mnoha 
známými městy, např. Krasnojarsk, Omsk, Novosibirsk, Ťumeň aj. Tajemné jezero Bajkal je největší, nejhlubší (1642m) 
a nejúžasnější sladkovodní jezero na světě. Vzniklo už před více než 20 miliony let, a je tedy zároveň nejstarším jezerem planety. 
Vyzkoušejte si  i Vy jízdu po Transsib. magistrále na vlastní kůži a vychutnejte si plnými doušky jedinečné přírodní krásy Bajkalu.
 
 

Program zájezdu - 1.den: Před polednem odlet z Prahy do 
Irkutska s 1 mezipřistáním (doba letu cca 6:10 + 2:25 hod.). 
2.den: Ráno přílet do Irkutska, cestou na hotel se stavíme 
na prohlídku muzea Bajkalu s ponorem batyskafem pod hla-
dinu jezera. Prohlédneme si rovněž akvária bajkalské fau-
ny, kde uvidíme zblízka i živé místní tuleně Něrpy, kteří se 
nikde jinde nevyskytují. Následuje vyjížďka lanovkou na Ká-
men Čerskogo s nádherným výhledem na jezero Bajkal, 
Šamanský kámen – posvátné místo místního národa Burja-
tů a na řeku Angaru vytékající z Bajkalu. Po ubytování nav-
štívíme rybářskou vesničku Listvjanku s dřevěnými domky 
na břehu Bajkalského jezera. 3.den: Jízda unikátní a slav-
nou Krugobajkalkou (UNESCO) okolo jezera, tunely ve sk-
alách, viadukty a mosty po strmém břehu Bajkalu. Po celou 
dobu jízdy se budeme kochat nádhernými scenériemi. Toto 
mistrovské dílo bylo postaveno na počátku 20. století i za 
pomoci českých dělníků. Československé legie zde v srpnu 
1918 vybojovaly jedinou (vítěznou) námořní bitvu v českých 
dějinách. 4.den: Volný den na Bajkalu, fakultativně celo-
 

denní výlet lodí na majestátní ostrov Olchon. Kromě nádherné přírody je také Olchon posvátným místem a centrem šamanisti-
cké víry. Dominantu ostrova tvoří Šamanská skála, která patří mezi nejposvátnější místa celé Asie. Ve skále se nachází jeskyně 
s kamenným stolem, který slouží k vykonávání rituálů. 5.den:  Prohlídka Irkutska s mnoha sakrálními památkami. Centrum 
města nás ohromí svou multikulturností. Setkáme se s tzv. sibiřským barokem, uvidíme roubené domy děkabristů - carskými 
vyhnanci z Petrohradu, divadla, universitu, všudypřítomný pomník Lenina atd. Navštívíme Znamenský klášter, který sloužil jako 
vězení admirála Kolčaka (uznávaného nástupce zavražděného cara Mikuláše II.). Na stejné ulici stojí mešita, křesťanský a pra-
voslavný kostel i synagoga. Prozkoumáme nábřeží řeky Angary, jediného odtoku z jezera Bajkal, kde byl zmíněný admirál 
Kolčak později popraven a jeho ostatky vhozeny do řeky. Na místě dnes stojí památník této události. Odpoledne nástup do vlaku 
Transsibiřské magistrály, odjezd. 6.den: Jízda vlakem. 7.den:  Odpoledne příjezd do Jekaterinburgu, přesun na hotel, ubyto-
vání. Večer  prohlídka osvětleného Chrámu na krvi, který stojí na místě Ipaťjevova domu, v jehož sklepě byl v roce 1918 bol-
ševiky zavražděn car Mikuláš II. s celou rodinou. 8.den: Po snídani navštívíme památník, kde je pochováno na 400 padlých 
českých legionářů z let 1918 – 1919. Projdeme se okolo Sverdlovské filharmonie a  Divadla opery k Byznys centru Vysoc-
kij s výškou 188 metrů (nejvyšší mrakodrap v Rusku). Synagoga, Svatotrojický chrám, klášter, Dům obrany, pravoslavný 
kostel Velký zlatoústý,  Náměstí roku 1905 se sochou Lenina, nábřežní promenáda  s nultým  kilometrem a kaplí sv. Kate-
řiny, památník Beatles.  9.den:  Brzy ráno transfer na letiště, odlet letadlem ČSA, přílet do Prahy v 8:00 hod. (doba letu 4:50). 
 

  
 

V ceně zájezdu je: Letecká doprava z Prahy do Irkutska (s jedním přestupem) a z Jekatěrinburgu do Prahy (odbavená zava-
zadla 20-23 kg), 5x ubytování v hotelech s polopenzí na úrovni našich 3*, 2 noci ve vlaku - lůžkové kupé pro 4 osoby 
s jedním teplým jídlem denně. Veškerá další doprava, která je součástí programu, kromě plavby lodí na ostrov Olchon - 
transfery z letiště na hotel a na nádraží, doprava minibusy v místech, lanovka, jízda Krugobajkalkou, český průvodce CK A-Z 
TOUR, pojištění CK na úpadek. V ceně zájezdu není: Vše, co není uvedeno v ceně, dále vízum - 2500 Kč, vstupné do 
jednotlivých objektů - něrpinárium - 200,- Kč, výlet rychlým člunem - 200,- Kč, fakultativní výlet na ostrov Olchon - 2840,- Kč, 
povinné cest. pojištění léčeb. výloh a storna - zrušení zájezdu z vážných důvodů (viz tabulka na str. 42). V každém vagonu je 
samovar - možnost přípravy čaje, kávy, instantních jídel. Ve vlaku je jídelní vůz a na zastávkách jsou prodejci (prodejny) 
s potravinami.  
Pozor! Na zájezd a rovněž na všechny výlety je možné se přihlásit nejpozději 2 měsíce před termínem.  
Možnost přikoupení kupé ve vlaku pro 2 osoby za 4 000 Kč na osobu. 
 

TRANSSIBIŘSKÁ MAGISTRÁLA CENA NA OSOBU CENA DÍTĚ 

kód akce termín 
od – do doprava dní/ 

/nocí nocleh strava 2 a 3 lůžk.  
pokoj, 4l kupé 

4lůžk. pokoj, 
4l kupé 

3-12 ve  
4l. pok.  

RU 135 05.07. – 13.07. letecky, vlak, bus 9/7 2x vlak + 5x hotel HB 39 950 36 450 33 950 
RU 145 26.07. – 03.08. letecky, vlak, bus 9/7 2x vlak + 5x hotel HB 39 950 36 450 33 950 
RU 165 23.08. – 31.08. letecky, vlak, bus 9/7 2x vlak + 5x hotel HB 39 950 36 450 33 950 

 

Aktuální slevy First Minute jsou na www.ckaztour.cz. Sleva navíc pro naše stálé klienty -  min. 3x na našem zájezdu – 500 Kč/os.  
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GGGRRRUUUZZZIIIEEE   –––   ZZZEEEMMMĚĚĚ   PPPLLLNNNÁÁÁ   HHHIIISSSTTTOOORRRIIIEEE   AAA   ÚÚÚŽŽŽAAASSSNNNÉÉÉ   PPPŘŘŘÍÍÍRRROOODDDYYY   
Letecký pohodový poznávací zájezd na nejkrásnější a nejzajímavější místa s výborným průvodcem. 
 
 

Gruzie je nádherná malá země, je však obrovská svou přírodní krásou a bohatstvím. Pojeďte s námi a poznejte 
krásy Gruzie, její historické památky, nádherné horské vrcholky a údolí, jedinečné místní speciality, úžasnou 
pohostinnost místních obyvatel a kouzlo pobřeží Černého moře. 
 

Program zájezdu - 1.den: Odlet v odpoledních hodinách přímou linkou z Prahy do Tbilisi, večeře, ubytování v hotelu. 2.den: Po 
snídani odjezd do Kachetie, největší vinařské oblasti Gruzie. Nejdříve navštívíme klášter Alaverdi, zdejší mniši jsou známí svou 
produkcí medu a výrobou klášterního vína, a poté i známé vinařství, kde ochutnáme několik druhů místního vína. V městeč- 
ku Telavi se podíváme na místní tržiště a pak navštívíme 
klášter Bodbe, kde jsou uloženy ostatky apoštolky svaté Ni-
ny, městečko Signagi –„město lásky" a na závěr povečeří-
me v typické gruzínské restauraci při poslechu místní hud-
by a národních písní. 3.den: Prohlídka města Tbilisi klidným 
tempem s přestávkou na oběd, park Evropa, kostel Metechi, 
lanovkou na pevnost Narikala ze 4. století se sochou Mat-
ky Gruzie, mešita ve starém městě, Abanotubanie – zóna 
jedinečných tureckých lázní, vodopád Legvtakhevi, armén-
ský kostel sv. Jiří, synagoga, katedrální chrám Sioni, 
procházka ulicí Šarden se spoustou kavárniček, restaurací 
a obchůdků, skleněný most Míru s výhledem na prezident-
ský palác, katedrála Sameba a na závěr výjezd lanovou 
tramvají na Mtacmindu – Svatou horu, s nádherným výhle-
dem na celé Tbilisi. Večeřet budeme v restauraci s gruzín-
skou kuchyní a bohatým národopisným programem. 4.den: 
Volný den v Tbilisi – pro zájemce výlet za příplatek – celo-
denní putování Kavkazem. Po snídani odjezd starou vo-
jenskou Gruzínskou cestou, Aragvskou soutěskou okolo 
Oblouku vítězství až ke Křížovému hřebenu ve výšce 2395  
m.n.m. do vesnice Stepancminda, na dohled ruské hranice. Odtud se vydáme terénními vozy 4x4 do Gergeti, kde se nachází 
symbol celé Gruzie gergetský chrám Svaté Trojice s nádhernými výhledy na majestátní Velký Kavkaz, ale především na dech-
beroucí výhled na třetí nejvyšší horu Gruzie – Kazbeg. Je to 2750 let vyhaslá sopka, která nás ohromí svou výškou 5047 m.n.m. 
Na zpáteční cestě navštívíme zámek Ananuri (UNESCO) ze 17. století u přehrady Žinvali. 5.den: Klášter Džvari ze 6.-7. století 
(UNESCO) s nádherným výhledem na soutok řek Aragvi a Kury, město Mccheta se středověkou katedrálou Sveticchoveli, 
místem korunovace i pohřebištěm gruzínských carů. Přejezd do města Gori, kde si prohlédneme rodný dům zdejšího světozná-
mého rodáka J.V.Džugašviliho (Stalina) i s jeho osobním pancéřovaným vagónem, ve kterém mimo jiné, cestoval do Jalty na 
Jaltskou konferenci. Volno s možností návštěvy vojenského muzea. Odjezd do lázeňského města Bordžomi (Borjomi), ubytová-
ní, večeře. 6.den: Volný den k prohlídce Bordžomi – pro zájemce celodenní výlet za příplatek - unikátní jeskynní město 
Vardzia z 12. století (UNESCO), vytesané ve skále. Obdivuhodné dílo důmyslné a řemeslné zručnosti zdejších předků, kteří ve 
skále dokázali vytesat celé město, včetně skalního kláštera, chrámu s originálními freskami, vinných sklepů, lékárny či 
skalní studny. Následuje pevnost Rabat ve městě  Acchalciche, kde se na jednom místě nacházejí objekty všech církví – 
nejen pravoslavné, arménské a katolické, ale i synagoga a mešita. Návrat do Bordžomi. Dle časových možností procházky po 
lázeňském parku s ochutnávkou jedinečné, zde vyvěrající minerální vody. 7.den:  Odjezd do druhého největšího města Gruzie – 
Kutaisi. Zde navštívíme postupně Gelati (UNESCO), klášterní komplex, jehož součástí je chrám Panny Marie z roku 1106 
a kostely sv.Jiří a sv. Mikuláše. Je zde pohřbeno celkem 23 gruzínských carů, poté největší gruzínskou krasovou jeskyni 
Prométeus (pěšky + loďkou). Odjezd do hlavního přímořského letoviska Gruzie – Batumi. Po ubytování a večeři se projdeme po 
nábřežní kolonádě s tančící fontánou. 8.den: Dopolední prohlídka Batumi - náměstí Pjacca, Abecední věž, socha Medy, 
nesoucí zlaté rouno, Batumský bulvár, lanovkou na nejvyšší bod Batumi s nádherným výhledem na celé město. 9.den: Po 
snídani volno, nákupy, v poledne odjezd na letiště, cestou se ještě zastavíme v Parku miniatur, kde uvidíme všechny hlavní 
památky Gruzie a můžeme si tedy porovnat, co jsme viděli na našem putování. V pozdních odpoledních hodinách odlet přímým 
letem do Prahy.  

  
 

V ceně zájezdu je: letenky Praha – Tbilisi a Kutaisi - Praha (odbavená zavazadla 23 kg), 8x ubytování ve 3* a 4* hotelech - 
2 lůžk. pokoje s kompl. soc. zařízením, 8x snídaně, 8x večeře, transfer z letiště na hotel a zpět, veškerá doprava na místa, 
která jsou v programu zájezdu, kromě výletů za příplatek, český průvodce CK, pojištění úpadku CK. 
 

V ceně není: Vše, co není uvedeno v ceně, vstupy do jednotl. objektů, povinné cest. pojištění léčeb. výloh a storna - zrušení 
zájezdu z vážných důvodů (viz tabulka v katalogu na str. 42).   
 

GRUZIE CENA NA OSOBU CENA DÍTĚ 
 

kód akce termín 
od – do 

 

doprava dní/ 
/nocí 

 

ubytování strava 2 lůž. 
pokoj

3 lůžk. 
pokoj 

1 lůžk. 
pokoj

3-12 s 
1 dosp.

3-12 s 
2 dosp.

GR 125 21.06. – 29.06. letecky 9/8 Hotely na úrovni 3* HB 24 950 23 950 29 950 21950 17950
GR 175 06.09. – 14.09. letecky 9/8 Hotely na úrovni 3* HB 24 950 23 950 29 950 21950 17950

 

Aktuální slevy First Minute jsou na www.ckaztour.cz. Sleva navíc pro naše stálé klienty -  min. 3x na našem zájezdu – 300 Kč/os.  
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OOOKKKRRRUUUHHH   AAARRRMMMÉÉÉNNNIIIÍÍÍ   –––   ZZZEEEMMMÍÍÍ   PPPLLLNNNÉÉÉ   PPPŘŘŘEEEKKKVVVAAAPPPEEENNNÍÍÍ      
Letecký pohodový poznávací zájezd na nejkrásnější a nejzajímavější místa s výborným průvodcem. 
 
 

Arménie je malá hornatá země bohaté historie a nádherné divoké přírody v srdci Kavkazu, pod bájnou horou 
Ararat na pomezí Evropy a Asie. Celá země je jedno velké historické muzeum. Nachází se zde velké množství 
neuvěřitelně starých kostelů a klášterů a dalších památek, z nichž všechny jsou dodnes funkční. 
 

Program zájezdu - 1.den: Odlet z letiště Praha do Jerevanu s jedním přestupem. Po příletu do Jerevanu následuje transfer do 
hotelu, ubytování. 2.den: Okružní prohlídka města Jerevan, kterému se přezdívá „Paříž Kavkazu“ (jeho kořeny sahají až do roku  
783 před n.l.), prohlídka Památníku arménské genocidy 
a místního památníku písemnictví, tzv. Matenadaranu, 
jedné z nejstarších středověkých knihoven se vzácnými 
rukopisy a exponáty. Následuje park Vítězství se sochou 
Matky Arménie, moderní centrum Kaskády, Arménská 
státní opera, tzv. Modrá mešita, náměstí Republiky s Ná-
rodním muzeem a zpívající fontánou, katedrála sv. Jiří.  
Na závěr ochutnáme pravý arménský koňak v palírně, která 
vyrábí skvělý koňak již od roku 1887. 3.den: Odjezd k jedno-
mu z nejposvátnějších míst Arménů -  klášteru Khor Virap,  
jenž má v historii arménské apoštolské církve výjimečné 
postavení a je spjat s postavou svatého Řehoře. Nachází se 
přímo na hranici s Tureckem a je od něj skvělý výhled na 
nejvyšší horu Turecka Ararat (5137 m.n.m.), což je vyhaslá 
sopka spojovaná s biblickými událostmi coby údajné místo 
přistání Noemovy archy. Dále se podíváme do jeskyně 
Areni u 8 km dlouhého kaňonu, který vznikl v roce 735 po 
40-ti denním zemětřesení. Na konci kaňonu budeme obdivo-
vat klášter Noravank ze 13 stol. Večeří a ochutnávkou vín 
u místních vinařů ukončíme program dne. 4.den: Volný den  
v Jerevanu nebo fakultativní výlet do údolí řeky Vorotan, kde nejdříve v jejím kaňonu uvidíme nádherný přírodní úkaz, tzv. 
Čertův most, a poté navštívíme jednu z nejpozoruhodnějších památek Arménie - klášterní pevnost Tatev na vysoké skále, jejíž 
počátky sahají do let 895-905 n.l. Tato údajně nikdy nedobytá pevnost s několika tajnými podzemními chodbami byla důležitým 
strategickým bodem celé Arménie, z čehož pramenilo i její bohatství a také náboženská důležitost. Její hradby lemují 3 kostely 
(sv. Petra a Pavla, sv. Gregora Osvíceného a sv. Marie), dodnes obývané mnichy. K tomuto skvostnému místu se můžeme 
dopravit pěšky nebo nejdelší lanovou dráhou světa (5752 m), která vede nad Vorotanským  kaňonem až ve výšce 320 m 
a poskytuje úchvatný, jedinečný a neopakovatelný zážitek při pohledu na kaňon a celé široké okolí. Návrat na ubytování. 5.den: 
Výlet do sportovního střediska Tsakhkadzor, kde opět využijeme lanovou dráhu, ze které uvidíme nádhernou přírodu plnou 
zeleně a květin (ne nadarmo se říká tomuto místu údolí květů), kterou doplňují majestátné 3000 m vysoké vrcholky Kavkazu. 
Poté navštívíme chrám Kečaris z roku 1033 a budeme se kochat pohledem nejen na nejvýše položené jezero Kavkazu - Sevan 
(1900 m.n.m.), ale i klášter Sevanavank na jeho břehu. Plavbou lodí po jezeře ukončíme program dne. 6.den: Ráno odjezd 
k jedné z mála dochovaných pevností - Amberd ze 7. stol. ležící ve výšce 2300 m.n.m na úbočí hory Aragac nad soutokem 
řek Arkashen a Amberd. Cestou uvidíme krásný kostelík Karmravor. Pak si prohlédneme město Vagharšapat (do r. 1995 
Ečmiadzin), jehož počátky sahají až do 4. století př. n. l. a kde se nachází velká řada památek (většina v UNESCO), především 
ústřední katedrála sv. Matky Boží z roku 618, což z ní činí jednu z nejstarších dochovaných křesťanských staveb na světě, dále 
chrámy sv. Gajane, sv. Hripsimy a zbytky katedrály Zvartnots. 7.den: Dopoledne návštěva středověkého kláštera Geghard, 
který nás okouzlí svou nádhernou arménskou středověkou architekturou (UNESCO). Následuje návštěva antického chrámu Gar-
ni, bývalého letního sídla králů, který byl postaven v 1. stol., a je to jediná stojící sloupová budova z dob starého Říma na území 
Arménie a celého bývalého Sovět. svazu. V závěru se zúčastníme pečení pravého arménského chleba, zvaného Lavash (tento 
rituál je od 2014 v UNESCO). Pozdní oběd, návrat do Jerevanu, volno, nákupy a pod. 8.den: Po snídani volno, okolo poledne pře-
sun na letiště a odlet (s jedním přestupem) do Prahy.  
 

 
 

V ceně zájezdu je: letenky Praha – Jerevan - Praha (vždy s jedním přestupem, odbavená zavazadla 23 kg), 7x ubytování v 3* 
hotelech, 2 lůžk. pokoje s kompl. soc. zařízením, 7x snídaně, 7x večeře, transfer z letiště na hotely a zpět, veškerá dopra-
va na místa, která jsou v programu zájezdu, kromě jednoho fakultativního výletu, český průvodce CK, pojištění úpadku 
CK. 
 

V ceně není: Vše, co není uvedeno v ceně, vstupy do jednotl. objektů, povinné cest. pojištění léčeb. výloh a storna - zrušení záje-
zdu z vážných důvodů (viz tabulka v katalogu na str. 42).   
 

ARMÉNIE CENA NA OSOBU CENA DÍTĚ 
 

kód akce termín 
od – do 

 

doprava dní 
/nocí 

 

ubytování strava 2 lůž. 
pokoj

3 lůžk. 
pokoj 

1 lůžk. 
pokoj

3-12 s 
1 dosp.

3-12 s 
2 dosp.

AR 185 18.09. – 25.09. letecky 8/7 Hotely na úrovni 3* HB 24 950 23 950 29 950 21950 17950
 

Aktuální slevy First Minute jsou na www.ckaztour.cz. Sleva navíc pro naše stálé klienty -  min. 3x na našem zájezdu – 300 Kč/os.  
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   ČČČEEERRRNNNÁÁÁ   HHHOOORRRAAA   ---   KKKRRRÁÁÁSSSNNNÁÁÁ   AAA   TTTAAAJJJEEEMMMNNNÁÁÁ poznávací zájezd pro každého 
       

Pojeďte s námi poznat překrásnou, přesto mnohým neznámou až tajuplnou zemi vklíněnou mezi masívy vysokých hor, které se táhnou 
od severu až k Jadranu, kde přímořská horská pásma jako by vycházela přímo z moře. Navštívíme malebné vysokohorské kraje, divoké 
hluboké soutěsky a necháme se uchvátit čarokrásným černohorským pobřežím. Budeme obdivovat nejen přírodní krásy a historické 
památky UNESCO, ale sblížíme se i s kulturou, historií a svérázností tohoto počtem malého, leč hrdého a srdečného národa Černohorců. 
 

Program zájezdu - 1.den: Odjezd z ČR časně ráno, přejezd přes Slo-
vensko, Maďarsko a Chorvatsko do Bosny a Hercegoviny. Nocleh 
v Sarajevu.  2.den: Dopoledne prohlídka orientální části Sarajeva – Baš-
čaršija, Gazi Husrev-begova mešita, místo atentátu na arcivévodu 
Františka Ferdinanda d´Este. Přejezd do Černé Hory údolím řeky Dri-
ny, kaňonem řeky Pivy do NP pohoří  Durmitor, ubytování v nejvýše 
položeném horském městečku Černé Hory -  Žabljak (1 450 m). 3.den: 
Pohodová procházka horskou krajinou k durmitorským jezerům - Crno, 
Zminje a Barno jezero s možností relaxace na čistém horském vzduchu. 
Pro zájemce možnost raftingu na řece Taře za poplatek. 4.den: Nená-
ročný výšlap na skalní zlom Ćurovac (1 625 m) s nejkrásnější vyhlídkou 
do hloubky kaňonu řeky Tary. Odpoledne lanovkou na Savin Kuk (2 313 
m) s úžasnými výhledy do okolí, panoramatická vyhlídková cesta do sed-
la (1 907 m), rozloučení s Durmitorem v horské kolibě. 5.den: Ráno 
odjezd z Durmitoru se zastávkou u monumentálního mostu v kaňonu 
přes řeku Taru, průjezd tímto nejdelším a nejhlubším kaňonem Evropy – 
UNESCO (místy až 1 300 m hluboký). Krátký přejezd do pohoří NP Bio-
 

 
gradska Gora se stejnojmenným jezerem, které patří k nejkrásnějším a nejtajuplnějším na Balkáně.V okolí jezera se nachází jeden ze tří 
největších pralesů v Evropě. Možnost procházky kolem jezera. Přejezd k moři úchvatným kaňonem řeky Morača se zastávkou u pravo-
slavného kláštera Morača, průjezd hlavním městem Podgorica. Dojezd k moři a ubytování na černohorském pobřeží Jadranu. 
6.den: Dopolední nádech orientu ve „městě duchů“ – Stari Bar. Odpoledne osvěžující výlet k největšímu balkánskému jezeru na 
černohorsko–albánském pomezí - Skadarskému jezeru s ptačí rezervací a unikátní jezerní vegetací. Možnost projížďky lodí po jezeře 
s koupáním na otevřeném jezeře v blízkosti skalního ostrůvku Grmožur s tureckou pevností. Fish piknik v originální rybářské krčmě na 
skále nad jezerem. Večer společná návštěva starobylé noční Budvy, procházka křivolakými uličkami starého města obehnaného hrad-
bami, návrat pozdě večer na ubytování. 7.den: Kotorskými serpentinami s panoramatickými vyhlídkami na celou Boku Kotorskou do 
pohádkového horského údolí s malebnou vesnicí Njeguši, exkurze v sušárně vyhlášeného njegušského pršutu (šunky), pro zájemce za 
příplatek ochutnávka originálního pršutu a sýra. Dále do slavné Cetinje, města, které bylo po staletí pro svoji nedostupnost v horách 
hlavním městem Černé Hory (dvorac – zámek posledního černohorského krále Nikoly z dynastie Petrovićů, Biljarda – vládní sídlo slav- 
ného vladyky Petra Petroviće Njegoše, Cetinjski manastir - klášter). Odtud pohořím NP Lovćen na vrchol (1 650 m) do mauzolea vla- 
 

 

dyky Njegoše, odkud je celá Černá Hora jako na dlani. Návrat serpentinami nad 
Budvou na ubytování. 8.den: Dopolední návštěva historické perly Boky Kotorské 
– starobylého města Kotor – UNESCO (hradby, katedrála sv. Trifuna). Odpoled-
ne koupání a relaxace na pláži známého poloostrova Sv. Stefan, Miločer – býva-
lé letní sídlo srbské královské dynastie Karadjordjevićů (dnes luxusní hotel) s krá-
lovskou pláží. 9.den: Fakultativně celodenní plavba lodí po Boce Kotorské z pří-
stavu Tivat na ostrov Gospa od Škrpjela s prohlídkou poutního kostela-muzea, 
panoramatická plavba kolem Perastu – kdysi slavného města námořníků na 
otevřené moře kolem ostrůvku Mamula s unikátní mořskou pevností, koupání 
a relaxace na přírodní pláži Žanjice s fish piknikem, pro zájemce za příplatek 
možnost návštěvy mořské jeskyně Plava špilja (Modrá jeskyně). Odpoledne 
plavba do Herceg Novi s prohlídkou historické části tohoto nejzelenějšího města 
na Jadranu s řadou pevností. Procházka nábřežím do lázeňského městečka Iga-
lo. Odtud večer odjezd z Černé Hory. 10.den: Noční přejezd do ČR přes Chorvat-
sko, Maďarsko a Slovensko. Příjezd na Ostravsko v odpoledních hodinách. 

 

 
V ceně zájezdu je: 8x ubytování v hotelech na úrovni 3*, 2 lůžkové pokoje s kompletním sociálním zařízením, doprava 
luxusním zájezdovým autobusem s klimatizací a WC včetně všech výletů. Polopenze (snídaně - šv. stoly, večeře), průvodce CK, 
poj. CK proti úpadku. V ceně není: Povinné cestov. pojištění léčeb. výloh (viz tabulka na straně 42), obědy, plavby lodí, vstupné, 
jízdenky cca 100 €. 

kód 
akce 

termín 
od – do 

do-
prava 

dní/ 
/nocí 

 

ubytování 
 

strava 2 lůž. 
pokoj

3 lůžk. 
pokoj

1 lůžk. 
pokoj 

3-12 s 
1 dosp.

3-12 s 
2 dosp.

trasa 
svozu

CH 370 08.06. – 17.06. bus 10/8 3* hotely  HB 12450 11950 14950 10950 8950 C 
 

Skupiny nad 10 osob mají různé výhody - přijedeme za vámi, určíte si nástupní místo (po trase) a pod. Informujte se v CK. 
Skupinám nad 40 osob zorganizujeme samostatný zájezd na míru za sníženou cenu v termínu, který si sami určí (informujte se v CK). 
Slevy: 350 Kč za rez. do 31.12.,  250 Kč/os. do 15.3. Další sleva – stálý klient:  min.3x na našem zájezdu – sleva 150 Kč/os., 7x a více - sleva 200 Kč/os. 

12



 

JJJEEEZZZEEERRROOO   LLLAAAGGGOOO   DDDIII   GGGAAARRRDDDAAA,,,   PPPEEERRRLLLAAA   IIITTTAAALLLSSSKKKÝÝÝCCCHHH   AAALLLPPP    
pohodový poznávací zájezd s lehkou turistikou a programem pro každého 

 
 

Jedno z nejkrásnějších italských jezer ledovcového původu Lago di Garda s mnoha malebnými městečky na jeho březích, je 
s rozlohou 370 kilometrů zároveň i největším jezerem na Apeninském poloostrově. I když je jezero obklopeno horskými masivy 
Dolomitů, vládne zde celoročně unikátní teplé středomořské klima, které vytváří ideální podmínky pro růst subtropických rostlin, 
jako jsou olivovníky, oleandry, magnólie, citrusové stromy nebo palmy. V letních měsících teploty klidně dosahují 35° Celsia, tedy 
typické jihostředomořské počasí. Voda jezera má tyrkysové zabarvení, je nejen křišťálově čistá a průhledná, ale také překvapivě 
teplá, a tedy vhodná ke koupání, potápění a dalších vodních sportů. 
 
 

Hotel Rubino*** leží v centru obce Nago u Torbole, ze které je 
nádherný výhled na jezero Lago di Garda. Do centra Torbole a 
k jezeru je asi 1,5 km. Pokoje: 2,3 a 4 lůžkové - všechny s kom-
pletním soc. zařízením a TV. Na pokojích nejsou lednice. 
Vybavení hotelu - recepce, bar/kavárna, jídelna a Wi-Fi (hotel 
nemá bazén). Program zájezdu - 1.den: Ráno odjezd z ČR 
přes Rakousko a Brennerský průsmyk do Itálie, večer příjezd 
na ubytování, večeře. 2.den: Plavba vyhlídkovou lodí z Torbole 
do městečka Malcesine, odtud lanovkou na Monte Baldo (14 
Eur), a dále možno pěšky na vrchol Monte Altissimo (nádherné 
výhledy), zpět opět lanovkou. Středověké městečko Malcesine 
bývá nazývané "perlou jezera Garda" a patří mezi nejmalebnější 
a nejoblíbenější lokality u jezera. Má krásné historické centrum 
s malými uličkami, malý přístav a pobřežní promenádu. 3.den: 
Výlet do oblasti Dolomiti di Brenta - městečko Molveno se stej-
nojmenným jezerem, které je nazýváno „vodním zrcadlem“ pod 
kamennými velikány, musí okouzlit každého návštěvníka. Pro 
ještě krásnější zážitky si vyjedeme lanovkou z obce Andalo na  

 
vrchol La Paganella (2128 m), odkud jsou nádherné výhledy na celou oblast. Poté pěšky (3 hod.) nebo lanovkou se vrátíme zpět do 
Andala. Možnost procházky okolo jezera, koupání (nádherná oblázková pláž, čistá, teplá voda). 4.den: Výlet do Pesarinských Dolomitů 
a horu Monte Pasubio. Masivem Monte Pasubio procházela za I. světové války frontová linie a probíhaly zde urputné boje. Na začátku
 

 

roku 1915 masiv obsadily italské jednotky, ale chyběly jim zásobovací cesty. 
Před sebou měli nepřítele, okolo skalní věže a za zády hluboké rokle. Proto si 
museli vybudovat přístupovou cestu. Stavba trvala 10 měsíců. Cesta strmě 
stoupá ze sedla di Campiglia na hřeben k vrcholu Cinque Cime a k velitel-
skému stanovišti generála Pappa, který oddílu velel. Cesta je dlouhá 6,5 km, 
z toho 2280 metrů měří 52 tunelů, které museli vysekat ve skálách. Celá trasa 
je mistrovské vojenské dílo. U každého tunelu je cedulka s jeho jménem a dél-
kou. Nejdelší je tunel č.19, který má délku 320 metrů. Tunel č. 20 je zase vyte-
sán ve spirále ve skalní věži. 5.den: Výlet do města Arco na prohlídku impo-
zantního, rozsáhlého hradu Arco ze 7. století n.l. Z vrcholu jsou zajímavé 
výhledy do okolí řeky Sarca a na samotné Lago di Garda. Navštívit můžete 
střílny, věže, ale třeba i hladomornu, odpoledne se přemístíme na prohlídku 
úžasného vodopádu Cascata Varone a poté si prohlédneme centrum města 
Riva del Garda, nákupy, možnost koupání v jezeře. 6.den: Volný den pro řidi-
če, výlet do malebného městečka na břehu jezera Limone, které je proslulé

pěstováním citrusovníků. V místních obchůdcích můžete zakoupit například citronovou pálenku nebo nádobí, zástěry, popelníky či mag-
netky s obrázky citronů. Možnost koupání v jezeře. K večeru odjezd domů. 7.den: Příjezd do ČR.  
 

 
 

V ceně zájezdu je: 5x ubytování v hotelu, doprava luxusním zájezd. autobusem s klimatizací, polopenze - snídaně (šv. stoly), večeře 
(3 chody), průvodce CK, pojištění CK na úpadek. V ceně zájezdu není: Povinné cestovní pojištění léčeb. výloh a storna - zrušení 
zájezdu z vážných důvodů (viz tabulka na str. 42), místní popl. 2€/os./den, obědy, vstupné, jízdenky (lanovky) - cca 60 €. 
 

DOLOMITY, LAGO DI GARDA CENA NA OSOBU CENA DÍTĚ TRASA
kód 
akce 

termín 
od – do doprava dní 

/nocí hotel strava 2 a 3 lůžk. 
pokoj

4 lůžk. 
pokoj

1 lůžk. 
pokoj 

3-12 s 
1 dosp. 

3-12 na přist. 
se 2 dosp. svozu 

IT 560 21.07. - 27.07. bus 7/5 hotel Rubino  HB 9 550 8 750 10 450 7 750 5 900 C 
IT 580 28.07. - 03.08. bus 7/5 hotel Rubino HB 9 550 8 750 10 450 7 750 5 900 C 
IT 606 04.08. - 10.08. bus 7/5 hotel Rubino  HB 9 550 8 750 10 450 7 750 5 900 C 

VLASTNÍ DOPRAVA 1.7. – 31.8. 1 noc hotel Rubino HB 1 300 1 150 1 450 950 600
 

Skupiny nad 10 osob mají různé výhody - přijedeme za vámi, určíte si nástupní místo (po trase) a pod. Informujte se v CK. 
Slevy: 300 Kč za rez. do 31.12., 250 Kč/os. do 15.3. Další sleva - stálý klient -  min.3x na našem zájezdu – sleva 150 Kč/os., 7x a více - sleva 200 Kč/os. 
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CCCEEENNNTTTRRRÁÁÁLLLNNNÍÍÍ   DDDOOOLLLOOOMMMIIITTTYYY,,,   IIITTTÁÁÁLLLIIIEEE         sss   nnnááádddhhheeerrrnnnooouuu   tttuuurrriiissstttiiikkkooouuu   ppprrrooo   nnnááárrrooočččnnněěějjjšššííí  

 
 

 

 
 

 

 
 

Dolomity – krása tohoto ráje uchvátí každého návštěvníka. Nikde jinde není taková koncentrace divoké horské krásy, kde na jedné 
straně stojí fantastické horské útvary se svěže zelenými loukami a naproti tomu jiskřivé ledovce pokrývající nejvyšší vrcholky.  
 
 

 
 

Program zájezdu - 1.den: Ráno odjezd z ČR, k večeru příjezd na ubytování. 
2.den: Autobusem do sedla Passo Pordoi (2239 m), odtud pěšky k chatě 
Rifugio Forcela Pordoi (2829m) a odtud na vrchol Piz Boe (3152m) s nádher-
nými výhledy na celé Dolomity. Pro méně zdatné - lanovkou z Passo Pordoi 
do Sas de Pordoi s nejkrásnější vyhlídkou v Dolomitech –  Terasou Dolomit. 
Odtud asi 2 hod pěšky na Piz Boe. 3.den: Rosengarten „Růžová zahrada 
krále Laurina”, srdce Dolomit. Lanovkou z Vigo di Fassa k chatě Ciampe-
die (1998m), odtud pěšky k chatě Roda di Vael (2280m) a přes Passo delle 
Cigolade sestup k chatám Rifugio Preuss a Vaiolet (krásné scenérie), dále 
k chatě Rifugio Gardeccia a odtud zpět k horní st. lanovky. Lehčí varianta - 
nádhernou kulisou k chatě Gardeccia, příp. k chatě Vajolet a zpět. 4.den: 
Autobusem do sedla Passo Pordoi. Odtud hřebenem Padon, naproti masívu 
Marmolady, případně pohodlnou cestou kolem chaty Rifugio Viel del Pan na 
ledovec a vrchol Marmolady. Sestup k Lago di Fedaia s možností návštěvy
 

 
Muzea bojů 1. a 2. světové války. Lehčí varianta - autobusem k jezeru Fedaia, procházka kolem jezera a návštěva muzea, případ-
ně lanovkou pod ledovec Marmolady a zpět. 5.den: Lanovkou z Campitella na Col Rodella – Passo Sella (2180 m), odtud výs-
tup, případně lanovkou k chatě Rif. Demetz (2681m), odtud sestup skalním amfiteátrem k Rif. Vicenza (2253 m), a dále kamen-
ným městem mezi skalkami, bílými balvany, klečí, piniemi a azalkami k Rif. Comici (2153 m) a zpět do sedla. Zpět lanovkou z Col 

Rodella do Canazei. Pro méně zdatné procházka k Rif. E. Co-
mici a zpět. 6.den: Túra od hotelu (1645m) k jezerům Laghi di 
Luisa (2366m), příp. až na vrchol Cima Bocche (2745m). 
7.den: Ráno příjezd na Ostravsko. V ceně zájezdu je: 5x uby-
tování na úrovni 3* v hotelu Bucaneve u Moeny, 2 a 3 lůžk. 
pokoje s kompl. sociálním zařízením, TV, doprava lux. zájezd. 
autobusem, polopenze – snídaně  (šv. stoly) a večeře, prů-
vodce CK, pojištění CK. V ceně není: Povinné cestovní pojiš-
tění léčeb. výloh a storna - zrušení zájezdu z vážných důvodů

viz tabulka v katalogu na str. 42), míst. poplatek 2 € /os./den, obědy, vstupné, jízdenky (lanovky) – celkem asi 60 €. 
 

CENTRÁLNÍ DOLOMITY  CENA NA OSOBU CENA DÍTĚ TRASA
 

kód akce termín 
od – do 

 

doprava dní 
/nocí 

 

ubytování 
 

strava 2 lůž. 
pokoj

3 lůžk. 
pokoj

1 lůžk. 
pokoj 

3-12 s 
1 dosp.

3-12 s 
2 dosp.

 

svozu 

IT 495 30.06. – 06.07. bus 7/5 hotel Bucaneve HB 9 750 9 150 11 750 9 150 7 150 C 
 

Skupiny nad 10 osob mají různé výhody - přijedeme za vámi, určíte si nástupní místo (po trase) a pod. Informujte se v CK na slevy pro skupiny. 
 

Slevy: 300 Kč za rez. do 31.12.,  250 Kč/os. do 15.3. Další sleva - stálý klient -  min.3x na našem zájezdu – sleva 150 Kč/os., 7x a více - sleva 200 Kč/os.  
      

CCCEEENNNTTTRRRÁÁÁLLLNNNÍÍÍ   DDDOOOLLLOOOMMMIIITTTYYY,,,   IIITTTÁÁÁLLLIIIEEE         sss   llleeehhhkkkooouuu   tttuuurrriiissstttiiikkkooouuu   ppprrrooo   kkkaaažžždddéééhhhooo  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Program zájezdu - 1.den: Ráno odjezd z ČR, k večeru příjezd na ubytování. 
2.den: Růžová zahrada krále Laurina, srdce Dolomit - z Pery mikrobusem 
údolím Vaiolet k horské chatě Gardeccia, pod vrcholy masívu Rosengarten, 
odtud pěšky (1 hod.) k chatám Preuss a Vaiolet (2246) a přes sedlo delle Zi-
golade 2550 m na chatu Roda di Vael ( 2 hod.). Lehčí varianta: Naučná stez-
ka od Ciampedie a zpět 3.den: Skupina Sella – busem přes Val Gardenu 
k průsmykům Passo di Sella a Sasso Pordoi (2.239 m), lanovkou na Pordoi 
Spitze s nejkrásnější vyhlídkou v Dolomitech, které se říká „Terasa Dolomit”, 
odtud asi 3 hod. pěšky na Piz Boe (3152 m). Lehčí varianta: Procházka k Rifu-
gio Force (cca 2 hod.) s výhledy na Marmoladu (nejvyšší vrchol Dolomit). 
4.den: Túra + program v okolí hotelu. 5.den: Busem do Predazzo, lanovkou 
k chatě Passo Feude, výstup k chatě Torre di Pisa (výhledy), dále k chatě 
Baita Latemar a k soutěsce Forcella Campanili a zpět k horní stanici lanovky 
– krásná túra v srdci Dolomit. Lehčí varianta - lanovkou do průsmyku Passo 
 

 
Feudo na Monte Agnello, poté sestup do Pampeago. 6.den: Výlet k nádhernému jezeru Lago di Garda, nejdříve si prohlédneme
  
 

úchvatné vodopády Cascata Varone a poté i město na břehu 
samotného jezera - Riva del Garda, nákupy, možnost koupání 
v jezeře. K večeru odjezd domů. 7.den (sobota): Ráno příjezd 
do ČR. V ceně zájezdu je: 5x ubytování na úrovni 3* v hotelu 
Bucaneve u městečka Moena, 2 a 3 lůžkové pokoje s kom-
pletním sociálním zařízením, TV, doprava lux. zájezdovým 
autobusem, polopenze – snídaně  (šv. stoly) a večeře, prů-
vodce CK, pojištění CK. V ceně není: Povinné cestovní pojiš-
tění léčeb. výloh a storna - zrušení zájezdu z vážných důvodů

tabulka v katalogu na str. 42), místní poplatek 2 € /os./den, obědy, vstupné, jízdenky (lanovky) – celkem asi 60 €. 
 

CENTRÁLNÍ DOLOMITY  CENA NA OSOBU CENA DÍTĚ TRASA
 

kód akce termín 
od – do 

 

doprava dní 
/nocí 

 

ubytování 
 

strava 2 lůž. 
pokoj

3 lůžk. 
pokoj

1 lůžk. 
pokoj 

3-12 s 
1 dosp.

3-12 s 
2 dosp.

 

svozu 

IT 515 07.07. – 13.07. bus 7/5 hotel Bucaneve HB 9 750 9 150 11 750 9 150 7 150 C 
 

Skupiny nad 10 osob mají různé výhody - přijedeme za vámi, určíte si nástupní místo (po trase) a pod. Informujte se v CK na slevy pro skupiny. 
 

Slevy: 300 Kč za rez. do 31.12.,  250 Kč/os. do 15.3. Další sleva - stálý klient -  min.3x na našem zájezdu – sleva 150 Kč/os., 7x a více - sleva 200 Kč/os.  
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   FFFLLLOOORRREEENNNCCCIIIEEE,,,   ŘŘŘÍÍÍMMM,,,   NNNEEEAAAPPPOOOLLL,,,   PPPOOOMMMPPPEEEJJJEEE   pppooozzznnnááávvvaaacccííí   zájezd pro každého   
 

Program zájezdu - 1.den: Ráno odjezd přes Rakousko na ubytování 
u Florencie. 2.den: Prohl. Florencie: Ponte San Nicolo, kostel 
Santa Croce, Piazza della Signoria s Palazzo Vechio a mramoro-
vou kopií Michelangelova Davida, Loggia dei Lanzi, okolo galerie 
Palazzo del Bargello ke Casa di Dante a dále přes Náměstí Repu-
bliky k Dómskému náměstí s možn. prohl. Baptisteria, Dómského 
muzea, kopule Dómu, Giottovy Kampanily a kostela San Loren-
zo s kaplí Medicejských (Michelangelovy náhrobky) a galerie Uffi-
zi. Odjezd na ubytování u Říma. 3.den: Prohlídka Říma - Vatikán, 
Svatopeterské náměstí, bazilika sv. Petra s kopulí s krásnými 
výhledy, vatikánská muzea (největší na světě), Sixtinské kaple 
s Michelangelovým Posledním soudem, okolo Andělského hradu 
(nádherné výhledy z horní terasy), přes Andělský most na náměstí 
- Piazza Navona. 4.den: Odjezd do Neapole, prohlídka města - 
Castel Nuovo, Neptunova kašna na radničním náměstí, okolo Ga-  
lerie Umberta I. ke Královskému paláci s přilehlým divadlem San Carlo a kostelem S. Francesco di Paolo. Možnost prohlídky  

 

pevnosti Sant Elmo a kláštera San Martino. Odpoledne návštěva Pompejí - vykopávek anti-
ckého města z r. 79, zničeného výbuchem sopky Vesuv, návrat na ubytování. 5.den: Pokra-
čování prohlídky Říma -  Basilika Santa Maria Maggiore a sv. Prassedy, kostel San Pietro 
in Vincoli s Michelangelovým Mojžíšem, Posvátná cesta (Via Sacra), Koloseum – největší 
dochovaná stavba antického Říma, Římské forum se Svatou cestou a dalšími objekty, Kapi-
tol s úžasnými muzei, Pantheon – nejlépe zachovaná stavba antického Říma, Fontana di Tre-
vi - nejkrásnější římská fontána, Španělské schody. K večeru odjezd do ČR, noční přejezd. 
6.den: Dopoledne příjezd do ČR. V ceně zájezdu je: 4x ubytování (1x u Florencie a 3x u Ří-
ma), 2 a 3 lůžk. pokoje s kompletním sociál. zařízením, doprava lux. zájezd. autobusem s kli-
matizací včetně všech výletů. Polopenze - 4x snídaně - šv. stoly a 3x večeře (kromě 1.dne), 
 

místní poplatky, průvodce CK, poj. CK na úpadek. V ceně není: Povinné cest. pojištění léčeb. výloh (viz tabulka na straně 42). 
Doporučené kapesné na obědy, občerstvení, vstupné, jízdenky, nákupy 80-150 €. 
 

FLORENCIE, ŘÍM, POMPEJE CENA NA OSOBU CENA DÍTĚ  

TRASA

kód akce termín 
od – do doprava dní / 

nocí ubytování strava 2 lůž. 
pokoj

3 lůžk. 
pokoj

1 lůžk. 
pokoj 

3-12 let  
s 1 dosp.

3-12 na 
přistýlce

 

svozu 

IT 245 27.04. – 02.05. bus 6/4 3* hotely HB 8 950 8 750 9 950 8 750 5 950 C 
 

Skupiny nad 10 osob mají různé výhody - přijedeme za vámi, určíte si nástupní místo (po trase) a pod. Informujte se v CK. 
Slevy: 300 Kč za rez. do 31.12., 200 Kč/os. do 15.3. Další sleva - stálý klient -  min.3x na našem zájezdu – sleva 200 Kč/os., 7x a více - sleva 300 Kč/os. 
   

PPPIIISSSAAA,,,   FFFLLLOOORRREEENNNCCCIIIEEE,,,   BBBEEENNNÁÁÁTTTKKKYYY      pppooohhhooodddooovvvýýý   pppooozzznnnááávvvaaacccííí   zájezd pro každého 

 

Program zájezdu - 1.den: Odjezd večer z Ostravy ve 20:00 hod. 
přes Rakousko do známého italského města Pisa (UNESCO). 2.den: 
Po příjezdu do Pisy (cca ve 12 hod) si prohlédneme známou Šikmou 
věž (cca 56 metrů), Křtitelnici, Muzeum synopií, monumentální 
hřbitov, kouzelné náměstí Piazza dei Cavalieri s Palácem della 
Carovana a další památky. Odjezd na ubytování v lázeňském městě 
Montecatini Terme. Po večeři možnost procházky lázeňskou koloná-
dou s různými obchody a parkem s léčebnými prameny. 3.den: Po 
snídani odjezd na celodenní prohlídku Florencie (UNESCO): Piazza 
della Signoria a Palazzo Vecchio, Michelangelův David, Casa 
Dante, Bargello, Piazza Duomo, dóm, Giottova kampanila, kopu-
le katedrály, Santa Croce, možnost návštěvy baptisteria, galerie 
Pitti nebo zahrad Boboli, kostela San Lorenzo a kaple Medicej-
ských s Michelangelovými náhrobky, možn. prohl. slavné galerie 
Uffizi.  K večeru návrat na ubytování, večeře. 4.den: Po snídani od- 

 

 
jezd do Benátek. Prohlídku města zahájíme na náměstí sv. Marka s nejkrásnější evropskou katedrálou Bazilika sv. Marka. Uvidí- 

me zde honosný Dóžecí palác postavený ve stylu benátské gotiky, který byl sídlem vládců, 
a věž Kampanilu s nádhernými výhledy. Prohlídka kostela Frari a nejkrásnějšího barokního 
chrámu v Benátkách Santa Maria della Salute. Projdeme se uličkami historického centra 
Benátek s malebnými mosty a kanály, přes most Rialto ke kostelu S. Giacomo a k tržišti. 
K večeru odjezd do ČR, noční přejezd. 5.den: Ráno příjezd do ČR.  
V ceně zájezdu je: 2x ubytování u Florencie, 2 a 3 lůžk. pokoje s kompletním soc. zařízením, 
doprava lux. zájezdovým autobusem s klimatizací včetně všech výletů. Polopenze - 2x snída-
ně - šv. stoly a 2x večeře, místní poplatky, průvodce CK, poj. CK na úpadek.  
V ceně není: Povinné cest. pojištění léčebných výloh (viz tabulka na straně 42), doporučené 
kapesné na obědy, občerstvení, vstupné, jízdenky, nákupy 50-120 €  

 

PISA, FLORENCIE, BENÁTKY CENA NA OSOBU CENA DÍTĚ  

TRASA

kód akce termín 
od – do doprava dní / 

nocí ubytování strava 2 lůž. 
pokoj

3 lůžk. 
pokoj

1 lůžk. 
pokoj 

3-12 let  
s 1 dosp.

3-12 na 
přistýlce

 

svozu 

IT 925 26.10. – 30.10. bus 5/2 3* hotel HB 6 950 6 750 8 500 6 750 4 500 C 
 

Skupiny nad 10 osob mají různé výhody - přijedeme za vámi, určíte si nástupní místo (po trase) a pod. Informujte se v CK. 
Slevy: 300 Kč za rez. do 31.12., 200 Kč/os. do 15.3. Další sleva - stálý klient -  min.3x na našem zájezdu – sleva 200 Kč/os., 7x a více - sleva 300 Kč/os. 
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   SSSLLLOOOVVVIIINNNSSSKKKOOO,,,   JJJAAADDDEEERRRSSSKKKÉÉÉ   MMMOOOŘŘŘEEE   SSS   VVVÝÝÝLLLEEETTTYYY      pppooozzznnnááávvvaaacccííí   pobyt u moře    
 

***hotel Žusterna s vlastním aquaparkem se nachází jen 100m od Jader-
ského moře. Aquapark (volný vstup pro ubytované) - 3 venkovní a 5 vnitřních 
bazénů s vyhřívanou mořskou i sladkou vodou, sauny, solárium, masáže, 
thajské masáže, římsko-irské koupele, fitness, animace. Program zájezdu - 
1.den: Ráno odjezd z nástupních míst přímo na místo ubytování, večeře, 
procházka po okolí. 2.den: Volno, koupání, procházky po okolí. 3.den: Po 
snídani odjezd do vesničky Hrastovlje, kde si prohlédneme Kostel svaté 
Trojice s unikátními freskami (UNESCO). Přesun na prohlídku jeskyně 
Škocjanska jama (UNESCO) - podzemní labyrint s propastmi, soutěskami 
i přírodními mosty, vodopády, jezírky a ponory. 4.den: Prohlídka italského 
přístavního města Terst a významného sídla Habsburků – zámku Miramare 
a jeho překrásných zahrad, poté navštívíme světoznámý hřebčín Lipica, kde 
jsou od roku 1580 chováni ušlechtilí lipicáni. 5.den: Prohlídka pobřežních 
  

 
městeček Izola (kostel sv. Maura), Piran - starobylé městečko s typickými uličkami a hradbami Tartiniho náměstí s Benátským 

 

domem, radnice, stará soudní budova, katedrála sv. Jiří s klá-
šterem, nábřeží s benátskými domy, kostel sv. Klementa, Por-
torož, Sečovlje – Muzeum solných polí. 6.den: Volno, koupání 
v aquaparku Žusterna do odpoledních hodin, prohlídka městečka 
Koper - Prétorský palác, katedrála Nanebevz. P. Marie a rotun-
da sv. Jana Křtitele, procházka po nábřeží, nákupy, večer odjezd 
do ČR. 7.den: Ráno příjezd na Ostravsko. V ceně zájezdu je: 5x 
ubytování 2lůžk. pokoje s kompletním soc. zařízením, klimatizací, 
TV, minibarem, fénem a volným vstupem do aquaparku, dopra-

va lux. zájezd. autobusem s klimatizací, polopenze - snídaně (šv. stoly), večeře, průvodce CK, pojištění CK. V ceně zájezdu 
není: Vše, co není v ceně, dále povinné cest. pojištění léčeb. výloh (viz tabulka na straně 42), místní popl. 1 €/os. /den, obědy, 
vstupné (celk. asi 30 €).  
 

SLOVINSKO - POBYT U MOŘE CENA NA OSOBU CENA DÍTĚ TRASA 

kód  akce termín 
od – do doprava dní/ 

nocí hotely strava 2 a 3 
lůž. pokoj 

1 lůžk. 
pokoj 

3-12 let s 
1 dosp. 

3-12 na přist. 
se 2 dosp. SVOZU 

SV 490 30.06. - 06.07. bus 7/5 Žusterna*** HB 9 950 11 950 8 950 5 900 C
SV 695 25.08. - 31.08. bus 7/5 Žusterna*** HB 9 950 11 950 8 950 5 900 C

 

Skupiny nad 10 osob mají různé výhody - přijedeme za vámi, určíte si nástupní místo (po trase) a pod. Informujte se v CK na slevy pro skupiny. 
Slevy: 300 Kč za rez. do 31.12., 250 Kč/os. do 15.3. Další sleva - stálý klient - min.3x na našem zájezdu – sleva 200 Kč/os., 7x a více - sleva 300 Kč/os. 

   

   SSSLLLOOOVVVIIINNNSSSKKKEEEMMM   OOODDD   SSSEEEVVVEEERRRUUU   KKK   JJJIIIHHHUUU      pohodový poznávací zájezd pro každého   
 

Program zájezdu - 1.den: Odjezd z nástupních míst rovnou k jezerům Lag-
hi di Fusine (929 m), procházka okolo jezer. K večeru příjezd do Kranjske 
Gory, ubytování, večeře. 2.den: Po snídani odjezd k italskému jezeru Lago 
del Predil, cestou skokanské můstky v Planici. Sedlo Predil s krásnými 
výhledy, prohlídka městečka Bovec a pevnosti Kluže, nákupy, poté údolím 
Trenta s úchvatnými scenériemi podél řeky Soči do sedla Vršič. 3.den: Od-
jezd k Bohinjskému jezeru, procházka k vodopádům Savica, gondolovou 
lanovkou na Vogel (1540 m), odkud jsou nádherné výhledy na Julské Alpy 
i s jejich dominantou Triglavem. Odpoledne horské městečko Bled se 
stejnojmenným jezerem, plavba na pramicích na ostrůvek uprostřed jezera 
s malebným barokním kostelem. 4.den: Prohlídka Vintgarské soutěsky 
(nenáročná turistika), odjezd na prohlídku nádherné jeskyně Postojna (pěš-
ky + vláčkem), a unikátního jeskynního Predjamského hradu. Odjezd na 
 

 
ubytování na Slovinskou rivieru 5.den: Odjezd na prohlídku italského přístavního města Terst a významného sídla Habsburků -
 

 

zámku Miramare a jeho překrásných zahrad, poté navštívíme 
světoznámý hřebčín Lipica, kde jsou chováni ušlechtilí lipicáni již 
od roku 1580. Návrat na ubytování. 6.den: Dopoledne koupání, 
odpoledne prohlídka pobřežních městeček Koper a Piran, které 
byly vystavěny v typickém benátském stylu, vystoupáme spletí úz-
kých uliček nad město ke středověkým hradbám, zvonici a kos-
telu sv. Jiří. Večer odjezd, noční přejezd domů. 7.den: Ráno pří-
jezd na Ostravsko. V ceně zájezdu je: 5x ubytování v hotelu (3x 
hotel Špik***, 2x hotel Žusterna***), doprava lux. zájezdovým 

autobusem s klimatizací, polopenze - snídaně (šv. stoly), večeře, průvodce CK, pojištění CK na úpadek. V ceně je i volný 
vstup do aquaparku Žusterna v Koperu. V ceně zájezdu není: Vše, co není v ceně, dále povinné cest. pojištění léčeb. výloh 
(viz tabulka na str. 42), místní popl. 3 €/os./den, obědy, vstupné, jízdenky (lanovky) – celkem asi 30 EUR. 

SLOVINSKEM OD SEVERU K JIHU CENA NA OSOBU CENA DÍTĚ TRASA 

kód akce termín 
od – do doprava dní/ 

nocí hotely strava 2 a 3 
lůž. pokoj 

1 lůžk. 
pokoj 

3-12 let s 
1 dosp. 

3-12 na přist. 
se 2 dosp. svozu 

SV 395 09.06. – 15.06. bus 7/5 *** hotely HB 9 750 11 250 8 750 5 900 C
SV 415 16.06. – 22.06. bus 7/5 *** hotely HB 9 950 11 450 8 950 5 900 C
SV 730 01.09. – 07.09. bus 7/5 *** hotely HB 9 950 11 450 8 950 5 900 C

 

Skupiny nad 10 osob mají různé výhody - přijedeme za vámi, určíte si nástupní místo (po trase) a pod. Informujte se v CK na slevy pro skupiny. 
Slevy: 300 Kč za rez. do 31.12., 250 Kč/os. do 15.3. Další sleva - stálý klient - min.3x na našem zájezdu – sleva 200 Kč/os., 7x a více - sleva 300 Kč/os. 
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   OOOKKKRRRUUUHHH   RRRAAAKKKOOOUUUSSSKKKEEEMMM,,,   PPPŘŘŘÍÍÍRRROOODDDAAA,,,   PPPAAAMMMÁÁÁTTTKKKYYY   UUUNNNEEESSSCCCOOO   
  

Pohodový poznávací zájezd na nejzajímavější místa našich jižních 
sousedů. Program zájezdu - 1.den: Cestou Kittenberské zahrady, 
Krems, údolí Wachau, klášter v Melku, odjezd na ubytování. 2.den: 
Salzburg, historické centrum a zahrady zámku Mirabel, pevnost Hohen-
salzburg, Mozartův dům, klášter sv. Petra, Františkánský kostel, 
klášterní pivovar. Cestou na ubytování vodopád Golling. 3.den: Pro-
hlídka Hallstattu (UNESCO), nejkrásnějšího městečka Solné komory, 
poté výjezd zubačkou od jezera Wolfgangsee na horu Schafberg, uni-
kátní výhled na celou Solnou komoru, cestou na ubytování prohlídka 
známého lázeňského městečka Bad Ischl.  4.den: Dopoledne hrad 
Hohenwerfen - jeden z nejstarších a nejrozsáhlejších hradů v Rakou-
sku, poté pěší výstup a výjezd lanovkou na prohlídku největší ledové 
jeskyně na světě - Eisriesenwelt, Odjezd na ubytování v okolí Grazu. 
5.den: Graz - druhé největší město Rakouska (UNESCO). Navštívíme 
pevnost  Schlossberg  (pěšky nebo kolejovou lanovkou), prohlídka 
památek v historickém centru: Hlavní náměstí - Hauptplatz s radnicí, 
 

 
kašnou arcivévody Johanna, Zemským a Malovaným domem, zbrojnicí (Muzeum brnění a zbraní) a jinými památkami, galeriemi 
a muzei. Odpoledne se přemístíme k mohutnému středověkému hradu Forchtenstein tvořícímu dominantu kraje. Odjezd na ubytování 
  

 

u Neziderského jezera. 6.den: Prohlídka přírodního unikátu Neziderské jezero, návštěva vodní-
ho zámku Franzensburg v zámeckém komplexu Laxenburgu, kde strávil císař František Josef I. 
líbánky s císařovnou Sisi a kde se narodily 2 z jejich tří dětí. Areál obklopuje 25 hektarů rybníků 
a vodních kanálů. Poté si prohlédneme nádherný zámecký park Laxenburg (zapsán na seznamu 
Natura 2000). Odpoledne nás bude čekat plavba po největším podzemním jezeře v Evropě See-
grotte Hinterbrühlu, kde byla za 2.sv. války podzemní továrna na letadla. Večer návrat do ČR.. 
V ceně zájezdu je: 5x ubytování ve 2 a 3 lůžkových pokojích s kompl. soc. zařízením, doprava 
luxusním zájezdovým autobusem s klimatizací včetně všech výletů. 5x snídaně, 4x večeře (1.den 
z vlastních zdrojů), průvodce CK, místní poplatky, poj. CK proti úpadku. V ceně není: Povinné 
cestovní pojištění léčeb. výloh (viz tabulka na straně 42), obědy, vstupné, jízdenky cca 100 €.  

 

OKRUH RAKOUSKEM CENA NA OSOBU CENA DÍTĚ  

TRASA
kód 
akce 

termín 
od – do doprava dní / 

nocí 
 

ubytování strava 2 lůž. 
pokoj

3 lůžk. 
pokoj

1 lůžk. 
pokoj 

3-12 let  
s 1 dosp.

3-12 na 
přistýlce

 

svozu 

RA 340 26.05. – 31.05. bus 6/5 hotely 2-3* HB 8 950 8750 10 950 7 950 4 950 C 
 

Skupiny nad 10 osob mají různé výhody - přijedeme za vámi, určíte si nástupní místo (po trase) a pod. Informujte se v CK. 
Slevy: 300 Kč za rez. do 31.12., 200 Kč/os. do 15.3. Další sleva - stálý klient -  min.3x na našem zájezdu – sleva 200 Kč/os., 7x a více - sleva 300 Kč/os. 
   
 

  

   AAALLLPPPYYY,,,   SSSOOOLLLNNNOOOHHHRRRAAADDDSSSKKKOOO,,,   RRRAAAKKKOOOUUUSSSKKKOOO,,,   NNNĚĚĚMMMEEECCCKKKOOO   zájezd pro každého   
 

Pohodový poznávací zájezd nejkrásnější přírodou rakouských 
a německých Alp. Hotel Goldene Traube*** se nachází v centru 
městečka Golling an der Salzach. Pokoje s kompl. soc. 
zařízením, fénem a TV. Vybavení hotelu - restaurace, výtah, WI-FI. 
Aquapark Aqua Salza je 10 min. od hotelu. Program zájezdu - 
1.den: Cestou jízda údolím Wachau z Kremsu do Melku, zastávka 
u kláštera v Melku a u jezera Traunsee, návštěva vodního zámeč-
ku Orth, odjezd na ubytování. 2.den: Prohlídka jednoho z nejkrás-
nějších městeček v Solné komoře - Hallstattu (UNESCO) a prohlídka 
místního unikátního solného dolu, odjezd na ubytování, 3.den: Vý-
let parní zubačkou od jezera Wolfgangsee na horu Schafberg, uni-
kátní zážitek, úžasné výhledy na celou Solnou komoru, prohlídka 
městečka na břehu jezera - St. Wolfgang, 4.den: Berchtesgaden-
ské Alpy, Německo, návštěva Hitlerova Orlího hnízda (Kehlstein-   

haus), horské jezero Königsee, plavba lodí ke kapli sv. Bartoloměje. 5.den: Volný den, možnost pěších túr ke Gollingskému    

 

vodopádu, do soutěsky Salzachöfen nebo k jezerům Bluntautal. 6.den:  Salzburg, histo-
rické centrum a zahrady zámku Mirabel, pevnost Hohensalzburg, Mozartův dům, klášter sv. 
Petra, Františkánský kostel, klášterní pivovar. Noční přejezd do ČR. 7.den: Příjezd na 
Ostravsko časně ráno. V ceně zájezdu je: 5x ubytování, 2 a 3 lůžk. pokoje s kompl. soc. 
zařízením, doprava lux. zájezd. autobusem s klimatizací včetně všech výletů. Polopenze 
(snídaně - šv. stoly, večeře), průvodce CK, poj. CK na úpadek. V ceně není: Povinné cest. 
pojištění léčeb. výloh (viz tabulka na straně 42), místní popl. 1.10€/os./den, obědy, vstupné, 
jízdenky cca 100 € (ceny v roce 2018): Hohensalzburg 12€, Salzburg cca 20€, lanovka Schaf-
berg 27€, solný důl Hallstatt 23,50€ + audio 2€, Orlí hnízdo 15€, plavba na  Königsse 12€. 

 

SOLNÁ KOMORA, RAKOUSKO CENA NA OSOBU CENA DÍTĚ  

TRASA
kód 
akce 

termín 
od – do doprava dní / 

nocí hotel strava 2 lůž. 
pokoj

3 lůžk. 
pokoj

1 lůžk. 
pokoj 

3-12 let  
s 1 dosp.

3-12 na 
přistýlce

 

svozu 

RA 530 14.07. – 20.07. bus 7/5 Goldene Traube HB 8 950 8 750 10 900 6 900 4 900 C 
VLASTNÍ DOPRAVA 1.7. – 31.8. 1noc Goldene Traube HB 1 250 1 200 1 550 1 000 750  

 

Skupiny nad 10 osob mají různé výhody - přijedeme za vámi, určíte si nástupní místo (po trase) a pod. Informujte se v CK. 
Klienti vlastní dopravou - jen mimo termíny našich autobusových zájezdů. V ceně pobytu nemají výlety a delegáta CK a neplatí pro ně slevy. 
Slevy: 300 Kč za rez. do 31.12., 200 Kč/os. do 15.3. Další sleva - stálý klient -  min.3x na našem zájezdu – sleva 200 Kč/os., 7x a více - sleva 300 Kč/os. 
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ROMANTICKÉ HRADY, ZÁMKY A MĚSTA PORÝNÍ A MOSELY  
Poznávací zájezd krajem plným vinic a památek s plavbou na lodi – bez nočních přejezdů 
Údolí řek Rýna a Mosely lemují nejen všudypřítomné vinice, ale především nádherné památky - středověké 
hrady, zámky, katedrály a úžasná historická města, z nichž mnohá pocházejí ještě z dob starých Římanů. 
 

Program zájezdu - 1. den: Denní přejezd, ubytování u Bonnu. 2.den: Bonn, 
bývalá vládní čtvrť se sídlem spolkového prezidenta, románský klášter 
z 12. stol. Přejezd do Kolína nad Rýnem (UNESCO), historické centrum, 
prohlídka gotické katedrály Köllner dom, symbolu města, 3.den: Město 
Cáchy (Aachen), které je neodmyslitelně spojeno s Karlem Velikým, kate-
drála Panny Marie, místo korunovace Karla IV., korunovační trůn císařů 
římských, velkolepá klenotnice. Přejezd přírodním parkem Eifel do Tre-
víru (Trier), římské památky - Porta Nigra ze 2.st., Konstantinova bazili-
ka, antické lázně, románský dóm a gotický kostel Liebfrauenkirche, dále 
křížová chodba, kurfiřtský palác, bazilika St. Matthias. Přejezd údolím 
Mosely na ubytování. 4.den: Mohuč (Mainz), metropole spolkové země 
Porýní - Falc, arcibiskupský dóm z 11.-15. stol., náměstí Markt, kostel sv. 
Štěpána s Chagallovými okny, nábřeží Rýna, radnice. Odpoledne plavba  
lodí z Bingenu do St. Goarhausenu po nejkrásnějším úseku Rýna pod četnými hrady (Rheinstein, Reichenstein, Sooneck, 
  

 

Gutenfels aj.) okolo pevnosti Pfalz a legendární skály Lorelei. 
5.den: Odjezd do města Koblenz na soutoku Rýna s Moselou, 
bazilika sv.Kastora, nedobytný hrad Marksburg vysoko nad 
řekou, pod hrady Sterrenberg a Liebenstein, odjezd do ČR na 
ubytování. 6.den: Snídaně, odjezd od hotelu, odpoledne příjezd na 
výstupní místa. V ceně zájezdu je: 5x ubytování v ***hotelu, do-
prava lux. zájezd. autobusem s klimatizací, 5x polopenze – 5x 
snídaně a 4x večeře (kromě 1.dne), průvodce CK, pojištění CK 
na úpadek. V ceně zájezdu není: Vše, co není v ceně, dále po- 

vinné cest. pojištění léčeb. výloh (viz tabulka na str. 42), místní popl. 1 €/os./den, obědy, vstupné a plavba lodí - celkem asi 50 €. 
 

PORÝNÍ A MOSELA CENA NA OSOBU CENA DÍTĚ TRASA 

kód akce termín 
od – do doprava dní/ 

nocí hotely strava 2 a 3 
lůž. pokoj 

1 lůžk. 
pokoj 

3-12 let s 
1 dosp. 

3-12 na přist. 
se 2 dosp. SVOZU 

DE 800 12.09. – 17.09. bus 6/5 3* hotely HB 9 950 11 950 8 950 6 900 C
 

Skupiny nad 10 osob mají různé výhody - přijedeme za vámi, určíte si nástupní místo (po trase) a pod. Informujte se v CK na slevy pro skupiny. 
Slevy: 250 Kč za rez. do 31.12.,  200 Kč/os. do 15.3. Další sleva - stálý klient:  min.3x na našem zájezdu – sleva 200 Kč/os., 7x a více - sleva 300 Kč/os. 
 

NÁRODNÍ PARKY CHORVATSKA  poznávací zájezd za nádhernou přírodou 
Pojeďte s námi poznávat nádhernou chorvatskou přírodu a její jedinečnou krajinu plnou řek, říček, ostrovů
 i ostrůvků, různých krasových útvarů a dalších neopakovatelných nádherných přírodních scenérií. 
 

  

Program zájezdu - 1.den: Odjezd v ranních hodinách - rovnou na ubytování 
na chorvatské pobřeží. 2. den: Po snídani odjezd na prohlídku Národního 
parku Krka. Pěší procházka parkem k  nejznámější částí NP - Skradinské 
peřeji, tvořená 17 kaskádami. Chladné jezírko na jejím konci nabízí v hor-
kých dnech příjemné osvěžení. Odpoledne zavítáme do přístavního města 
Šibenik. V jeho historické části si prohlédneme středověký stavební skvost – 
katedrálu sv. Jakuba, dále Staré Město, Biskupský palác, Mořskou brá-
nu, tvrz sv. Anny. 3.den: Celodenní výlet lodí k souostroví Národního par-
ku Kornati (365 ostrovů, ostrůvků a útesů nedotčené přírody). V ceně plavby 
je oběd z typické dalmatské kuchyně a samozřejmě místní víno. 4.den: Do-
poledne program v okolí hotelu, odpoledne odjezd k Plitvickým jezerům, 
prohlídka nejznámějšího Národního parku Plitvická jezera (UNESCO), kde
92 vodopádů spojuje 16 jezer s celk. rozlohou 20 hektarů. Romantická nádhera tyrkysových jezer, peřejí a vodopádů nás zavede
  

 

do doby natáčení filmů o Vinnetouovi. My absolvujeme asi čtyřho-
dinovou nenáročnou túru pěšky naučnou stezkou, která nás pove-
de kolem řady jezer a jezírek s průzračně čistou vodou a mnoha 
vodopády. V programu a v ceně prohlídky je i plavba lodí po nej-
větším jezeře Kozjak a jízda vláčkem na parkoviště autobusu k je-
zeru Kozjak nebo zpět. K večeru odjezd do ČR. 5.den: Přijezd 
v ranních hodinách. V ceně zájezdu je: 3x ubytování v ***hotelu, 
doprava lux. zájezd. autobusem s klimatizací, polopenze – sní-
daně (šv. stoly), večeře, průvodce CK, pojištění CK na úpadek.

V ceně zájezdu není: Vše, co není v ceně, dále povinné cest. pojištění léčebných výloh (viz tabulka na str. 42), místní poplatek
1 €/os.,/ den, obědy, vstupné: Plitvice 100 Kn (370 Kč), děti a studenti 55 Kn (200 Kč, v ceně je zahrnuto jízdné speciálním auto-
busem a parníkem), NP Krk 90 Kn, děti a studenti 65 Kn, výlet lodí k souostroví Kornati cca 220 Kn (v ceně je oběd a víno).   
 

NP CHORVATSKA CENA NA OSOBU CENA DÍTĚ TRASA 

kód akce termín 
od – do doprava dní/ 

nocí hotely strava 2 a 3 
lůž. pokoj 

1 lůžk. 
pokoj 

3-12 let s 
1 dosp. 

3-12 na přist. 
se 2 dosp. SVOZU 

CH 885 25.09. – 29.09. bus 5/3 3* hotel HB 6 950 8 550 6 450 4 900 C
 

Skupiny nad 10 osob mají různé výhody - přijedeme za vámi, určíte si nástupní místo (po trase) a pod. Informujte se v CK na slevy pro skupiny. 
Slevy: 250 Kč za rez. do 31.12.,  200 Kč/os. do 15.3. Další sleva - stálý klient:  min.3x na našem zájezdu – sleva 200 Kč/os., 7x a více - sleva 300 Kč/os. 
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BBBAAALLLTTTSSSKKKÉÉÉ   MMMOOOŘŘŘEEE,,,   SSSOOOBBBIIIEEESSSZZZEEEWWWOOO         pohodová poznávací dovolená s výlety      
 

 
 

Pobyt u Baltského moře má kvůli vysokému obsahu jódu velice příznivé účinky na léčbu chorob horních cest dýchacích a astmatu 
a je ideální kombinací odpočinku a léčby těchto nemocí. Hotel Renusz*** se nachází v borovém lese, na klidném místě, nedaleko
 

vesničky Sobieszewo,15km od Gdaňska a 15 minut pěšky (cca 1km) od píseč-
né pláže s mírným klesáním do moře. Ubytování - 1, 2 a 3 lůžk. pokoje, všech-
ny mají vlastní koupelnu, TV, telefon a Wi-Fi. Vybavení hotelu - recepce 24h, 
restaurace, noční klub, bar, společenská místnost s krbem a TV, herna, ven-
kovní ohniště, půjčovna sport. potřeb. 1.den: Příjezd, večeře. 2.den: Ranní 
procházka po pláži, seznámení s okolím hotelu, dopoledne procházka do cen-
tra obce Sobieszewo, odpoledne volno, procházky po pláži, koupání. 3.den: 
Gdynia – okružní plavba - prohlídka námořního přístavu, známé plachetnice 
„Dar Pomorza“ a válečné lodi „Błyskawica“. 4.den: Frombork, Malbork, 
výlet za příplatek 150 Kč (do 14,99 let zdarma). Frombork - katedrální kom-
plex, kde působil M. Kopernik. Malbork - největší a jeden z nejkrásnějších stře-
dověkých hradů Evropy (UNESCO). 5.den:  Gdaňsk – prohlídka slavných lodě-
nic, hist.. centrum, Královská cesta, Artušův dvůr, bazilika Nejsv. P. Marie
 

(nejv. cihlový chrám v Evropě), Westerplatte. 6.den: Sopoty, molo, pláž (koupání), ulice - Monte Casino (obchody, kavárny, bary, 
 

 

restaurace), aquapark, bazilika Oliwa. 7.den: po snídani odjezd do 
ČR. V ceně zájezdu je: Ubytování – hotel Renusz, doprava luxusním 
zájezdovým autobusem s klimatizací bez nočních přejezdů, polopen-
ze – snídaně formou švédských stolů, večeře servírovaná – 3 chody, 
1x zábavný večer, 3x výlet autobusem, průvodce CK, pojištění CK 
proti úpadku. V ceně zájezdu není: Povinné cestovní pojištění léčeb-
ných výloh a storna - zrušení zájezdu z vážných zdravotních důvodů 
(viz tabulka na straně 42), vstupné do různých objektů, lodní lístky,
 

místní (lázeňský) poplatek 2,5 zł na osobu a den. Příplatek za výlet  Frombork, Malbork 150 Kč/osoba nad 15 let. 
 

BALTSKÉ MOŘE, POLSKO CENA NA OSOBU CENA DÍTĚ TRASA 

kód akce termín 
od – do doprava dnů/ 

nocí hotel strava 2 lůž. 
pokoj 

3 lůžk 
pokoj 

1 lůž. 
pokoj 

3-12 let 
s 1 dosp. 

3-12 na přist. 
se 2 dosp. svozu 

PL 535 14.07. – 20.07. bus 7/6 Hotel Renusz HB 9 550 8 950 11 550 8 550 5 900 B 
PL 565 21.07. – 27.07. bus 7/6 Hotel Renusz HB 9 550 8 950 11 550 8 550 5 900 B 

VLASTNÍ. DOPR. 1.7. - 25.8. 8/7 Hotel Renusz HB 8 950 7950 10 950 7950 4 900 
 

Skupiny nad 10 osob mají různé výhody - přijedeme za vámi, určíte si nástupní místo (po trase) a pod. Informujte se v CK na slevy pro skupiny. 
Klienti vlastní dopravou - jen mimo termíny našich autobusových zájezdů. Neplatí pro ně slevy a v ceně pobytu nemají výlety a delegáta CK. 
Slevy: 300 Kč za rez. do 31.12., 250 Kč/os. do 15.3. Další sleva - stálý klient:  min.3x na našem zájezdu – sleva 150 Kč/os., 7x a více - sleva 200 Kč/os. 

   

BBBAAALLLTTTSSSKKKÉÉÉ   MMMOOOŘŘŘEEE,,,   MMMIIIEEEDDDZZZYYYZZZDDDRRROOOJJJEEE         pohodová dovolená u moře s výlety   
 

 
 

Międzyzdroje – jedno z nejkrásnějších lázeňských a rekreačních letovisek na Baltu, 20 km od něm. hranic. Je obklopeno lesy Wolin-
ského národ.  parku a díky čistému vzduchu a širokým plážím je vhodné pro léčení nemocí horních cest dýchacích a oběhového systému.  
Oblíbené penziony Polonia a Viktoria pro nenáročné klienty se nacházejí 
100m od moře, na klidném a přesto výhodném místě u hlavní lázeňské kolo-
nády. 1, 2 a 3 lůžkové pokoje s možností přistýlky. Vybavení pokojů - koupel-
na (sprcha, WC, umyvadlo, ručníky), TV a lednice.  
Program zájezdu 2.-6. den: Okružní vyhlídková plavba Baltským mořem 
s mezipřistáním v německých přístavech - kdysi císařských lázních Bansin, 
Heringsdorf a Ahlbeck. Výlety autobusem na nejzajímavější místa: Wolinski 
NP (rezervace Bialowieskich zubrů, vyhlídka na Zielonce, Tyrkysové jeze-
ro), nejvyšší maják v Polsku, pevnost Gerharda (Świnoujście), prohlídka 
města Świnoujście, výlet do Německa – Muzeum raketových zbraní v Pee-
nemünde (kdysi vývojové středisko nacistických raket, vč. V-2), prohlídka 
ruské ponorky. V ceně zájezdu je: Ubytování – penziony Polonia a Viktoria, 
doprava luxusním zájezdovým autobusem s klimatizací bez nočních přejezdů,  

 

polopenze v blízkém hotelu Posejdon (cca 150m), snídaně švédské 
stoly, večeře 2 chodová, min. 2x výlet autobusem, průvodce CK, 
pojištění CK proti úpadku.  
V ceně není: Povinné cestovní pojištění léčebných výloh a storna - 
zrušení zájezdu z vážných zdravot. důvodů (viz tabulka na straně 42), 
vstupné do různých objektů, místní (lázeňský) popl. 2,5 zł na os. a den. 
Výlet do Peenemünde - příplatek 150 Kč/os. (min. 20 osob). 

 

BALTSKÉ MOŘE, POLSKO CENA NA OSOBU CENA DÍTĚ TRAS
A

kód akce termín 
od – do 

do- 
prava 

dnů/ 
nocí penziony strava 2 lůž. 

pokoj
3 lůžk. 
pokoj

1 lůž. 
pokoj 

3-12 let 
s 1 dosp. 

3-12 na přist. 
se 2 dosp. svozu 

PL 632 11.08. – 17.08. bus 7/6 Polonia a Viktoria HB 9 950 8 950 10 150  8 950 5 900 B
PL 650 18.08. – 24.08. bus 7/6 Polonia a Viktoria HB 9 550 8 550 9 850 8 550 5 550 B

VLASTNÍ. DOPR. 1.7. - 18.8. 1noc Polonia a Viktoria HB 1350 1150 1450 1050 590  
 

Skupiny nad 10 osob mají různé výhody - přijedeme za vámi, určíte si nástupní místo (po trase) a pod. Informujte se v CK na slevy pro skupiny. 
Klienti vlastní dopravou - jen mimo termíny našich autobusových zájezdů. Neplatí pro ně slevy a v ceně pobytu nemají výlety a delegáta CK. 

Ozdravné pobyty pro skupiny dětí – 5.900 Kč s dopravou, průvodcem, výlety, celodenní stravou a pojištěním CK. 
Slevy: 300 Kč za rez. do 31.12.,  250 Kč/os. do 15.3. Další sleva - stálý klient:  min.3x na našem zájezdu – sleva 150 Kč/os., 7x a více - sleva 200 Kč/os. 
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   WWWRRROOOCCCLLLAAAWWW,,,   DDDOOOLLLNNNÍÍÍ   SSSLLLEEEZZZSSSKKKOOO,,,   PPPOOOLLLSSSKKKOOO       pohodový poznávací zájezd      
 

1.den: Ráno odjezd z nástupních míst do Polska, cestou prohlídka Medvědí jes-
kyně v Kletně a bývalého zlatého dolu v městečku Złoty Stok, včetně jízdy 
podzemním vláčkem, odjezd na ubytování. 2.den: Nejdříve navštívíme podzemní 
město Osówka, poté si prohlédneme třetí největší zámek v Polsku Ksiaž s více 
než 400 místnostmi a palmovým skleníkem. Na závěr zavítáme do městečka 
Swidnica, odkud pocházela třetí manželka Karla IV. Anna Svidnická. Rovněž 
prohlídku místního kostela Míru (UNESCO) nesmíme vynechat. 3.den: Dopoled-
ne prohlídka Kladské pevnosti v Klodzku, odpoledne pěšky okolo Bludných 
skal ve Stolových horách a poté procházka a nákupy v lázeňském městečku 
Kudowa-Zdroj. 4. a 5.den: Wroclaw (Vratislav) je jedno z nejkrásnějších měst, 
které založil český kníže Vratislav. Prohlídka zahrnuje: Historické centrum měs-
ta, Trhové náměstí - 2. největší náměstí v Polsku, Solné náměstí, radnice, Krá-
lovský palác, kostel sv. Alžběty, Piwnica Swidnica, multimediální fontána, Japonské zahrady, Sky Tower - výjezd na 49.
  

 

patro, Tumský ostrov, kde si prohlédneme tzv. „malý Vati-
kán“, nejstarší část města, založenou knížetem Vratislavem, 
gotickou katedrálu Jana Křtitele, kostel sv. Kříže a románský 
kostel  sv. Jiljí. Odpoledne odjezd domů. V ceně zájezdu je: 
4x ubytování na úrovni 3*, 2 a 3 lůžk. pokoje s kompletním 
sociálním zařízením, 4x polopenze (snídaně švédské stoly, 
večeře), doprava lux. zájezdovým autobusem, průvodce 
CK, místní poplatky, pojištění CK proti úpadku. V ceně ne-
ní: Vše, co není uvedeno v ceně zájezdu, cestovní pojištění 

léčeb. výloh a storna - zrušení zájezdu z vážných důvodů (viz tabulka v katalogu na str. 42), kapesné a případné vstupy do objektů. 
 

kód  akce termín 
od – do doprava dní / 

nocí ubytování strava 2 lůž. 
pokoj

3 lůžk. 
pokoj

1 lůžk. 
pokoj 

dítě do 12let  
s 1 dosp. os. 

3-12 na přist. 
se 2 dosp. trasa 

PL 255 04.05. – 08.05. bus 5/4 3* hotely HB 5 950 5 550 6 950 5 250 3 450 B 
 

Skupiny nad 10 osob mají různé výhody - přijedeme za vámi, určíte si nástupní místo (po trase) a pod. Informujte se v CK na slevy pro skupiny. 
Slevy: 250 Kč za rez. do 31.12., 200 Kč/os. do 15.3. Další sleva - stálý klient -  min.3x na našem zájezdu – sleva 200 Kč/os., 7x a více - sleva 300 Kč/os. 

Klientům vlastní dopravou a skupinám zajišťujeme ubytování ve Vroclavi na vyžádání.  
 

MMMAAAZZZUUURRRYYY   SSS   VVVÝÝÝLLLEEETTTYYY   AAA   PPPLLLAAAVVVBBBOOOUUU   PPPOOO   JJJEEEZZZEEERRREEECCCHHH,,,   PPPOOOLLLSSSKKKOOO      
Pohodová poznávací dovolená u mazurských jezer s výlety na okolní zajímavá místa 

 

Varminsko – Mazurský region patří k nejkrásnějším a nejcennějším přírodním lokalitám v severovýchodním Polsku. Krajina 
„Tisíců jezer“ s okolními lesy, čisté a zdravé prostředí, je rájem jachtařů, vodáků, milovníků pěší turistiky i cykloturistů. 
 

Pěkný hotel Helena*** se nachází u jezera Kisajno v městečku Gi-
žycko. Vybavení hotelu - restaurace, bar s krbem, malé wellness (par-
ní lázeň, vířivka), půjčovna jízdních kol. Program zájezdu - 1.den: Rá-
no odjezd z nástupních míst, k večeru příjezd na ubytování, večeře. 
2.den: Gižycko - rozhledna (wieża ciśnien), pevnost Boyen, otáčecí 
most, centrum, přístav. 3.den: Reszel – biskupský hrad, Mariánský 
kostel Swieta Lipka (koncert), zámek Ketrzyn – křižácká pevnost ze 
14. stol. 4.den: Plavba vyhlídkovou lodí po Velkých Mazurských je-
zerech. 5.den: Prohlídka Hitlerova Vlčího doupěte (Wilczy Szaniec), 
Gierlož, prohlídka komplexu bunkrů Mamerki - 30 nepoškozených 
bunkrů hlavního velitelství německé armády. Po večeři společné pose-
zení. 6.den: Odjezd do městečka Mikolajki na břehu jezera Sniardwy, 
zvaného „Mazurské moře“, které je nejpopulárnějším výletním letovis-
kem celých Mazur. Odpoledne se přesuneme na prohlídku dalšího kři- 
 

žáckého hradu Ryn. 7.den: Po snídani odjezd domů. V ceně zájezdu je: Ubytování - hotel Helena*** 1 a 2 lůžk. pokoje s možn.
 

přistýlky a kompletní sociální zařízení (WC, sprcha, um.) a TV, 
doprava luxusním zájezdovým autobusem s klimatizací bez noč-
ních přejezdů včetně všech výletů. Polopenze (snídaně formou 
švédských stolů, večeře servírovaná 3 chodová), průvodce CK, 
pojištění CK proti úpadku. V ceně není: Vše, co není uvedeno 
v ceně zájezdu, povinné cestovní pojištění léčebných výloh a stor-
na - zrušení zájezdu z vážných zdravotních důvodů (viz tabulka na 
straně 42), místní poplatek 2 zł/os./den, obědy, vstupné (cca 50 zł), 
lodní lístky cca 35 zł. 

 

MAZURY, POLSKO, HOTEL HELENA CENA NA OSOBU CENA DÍTĚ TRASA
 

kód  akce termín 
od – do 

dop- 
rava 

dnů/ 
nocí 

 

hotel stra 
va

2 lůž. 
pokoj

1 lůžk. 
pokoj

pokoj s  
balkonem

do 2,99 let/ 
/místo v busu 

3-12 s  
1 dosp.

3-12 s  
2 dosp.

 

trasa 

PL 500 30.06. – 06.07. bus 7/6 Helena HB 8 950 9 950 +120 0/1900 7 950 5 950 B 
Vlastní dopravou 1.6. – 31.8. 1 noc Helena BB 950 1200 +20 0 790 590

 

Hotel Helena nemá 3 lůžk. pokoje. Pokud se přihlásí na zájezd 3 osoby, je cena za 1 lůžk. pokoj jen 8 950 Kč/noc. 
Skupiny nad 10 osob mají různé výhody - přijedeme za vámi, určíte si nástupní místo (po trase) a pod. Informujte se v CK na slevy pro skupiny. 

Slevy: 250 Kč za rez. do 31.12.,  200 Kč/os. do 15.3. Další sleva - stálý klient - min.3x na našem zájezdu – sleva 200 Kč/os., 7x a více - sleva 300 Kč/os. 
 Klientům vlastní dopravou a skupinám zajišťujeme ubytování u Mazurských jezer na vyžádání.   
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   ZZZAAA   HHHIIISSSTTTOOORRRIIIÍÍÍ   AAA   PPPŘŘŘÍÍÍRRROOODDDOOOUUU   BBBIIIEEEŠŠŠČČČAAADDD,,,   PPPOOOLLLSSSKKKOOO poznávání s turistikou 
 

Bieščady jsou krajem na pomezí Polska, Slovenska a Ukrajiny, který byl po dlouhá léta skutečným koncem světa. Dnes je vše jinak, 
přesto si tento tak trochu tajemný kout Polska zachoval punc výjimečnosti. Zvláště pro milovníky čisté a nenarušené přírody. 
 

Program zájezdu - 1.den: Odjezd z nást. míst, cestou zastávka v Krakově, 
možnost prohlídky hradu Wawel nebo historického centra, příjezd do Bieš-
čad, ubytování, večeře. 2.den: Túra z osady Wolosate přes sedlo Krygo-
wskiego na nejvyšší horu Bieščad Tarnicu (1346 m) a dále přes sedlo 
Goprowska a horu Halicz na vrch Rozsypaniec na polonině Bukowské. 
Návrat do osady Wolosate. Méně zdatní turisté si mohou trasu zkrátit. 
Program pro neturisty: osada Ustrzyki Gorne, Muczne – zubří obora (Za-
groda Pokazowa Żubrów w Mucznem) 3.den: Volno pro řidiče - program 
v okolí ubytování, odpoledne společné posezení, grilování, opékání párků 
apod. 4.den: Exkurze v umělecké sklárně Rymanów, Krosno, možnost 
návštěvy Muzea uměleckého skla, volno, nákupy. Odpoledne odjezd do 
městečka Iwonicz-Zdroj (lázeňská promenáda, kavárny). Cestou zpět se 
zastavíme v malebném městečku Polańczyk na břehu Solinského jezera 
(obchůdky, restaurace). 5.den: Nádherná túra - Ustrzyki Gorne, Wielka
 

 
Rawka (1304 m) vrch Krzemieniec na hranici Polska, Slovenska a Ukrajiny, Malá Rawka, Przelecz Wyžnianska. Méně zdatní
  
  

 

turisté si mohou trasu zkrátit. Neturisté: Cisna, jízda historickou 
úzkokolejkou, osada Vetlina. 6.den: Skanzen v Sanoku s gali-
cijským městečkem, Zagorz - zřícenina kláštera bosých karme-
litánů, vyhlídková plavba po Solinském jezeře. 7.den: Po snídani 
odjezd domů přes Slovensko, cestou zastávka na Dukle u památníku 
Československého armádního sboru a bojů v Dukelském průsmy-
ku za 2. světové války, odpoledne příjezd na Ostravsko. V ceně zájez-
du je: 6x ubytování v rekreačním středisku Poloniny (úroveň 2-
3*), 2 a 3 lůžk. pokoje s kompl. sociálním zařízením, TV, doprava

zájezd. autobusem s klimatizací včetně všech zájezdů, polopenze - snídaně (šv. stoly) a večeře, průvodce CK, pojištění CK 
proti úpadku. V ceně zájezdu není: Povinné cest. pojištění léčeb. výloh a storna - zrušení zájezdu z vážných zdravot. důvodů (viz 
tabulka na straně 42), místní (lázeňský) poplatek 2 zł na osobu a den (platí se na místě), vstupy do objektů a NP, plavba lodí apod. 
 

BIEŠČADY, POLSKO CENA NA OSOBU CENA DÍTĚ TRASA 

kód akce termín 
od – do doprava dní/ 

nocí ubytování strava 2 lůž. 
pokoj

3 lůžk. 
pokoj

1 lůžk. 
pokoj 

3-12 let ve 
se 2 dosp. 

3-12 na přist. 
se 2 dosp. SVOZU 

PL 460 23.06. – 29.06. bus 7/6 RS Poloniny HB 6 550 5 950 7 550 5 950 4 450 K
VLASTNÍ DOPRAVA do 1.7. a od  31.8. 1 noc RS Poloniny HB 950 860 1130 860 580  

 

Skupiny nad 10 osob mají různé výhody - přijedeme za vámi, určíte si nástupní místo (po trase) a pod. Informujte se v CK na slevy pro skupiny. 
Klienti vlastní dopravou - jen mimo termíny našich autobusových zájezdů. Neplatí pro ně slevy a v ceně pobytu nemají výlety a delegáta CK. 

Slevy: 250 Kč za rez. do 31.12., 200 Kč/os. do 15.3. Další sleva - stálý klient -  min. 3x na našem zájezdu -  sleva 200 Kč/os., 7x a více - 300 Kč/os. 
 

KKKRRRÁÁÁSSSYYY   PPPŘŘŘÍÍÍRRROOODDDYYY   PPPOOOLLLSSSKKKÝÝÝCCCHHH   TTTAAATTTEEERRR   AAA   OOOKKKOOOLLLÍÍÍ  poznávání s turistikou 
 

 

Zakopane je nejdůležitějším střediskem turistiky v Polsku. Má sice jen 
30 000 obyvatel, ale ročně ho navštíví až neuvěřitelné 3 milióny turistů. 
Malebné město s unikátní a výjimečnou podhalanskou architekturou, které 
dominují nádherné stylové dřevěnice. Výhodná poloha pod štíty polských 
Vysokých Tater, husté lesy v okolí a čistý horský vzduch mají příznivé účinky 
na zdraví rekreantů. I proto má Zakopane statut lázní již od roku 1886. 
Oblíbený stylový penzion Telimena se nachází v centru města Zakopane, 
cca 10 min. pěšky od známé hlavní ulice Krupowki, kde je velké množství 
různých zajímavostí: tržiště, stánky, obchody, kavárny, stylové hospůdky 
s místn. specialitami, malíři, hudebníci aj. Program zájezdu - každodenní 
vycházky, túry a výlety (účast je dobrovolná), výlety na Mořské oko, do 
Chocholovské doliny a do Pieninského NP (možnost plavby na vorech 
kaňonem řeky Dunajec). Túry do doliny Pěti polských ples (Pięciu Stawów 

 

Polskich) a z Kondratowe doliny na Giewont. V ceně zájezdu je: 
Ubytování - penzion Telimena 6 nocí, 1, 2 a 3 lůžkové pokoje 
s kompl. soc. zařízením (WC, sprcha, um.), TV, doprava zájezd. 
autobusem s klimatizací, polopenze - snídaně (šv. stoly) a veče-
ře, 3 zájezdy - do Pieninského NP, na Mořské oko a do Chocho-
lovské doliny, průvodce CK, pojištění CK proti úpadku. V ceně je 
i místní wellnes (bazzén, jaccuzzi, posilovna a sauna) a denní vstup na 
2 hod v aquaparku Zakopane! V ceně zájezdu není:  

  
Povinné cest. pojištění léčeb. výloh a storna - zrušení zájezdu z vážných zdravot. důvodů (viz tabulka na straně 42), míst. popl. cca 
2 zł na os./den (platí se na místě), lanovka na Gubalowku – 15 zl, plavba na vorech v Pieninském NP - 10 €,  (děti do 15 let - 7 €). 

ZAKOPANE, POLSKO CENA NA OSOBU CENA DÍTĚ TRASA 
 

kód akce termín 
od – do 

do-
prava 

dní/ 
nocí 

 

ubytování stra- 
va

2 lůž. 
pokoj

3 lůžk. 
pokoj

1 lůžk. 
pokoj 

do4 let/ 
místo bus 

4-10 ve 
2 l. pok.

4-10 ve 
3, l. pok.

 
SVOZU 

PL 765 08.09. – 14.09. bus 7/6 penzion Telimena HB 6 550 5 950 7 950 0/1200 5 950 4 750 A
 

Skupiny nad 10 osob mají různé výhody - přijedeme za vámi, určíte si nást. místo a pod. (informujte se v CK na slevy pro skupiny). 
 

Slevy: 250 Kč za rez. do 31.12.,  200 Kč/os. do 15.3. Další sleva - stálý klient - min.3x na našem zájezdu – sleva 200 Kč/os., 7x a více - sleva 300 Kč/os. 
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TTTEEERRRMMMÁÁÁLLLNNNÍÍÍ   LLLÁÁÁZZZNNNĚĚĚ   SSSZZZAAAFFFLLLAAARRRYYY,,,   PPPOOOLLLSSSKKKOOO   
 

V polském podtatranském kraji Podhale vzniklo v posledních letech několik termálních koupališť a lázní založených na 
zdejších bohatých zdrojích léčivých termálních minerálních vod. Naprostou raritou mezi nimi je vesnička Szaflary u Nového 
Targu, kde jsou tyto termální lázně dvoje. 80m od nejstarších lázní - „Termy Podhalanskie“ z roku 2008, byly v roce 
2014 otevřeny další lázně s názvem „Goracy Potok“. Léčivé vody obou objektů pocházejí z jednoho podzemního zdroje, 
obsahují vysoce mineralizovaný chlorid sodný, sulfid, bromid, jodid, bór s aktivním obsahem síry, draslík, sodík, vápník, 
hořčík, železo, sírany a mnoho jiných účinných látek. Všechny tyto složky mají pozitivní vliv na léčbu onemocnění pohybo-
vého aparátu, kloubů, páteře, svalů, kardiovaskulárních a gynekologických nemocí. Kromě toho snižují obezitu, léčí nespa-
vost, bolesti hlavy, snižují stres a stabilizují nervový systém. Zřetelný účinek termální vody je jasně viditelný i na lidskou 
pleť. Kromě toho mají sulfidy obsažené v termálních vodách pozitivní vliv na metabolismus, cholesterol, kyselinu močovou 
a glukózu. 
Termální lázně Termy Podhalanskie Szaflary. 
Celý komlex se skládá ze 4 bazénů (dvou ven-
kovních a dvou vnitřních) s geotermální vodou 
30-38 °C bohatou na minerály, rodinné skluzav-
ky se třemi dráhami, dětského bazénu se sklu-
zavkou pro děti. Kromě toho jsou bazény vyba-
veny mnoha hydromasážními systémy, jako 
jsou vodní trysky, masážní lavice a gejzíry pro 
masáž krku a ramen s širokými a úzkými prou-
dy vody. Součástí komplexu je také kvalitní sau-
nová zóna, kde se nacházejí různé druhy saun - 
suchá - finská s teplotou 75-100 °C, parní - 
římská s hudbou a aromaterapií a infračervená 
s max. teplotou 60 °C, masážní salón a dvě res-
taurace. Italská restaurace "Pian Camuno" nabí-
zí vysoce kvalitní italské speciality, naopak v res-
tauraci Mokra (zde se může i v mokrých plav-
kách) se podávají jídla polské kuchyně. 
 

 
 

  
 
 

Termální lázně Goracy potok.  Horský termální komplex Gorący Potok Szaflary nabízí svým hostům bazény plněné geo- 
termální vodou s léčivými účin-
ky, ale kromě toho také relax  
a skvělou zábavu. Na sírany 
bohatá voda v termálních ba-
zénech má teplotu 34-40 °C  
a napomáhá při léčbě mnoha 
onemocnění. Můžete zde využí-
vat 22 různých typů bazénů, 
zároveň vnitřních jak i venkov-
ních, vhodných pro celou rodinu. 
K dispozici je lázeňská zóna  
a další četné atrakce rovněž pro 
ty nejmenší návštěvníky. Přírod-
ní, vysokohorské prostředí vytváří 
skvělou atmosféru. Venkovní 
rekreační zóna zahrnuje 10 ba- 
zénů různých tvarů a velikostí. Většině z nich byla dána jména z goralského nářečí. Například, divoká řeka je zde Wartki 
Potok, můžeme zde najít také bazény s názvy jako Górsko Riviera, Slebodny Bonior  nebo Zawaternik vedle Smreka. 
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Na mnoha místech jsou vodní gejzíry, masážní lavice a vodní trysky. K dispozici jsou dvě velké skluzavky – červená Kamikaze 
a žlutá Anaconda. Od května do října je otevřený lanový park a dřevěná houpačka Big Swing, nejvyšší v Polsku. V tomto období 
jsou také zpřístupněny dva bazény speciálně pro děti - vodní mateřská školka s mnoha hračkami, tobogány, domky a fontá-
nami. Poutavé a zajímavé hry a hračky čekají na děti rovněž v herně. V okolí je mnoho prvků tzv. miniaturní architektury, mosty, 
lavičky, fontány, pláž, volejbalové hřiště, les a skvěle udržovaný trávník. V relaxační zóně Grzysno Przyjemność (Hříšné 
potěšení) se nacházejí čtyři intimní bazény, které jsou k dispozici také pro soukromé účely. Hosté mohou využívat parní a su-
chou saunu, solnou jeskyni, vířivky a širokou škálu procedur a masáží. Zajímavostí je lázeňská zóna s káděmi určenými pro 
bahenní lázně. Součástí komplexu je rovněž restaurace a několik sezónních barů. Dětský pramen s velkým míčem uprostřed 
a dvěma sloními skluzavkami. 
 

 
 

SSSZZZAAAFFFLLLAAARRRYYY      ---   HHHOOOTTTEEELLL   BBBOOORRROOOWWWYYY   DDDWWWOOORRR*********   BBBIIIZZZNNNEEESSS,,,   SSSPPPAAA   &&&   FFFUUUNNN   
v ceně pobytu je vstup do termálních lázní Termy Podhalanskie a Goracy potok (střídavě)    
 

Komfortní hotel Borowy Dwor Biznes, Spa & Fun na úrovni 3-4*, 
vhodný i pro náročnější klientelu, se nachází na výhodném, pěk-
ném a klidném místě v bezprostřední blízkosti (do 100m) od obou 
termálních lázní, kde mají naši klienti vstup zdarma. Vybavení ho-
telu – restaurace, konferenční sály, bowling, herna pro děti, výtah 
a hotelové wellness cenrtum (za poplatek). Vybavení pokojů – kom-
fortní postele, kompletní sociální zařízení, TV-SAT, Wi-Fi (zdarma), 
fén. Vybavení hotelového wellness centra (pouze pro dospělé) – 
3druhy saun - finská, parní a infračervená, dvě vířivky, sud s ledem 
a studenou vodou, relaxační prostor s lehátky. 
V ceně zájezdu je: 6x ubytování v hotelu, Borowy Dwor, veškerá 
doprava zájezdovým autobusem, 6x polopenze – snídaně a večeře 
formou teplých bufetových stolů!, delegát CK, pojištění CK proti 
úpadku. Klienti CKA-Z TOUR mají jako bonus v ceně 
každodenní vstup do areálu termálních lázní Goracy potok a 
Podhalanskie Termy (střídavě) včetně prvního a posledního dne a  
2 výlety v průběhu týdne (1x zámek Niedzica + hrad Corsztyn a 1x tržiště v N. Targu).   
V ceně zájezdu není: cestovní pojištění léčeb. výloh a storna - zrušení zájezdu z vážných důvodů (viz tabulka na str. 42), místní 
popl. cca 3zl na osobu a den (platí se na místě průvodci).  
 

 
 

SZAFLARY CENA DOSP. DÍTĚ TRASA
 

kód akce termín 
od – do doprava dnů/ 

nocí hotel strava 2 a 3  lůž. 
pokoj

1 lůžkový 
pokoj 

3-12 let 
 s 1 dosp. 

3-12 let na přist. 
se 2 dosp. SVOZU 

PL 355 26.05. – 01.06. BUS 7/6 Borowy Dwor HB 8450 9950 7550 5950 K 
PL 400 09.06. – 15.06. BUS 7/6 Borowy Dwor HB 8450 9950 7550 5950 K 
PL 590 28.07. – 03.08. BUS 7/6 Borowy Dwor HB 8950 10450 7550 5950 K 
PL 825 15.09. – 21.09. BUS 7/6 Borowy Dwor HB 8450 9950 7550 5950 K 

Vlastní dopravou 1 noc Borowy Dwor HB 1100 1250 950 690 -
 

Klienti vlastní dopravou nemají v ceně pobytu vstup do term. lázní (pouze slevy,) výlety, delegáta CK a neplatí pro ně slevy. 
Skupiny nad 10 osob mají různé výhody - přijedeme za vámi, určíte si nástupní místo (po trase) a pod. Informujte se v CK na slevy pro skupiny. 

Slevy: 300 Kč za rez. do 31.12., 250 Kč/os. do 15.3. Další sleva - stálý klient:  min.3x na našem zájezdu – sleva 150 Kč/os.,7x a více - sleva 200 Kč/os. 
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TTTEEERRRMMMÁÁÁLLLNNNÍÍÍ   LLLÁÁÁZZZNNNĚĚĚ   HHHAAAJJJDDDÚÚÚSSSZZZOOOBBBOOOSSSZZZLLLÓÓÓ   
  

 

Hajdúszoboszló je město ve východním Ma-
ďarsku, které je dnes nazýváno mekkou revma-
tiků. Město proslavil areál termálních lázní 
Hungarospa a Aquapalace s unikátní alkalic-
kou, hydrogenuhličitanovou vodou, který 
patří k největším lázním v Evropě. Je zde 19 
krytých i otevřených bazénů s čirou vodou  
i termální léčivou vodou Gyógyfürdő (34 až 
38°C) o celkové ploše 10 000 čtverečních met-
rů a 2000 hodin slunečního svitu ročně. Pára 
s obsahem solí jódu vystupující z hladiny bazé-
nů vytváří speciální léčivé mikroklima lázní. 
Největší senzací je tzv. středozemní mořská 
pláž - největší ve střední Evropě. Písečná 
pláž a palmy budí dojem koupání na mořském 
pobřeží. Nahnědlá termální voda má unikátní 
složení. Obsahuje velké množství jódu, bro-
mu, železa, manganu, fluoridů, solí a více 
než dvacet dalších minerálních látek. K lé-
čebným účelům se zde používá rovněž horké 
léčivé bahno. Léčí se zde kloubová a revma-   

 
tická onemocnění, bolesti páteře, plotének, Bechtěrejevova choroba a kožní onemocnění, dále nemoci imunitního 
systému a nemoci, které jsou způsobené hormonálními poruchami (například štítná žláza, gynekologické problémy). 
Uvnitř areálu jsou bufety, restaurace, stánky, kavárny, drobní prodejci, masáže, vířivky a další lákadla. Ceny jídel jako u nás, 
a hlavně nemusíte umět maďarsky, ani německy nebo anglicky, obstojně rozumí jak česky, tak polsky, dokonce mají i nápisy v 
polštině a jídelní lístky v češtině. V Hajdúszoboszló to žije ve dne i v noci, žádné nudné lázně!  

  

   TTTEEERRRMMMÁÁÁLLLNNNÍÍÍ   LLLÁÁÁZZZNNNĚĚĚ   HHHAAAJJJDDDÚÚÚSSSZZZOOOBBBOOOSSSZZZLLLÓÓÓ,,,   HHHOOOTTTEEELLL   JJJÁÁÁRRRJJJAAA*********      
 

Oblíbený hotel Járja*** s příjemnou rodinnou atmosférou se na-
chází na nejvýhodnějším místě v Hajdúszoboszló - přímo u lázeň-
ské promenády a zároveň cca 80m od vchodu do známých lázní 
Hungarospa Hajdúszoboszló s unikátní léčivou vodou.  Vybavení 
hotelu - recepce, restaurace, wellness centrum, infračervená 
a finská sauna, masážní místnost a posilovna - pro hotelové hosty 
zdarma. Zajímavé je umístění vířivky v kopuli nad hotelem. Hote-
lová restaurace nabízí nejen velký výběr jídel maďarské kuchyně, 
ale i živou hudbu s večerními programy téměř každý den. Hotel 
nemá výtah. Vybavení pokojů - prostorné komfortní pokoje jsou 
vybavené kompletním sociálním zařízením (sprcha nebo vana, 
umyvadlo, WC), klimatizací, Wi-Fi (zdarma), TV-SAT, ledničkou 
a trezorem. Na lázeňské promenádě, která začíná u hotelu, je 
nespočet restaurací a zahrádek. Odevšad zní živá hudba. Restau-
race a čardy nabízejí jak tradiční maďarská jídla, tak speciality
 

mezinárodní kuchyně a rovněž vynikající vína z nedaleké tokajské nebo egerské oblasti. V ceně zájezdu je: Ubytování - hotel 
 
 

 

Járja***, doprava zájezdovým autobusem s klimatizací, 
polopenze: snídaně formou jednoduchého bufetu, 
2 chodová večeře, využívání hotelového wellness 
centra (infrasauna, finská sauna, fitness), delegát CK 
po celou dobu zájezdu, pojištění CK proti úpadku. 
Klienti CK A-Z TOUR mají v ceně 1x denně vstupné 
do termálních lázní Hungarospa! (mimo první a po-
slední den pobytu). V ceně zájezdu není: Vše, co není 
uvedeno v ceně zájezdu a dále: místní daň z návštěvní-
ků, která je 500,- HUF/ osoba / noc od 18 let (platí se na 

místě), cestovní pojištění léčebných výloh a storna - zrušení zájezdu z vážných důvodů (viz tabulka na straně 42). 
 
 

 

HOTEL JÁRJA HAJDÚSZOBOSZLÓ 
 

CENA NA OSOBU CENA DÍTĚ TRASA 

kód akce termín 
od – do doprava dní/ 

nocí hotel strava 2 a 3 lůž. 
pokoj 

1 lůžk. 
pokoj 

3-12 s 
1 dosp.os. 

3-12 na přist. 
se 2 dosp.os. SVOZU 

HU 385 09.06. – 15.06. bus 7/6 hotel Járja*** HB 8 250 10 250 7 250 5 250 A 
HU 465 23.06. – 29.06. bus 7/6 hotel Járja*** HB 8 450 10 450 7 450 5 450 A 
HU 770 08.09. – 14.09. bus 7/6 hotel Járja*** HB 8 250 10 250 7 250 5 250 A 

VL. DOPR. od 1.7. do 31.8. 1noc hotel Járja*** HB 1250 1 750 950 650 - 
VL. DOPR. do 30.6 a od 1.9. 1noc hotel Járja*** HB 1100 1 430 930 630 - 

 
 

Skupiny nad 10 osob mají různé výhody - přijedeme za vámi, určíte si nástupní místo (po trase) a pod. Informujte se v CK na slevy pro skupiny. 
Klienti vlastní dopravou - jen mimo termíny našich autobusových zájezdů. V ceně pobytu nemají výlety a delegáta CK. 

Slevy: 250 Kč za rez. do 31.12., 200 Kč/os. do 15.3. Další sleva - stálý klient:  min. 3x na našem zájezdu – sleva 150 Kč/os., 7x a více - sleva 200 Kč/os. 
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TTTEEERRRMMMÁÁÁLLLNNNÍÍÍ   LLLÁÁÁZZZNNNĚĚĚ   HHHÉÉÉVVVÍÍÍZZZ,,,   MMMAAAĎĎĎAAARRRSSSKKKOOO   
  

 

O termálním jezeře v maďarském městečku Hévíz se 
někdy mluví jako o jezeře zázraků. S rozlohou 4,4 ha 
 je zároveň největším termálním jezerem v Evropě. Jeho 
hřejivá voda má nesmírně blahodárné účinky na lidský 
organismus. První zmínky o těchto lázních se datují již 
od roku 1328. Voda z jezera léčí nemoci pohybového 
ústrojí všech typů - kloubní onemocnění, revma, 
nemoci páteře a pomáhá při gynekologických potí-
žích. Jako pitná kúra pomáhá při léčení poruch za-
žívacího traktu a paradentóze. K léčebným účelům se 
používá také bahno ze dna jezera. Teplota vody v jezeře 
dosahuje v létě 33-35 °C a v zimě 24-26 °C, což umož-
ňuje celoroční provoz lázní. Voda v jezeře obsahuje ka-
tionty draslíku, sodíku, amoniaku, vápník a hořčík, ani-
onty fluoru, chlóru, bromu, jódu, síry a další organické 
sloučeniny. 2 prameny (26+41°C), které zásobují jezero 
vodou, jsou tak vydatné, že se voda v jezeře vymění 
každých 72 hodin Na pilířích u hladiny jezera se nachá-
zí lázeňská budova, ve které se nacházejí pokladny, 
šatny, sprchy, ale také několik „bazénků“, kterými se dá 
 

 
proplout až do samotného jezera. Voda ve vnitřních prostorách dosahuje teploty okolo 36 stupňů. Venku okolo 32-34°C, na jaře 
a na podzim okolo 30°C (podle počasí). Proto, aby návštěvníci nebyli nuceni k neustálému plavání, byla zde vystavěna odpočí-
vadla - dřevěné lavice a držadla. Koupat se lze i v malé hloubce (160cm) v jednom z bazénků, většinou se však k udržení na 
hladině používají pěnové tyče, které půjčuje hotel Quelle zdarma. V městečku se v úterky, ve čtvrtky a v soboty konají známé 
farmářské trhy (různé gurmánské výrobky, klobásy, sýry, koření aj.). Na okraji Hévízu se nacházejí Egregyské vinice s vinnými 
sklípky a hospůdkami, jež nabízejí nejen výborné místní víno, ale také různé speciality.  
  

TTTEEERRRMMMÁÁÁLLLNNNÍÍÍ   LLLÁÁÁZZZNNNĚĚĚ   HHHÉÉÉVVVÍÍÍZZZ,,,   HHHOOOTTTEEELLL   CCCEEE   QQQUUUEEELLLLLLEEE************   
 

Oblíbený 4* hotel CE Quelle s kvalitou ubytování na úrovni 3* se 
nachází na poklidném místě blízko centra Hévízu, cca 700 metrů od 
tamního termálního jezera. Vybavení hotelu - recepce, bar, kavárna, 
terasa, kadeřnictví, salon krásy, výtah, Wi-Fi (zdarma), rozsáhlé well-
ness centrum, které mohou hosté využívat zdarma - whirlpool, finská 
sauna, infrasauna, aroma kabina, solná komora. Dostupné (za popla-
tek) jsou nejrůznější masáže - relaxační, aromatické, těla, chodidel, 
zad, hlavy i masáže lávovými kameny, fyzioterapeutická ošetření a dal-
ší procedury. Hotelová restaurace nabízí velký výběr jídel maďarské 
kuchyně. Léčivá voda v bazénu hotelového wellness centra je čer-
pána z hevízského termálního jezera! Vybavení pokojů - komfortní 
pokoje jsou vybaveny kompletním sociálním zařízením (sprcha nebo 
vana, umyvadlo, WC), klimatizací (zdarma), TV-SAT, ledničkou a bal-
konem. V ceně zájezdu je: 6x ubytování - hotel CE Quelle, dopra-
va zájezd. autobusem s klimatizací, 6x plná penze - snídaně i večeře   

formou švédského stolu + oběd formou polévkového bufetu (s chlebem). Celodenní vstup do wellness centra, termálního 
 

 

bazénu s léčivou vodou, vířivky, solné komory, 
aroma kabiny a saunaparku. Denně bylinný čaj ve 
wellness centru, župany zdarma, Wi-Fi zdarma, 
delegát CK po celou dobu zájezdu, pojištění CK 
proti úpadku. Jako bonus: kupón na masáž v hod-
notě 1000 Ft/osoba + kupón na kokteil v hodnotě 
500 Ft/osoba a dva výlety autobusem. 1. půldenní 
výlet do městečka Keszthely (6 km) na břehu Balato-
nu s možností plavby lodí po Balatonu a prohlídky 
zámku Festetics. 2. večerní výlet k místnímu vinaři.  

Vstupy, loď a víno v ceně nejsou. V ceně zájezdu není: Vše, co není uvedeno v ceně zájezdu a dále: místní daň z návštěvníků - 
1,70 EUR/osoba/noc od 18 let (platí se na místě), cestovní pojištění léčebných výloh a storna - zrušení zájezdu z vážných důvodů 
(viz tabulka na straně 42). Možnost dokoupení balíčku 4 procedur za 1200 Kč 
 

 

TERMÁLNÍ LÁZNĚ HÉVÍZ CENA NA OSOBU CENA DÍTĚ TRASA 

kód akce termín 
od – do doprava dní/ 

nocí hotel strava 2 a 3 lůž. 
pokoj 

1 lůžk. 
pokoj 

do12 let s 
1 dosp.os. 

3-12 na přist. 
se 2 dosp. SVOZU 

HU 425 16.06. – 22.06. bus 7/6 hotel CE Quelle FB 8 450 9 950 7 450 5 450 C 
HU 700 25.08. – 31.08. bus 7/6 hotel CE Quelle FB 8 950 10 450 7 950 5 950 C 
HU 855 22.09. – 28.09. bus 7/6 hotel CE Quelle FB 8 450 9 950 7 450 5 450 C 

VL. DOPR. od 1.5. do 31.10. 1noc hotel CE Quelle FB 1350 1 850 1150 700 - 
 

Skupiny nad 10 osob mají různé výhody - přijedeme za vámi, určíte si nástupní místo (po trase) a pod. Informujte se v CK na slevy pro skupiny. 
Klienti vlastní dopravou - jen mimo termíny našich autobusových zájezdů. V ceně pobytu nemají výlety a delegáta CK a neplatí pro ně slevy. 
Slevy: 250 Kč za rez. do 31.12.,  200 Kč/os. do 15.3. Další sleva - stálý klient -  min. 3x na našem zájezdu – sleva 150 Kč/os., 7x a více - sleva 200 Kč/os. 
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TTTEEERRRMMMÁÁÁLLLNNNÍÍÍ   LLLÁÁÁZZZNNNĚĚĚ   BBBÜÜÜKKKFFFÜÜÜRRRDDDŐŐŐ,,,   MMMAAAĎĎĎAAARRRSSSKKKOOO   
 

Za svou existenci vděčí lázně u městečka 
Bük šťastné náhodě. Jako výsledek výz-
kumných ropných vrtů vytryskl v roce 
1957 z hloubky 1282 metrů na povrch 
vodní sloupec vysoký 65-70 m. Poklad  
o teplotě 58 °C a s obsahem minerálů 
téměř 14 000 mg/l otevřel novou kapitolu  
v životě města i přilehlých obcí. Dnes je 
zde rozsáhlý areál léčebných lázní na  
14 hektarech a lázeňským komplexem se 
32 bazény a vodní plochou přesahující 
5200 m2. Kompletní rekonstrukcí v minu-
lých letech vznikla soustava termálních  
a zážitkových bazénů – venkovních, 
polokrytých i vnitřních pro celoroční 
využití s teplotou vody od 26°C do 
38°C. Rovněž i nové wellness centrum, 
saunový svět (tepidárium, parní sauna, 
infračervená i finská sauna, ledová 
kabina, aromatická sauna, vnitřní či 
venkovní ochlazovací bazén, vířivka 
nebo Kneippův bazén a odpočinková  

 
zóna vnitřní i venkovní), solná jeskyně, solná kabina, fitness, termoterapie. Wellness centrum nabízí klasické i exotické 
masáže včetně ájurvédské terapie. Léčivá voda v Bükfürdő s jejím unikátním složením, obsahujícím i v mezinárodním srovnání 
mimořádné množství minerálů včetně alkalického-hydrokarbonátu, vápníku, hořčíku a fluoru, má jedinečný pozitivní účinek 
 

na organismus. Chlorid sodný je vysoce účin-
ný při zmírňování zánětů, vápník a fluor hrají 
důležitou roli v metabolismu kostí, hořčík má 
pozitivní vliv na činnost svalů a oxid uhliči-
tý obnovuje krevní oběh. Voda je vhodná 
k léčbě všech onemocnění pohybového ús-
trojí a může být použita při artróze, osteo-
poróze, diskopatii, lumbagu (houser), Bech-
těrej. chorobě, chronické artritidě, dně, 
rehabilitaci po ortopedických a neurochi-
rurgických operacích, následné péči po 
úrazech, chronických gynekologických 
a urologických zánětech, chronické žalu-
deční chřipce, vředech, nemocích oběhové 
soustavy, poruchách trávení, nemocích 
pohybového ústrojí a revmatických onemo-
cněních. Léčivé vody lze použít také při pitné 
kúře k léčbě chronické gastritidy, vředů 
a špatného trávení a pro prevenci osteo-
porózy. Lázně kromě wellness služeb a kou-
pání v bazénech s různě teplou minerální vo-

dou poskytují lékařské prohlídky, ucelené léčebné kúry, hydroterapie, elektroléčbu, fyzikální léčbu, zdravotní gymnastiku, 
 laser, bahenní zábaly, parafango, ultrazvuk, trakce a další. V areálu je mnoho možností stravování - samoobslužná 
restaurace s teplými jídly, mnoho kiosků a bufetů s kvalitním lehkým občerstvením a posezením za výborné ceny.  Navíc se zde 
domluvíte i česky a jídelní lístky jsou v češtině. 
 

 
26



 

   HHHUUUNNNGGGUUUEEESSSTTT   HHHOOOTTTEEELLL   RRRÉÉÉPPPCCCEEE*********   aaa   RRRÉÉÉPPPCCCEEE   GGGOOOLLLDDD************   
 
 

Velmi oblíbené a kvalitní hotely Répce*** a Répce Gold**** se nacházejí v klid-
ném prostředí přímo u termálního lázeňského komplexu, se kterým jsou oba 
propojeny vnitřní (vytápěnou) spojovací chodbou. Vstup do základní zóny ter-
málních lázní je zahrnut v ceně pobytu, od roku 2019 je v ceně i volný vstup 
do zážitkové zóny. Vybavení hotelu - hostům je k dispozici trezor na recepci, 
restaurace, lobby bar. V obou hotelech jsou k dispozici zdarma i hotelové well-
ness (plavecký bazén, jacuzzi, whirpool, finská sauna, infrasauna, parní lázeň), 
hřiště na basketbal, dětský koutek, půjčovna kol, masáže - za poplatek. V okolí 
hotelu se nachází golfové hřiště, tenisový kurt, bowling, jízdy na koni a výlety 
v kočáře. Vybavení pokojů - prostorné dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním 
zařízením jsou vybaveny TV, telefonem, Wi-Fi (zdarma) a chladničkou. Některé 
pokoje jsou s možností přistýlky. Hotel Répce Gold**** má navíc pokoje s bal-
kony, klimatizací (zdarma) a županem. Stravování je hostům poskytováno 
v hotelových restauracích (každý hotel má svou) – snídaně i večeře formou bufe-  

 
tu. Obědy je možno zakoupit na místě z aktuální nabídky hotelového lobby baru nebo využít nabídky stravovacích zařízení v areálu  

 

termálních lázní. V ceně zájezdu je: Ubytování, polo-
penze, neomezený vstup do hotelového wellness 
centra, denně neomezený počet vstupů do termálních 
lázní, (kromě saunového světa), župan (pouze v Répce 
Gold) po dobu celého pobytu, doprava zájezdovým auto-
busem, Wi-Fi, 0,25 l minerální vody k večeři, delegát CK, 
pojištění CK proti úpadku, 1x výlet do okolí.  
V ceně zájezdu není: Povinné cestovní pojištění léčeb-
ných výloh (viz tabulka na straně 42), místní poplatek cca 
500 Ft/os./ den nad 18 let (vybere průvodce), záloha na 

čipové hodinky 200 Kč nebo 2000ft (vrátí vám po odevzdání na koci pobytu). 
 

TERMÁLNÍ  LÁZNĚ BÜKFÜRDÖ  REPCE GOLD**** HOTEL REPCE*** TRASA 

kód akce termín 
od – do doprava dní/ 

nocí strava 2 lůž. 
pokoj

přistýlka 
dospělý

1 lůžk. 
pokoj

2 lůž. 
pokoj 

přistýlka 
dospělý 1 lůžk. pokoj SVOZU 

HU 420 / 421 16.06. - 22.06. bus 7/6 HB 11 550 9 550 13 950 9 550 7 950 11 950 C 
HU 470 / 471 23.06. - 29.06. bus 7/6 HB 11 950 9 950 14 450 9 950 8 450 12 450 C 
HU 600 / 601 04.08. - 10.08. bus 7/6 HB 11 950 9 950 14 450 9 950 8 450 12 450 C 
HU 740 / 741 01.09. - 07.09. bus 7/6 HB 11 950 9 950 14 450 9 950 8 450 12 450 C 
HU 810 / 811 15.09. - 21.09. bus 7/6 HB 11 550 9 550 13 950 9 550 7 950 11 950 C 

Vlastní dopravou 1 noc HB 1 950 1 650 2 350 1 600 1 300 2 050 -
 

Děti s min. 2 osobami na pokoji - Répce: do 5,99 let - 4550 Kč,   6-11,99 let - 6550 Kč. Gold: do 5,99 let - 5950 Kč,   6-11,99 let - 7950 Kč. 
Skupiny nad 10 osob mají různé výhody - přijedeme za vámi, určíte si nástupní místo (po trase) a pod. Informujte se v CK na slevy pro skupiny. 

Klienti vlastní dopravou - jen mimo termíny našich autobusových zájezdů. V ceně pobytu nemají žádné slevy, výlety a delegáta CK. 
Slevy: 400 Kč za rez. do 31.12.,  300 Kč/os. do 15.3. Další sleva - stálý klient:  min.3x na našem zájezdu – sleva 200 Kč/os., 7x a více - sleva 300 Kč/os. 

   
 

  

   TTTEEERRRMMMÁÁÁLLLYYY   BBBÜÜÜKKKFFFÜÜÜRRRDDDŐŐŐ,,,   MMMAAAĎĎĎAAARRRSSSKKKOOO      ---      AAAPPPAAARRRTTTMMMAAANNNHHHOOOTTTEEELLL   BBBÜÜÜKKK   
 

  

APARTMANHOTEL BÜK je komplex 4 budov na klidném místě, cca 5-7 minut (200 - 400m) od areálu termálních lázní Bükfürdö.  
Velmi dobře vybavené dvoulůžkové apartmány s kuchyňským koutem a veškerým 
nádobím, mikrovlnkou, konvicí, vařičem, lednicí, TV, rádiem, telefonem, vlastním WC 
a sprchou, balkonem. Jednopokojový prostorný apartmán je určen pro 2 dospělé 
osoby s možností ubytování další dospělé osoby, nebo dvou dětí mladších 12-ti let na 
rozkládacím gauči. Vybavení hotelu - výtah, restaurace, kavárna, Wi-Fi (zdarma), 
hlídané parkování (zdarma), dětské hřiště, sluneční terasa a plocha na míčové hry. Za 
poplatek: půjčování kol, masážní křesla a masážní lehátka. V ceně zájezdu je: Uby-
tování: dvoulůžkové apartmány s kuchyňskou linkou a kompletním sociálním zaří-
zením a WC, doprava luxusním zájezdovým autobusem s klimatizací, delegát CK 
(ubytovaný v hotelu Répce), pojištění CK proti úpadku, 1x výlet na zajímavé místo 
v okolí. V ceně zájezdu není: Stravování, povinné cestovní pojištění léčebných výloh 
(viz tabulka na straně 42), místní popl. cca 500 Ft/os./den (vybere průvodce). V ce-  
ně zájezdu rovněž není vstupné do lázní – permanentka na 5 dní asi 12000 - 14000 Ft (cca 1050 - 1150 Kč). Možnost objednání 
stravy v restauraci vedle hotelu (nedoporučujeme): snídaně - 160 Kč/osoba, obědy nebo večeře - 280 Kč/osoba – 3 chody, výběr 
z jídelního lístku (v češtině). 
 

TERMÁLNÍ  LÁZNĚ BÜKFÜRDÖ, APARTMANHOTEL BÜK CENA NA OSOBU DĚTI TRASA
 

kód akce termín 
od – do 

 

doprava dní/ 
nocí 

 

ubytování 
 

strava 2 lůž. 
apartm. 

přist. 
dosp. 

1.lůž, 
apartm. 

4-12 let s 
1 dosp. os. 

4-12 let 
na přist. 

 

svozu 

HU 422 16.06. - 22.06. bus 7/6 Apartmanhotel BS 5 250 4 650 6 650 4 650 2 950 C 
HU 472 23.06. - 29.06. bus 7/6 Apartmanhotel BS 5 550 4 950 6 950 4 950 2 950 C 
HU 602 04.08. - 10.08. bus 7/6 Apartmanhotel BS 5 550 4 950 6 950 4 950 2 950 C 
HU 742 01.09. - 07.09. bus 7/6 Apartmanhotel BS 5 550 4 950 6 950 4 950 2 950 C 
HU 812 15.09. - 21.09. bus 7/6 Apartmanhotel BS 5 250 4 650 6 650 4 650 2 950 C 

Vlastní dopravou   1 noc Apartmanhotel - 640 590 890 550 290 -
 

Skupiny nad 10 osob mají různé výhody - přijedeme za vámi, určíte si nástupní místo (po trase) a pod. Informujte se v CK na slevy pro skupiny. 
Klienti vlastní dopravou - jen mimo termíny našich autobusových zájezdů. V ceně pobytu nemají žádné slevy, výlety a delegáta CK. 

Slevy: 300 Kč za rez. do 31.12., 200 Kč/os. do 15.3. Další sleva - stálý klient:  min.3x účast na našem zájezdu– sleva 100 Kč/os., 7x a více - sleva 200 Kč/os. 
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TTTEEERRRMMMÁÁÁLLLNNNÍÍÍ   LLLÁÁÁZZZNNNĚĚĚ   PPPOOODDDHHHÁÁÁJJJSSSKKKAAA   
 

 

Podhájska je obec v okrese Nové Zámky, která 
získala svůj věhlas díky extrémně léčivé termální 
vodě, která zde vyvěrá na povrch. Tato třetihorní 
geotermální mořská voda má velice unikátní slo-
žení a vysoký obsah různých prvků a minerálů - 
podobné jaké má Mrtvé moře. Obsahuje moř-
skou sůl, ta má při zevní aplikaci antiseptický, 
protizánětlivý a čistící efekt. Dále obsahuje har-
monickou skladbu kyseliny borité a křemičité, 
hořčíku, zinku, jódu, lithia, vápníku, chromu, 
draslíku, bromu, fluoru, stroncia, rubidia, titanu, 
železa, mědi a dalších prvků a minerálů. Jsou to 
zvláště ty prvky a minerály, které mají ověřený 
pozitivní efekt při různých ekzémech, vyrážkách  
a kožních onemocněních. Voda v bazénech je 
velmi horká, ale nemusíte se bát množení bakterií, 
protože obsah jódu v této vodě je tak vysoký, že 
zabrání šíření jakýchkoliv přenosných nemocí. 
Kvůli vysoké koncentraci jódu má voda v Podháj-
ske specifické hnědorezavé zabarvení a charakteri-
stický zápach. Areál termálního koupaliště má 12ha  

 

a má osm různých bazénů s rozdílnou teplotou vody. 4 z nich jsou s termální vodou 36–38°C (jeden je pro děti - 32°C).V zimní sezoně 
od 1.11. do 30.4. jsou otevřeny: sedací bazén - s termální vodou, teplota do 40 ° C, dětský bazén - s termální vodou, teplota vody do 32 ° 
C (hloubka 0,5 m), ochlazovací bazén - s užitkovou vodou, teplota vody min. 18 °C. Od 1.5. jsou otevřeny další 2 bazény a od 1.6. 
všechny. Bližší info na www.tkpodhajska.sk. V roce 2012 bylo v areálu term. koupaliště otevřeno wellness centrum Aquamarín. 
Klienti zde naleznou venkovní a vnitřní bazénový svět, vitální svět, tureckou lázeň Hammam, komplex saun, odpočinkové prostory, vodní 
bar a kavárnu. Vstup do nového wellness centra je samostatný. Blahodárná léčivá geotermální voda z Podhájske léčí: nemoci 
dýchacích cest, astma, vleklé a opakující se nemoci průdušek, kožní nemoci (zejména atopický ekzém a lupénku), revmatizmus, 
dnu (lithium), bolesti kloubů, artritidu, osteoporózu, doléčení zlomenin (fosforečnany a vápník), chronické bolesti zad a páteře 
(bromidy tišící bolest), poruchy štítné žlázy (jodidy), cévní onemocnění, léčení kosmetických a dermatologických potíží pokožky. 

Každé pondělí je na TK uzavírací den - mimo období 1.6. - 14.9., kdy je i v pondělky areál otevřen od 13:00  do 19:00 hod. 
 

 
 

TTTEEERRRMMMÁÁÁLLLNNNÍÍÍ   LLLÁÁÁZZZNNNĚĚĚ   PPPOOODDDHHHÁÁÁJJJSSSKKKAAA,,,   AAAPPPAAARRRTTTHHHOOOTTTEEELLL   AAANNNDDDRRREEEJJJKKKAAA   
Apartmánový hotel Andrejka má opravdu výhodnou polohu. Nachází se v mírném 
svahu přímo (cca 80m) nad areálem termálních lázní Podhájska. Jedná se o nově 
postavený 4podlažní ubytovací komplex s moderním vybavením a pěkným výhle- 
dem na celý areál lázní. Vybavení hotelu - recepce, výtah. Ubytování - 2 a 3 lůžk. 

  

 pokoje s možností přistýlky jsou vybaveny kuchyň-
ským koutem se zákl. nádobím, kompl. soc. zaříze-
ním, TV a ledničkou. Přistýlka má na délku 160 cm, 
proto je vhodná jen pro dítě. Stravování vlastní - 
možnost stravování v blízkých restauracích, nebo 
četných bufetech přímo na termálním koupališti. 
V ceně zájezdu je: Ubytování, doprava zájezdo- 
vým autobusem, Wi-Fi (na pokoji), delegát CK, 
pojištění CK na úpadek. 

V ceně zájezdu není: Povinné cest. pojištění léčeb. výloh (viz tabulka na straně 42), vstupné do areálu TK, místní popl. 0,7€/os./den, 
platba na místě. Klienti si sami povlékají ložní prádlo a vynášejí smetí, v průběhu pobytu se pokoje neuklízejí. 
 

PODHÁJSKA, SLOVENSKO CENA NA OSOBU CENA DÍTĚ TRASA 
kód 
akce 

termín 
od – do doprava dní/ 

nocí hotel strava 2 a 3  lůžk. 
pokoj

1 osoba 
v pokoji 

3-12 let s 
1 dosp. os. 

3-12 let 
na přist. SVOZU 

SK 453 17.06. – 23.06. bus 7/6 Andrejka BS 4 350 5 950 3 550 2 950 F 
SK 513 01.07. – 07.07. bus 7/6 Andrejka BS 4 350 5 950 3 550 2 950 F 
SK 883 23.09. – 29.09. bus 7/6 Andrejka BS 4 150 5 750 3 350 2 750 F 

Vlastní dopravou 1noc Andrejka BS 490 890 390 190 - 
 

Klienti vlastní dopravou - jen mimo termíny našich autobusových zájezdů. Neplatí pro ně slevy a v ceně pobytu nemají delegáta CK. 
Slevy: 200 Kč za rez. do 31.12., 100 Kč/os. do 15.3. Další sleva - stálý klient - min.3x na našem zájezdu – sleva 100 Kč/os., 7x a více - sleva 200 Kč/os. 
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PPPOOODDDHHHÁÁÁJJJSSSKKKAAA,,,   PPPEEENNNZZZIIIOOONNN   EEENNNEEERRRGGGYYY   III   
 
Velmi oblíbený penzion Energy I s vlastním wellness a termálními bazé-
ny se nachází na výborném místě u hlavního vstupu do termálního kou-
paliště.  
Vybavení penzionu Energy I - recepce, wellness centrum "Římské láz-
ně" v antickém stylu s termálními bazény se stejným složením termální 
vody jako na termálním koupališti. Vnitřní bazén je vybaven hydroma-
sážními tryskami, u venkovního jsou lehátka - zdarma. Bazény jsou pro 
ubytované v Energy I a II v ceně pobytu - neomezeně!, sauny, vířivky, 
koupele, různé masáže, zábaly jsou za příplatek (slevy pro ubytované). 
V hale za recepcí je v provozu menší bar s posezením a Wi-Fi připoje-
ním zdarma.  
Ubytování – Energy I - 2 lůžkové pokoje s možností jedné přistýlky 
a kompletním sociálním zařízením a 4 lůžkové apartmány (2 samostatné 
2lůžkové pokoje se společnou předsíní se sociálním zařízením, vhodné 
hlavně pro rodiny a rodiny s dětmi). Všechny pokoje mají TV-SAT s čes-
 

 
 

 

kými programy, sušák na prádlo a ventilátor. Penzion nemá výtah. Pokoje v nejvyšším 
podlaží jsou vybaveny klimatizací, která je v ceně pobytu.  
Stravování je v jídelně v 1. patře penzionu Energy I (nová letní terasa), snídaně formou 
švédských stolů (teplý bufet), večeře výběr ze dvou jídel. 
V ceně zájezdu je: Ubytování, doprava zájezdovým autobusem s klimatizací, polopen-
ze:  snídaně a večeře, volný vstup do wellness, Wi-Fi na recepci Energy I, delegát CK, 
pojištění CK proti úpadku. Klienti A-Z TOUR mají slevu 10 % ve stylové restauraci 
ENERGY II.  
V ceně zájezdu není: Povinné cestovní pojištění léčebných výloh (viz tabulka na straně 
42), místní poplatek 0,7€/os./den. 

  

 

PODHÁJSKA, SLOVENSKO, ENERGY I CENA NA OSOBU DÍTĚ TRASA 

kód akce termín 
od – do doprava dní/ 

nocí penzion strava 2 lůž. 
pok

3 lůžk. 
pokoj

1 lůžk. 
pokoj 

4 osoby na 
pok./apart. 

3-12 na přist. 
se 2 dosp. svozu 

SK 270 06.05. – 12.05. bus 7/6 Energy I HB 8 150 7 150 9 950 6 150 5 650 F 
SK 450 17.06. – 23.06. bus 7/6 Energy I HB 8 450 7 450 10 250 6 450 5 950 F 
SK 510 01.07. – 07.07. bus 7/6 Energy I HB 8 450 7 450 10 250 6 450 5 950 F 
SK 720 26.08. – 01.09. bus 7/6 Energy I HB 8 450 7 450 10 250 6 450 5 950 F 
SK 880 23.09. – 29.09. bus 7/6 Energy I HB 8 150 7 150 9 950 6 150 5 650 F 

 

Skupiny nad 10 osob mají různé výhody - přijedeme za vámi, určíte si nástupní místo (po trase) a pod. Informujte se v CK na slevy pro skupiny. 
Slevy: 250 Kč za rez. do 31.12., 200 Kč/os. do 15.3. Další sleva - stálý klient:  min. 3x na našem zájezdu – sleva 150 Kč/os., 7x a více - sleva 200 Kč/os. 

 

 
 

   

PPPOOODDDHHHÁÁÁJJJSSSKKKAAA,,,   PPPEEENNNZZZIIIOOONNN   EEENNNEEERRRGGGYYY   IIIIII   
 

Další oblíbený penzion Energy II se nachází přímo u zimního vstupu 
do termálního koupaliště a wellness centra Aquamarín, cca 80m od 
penzionu Energy I. Oba penziony mají stejného majitele, proto mohou 
hosté, kteří jsou ubytováni v penzionu Energy II, využívat zdarma i 
wellness centrum v antickém stylu ve vedlejším penzionu Energy I, 
které je vybavené termálními bazény se stejným složením term. vody 
jako na TK. Další procedury ve wellness centru jsou za zvýhodněné 
ceny (sauny, vířivky, koupele, masáže, zábaly aj.).  K vybavení 
penzionu Energy II patří stylová restaurace v suterénu, vlastní 
vnitřní termální bazén s unikátním soukromím (volný celodenní vstup 
pouze pro ubytované), s hydromasážními tryskami, Wi-Fi v celém 
objektu zdarma, možnost zapůjčení fénu. Penzion nemá výtah. 
Ubytování – Energy II - 2 lůžkové pokoje s možností jedné přistýlky 
a kompl. sociálním zařízením. Všechny pokoje mají TV-SAT s českými 
programy a balkon. Stravování je v restauraci v suterénu penzionu, 
snídaně švédské stoly (teplý bufet), večeře - výběr ze dvou jídel.
V ceně zájezdu je: Ubytování, doprava zájezdovým autobusem s klimatizací, polopenze (snídaně a večeře). V ceně pobytu pro 
ubytované v penzionu Energy II je i neomezený celodenní vstup do wellness centra v antickém stylu ve vedlejším penzionu 
Energy I s termální léčivou vodou, včetně venkovního bazénu, Wi-Fi na recepci, delegát CK, pojištění CK proti úpadku.  
V ceně zájezdu není: Povinné cestovní pojištění léčeb. výloh (viz tabulka na straně 42), místní popl. 0,7€/os./den. 

 

PODHÁJSKA, SLOVENSKO, ENERGY II CENA NA OSOBU DÍTĚ TRASA

kód akce termín 
od – do doprava dní/ 

nocí penzion strava 2 lůž. 
pok

3 lůžk. 
pokoj

1 lůžk. 
pokoj 

4 osoby na 
pok./apart. 

3-12 na přist. 
se 2 dosp. svozu 

SK 271 06.05. – 12.05. bus 7/6 Energy II HB 7 950 6 950 9 750 5 750 5 650 F 
SK 451 17.06. – 23.06. bus 7/6 Energy II HB 8 150 7 150 9 950 5 950 5 950 F 
SK 511 01.07. – 07.07. bus 7/6 Energy II HB 8 150 7 150 9 950 5 950 5 950 F 
SK 721 26.08. – 01.09. bus 7/6 Energy II HB 8 150 7 150 9 950 5 950 5 950 F 
SK 881 23.09. – 29.09. bus 7/6 Energy II HB 7 950 6 950 9 750 5 750 5 650 F 

 

Skupiny nad 10 osob mají různé výhody - přijedeme za vámi, určíte si nástupní místo (po trase) a pod. Informujte se v CK na slevy pro skupiny. 
Slevy: 250 Kč za rez. do 31.12., 200 Kč/os. do 15.3. Další sleva - stálý klient:  min. 3x na našem zájezdu – sleva 150 Kč/os., 7x a více - sleva 200 Kč/os. 
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TTTEEERRRMMMÁÁÁLLLNNNÍÍÍ   LLLÁÁÁZZZNNNĚĚĚ   PPPOOODDDHHHÁÁÁJJJSSSKKKAAA,,,   HHHOOOTTTEEELLL   BBBOOORRRIIINNNKKKAAA   
 

 

Oblíbený Hotel Borinka*** se nachází přímo v areálu termálního 
koupaliště. Skládá se ze 2 částí s celkovou kapacitou 105 lůžek. Hotel 
nabízí výbornou polohu, komfortní ubytování, kvalitní služby a dobré 
jídlo. Vybavení hotelu - recepce s nepřetržitým provozem, která 
poskytuje i prodej suvenýrů, pohlednic, drogerie, nealko nápojů, atd., 
kavárna, která je vhodná i na uspořádání seminářů, školení, rodin-
ných akcí, či sympozií, Wi-Fi zóna zdarma v prostorách recepce. 
Výhodou hotelu je možnost vstupu do areálu koupaliště vícekrát 
denně spojovací chodbou, která umožňuje přechod nejen do 
areálu TK, ale i do Wellness centra Aquamarin (vstupné není 
v ceně), kde se nacházejí mj. venkovní a vnitřní bazény, komplex 
saun,  bar, kavárna aj.. Stravování hotelových hostů je zajištěno ve 
vedlejší restauraci Jasmín. Snídaně jsou formou bohatého bufetu, 
večeře je servírovaná (polévka, výběr ze dvou hlavních jídel, salátový 
bufet a dezert).. Ubytování - dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, 
třílůžkové a jednolůžkové pokoje jsou příjemné a komfortní. K vybave-  

 
 

ní pokojů patří vlastní sprcha a WC, TV, minibar, 
rádio, trezor (za příplatek 1€/den) a balkon. V ceně 
zájezdu je: Ubytování, doprava zájezd. autobusem 
s klimatizací, polopenze: snídaně – švédské stoly 
a večeře 3 chody + salátový bufet (u dětských cen 
dětské porce), permanentka na venkovní termální 
koupaliště, využívání venkovního bazénu, Wi-Fi, 
delegát CK (v penzionu Energy), pojištění CK proti 
úpadku. V ceně zájezdu není: Povinné cestovní 
pojištění léčeb. výloh (viz tabulka na straně 42), míst-
ní popl. 0,7€/os./den (platí se na recepci).

 

PODHÁJSKA, SLOVENSKO CENA DOSPĚLÁ OSOBA CENA DÍTĚ TRASA 

kód akce termín 
od – do doprava dní/ 

nocí hotel strava 2 lůžkový 
pokoj

1 lůžkový 
pokoj 

3 -12 let s 
1 dosp. os. 

3-12 na přist. 
se 2 dosp. SVOZU 

SK 274 06.05. – 12.05. bus 7/6 Borinka*** HB 10 550 12 950 8 950 4 950 F 
SK 724 26.08. – 01.09. bus 7/6 Borinka*** HB 10 550 12 950 8 950 4 950 F 

Vlastní dopravou 1noc Borinka*** HB 1550 1800 1250 600 - 
 

Klienti vlastní dopravou - jen mimo termíny našich autobusových zájezdů. V ceně pobytu nemají žádné slevy, výlety a delegáta CK. 
Slevy: 300 Kč za rez. do 31.12.,  250 Kč/os. do 15.3. Další sleva - stálý klient -  min.3x na našem zájezdu – sleva 150 Kč/os., 7x a více - sleva 200 Kč/os. 

   
 

  

TTTEEERRRMMMÁÁÁLLLNNNÍÍÍ   LLLÁÁÁZZZNNNĚĚĚ   PPPOOODDDHHHÁÁÁJJJSSSKKKAAA,,,   PPPEEENNNZZZIIIOOONNN   PPPOOODDDHHHÁÁÁJJJČČČAAANNNKKKAAA   
 

Penzion Podhájčanka s příjemnou rodinnou atmosférou má výbornou polohu – blízko 
termálních lázní  a zároveň na tichém a klidném místě ve vedlejší uličce, kde není slyšet 
hluk ze silnice nebo železnice. Vybavení pokojů - kompl. soc. zařízení, mini kuchyňka 
(nádobí, příbory, rychl. konvice, chladnička) stůl, židle, skříň, TV (ČR,SR), Wi-Fi, fén, 
balkon. Vybavení penzionu - velká společná kuchyň, kde pro Vás majitelé připravují 
snídaně a kde si můžete vařit i sami. Na zahradě se nachází přístřešek s posezením 
a možností grilování nebo opékání a pod. Stravování - snídaně formou teplého a stude-
ného bufetu, které chystají majitelé převážně z domácích surovin + domácí produkty, 
které sami vyrábějí, jako např. jogurt, džem, chléb, různé dezerty a čerstvou pomazán-
ku. Vchod do areálu TK je vzdálen 470m (cca 7 min.pěšky). Penzion se nachází v úzké 
ulici, kde se autobus nedostane, proto zavazadla klientů CK A-Z TOUR odvezou majitelé

penzionu svým autem (zdarma) a po ukončení 
pobytu zase zpět.  
V ceně zájezdu je: Ubytování se snídaní, 
doprava zájezdovým autobusem, Wi-Fi zdarma, 
delegát CK (v penzionu Energy), pojištění CK na 
úpadek. V ceně zájezdu není: Povinné cest. 
pojištění léčeb. výloh (viz tabulka na straně 42), 
vstupné do areálu TK, místní popl. 0,7€/os./den, 
platba na místě. 

 

PODHÁJSKA, SLOVENSKO CENA NA OSOBU CENA DÍTĚ TRASA

kód akce termín 
od – do doprava dní/ 

nocí penzion strava 2 lůžk. 
pokoj

3 lůžk. 
pokoj

1 osoba 
v pokoji 

3-12 s 
1 dosp. 

3-12 na přist. 
se 2 dosp. SVOZU 

SK 272 06.05. – 12.05. bus 7/6 Podhájčanka BB 4 450 3950 5 750 4 150 3 680 F 
SK 452 17.06. – 23.06. bus 7/6 Podhájčanka BB 4 650 4150 5 950 4 350 3 880 F 
SK 512 01.07. – 07.07. bus 7/6 Podhájčanka BB 4 650 4150 5 950 4 350 3 880 F 
SK 722 26.08. – 01.09. bus 7/6 Podhájčanka BB 4 650 4150 5 950 4 350 3 880 F 
SK 882 23.09. – 29.09. bus 7/6 Podhájčanka BB 4 450 3950 5 750 4 150 3 680 F 

Vlastní dopravou 1noc Podhájčanka BB 500 460 725 460 380 - 
 

Klienti vlastní dopravou - jen mimo termíny našich autobusových zájezdů. V ceně pobytu nemají žádné slevy, výlety a delegáta CK. 
Slevy: 200 Kč za rez. do 31.12.,  150 Kč/os. do 15.3. Další sleva - stálý klient -  min. 3x na našem zájezdu – sleva 100 Kč/os., 7x a více - sleva 150 Kč/os. 
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LLLÁÁÁZZZNNNĚĚĚ   PPPIIIEEEŠŠŠŤŤŤAAANNNYYY,,,   SSSLLLOOOVVVEEENNNSSSKKKOOO   
 

 
 

Piešťany jsou velmi významné lázeňské město s nejznámějšími a největšími lázněmi na Slo-
vensku, které jsou známé na celém světě. Jsou zaměřené na léčbu chorob pohybového aparátu – 
kloubů, svalů, kostí, tkaniv a nervů. Základními přírodními léčivými zdroji piešťanských lázní jsou 
léčivé sirné bahno a sádro-sirná termální minerální voda, která se využívá k vanovým a bazéno-
vým koupelím. Město je s Lázeňským ostrovem propojeno Kolonádním mostem, také známým 
jako Sklený most, postaveném již v roce 1933. Na předmostí je nadživotní socha muže lámajícího 
berlu - symbol uzdravení. Piešťany jsou rovněž městem upravovaných parků, společenského 
života a kultury. To, co dělá lázně lázněmi, je právě bohatý kulturní a společenský život. Neuplyne 

jediný den, aby se nepořádala unikátní výstava, venkovní 
koncert, společenské setkání, hudební festival nebo sym-
pozium výtvarníků. Na své si zde přijdou i mladší ročníky. 
V Piešťanech jsou diskotéky, kluby a noční bary. Zde si 
zkrátka vybere zábavu naprosto každý. Turistická sezona 
v Piešťanech trvá prakticky po celý rok. Ať už se roz-
hodnete projít po parcích, posedět si v některé z místních 
kavárniček, zajít si na koncert, navštívit zajímavá místa  
v okolí, anebo si vyberete plavbu výletní lodí po jezeře 
Slňava, určitě nebudete zklamaní.  

 
 

  

LLLÁÁÁZZZNNNĚĚĚ   PPPIIIEEEŠŠŠŤŤŤAAANNNYYY,,,   HHHOOOTTTEEELLL   PPPAAARRRKKK   
Komfortní zrenovovaný 4* hotel Park se nachází v naprosto klidném prostředí krásného městského parku, pouhých 800 m od 
vchodu na piešťanský Lázeňský ostrov. Moderní budova hotelu nabízí rehabilitační a regenerační programy vysoké kvality. 
Hotel je vhodný i pro různá školení, konference a kongresy. V hotelu je vstupní hala s recepcí, restaurace, kavárna, interne-
tový bar s panoramatickou střešní terasou a lehátky na opalování, konferenční sál a několik salónků. Je zde rehabilitace, 
wellness centrum s vodoléčbou, balneoterapií a saunovým komplexem s finskou saunou, infra saunou a parní koupelí. 
Nový krytý bazén s ohřívanou vodou a různými vodními atrakcemi (vodopád, podvodní gejzír a vodní křesla s perličkovou 
a hydromasáží) má rozměry 16×8,3×1,2 m a teplotu 31°C. U všech typů pobytů je do krytého bazénu volný vstup. Restaurace 
a Slovenská izba na 6. poschodí se specializují na slovenskou kuchyni, ke café baru patří letní terasa. Hotel pořádá pravidelné    
tematické večeře s prezentací jídel (francouzská, slovenská kuchyně, se-
zonní bufet apod.) a pravidelný dezertní bufet (mix banketových zákusků, 
domácí záviny hotelového cukráře, palačinky se zdobením dle výběru 
a pod). Vybavení pokojů: Všechny pokoje mají TV-SAT, telefon, lednici, 
balkon (s pěkným výhledem do parku, nebo na řeku Váh), Wi-Fi (zdar-
ma), župan, bezpečnostní schránku a koupelnu s fénem.  
Procedury poskytované v balneocentru hotelu Park Piešťany: ba-
henní zábaly, parafango zábal, sauny (parní, infra, finská), masáže, sirná 
koupel, hydromasážní vana, perličková koupel, elektroléčba (magnetote-
rapie, ultrazvuk, TENS, interferenční a diadynamické proudy), individuální 
léčebný tělocvik, skupinová kineziterapie, nordic walking, laser, lokální 
kryoterapie, plynové uhličité insuflácie, oxygenoterapie.  
V ceně pobytu je: Doprava zájezd. autobusem, ubytování, polopenze - 
snídaně a večeře formou bufetu, delegát CK, župan, pojištění CK proti 
  

úpadku. V ceně pobytu je rovněž: Volný vstup do hotel. bazénu, 1x denně vstup do sauny (finská, parní, infra - max. 3 hod.), 
volný vstup do fitness centra, fit program - min. 2x za pobyt skupinové cvičení: aquafitness, břišní tance ve vodě nebo pilates, fit
  

balony, 20 % sleva na další procedury, ve-
černí zábava s živou hudbou - dle  progra-
mu, 1x za pobyt zapůjčení 1 páru holí na 
nordic walking, V ceně není: Povinné ces-
tovní pojištění léčeb. výloh a storna - zrušení 
zájezdu z vážných zdravot. důvodů (viz ta-
bulka na straně 42), místní popl. 1,10€ / oso-
ba / noc se platí na recepci hotelu. Možnost 
dokoupení oběda formou jednod. bufetu na 
místě za 8€/den, nebo v CK A-Z TOUR za 
260 Kč/den. 

 

Možnost dokoupení balíčku procedur za příplatek 1200 Kč - balíček obsahuje: 1x klasická částečná masáž (20 min.), 1x pa-
rafango (bahno + parafín) 20 min., 1x hydromasážní vana (20 min.), 1x oxygenoterapie s vitam. nápojem (20 min.), 1x grepovo - 
citronový detoxikační zábal. 

PIEŠŤANY, SLOVENSKO CENA NA OSOBU CENA DÍTĚ  TRASA 

kód  akce termín 
od – do doprava dní/ 

nocí hotel strava 2 lůžkový 
pokoj

1 osoba 
v pokoji

6-12 let s 
1 dosp. os. 

1 dítě  6-12 
se 2 dosp.. 

2. dítě  6-12 
se 2 dosp.. SVOZU 

SK 320 19.05. - 25.05. bus 7/6 hotel Park HB 7 950 9 950 5 950 1 600 4 950 A 
SK 525 07.07. - 13.07. bus 7/6 hotel Park HB 8 450 10 450 6 450 1 600 4 950 A 
SK 780 08.09. - 14.09. bus 7/6 hotel Park HB 8 450 10 450 6 450 1 600 4 950 A 

Vlastní dopravou 1noc hotel Park HB 1200 1600 920 0 740 - 
 

Skupiny nad 10 osob mají různé výhody - přijedeme za vámi, určíte si nástupní místo (po trase) a pod. Informujte se v CK na slevy pro skupiny. 
Klienti vlastní dopravou - jen mimo termíny našich autobusových zájezdů. V ceně pobytu nemají žádné slevy a delegáta CK. 

Slevy: 250 Kč za rez. do 31.12.,  200 Kč/os. do 15.3. Další sleva - stálý klient:  min. 3x na našem zájezdu – sleva 150 Kč/os., 7x a více - sleva 200 Kč/os. 
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LLLÁÁÁZZZNNNĚĚĚ   DDDUUUDDDIIINNNCCCEEE,,,   SSSLLLOOOVVVEEENNNSSSKKKOOO   
Městečko Dudince proslavila hlavně celosvětově známá unikátní silně mineralizovaná léčivá voda, jejíž účinky jsou známé už 
stovky let. Svědčí o tom bazénky vytesané do travertinu, dnes nazývané "Římské lázně", které se dochovaly v okolí města. Jako 
jediná léčivá voda na Slovensku a ve střední Evropě léčí současně onemocnění pohybového aparátu a kardiovaskulárního 
systému, a to díky ojedinělé kombinaci oxidu uhličitého a sirovodíku se zvýšeným obsahem fluoridů, lithia, bóru, vápníku 
a hydrogenuhličitanů v minerální vodě typu zemito-alkalicko-slaných a glauberovských sirných kyselek. Vodu podobného složení 
najdete v Evropě jen výjimečně. Kromě vanových a bazénových koupelí v minerální vodě o teplotě 32-38°C, které tvoří 
základ léčby, mají klienti k dispozici pestrou škálu cca 70 procedur. Léčí se zde nemoci pohybového ústrojí, nemoci 
nervové soustavy, ischemické choroby srdeční, stavy po infarktech, vysoký krevní tlak, neurologické a kožní nemoci.
Lázně Dudince se vyznačují příjemným klimatem s nejvyšším počtem slunečních dnů v roce na Slovensku.  
 

 
 
 

LLLÁÁÁZZZNNNĚĚĚ   DDDUUUDDDIIINNNCCCEEE      ---   HHHOOOTTTEEELLL   SSSMMMAAARRRAAAGGGDDD         v ceně 2 kvalitní procedury denně   
 

Komfortní lázeňský hotel Smaragd na úrovni 3-4* je po rozsáhlé rekonstrukci v letech 2015 a 2017. Nachází se přímo v lázeň-
ském areálu, které tvoří hotely Smaragd a Rubín, takže na procedury do lázeňské balneoterapie přejdete pohodlně suchou nohou  

prosklenou spojovací chodbou. Má k dispozici 262 lůžek v moderně 
zařízených pokojích. Klienti hotelu Smaragd mají v ceně léčebného 
pobytu i procedury a koupele v originální léčivé dudinské termální 
vodě. Vybavení hotelu -  recepce, jídelna, Wi-Fi, centrální trezor, 
střešní sluneční terasa, kavárna, společenský sál. Klienti hotelu 
Smaragd mohou využívat i zařízení hotelu Rubín, se kterým je hotel 
Smaragd spojen chodbou, např. lobby bar, kadeřnictví, kosmetika, 
pedikúra, manikúra, zubní ambulance, plážové hřiště, tenisový kurt, 
bowling, squash, biliard, fitness, stolní tenis, knihovna, dětský kou-
tek, Thai Relax Center, Vitální svět Wellnea, venkovní bazén Rubín. 
V letních měsících mohou hosté využívat i vedlejší koupaliště Dudin-
ka, kde jsou bazény jak s dudinskou minerální termální vodou 
(32°C), tak i s vodou pramenitou – rekreační bazén 25m (32°C), 
bazén s vodními atrakcemi - tobogán, skluzavka, vodní kanál 
s tryskami, dětský bazén. Vybavení pokojů - všechny pokoje jsou 
moderně vybaveny a mají koupelnu s WC + bezbariérovou sprchu  
a vysoušeč vlasů, dále TV-SAT (LCD obrazovka), lednici, telefon, balkon, síťku proti hmyzu, bezplatné Wi-Fi.  
Cena pobytu zahrnuje: Dopravu zájezdovým autobusem, ubytování v hotelu Smaragd, delegáta CK A-Z TOUR (ubytovaný 
v hotelu Jantár), pojištění CK proti úpadku. V ceně pobytu je rovněž: plná penze (snídaně formou bufetu, oběd a večeře  

 

- výběr z menu, salátový bufet), povinná lékařská 
konzultace, 10 léčebných procedur za pobyt.  
Procedury: 2x klasická masáž částečná, 2x para-
fínový zábal, 2x elektroléčba, 1x vanová koupel 
v minerální vodě + suchý zábal, 3x bazénová koupel 
v miner. vodě + suchý zábal. Jako bonus - denně 
1 hod. vstup do Vitálního světa Wellnea (whirlpool, 
suchá a parní sauna, tepidarium, ochlazovací ba-
zén, oddychová zóna) a denně neomezený vstup 
do vířivého bazénu Wellnea v LH Rubín (během 

provozních hodin). V prvních čtyřech termínech je navíc 1x denně na 3hod vstup zdarma do areálu koupaliště Dudinka (za 
vstup do minerálního bazénu se ale doplácí - turniket) a v termínu 22.09. - 28.09.  je místo Dudinky denně neomezený vstup do 
venkovního bazénu KH Rubín. V ceně zájezdu není: Povinné cestovní pojištění  léčebných výloh a storna - zrušení zájezdu 
z vážných důvodů (viz tabulka na straně 42), místní poplatek 1 €/os./den (platba na místě). 
 

LÁZNĚ  DUDINCE CENA DOSPĚLÝ DÍTĚ TRASA
kód 
akce 

termín 
od – do doprava dnů/ 

nocí hotel strava 2 lůž. pokoj 1 lůžkový 
pokoj 

3-12 let na přist. 
se 2 dosp. SVOZU 

SK 381 09.06. – 15.06. BUS 7/6 hotel Smaragd FB 10 550 12 550 5 550 A 
SK 431 16.06. – 22.06. BUS 7/6 hotel Smaragd FB 10 950 12 950 5 950 A 
SK 631 11.08. – 17.08. BUS 7/6 hotel Smaragd FB 10 950 12 950 5 950 A 
SK 751 01.09. – 07.09. BUS 7/6 hotel Smaragd FB 10 950 12 950 5 950 A 
SK 861 22.09. – 28.09. BUS 7/6 hotel Smaragd FB 10 550 12 550 5 550 A 

 

Slevy: 300 Kč za rez. do 31.12., 250 Kč/os. do 15.3. Další sleva - stálý klient:  min.3x na našem zájezdu – sleva 150 Kč/os., 7x a více - sleva 200 Kč/os. 
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   LLLÁÁÁZZZNNNĚĚĚ   DDDUUUDDDIIINNNCCCEEE      ---   HHHOOOTTTEEELLL   JJJAAANNNTTTÁÁÁRRR         v ceně 2 kvalitní procedury denně   
 

Wellness hotel Jantár*** na konci pěší zóny, byl nedávno kompl. zrekonstruovaný 
podle norem EU. Vybavení hotelu - restaurace, noční bar, terasa, bezbariérový pří-
stup, výtah. V relaxačním centru je krytý plavecký bazén 25m s masážními tryskami 
a bezchlórovou technologií, možnost využití různých druhů masáží, parafínové a ra-
šelinové zábaly, fitness, sauna a vířivka. Hotel má minigolf, půjč. kol a tenisové kurty 
s nočním osvětlením. Pokoje - 2lůžkový bez možnosti přistýlky, malý apartmán s přis-
týlkou (2 lůžka + rozkládací gauč), velký apartmán (2x 2lůžk. pokoj). Vybavení poko-
jů - kompl. soc. zařízení, fén, TV-SAT, telefon, chladnička. V ceně zájezdu je: Dvě 
kvalitní léčebné procedury denně (mimo 1. a poslední den), ubytování s polopen-
zí, snídaně šv. stoly, večeře výběr ze 3 menu, salátový bufet, doprava zájezd. 
autobusem, vlastní výběr z 15 procedur (např. solux, oxygeno terapie, skotské stři- 

 
 

 

ky, přísadové koupele sírové a s mořskou solí, perličková kou-
pel, vířívá masáž noh, parafín, rašelin. zábal, masáže aj.). 
V ceně pobytu je rovněž: Volný vstup do bazénu kdykoliv 
od 7:00 do 22:00 každý den - zdarma, použití fitness, stol. 
tenisu, kulečníku, minigolfu, tenis. kurtů, Wi-Fi (zdarma), 1x 
zábav. večer, 1x ochutnávka vína, delegát CK, pojištění CK 
na úpadek. V ceně zájezdu není: Povinné cestovní pojištění  
léčebných výloh a storna - zrušení zájezdu z vážných důvodů 
(viz. tabulka na straně 42), místní popl. 1 €/ os./den (platba na 
místě), dopl. za obědy 5 €, župan 1€/den. 

 

LÁZNĚ DUDINCE CENA DOSPĚLÝ DÍTĚ TRASA 

kód  akce termín 
od – do doprava dnů/ 

nocí hotel strava 2 lůž. 
pokoj

1 lůžk. 
pokoj 

3 osoby  
v  apartm. 

4-15 let na přist. 
se 2 dosp. svozu 

SK 380 09.06. – 15.06. BUS 7/6 hotel Jantár*** HB 6 750 7 750 6 750 5 750 A 
SK 430 16.06. – 22.06. BUS 7/6 hotel Jantár*** HB 6 950 7 950 6 950 5 950 A 
SK 630 11.08. – 17.08. BUS 7/6 hotel Jantár*** HB 6 950 7 950 6 950 5 950 A 
SK 750 01.09. – 07.09. BUS 7/6 hotel Jantár*** HB 6 950 7 950 6 950 5 950 A 
SK 860 22.09. – 28.09. BUS 7/6 hotel Jantár*** HB 6 550 7 550 6 550 5 550 A 

Vlastní doprava 1 noc hotel Jantár*** HB 950 1100 950 790 -
 

Skupiny nad 10 osob mají různé výhody - přijedeme za vámi, určíte si nástupní místo (po trase) a pod. Informujte se v CK na slevy pro skupiny. 
Klienti vlastní dopravou - jen mimo termíny našich autobusových zájezdů. V ceně pobytu nemají výlety a delegáta CK a neplatí pro ně slevy. 

Slevy: 250 Kč za rez. do 31.12., 200 Kč/os. do 15.3. Další sleva - stálý klient:  min.3x na našem zájezdu – sleva 200 Kč/os., 7x a více - sleva 300 Kč/os. 
   

OOORRRAAAVVVAAA,,,   RRROOOHHHÁÁÁČČČEEE,,,   TTTEEERRRMMMÁÁÁLLLYYY   OOORRRAAAVVVIIICCCEEE  dovolená s turistikou pro každého 
 

 

Program zájezdu - 1.den: Odjezd z nást. míst do Vrátné doliny, naučná 
stezka Jánošíkovy diery. Nádherná, bezpečná a lehká 4 km túra světem 
vodopádů, kaskád po bezpečných chodnících a železných lávkách. Přejezd 
na ubytování, večeře. 2.den: 1.skupina celodenní termály v Oravici, 2.sk. 
busem do Roháčské doliny, procházka Roháčskou dolinou k Ťatliakove 
chatě. Zdatnější - Roháčský vodopád,  Roháčská plesa (nádherné sce-
nérie). 3.den: Prohlídka Oravského hradu, odpoledne plavba na vorech 
řekou Oravou. Cestou zpět Podbiel, skanzen 64 dřevěnic z 19. století. Po 
večeři odjezd do termálů v Oravici. 4.den: Volno v místě ubytování, pěšky 
Muzeum oravské dědiny v Zuberci v krásné přírodě, odpoledne prohlídka 
Zuberce. 5.den: 1.skupina celodenní termály v Oravici, 2.sk. výlet do 
Zakopaného, města s unikátní architekturou a krásnými dřevěnicemi. Nav-
štívíme skok. můstky Wielka Krokew, místní tržiště, centrum města -

ulice Krupowki (stánky, obchody, stylové hospůdky aj.), lanovkou na vrch Gubalowka. Turisté mají možnost nádherné túry 
z Chocholovské doliny do Oravice.  6.den: 1.skupina celodenní termály v Oravici, 2.skupina výlet k  Oravské přehradě –  
plavba na Slanický ostrov umění s kostelem, přesun do Tvrdo-
šína, volno na oběd, možn. prohlídky hřbitovního kostela (Unes-
co). Odjezd k termálům v Oravici. Turisté - okruh přírodní rezer-
vací Juráňova dolina (9 km, 3-4 hod). 7.den: Odjezd domů, ces-
tou se zastavíme ve skanzenu Vychylovka, kde si vyzkoušíme 
jízdu unikátní hist. lesní úvraťovou železnicí. V ceně zájezdu je: 
6x ubytování v hotelu Tatrawest, 2 a 3 lůžkové pokoje s kompl. 
soc. zařízením, TV, doprava zájezd. autobusem s klimatizací 
včetně všech výletů, polopenze, snídaně (šv. stoly) a večeře,  
průvodce CK, pojištění CK na úpadek. V ceně zájezdu není: Povinné cest. pojištění léčeb. výloh a storna - zrušení zájezdu 
z vážných zdrav. důvodů (viz tabulka na straně 42), místní (lázeňský) poplatek 0,5 € na osobu a den (platí se na místě), vstupy do 
objektů a NP, plavba a pod. Důležité: Vstupné ve staré části termálního koupaliště v Oravici je jen cca 6 € na celý den. 
 

ORAVA, ROHÁČE, TERMÁLY ORAVICE CENA NA OSOBU 
 

CENA DÍTĚ TRASA 

kód akce termín 
od – do 

do-
prava

dní/ 
nocí ubytování stra- 

va
2 lůž. 
pokoj

3 lůžk. 
pokoj

1 lůžk. 
pokoj 

3-12 let s 
1 dosp. os.

3-12 let na 
přistýlce svozu 

SK 655 18.08. – 24.08. bus 7/6 hotel Tatrawest HB 6 450 5950 7550 5950 3950 A
SK 835 15.09. – 21.09. bus 7/6 hotel Tatrawest HB 6 450 5950 7550 5950 3950 A

 

Skupiny nad 10 osob mají různé výhody - přijedeme za vámi, určíte si nástupní místo (po trase) a pod. Informujte se v CK na slevy pro skupiny. 
Slevy: 200 Kč za rez. do 31.12., 150 Kč/os. do 15.3. Další sleva - stálý klient -  min.3x na našem zájezdu – sleva 150 Kč/os., 7x a více - sleva 250 Kč/os. 
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TTTEEERRRMMMÁÁÁLLLNNNÍÍÍ   LLLÁÁÁZZZNNNĚĚĚ   VVVEEELLLKKKÝÝÝ   MMMEEEDDDEEERRR   
 

 

Veľký Meder, dříve Čalovo, se nachází na jihu 
Slovenska. Město je známé díky termálním lázním 
Thermal Corvinus. Termální prameny vyvěrají 
z hloubky přibližně 1500 metrů o teplotě 56 - 76,5 
°C a v bazénech se ředí na příjemných 27 – 38°C. 
Návštěvníci mají k dispozici celkem 9 bazénů 
s vodní plochou 3 400 m². Celý areál je umístěn 
v lesoparku, který skýtá příjemný stín v teplých 
letních dnech. Term. voda obsahuje sodík, dras-
lík, železo, hořčík a mnoho dalších užitečných 
a léčivých prvků, a proto je vhodná k léčbě 
pohybového ústrojí, nemocí kloubů, bolesti 
zad, revmatických potíží. Má dobré regenerač-
ní účinky na celý organismus. Areál disponuje 
dvěma oddělenými částmi - celoročně otevře-
ným krytým rekreačním komplexem a venkov-
ním letním areálem, jenž je v provozu od 1.5. 
do 30.9. Krytý rekreační komplex je tvořen dvě- 
mi propojenými částmi - kryté bazény (plavecký, perličkový, rodinný sladkovodní a dětský) a polokrytý bazén, jenž díky teplé 
vodě umožňuje koupání i v tuhé zimě. V letním areálu je navíc 5 bazénů (rekreační, rodinný, plavecký a dětský) s teplotou vody 
27-38°C. Součástí komplexu je také Sauna centrum se 4 druhy saun (parní, bylinková, finská a infrasauna), restaurace, masážní 
salón a mnoho stánků s různými specialitami. Vstupné do areálu termálního koupaliště: 7-denní permanentka - 52 €, důchodci 
+62 a děti do 15 let - 39 €. V termínu 18.08. - 26.08. dosp. - 59 €, důch. a děti - 45 €. (ceny jsou z roku 2018 a mohou se mírně 
lišit) Klienti A-Z TOUR mají jako bonus možnost 1x za den opustit TK na libovolnou dobu a opět se vrátit. 
 

 

TTTEEERRRMMMÁÁÁLLLNNNÍÍÍ   LLLÁÁÁZZZNNNĚĚĚ   VVVEEELLLKKKÝÝÝ   MMMEEEDDDEEERRR,,,   HHHOOOTTTEEELLL   EEELLLEEENNNKKKAAA   sss   kkkllliiimmmaaatttiiizzzaaacccííí   
 

 
 

Hotel Elenka*** - klimatizovaný hotel přímo na Promenádní ulici u ter-
málního koupaliště je vhodný i pro náročné klienty. Každý pokoj má 
terasu nebo balkon. Ubytování - 2 lůžkové pokoje s manželskou postelí 
a pohodlným rozkládacím gaučem pro 1 dospělou osobu nebo 2 děti. 
Všechny po-koje jsou vybaveny kompl. soc. zařízením, balkonem nebo 
terasou, ledničkou, TV-SAT, klimatizací, fénem, var. konvicí a Wi-Fi. 
Vybavení hotelu - recepce, restaurace s výbornou kuchyní. Stravová-
ní - snídaně a večeře v hotelové restauraci, obědy v areálu termálního 
koupaliště, kde je kromě restaurací i mnoho stánků s různými specialita-
mi. V ceně zájezdu je: Ubytování v hotelu Elenka, doprava zájezdo-
vým autobusem, polopenze - snídaně (šv.stoly) a večeře 3chodová – 
výběr ze 3 menu, 1x slavnostní večeře s hudbou, delegát CK, pojiš-
tění CK proti úpadku. V ceně zájezdu není: Vstupné do areálu TK (viz 
výše), cestovní pojištění léčeb. výloh a storna - zrušení zájezdu z váž-
ných důvodů (viz tabulka na str. 42), místní popl. 1 EUR na osobu a den 
(platí se na místě). Možnost zapůjčení županu za 2€ na celý pobyt.  

 

 

TERMÁLY VELKÝ MEDER, SLOVENSKO CENA NA DOSP. OSOBU 
 

CENA DÍTĚ TRASA 

kód akce termín 
od – do doprava dnů/ 

nocí hotel strava 2 lůž. 
pokoj

Dospělý 
přístýl.

1 lůžk. 
pokoj

3-15 let S 
1 dosp. 

3-9,99 na přist. 
se 2 dospělými

10-15  přist. 
se 2 dosp. svozu 

SK 390 09.06. – 15.06. BUS 7/6 Elenka HB 7 950 7 350 9 750 6 950 5 900 6750 A 
SK 670 18.08. – 24.08. BUS 7/6 Elenka HB 7 950 7 350 9 750 6 950 5 900 6750 A 
SK 830 15.09. – 21.09. BUS 7/6 Elenka HB 7 550 6 850 9 350 6 550 5 500 6350 A 
SK 930 26.10. – 29.10. BUS 4/3 Elenka HB 4 550 4 150 5 450 4 150 3 650 3950 A 

 

Skupiny nad 10 osob mají různé výhody - přijedeme za vámi, určíte si nástupní místo (po trase) a pod. Informujte se v CK na slevy pro skupiny. 
Slevy: 250 Kč za rez. do 31.12., 200 Kč/os. do 15.3. Další sleva - stálý klient -  min.3x na našem zájezdu – sleva 200 Kč/os., 7x a více - sleva 300 Kč/os. 
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NNNEEEJJJKKKRRRÁÁÁSSSNNNĚĚĚJJJŠŠŠÍÍÍ   MMMÍÍÍSSSTTTAAA   KKKRRRKKKOOONNNOOOŠŠŠ   poznávací dovolená s turistikou pro každého   
 

Krkonoše jsou nejvyšší, nejkrásnější a nejnavštěvovanější české hory s neuvěřitelně pestrou přírodou. Najdeme tu 
ledovcová jezera, kvetoucí horské louky, skalnaté hřebeny, malebná údolí i populární krkonošské horské boudy.
 
. 

3* Hotel Diana se nachází v jedné z nejkrásnějších částí Krkonoš – Benecku.
Program zájezdu: 1. den: Odjezd z nástupních míst, cestou zastávka v Jan-
ských Lázních, výjezd lanovkou na Černou horu, odjezd na ubytování. 2.den: 
Špindlerův Mlýn. Ze Sv. Petra lanovkou na Pláň a odtud pěšky na Výrovku, 
z Výrovky Dlouhým dolem, okolo Svatopetrského potoka do Špindlerova 
Mlýna. Zdatnější na Luční boudu a odtud rovněž sestup do Špindlu. Neturisté si 
mohou užívat pohodu v místních cukrárnách a kavárnách. 3.den: Z Harrachova 
k pramenům Labe, exkurze ve sklárnách, pak okolo Mumlavského vodopádu 
k rozcestí U Čtyř pánů a dále Labskou loukou k prameni Labe. Poté přes Dvo-
račky do Rokytnice n.J., kde bude čekat náš autobus (celkem 19 km). Skupina 
č.2: Lanovkou okolo mamutího skokanského můstku na Čertovu horu, odtud 
na Dvoračky (turistická chata – občerstvení) a dolů do Rokytnice n.J. (celkem 
 

 
11 km). Neturisté - lanovkou na Černou horu a zpět, prohlídka Harrachova, volno, nákupy. 4.den: Sněžka z Pece p.S. Pokud si 
Novou lanovkou na Sněžku, poté sestup k turist. chatě na polské straně (Sląski dom) a pak Obřím dolem do Pece (7 km/2 hod.).  

 

chce někdo přidat, může to vzít přes Výrovku (+ 4km). Neturisté - lanovkou zpět do Pece pod 
Sněžkou. 5.den:  Benecko a okolí - pěšky od hotelu vystoupáme na Přední Žalý (1,7 km), 
výstup na rozhlednu, návrat k hotelu stejnou nebo jinou trasou (4,2 km). 6.den: Lanovkou na 
Medvědín, odtud k Vrbatově boudě a k mohyle Hanče a Vrbaty a dále k Labské boudě 
a Labskému vodopádu. Následuje sestup do Labského dolu a trasa nádherným údolím 
okolo řeky Labe do Špindlerova Mlýna (celk. 14 km). 7.den: Odjezd domů. V ceně zájezdu 
je: Ubytování - 6 nocí: Hotel Diana, 2, 3  a 4 lůžk. pokoje s kompl. soc. zařízením a TV-
SAT, doprava zájezd. autobusem s klimatizací, polopenze -  snídaně formou bufetu a večeře 
3 chodová – výběr ze 3 menu. V ceně zájezdu jsou i všechny výlety naším autobusem, 

průvodce CK, pojištění CK proti úpadku.  V ceně zájezdu není: Obědy, cestovní pojištění viz str. 42, místní poplatek cca 15 
Kč/os./noc (vybere průvodce), exkurze ve sklárnách a pivovaru -120,-Kč, lanovky cca 300,-Kč.  
 

KRKONOŠE CENA NA OSOBU CENA DÍTĚ TRASA

kód akce termín 
od – do doprava dnů/ 

nocí ubytování strava 2 lůž. 
pokoj 

3 lůžk. 
pokoj 

4 lůžk. 
pokoj 

1 lůžk. 
pokoj 

3-12 let s 
1 dosp. os.

3-12 let  
na přistýlce svozu 

CZ 550 14.07. – 20.07. bus 7/6 hotel Diana HB 6 650 5 950 5 650 7 250 5 550 3 900 H
 

Skupiny nad 10 osob mají různé výhody - přijedeme za vámi, určíte si nástupní místo (po trase) a pod. Informujte se v CK na slevy pro skupiny. 
Slevy: 250 Kč za rez. do 31.12.,  200 Kč/os. do 15.3. Další sleva - stálý klient:  min. 3x na našem zájezdu – sleva 150 Kč/os., 7x a více - sleva 200 Kč/os. 

 
 

  

   ČČČEEESSSKKKOOOMMMOOORRRAAAVVVSSSKKKÁÁÁ   VVVYYYSSSOOOČČČIIINNNAAA   AAA   PPPOOOSSSÁÁÁZZZAAAVVVÍÍÍ         pohodově pro každého   
 
 

Ubytování ve 3* hotelu Styl na okraji města Hlinska v pěkné přírodě a klid-
ném místě. Vybavení hotelu - restaurace s terasou, wellness (vířivka, tepi-
dárium, Kneippův chodník, různé sauny), lanové centrum a volejb. hřiště. 
Program zájezdu - 1.den: Odjezd z nást. míst, cestou zastávka na prohlídku 
zámku v Náměští n. Oslavou a města Třebíč - náměstí, bazilika sv. Pro-
kopa, židovský hřbitov a židovská čtvrť (vše UNESCO). Odjezd na ubyto-
vání. 2.den: Lehčí túra nejkrásnějšími místy Vysočiny - CHKO Žďárské vr-
chy: Blatiny, Dráteníčky, Malínská skála, Lisovská skála, Devět skal, Bí-
lá skála. Žákova hora, Čertův kámen, Tisůvka. 3.den: Dopoledne exkurze 
ve sklárně Škrdlovice, poté poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Ze-
lené hoře (UNESCO), prohlídka zámku Žďár n. Sázavou a Muzea nové ge-
nerace, skanzen Veselý Kopec, po večeři návštěva unikátního Pekla Čerto-
vina. 4.den: Hlavní město Vysočiny - Jihlava, prohlídka zdejšího podzemí,
 

 
Muzea Vysočiny nebo exkurze v pivovaru, prohl. zámku ve Světlé n. Sázavou. 5.den: Zámek Nové Hrady (České Versailles) 
vč. fontán, bludiště, Muzea cyklistiky a klobouků, obory jelenů a daňků. Odpoledne přírodní rezervace Toulovcovy Maštale 
 

 

Od obce Bor u Skutče pěšky nádhernou trasou (6 km) 
okolo různých skalních útvarů až k labyrintu skal T. 
Maštale a další skalní stezkou do obce Budislav. Zde 
ještě okruh - vyhlídkový altán, skály Hradisko a Záme-
ček (800m). 6.den: Odjezd domů, cestou zastávka na 
prohlídku jednoho z nejstarších královských hradů v ČR 
- Svojanova. V ceně zájezdu je: 5x ubytování – 2 lůžk. 
pokoje s možn. 1 přistýlky, doprava zájezd. autobusem 
s klimatizací včetně všech výletů, 5x polopenze (snída-
ně šv. stoly, večeře), průvodce CK, pojištění CK na

úpadek. V ceně zájezdu není: Vstupy, obědy, cestovní pojištění viz str. 42 katalogu, místní poplatek – 15 Kč/os./noc. 
 

VYSOČINA, POSÁZAVÍ CENA NA OSOBU CENA DÍTĚ TRASA 

kód akce Termín od – do doprava dnů/ 
nocí ubytování strava 2 lůžk. 

pok. 
3 lůžk. 
pok. 1 lůžk. pok. 3-12 let s 

1 dosp. os. 
3-12 let na 
přistýlce svozu 

CZ 615 04.08. – 09.08. bus 6/5 hotel Styl*** HB 6 250 5 950 7 950 5 950 4 550 C
CZ 820 15.09. – 20.09. bus 6/5 hotel Styl*** HB 5 950 5 650 7 650 5 650 4 250 C

 

Skupiny nad 10 osob mají různé výhody - přijedeme za vámi, určíte si nástupní místo (po trase) a pod. Informujte se v CK na slevy pro skupiny. 
Slevy: 250 Kč za rez. do 31.12.,  200 Kč/os. do 15.3. Další sleva - stálý klient:  min. 3x na našem zájezdu – sleva 200 Kč/os., 7x a více - sleva 300 Kč/os. 
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   LLLÁÁÁZZZNNNĚĚĚ   LLLUUUHHHAAAČČČOOOVVVIIICCCEEE,,,   HHHOOOTTTEEELLL   HHHAAARRRMMMOOONNNIIIEEE*********         relaxační pobyt      
 

 

Lázně Luhačovice se svými přírodními léčivými prameny jsou největší moravské lázně s dlouhou tradicí lázeňské léčby dýcha-
cích cest, trávicího ústrojí, diabetu a pohybového aparátu. Luhačovické vody jsou považovány za jedny z nejúčinnějších v Evropě 
pro vysoký obsah minerálních látek. Na území Luhačovic vyvěrá 17 pramenů (Vincentka, Aloiska, Ottovka, Dr. Šťastného aj.).
. 

Hotel Harmonie1 se nachází v pěkném prostředí v polovině cesty mezi rekre-
ační přehradní nádrží a lázeňským centrem s kolonádou, které je vzdáleno 
10 minut chůze. Vybavení hotelu - recepce 24 hod., česká restaurace, denní 
bar, letní otevřená terasa, rehabilitační centrum, bazén, fitness centrum, sau-
na, tělocvična, kongresový sál, půjčovna kol. Hotel nemá bezbariérové řeše-
ní (schodiště do Jídelny a pod.).  Vybavení pokojů - kompl. soc. zařízení, TV-
SAT, telefon a Wi-Fi (zdarma). Stravování -  snídaně formou studeného a tep-
lého bufetu. Večeře - 3 chody, výběr ze 3 jídel. Možnost dokoupení lázeň-
ských procedur (se slevou): uhličitá koupel, kyslíková terapie, masáže: kla-
sická, sportovní, aroma olejem, lávovými kameny, medová, baňková, perličko-
vá a bylinná koupel, rašelinové obklady, inhalace Vincentkou.  
V ceně zájezdu je: Ubytování v hotelu Harmonie***, 1, 2 a 3 lůžkové pokoje, 
polopenze, doprava autobusem (staví 100m od hotelu), delegát CK, pojiště-
 

 

ní CK na úpadek. V ceně pobytu jsou rovněž procedury - 
1x rašelinový zábal částečný, 1x masáž klasická – čás-
tečná, 2x inhalace Vincentkou, 1x vířivá koupel, 4x vstup 
do rehabilitačního bazénu na 1 hod, neomezený vstup do 
fitness a tělocvičny.   
V ceně zájezdu není: Lázeňský poplatek 15 Kč/ os./den – 
platba na místě (mimo os. do 18 a nad 70 let) a cestovní 
pojištění viz str. 42. Pobyt začíná večeří 1.den a končí snída-
ní 7.den. Možnost zapůjčení županu - 30 Kč/den a pronáj-
mu ledničky 30,-Kč/den. 

    

LÁZNĚ LUHAČOVICE, HOTEL HARMONIE CENA DOSP. DÍTĚ TRASA 

kód akce termín 
od – do doprava dnů/ 

nocí ubytování strava 2 lůž. 
pokoj

1 lůžk. 
pokoj

3 lůž. 
pokoj 

do 6 let 
jen bus 

6-12 na přist. 
se 2 dosp svozu 

CZ 345 26.05. – 01.06. BUS 7/6 Harmonie*** HB 7 650 8 950 6 950 0/900 4 450 L 
CZ 865 22.09. – 28.09. BUS 7/6 Harmonie*** HB 7 650 8 950 6 950 0/900 4 450 L 

 

Skupiny nad 10 osob mají různé výhody - přijedeme za vámi, určíte si nástupní místo (po trase) a pod. Informujte se v CK na slevy pro skupiny. 
Slevy: 200 Kč za rez. do 31.12., 150 Kč/os. do 15.3. Další sleva - stálý klient:  min. 3x na našem zájezdu – sleva 200 Kč/os., 7x a více - sleva 300 Kč/os. 

 

JJJIIIŽŽŽNNNÍÍÍ   MMMOOORRRAAAVVVAAA   ---   PPPŘŘŘÍÍÍRRROOODDDAAA,,,   PPPAAAMMMÁÁÁTTTKKKYYY,,,   VVVÍÍÍNNNOOO      dovolená s výlety   
 
 

Ubytování v penzionu Mlýn v největší vinařské obci ČR - Velkých Bílovicích. 
Pěkné velké pokoje na úrovni 3* s kompl. soc. zařízením, TV a Wi-Fi připoje-
ním. Ledničky jsou na chodbách. Program zájezdu: 1.den: Odjezd z nástup-
ních míst, plavba Baťovým kanálem, vinné sklepy Petrov – Plže (památková 
rezerv. lid. architektury), prohlídka zámku Milotice, ubytování. 2.den: Lednicko 
- valtický areál (UNESCO), prohlídka lednického zámku, zámeckého parku 
a palmového skleníku, odpoledne plavba Zámeckou Dyjí k minaretu, pak 
pěšky parkem zpět. Na závěr prohlídka Templářských sklepů s ochutnávkou 
vín. 3.den: NP Podyjí a Znojmo. Z Čížova (zbytky železné opony) pěšky do 
NP Podyjí a k vranovskému zámku, odjezd do Znojma, prohlídka historického 
centra města a Znojemského podzemí. 4.den: Mikulov - zámek, Dietrich-
steinská hrobka, Kozí hrádek, Sv. kopeček, centrum města, odjezd do Val- 
 

tic, prohlídka zámku a zahrad, zámecké sklepy Chateau Valtice, návrat na ubytování. 5.den: Dopoledne prohlídka Velkých Bílo-
  
 
  

 

vic, odpoledne naučná stezka Mezi vinicemi Velkých 
Bílovic. Po večeři návštěva vinného sklípku s hudbou 
a ochutnávkou vín. 6.den: Přechod CHKO Pálava, 
z Pavlova přes Pavlovské vrchy na Dívčí hrady, dále 
přes Sirotčí hrádek a Stolovou horu k jeskyni Na Tu-
roldu. 7.den: Odjezd domů, cestou zastávka na zámku 
Buchlovice. V ceně zájezdu je: Ubytování – penzion 
Mlýn Velké Bílovice, 6 nocí ve 2 lůžk. pokojích s možn. 
1 přistýlky a 4 lůžk. apartmán. Doprava zájezd. autobu-
sem včetně všech výletů, polopenze (snídaně šv. stoly,

večeře 3 chodová, výběr ze 3 menu), průvodce CK, pojištění CK proti úpadku. V ceně zájezdu není: Obědy, vstupy – zámky, 
skleník aj., plavba lodí Baťův kanál – 120 Kč/os., plavba na pramici v Lednici – 130 Kč, Templářské sklepy – 50 Kč, (s ochutnávkou 
– 150 Kč), Znojemské podzemí – 100 Kč, studenti a senioři – 60 Kč, občerstvení ve vinných sklepích, pojištění storna zájezdu viz 
str. 42, místní poplatek – 15 Kč/os./noc. 
 

JIŽNÍ MORAVA, PENZION MLÝN VELKÉ BÍLOVICE CENA NA OSOBU CENA DÍTĚ TRASA 
kód akce termín od – do doprava dnů/nocí ubytování strava 2 lůžk. pok. 4 lůžk. pok. 1 lůžk. pok. 3-12 se 2 dosp. svozu 

CZ 675 18.08. – 24.08. bus 7/6 penzion Mlýn HB 6250 5 450 7 950 4 550 L 
CZ 745 01.09. – 07.09. bus 7/6 penzion Mlýn HB 6250 5 450 7 950 4 550 L 

 

Skupiny nad 10 osob mají různé výhody - přijedeme za vámi, určíte si nástupní místo (po trase) a pod. Informujte se v CK na slevy pro skupiny. 
Slevy: 250 Kč za rez. do 31.12.,  200 Kč/os. do 15.3. Další sleva - stálý klient:  min.3x na našem zájezdu – sleva 200 Kč/os., 7x a více - sleva 300 Kč/os. 
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PPPAAAMMMÁÁÁTTTKKKYYY   AAA   PPPŘŘŘÍÍÍRRROOODDDAAA   JJJIIIŽŽŽNNNÍÍÍCCCHHH   ČČČEEECCCHHH                pohodová poznávací dovolená        

Ubytování: hotel CB Royal*** v Českých Budějovicích. Program zájezdu: 
1.den: Zastávka v Táboře (prohlídkový okruh, Husitské muzeum, středověké 
podzemí, městský hrad). 2.den: Prohlídka Č. Budějovic pěšky - nám. Přemysla 
Otakara II., muzeum, observatoř, Černá věž, kostel sv. Mikuláše, volno, nákupy, 
koupání, možnost exkurze v pivovaru Budvar. 3.den:  Třeboň - prohlídka centra 
lázeňského města, renesančního zámku, gotického kláštera, děkanského 
kostela a měšťanských domů na náměstí, odjezd do Jindřichova Hradce - 
historické jádro, městská památková rezervace, gotický hrad, renesanční zá-
mek, rybník Vajgar. 4.den: Sedačkovou lanovkou na Kleť (rozhledna, horská 
chata, observatoř a věž vysílače, nádherné výhledy). Český Krumlov (UNESCO) 
- prohlídka centra města, zámku a jeho zahrad, večer návštěva divadla s otá-
čivým hledištěm v zahradě zámku Český Krumlov. 5.den: Exkurze v jaderné 
elektrárně Temelín, zámek Hluboká nebo ZOO. 6.den: Zlatá Koruna - prohlídka 
nádherného kláštera, Lipno, rekreační centrum, Stezka v korunách stromů,
 

vyhlídková plavba lodí po VN Lipno, příp. koupání. 7.den: Odjezd domů se zastávkou v Telči (náměstí, zámek, historické cen- 
v 

trum (UNESCO). V ceně zájezdu je: 6x ubytování v ho-
telu, 6x polopenze - snídaně formou šv. stolů, večeře 
3chody, výběr ze 2 menu, veškerá doprava zájezdovým 
autobusem s klimatizací včetně všech výletů (kromě do-
pravy do divadla v Č. Krumlově), průvodce CK, pojištění 
CK na úpadek. V ceně zájezdu není: Místní popl. 15 Kč-
/os./den, obědy, pojištění storna zájezdu (viz str. 42), vstu-
py (zámky),doprava autobusem do divadla v Č.Krumlově 
a zpět. Vstupné do divadla s otáčivým hledištěm Český

Krumlov - 17.7. Dekameron (komedie) - 750 Kč + doprava 50 Kč. 21.8. Ženy Jindřicha VIII. aneb Chudák králem (komedie) - 
800 Kč + 50 Kč. Pozor! Počet vstupenek do divadla s otáčivým hledištěm je limitován (do vyprodání). Požadované 
vstupenky musí zájemce uvést již přímo do smlouvy a zahrnout je do ceny zájezdu. 
 

 

JIŽNÍ ČECHY 
 

CENA NA OSOBU 
 

CENA DÍTĚ TRASA 

kód akce termín 
od – do doprava dnů / 

nocí ubytování strava 2 lůž. 
pokoj

3 lůžk. 
pokoj

1 lůžk. 
pokoj 

3-12 let s 
1 dosp. os.

3-12 na 
přistylce svozu 

CZ 545 14.07. – 20.07. bus 7/6 hotel CB Royal*** HB 6 650 5 950 7 350 5 950 4 950 C 
CZ 680 18.08. – 24.08. bus 7/6 hotel CB Royal*** HB 6 650 5 950 7 350 5 950 4 950 C 

 

Skupiny nad 10 osob mají různé výhody - přijedeme za vámi, určíte si nástupní místo (po trase) a pod. Informujte se v CK na slevy pro skupiny. 
Slevy: 250 Kč za rez. do 31.12.,  200 Kč/os. do 15.3. Další sleva - stálý klient -  min. 3x na našem zájezdu – sleva 150 Kč/os., 7x a více - sleva 200 Kč/os. 

 
 

PPPEEERRRLLLYYY   VVVÝÝÝCCCHHHOOODDDNNNÍÍÍCCCHHH   ČČČEEECCCHHH   SSS   VVVÝÝÝLLLEEETTTEEEMMM   NNNAAA   SSSNNNĚĚĚŽŽŽKKKUUU   poznávací zájezd   
 

Program zájezdu - 1. den: Odjezd z nástupních míst, zastávka v Muzeu řeme-
sel Letohrad, poté si prohlédneme státní zámek Opočno, odjezd na ubytová-
ní. 2.den: Celodenní výlet do Adršpašských a Teplických skal - největší skal-
ní město střední Evropy. Pěšky nenáročný okruh 4 km, možnost plavby po jezír-
ku. Zdatnější turisté si prodlouží trasu do Teplických skal (dalších 5-9 km). 
3.den: Po snídani odjezd do Kuksu na prohlídku hospitalu a barokních lázní, 
kostela, 24 soch Ctností a Neřestí sochaře Matyáše Brauna a unikátní galerie 
soch stejného sochaře - Braunův Betlém ve zdejších skalách. Odjezd do zná-
mé ZOO Safari ve Dvoře Králové, možnost jízdy „Truckbusem“ (60 Kč/50 min). 
4.den: Dopoledne Náchod - náchodský zámek, náměstí s kostelem sv. Vav-
řince, historickou radnicí, pranýřem, kašnou a několika vzácnými socha-
mi.  Odpoledne Ratibořický zámek a Babiččino údolí. Naučná stezka okolo 
objektů z knihy B. Němcové - Babička (3-4 km). 5.den: Výlet na Sněžku z Pece 
 

 
p.S. novou lanovkou na Sněžku, poté sestup k turist. chatě na polské straně (Sląski dom) a pak Obřím dolem do Pece  (7 km),  

 

event. přes Výrovku (11 km). Neturisté lanovkou zpět do 
Pece p. S. 6.den: Po snídani odjezd domů. Cestou se ještě 
stavíme na prohlídku zámku Hrádek u Nechanic a rovněž 
nemůžeme vynechat Muzeum betlémů v Třebechovicích. 
K večeru příjezd na Ostravsko. V ceně zájezdu je: 5x ubyto-
vání, GL Hotel*** Trutnov, 2 a 3 lůžk. pokoje s kompletním 
sociálním zařízením, TV, doprava zájezd. autobusem včetně 
všech výletů, 5x polopenze,  snídaně (šv. stoly), večeře serví-
rovaná, průvodce CK, poj. CK proti úpadku. 

V ceně zájezdu jsou rovněž všechny výlety autobusem. V ceně zájezdu není: Místní poplatek cca 15 Kč/os./noc, obědy, 
pojištění storna zájezdu (viz str. 42), vstupy - památky, ZOO, lanovka aj.  
 
 

VÝCHODNÍ ČECHY CENA NA OSOBU CENA DÍTĚ TRASA
 

kód akce termín 
od – do 

 

doprava dnů/ 
nocí ubytování strava 2 lůžk. 

pokoj 
3 lůžk. 
pokoj 

1 lůžk. 
pokoj 

3-12 let s
1 dosp. os. 

3-12 let na 
přistýlce svozu 

CZ 375 09.06. – 14.06. bus 6/5 hotel GL*** HB 6 450 5 950 7 450 5 950 4 550 H
 

Skupiny nad 10 osob mají různé výhody - přijedeme za vámi, určíte si nástupní místo (po trase) a pod. Informujte se v CK na slevy pro skupiny. 
Slevy: 200 Kč za rez. do 31.12., 150 Kč/os. do 15.3. Další sleva - stálý klient:  min.3x na našem zájezdu – sleva 150 Kč/os., 7x a více - sleva 200 Kč/os. 
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NNNPPP   ČČČEEESSSKKKOOOSSSAAASSSKKKÉÉÉ   ŠŠŠVVVÝÝÝCCCAAARRRSSSKKKOOO,,,   DDDRRRÁÁÁŽŽŽĎĎĎAAANNNYYY   poznávací dovolená pro každého  
 

Zájezd na nejkrásnější místa Labských pískovců s turistikou pro každého a výlety do Saského Švýcarska a Drážďan   
 

 

Program zájezdu - 1.den: Odjezd z nást. míst, cestou Panská skála, čedičové 
varhany a Sklářské muzeum v Kamenickém Šenově, ubytování. 2.den: Přírodní 
památka Tiské stěny (skalní stěny, kaňony, pískovcové věže, jeskyně). Velké 
a Malé stěny, Děčínský Sněžník (rozhledna). 3.den: Německá oblast Saského 
Švýcarska, pevnost Königstein, vyhlídková terasa Bastei s impozantním skalním 
mostem Basteibrücke a hradem Neurathen ze 14. století, lázeňské městečko 
Bad Schandau. 4.den: Moritzburg, Drážďany – výlet za příplatek. Barokní 
zámek Moritzburg, oblíbené místo filmařů (Tři oříšky pro Popelku) a hudebníků. 
Drážďany – obrazárna Zwinger, klenotnice, Semperova opera, kostel Frauen-
kirche, Muzeum míšeňského porcelánu, Labské terasy. 5.den: Národní park 
České Švýcarsko. Túra k Pravčické bráně, Mezní Louka, údolí říčky Kameni-
ce, plavba na pramicích Tichou (Edmundovou) soutěskou, Hřensko. 6.den:  

Pěšky - zámek Děčín, Růžová zahrada, zámek a vyhlídková restaurace na Pastýřské stěně, Tyršův památník. 7.den: Odjezd
  

domů, cestou zastávka na oběd. Vybavení hotelu - restaurace, Wi-
Fi, letní terasa, venkovní tenisový kurt, plavecký bazén je 400m od 
hotelu. V ceně zájezdu je: 6x ubytování – hotel Faust*** Děčín, 
2 lůžkové pokoje s možn. 1 přistýlky. Všechny pokoje s kompl. soc. 
zařízením, WI-FI, TV-SAT, doprava zájezd. autobusem s klimati-
zací, 6x polopenze (snídaně šv. stoly, večeře 3 chodová), průvod-
ce CK, pojištění CK proti úpadku. V ceně zájezdu je rovněž min. 
3x výlet autobusem (1x do Německa).  
V ceně zájezdu není: Vstupy, plavba na pramici, obědy, pojištění  
storna zájezdu (viz str. 42), místní poplatek 15 Kč/os./noc. Výlet do Drážďan za příplatek 100 Kč/osoba. 

 

ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO, NĚMECKO 
 

CENA NA OSOBU CENA DÍTĚ TRASA 
kód 
akce 

termín 
od – do 

dopra 
va 

dnů/ 
nocí ubytování strava 2 lůž. 

pokoj
přistýlka 
dospělý

1 lůžk. 
pokoj 

3-12 let s 
1 dosp. os. 

3-12 na přist. 
se 2 dosp. os. svozu 

CZ 635 11.08. - 17.08. bus 7/6 hotel Faust*** HB 6 650 6 150 7 950 5 750 4 450 H 
CZ 710 25.08. - 31.08. bus 7/6 hotel Faust*** HB 6 650 6 150 7 950 5 750 4 450 H 
CZ 790 08.09. - 14.09. bus 7/6 hotel Faust*** HB 6 650 6 150 7 950 5 750 4 450 H 
CZ 870 22.09. - 28.09. bus 7/6 hotel Faust*** HB 6 450 5 950 7 750 5 550 4 450 H 

 

Skupiny nad 10 osob mají různé výhody - přijedeme za vámi, určíte si nástupní místo (po trase) a pod. Informujte se v CK na slevy pro skupiny. 
Slevy: 250 Kč za rez. do 31.12.,  200 Kč/os. do 15.3. Další sleva - stálý klient:  min. 3x na našem zájezdu – sleva 150 Kč/os., 7x a více - sleva 200 Kč/os. 

    

NNNEEEJJJKKKRRRÁÁÁSSSNNNĚĚĚJJJŠŠŠÍÍÍ   MMMÍÍÍSSSTTTAAA   JJJIIIZZZEEERRRSSSKKKÝÝÝCCCHHH   HHHOOORRR   pppooozzznnnááávvvaaacccííí    sss   turistikou pro každého   
 
 
 

1.den: Odjezd z nástupních míst, cestou prohlídka zříceniny hradu Frýdštejn, 
ubytování, večeře. 2.den: Z osady Smědava na Paulovou paseku a na horu 
Jizera (1122m) s přírodní rezervací prales Jizera. Poté skalní vyhlídky Polední 
kameny, Frýdlantské cimbuří, Hajní kostel, vodopád Černého potoka, Bilý 
Potok (15,5km, možn. zkrácení túry). Na závěr prohlídka baziliky Navštívení 
P. Marie (český Mariazell). 3.den: Muzeum skla a bižuterie Jablonec, poté 
Liberec, známá ZOO nebo botanická zahrada (nejstarší v ČR), odpoledne 
lanovkou na horu Ještěd, prohlídka okolí, rozhledna, restaurace, návrat lanov-
kou nebo pěšky. 4.den: Pěšky k rozhledně Štěpánka na hoře Hvězda – 2km, 
959m (výhledy) a poté místní malý pivovar s restaurací. Možn. návštěvy vedlej-
šího Cimrmanova muzea a rozhledny Maják. 5.den: Prohl. zámku a hradu 
Frýdlant. Poté polské lázeň. městečko Swieradow Zdroj, lanovkou na horu 
Stok Izerski, odkud pěšky na nejvyšší horu české části Jizerských hor – Smrk 
1124m) s rozhlednou a nádhernými výhledy a pak stále dolů - přes vyhlídky
 

 
 (Tišina, Kočičí prameny a osadu Hubertka do Lázní Libverda  (celkem 12km). 6.den: Prohl. osady Jizerka a Muzea Jizer-
 

 

ských hor a poté nauč. stezkou (2km) přír. rezervací přes vrch 
Bukovec (výhledy) nebo delší túra k Pytláckým kamenům (9km), 
odpoledne lanovkou na Tanvaldský Špičák s rozhl. a turistickou 
chatou. 7.den: Odjezd domů se zástavkou na oběd. V ceně zájez-
du je: Ubytování – hotel Příchovice*** 6 nocí, 2 a 3 lůžk. pokoje 
s kompl. soc. zařízením, TV, doprava zájezd . autobusem s kli- 
matizací, polopenze - snídaně šv. stoly, večeře 3 chody (výběr ze 
2 menu), průvodce CK, pojištění CK proti úpadku.

V ceně zájezdu je rovněž využívání hotelového wellness, bazénu, vířivé vany, fitness (bowling za poplatek) a 4x výlet auto-
busem.  V ceně zájezdu není: Místní popl. 10 Kč /os./den, obědy, pojištění storna zájezdu (viz str. 42), vstupy (zámky), lanovky. 
 

 

JIZERSKÉ HORY 
 

CENA NA OSOBU 
 

CENA DÍTĚ TRASA 
kód 
akce 

termín 
od – do doprava dnů/ 

nocí ubytování strava 2 lůž. 
pokoj

3 lůžk. 
pokoj

1 lůžk. 
pokoj 

3 - 12 let s 
1 dosp.os.

3-12 let na 
přistýlce svozu 

CZ 440 16.06. - 22.06. bus 7/6 hotel Příchovice HB 6 650 6 150 7 950 5 750 4 450 H 
CZ 585 28.07. - 03.08. bus 7/6 hotel Příchovice HB 6 650 6 150 7 950 5 750 4 450 H 
CZ 610 04.08. - 10.08. bus 7/6 hotel Příchovice HB 6 650 6 150 7 950 5 750 4 450 H 

 

Skupiny nad 10 osob mají různé výhody - přijedeme za vámi, určíte si nástupní místo (po trase) a pod. Informujte se v CK na slevy pro skupiny. 
Slevy: 250 Kč za rez. do 31.12.,  200 Kč/os. do 15.3. Další sleva - stálý klient:  min. 3x na našem zájezdu – sleva 150 Kč/os., 7x a více - sleva 200 Kč/os. 
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   PPPŘŘŘÍÍÍRRROOODDDOOOUUU   JJJIIIŽŽŽNNNÍÍÍ   ČČČÁÁÁSSSTTTÍÍÍ   ŠŠŠUUUMMMAAAVVVYYY    pppooozzznnnááávvvaaacccííí   dddooovvvooollleeennnááá   s turistikou pro každého   
 

Kompletně zrekonstruovaný hotel Swing*** se nachází na klidném místě u Lipenské přehrady u Černé v Pošumaví   

Vybavení hotelu - 2 restaurace, vinárna, fitness, sauna, venkovní bazén, cca 200 m 
od hotelu je hotelová pláž s občerstvením (od července do srpna) a hřištěm na plážový 
volejbal. Program zájezdu - 1.den: Zastávka v Č. Krumlově. 2.den: Z Nové Pece 
pěšky okolo Schwarzenberského kanálu a dále přes Kamenné moře k Plešnému 
jezeru, návrat stejnou cestou zpět (13km). Zdatnější z Plešného jezera na největší 
horu české části Šumavy - Plechý (1378m) a dále k rozcestníku Rakouská cesta na 
Rakousko-ČR hranici (navíc 6km). 3.den: Z osady Kaplice k Boubín. jezírku a od-
tud NS okolo Boubínského pralesa (státní přír. rezervace). Návrat do Kaplice (8km) 
nebo dále na horu Boubín (1362m) s rozhlednou, sestup do Kubovy huti (+8km). 
4.den: Volný den pro řidiče, procházka okolo Lipenské přehrady do Černé v Pošu-
maví, příp. koupání, k večeru společné posezení. 5.den: Lipno - rekreační centrum, 
plavba lodí po VN Lipno, Stezka v korunách stromů, příp. koupání. 6.den: Medvědí  

stezka - putování nádhernou šumavskou přírodou s velkým množstvím zajímavých skalních útvarů, která mají různá jména. Trasa:
 
. 

 
 

Ovesná, Skalní vyhlídka, okolo vrcholu hory Perník, 
Jelení jezírko, osada Jelení (8km). Zdatní k železnič. 
zastávce Černý Kříž (+7km). 7.den: Po snídani odjezd 
domů, cestou zastávka v Telči. V ceně zájezdu je: 6x 
ubytování – hotel Swing, 2 lůžkové pokoje s možností 
1 přistýlky a 3 lůžkové pokoje, všechny s kompletním 
sociálním zařízením, TV, doprava zájezd. autobusem 
s klimatizací včetně všech výletů, 6x polopenze (sní-
daně formou šv. stolů, večeře 3chody, výběr ze 2 jídel), 
průvodce CK, pojištění CK proti úpadku. V ceně zá-
jezdu není: Vše, co není uvedeno v ceně zájezdu, dále 

pojištění storna (zrušení z vážných důvodů) viz str. 42, míst. poplatek 15 Kč/os./noc (vybere průvodce), plavba lodí po Lipně - cca 250 Kč.   
 

ŠUMAVA, LIPENSKO 
 

CENA NA OSOBU
 

CENA DÍTĚ 
 

TRASA 
 

kód akce termín 
od – do 

 

doprava dnů/ 
nocí 

 

ubytování 
 

strava 2 lůž. 
pokoj 

3 lůžk. 
pokoj 

1 lůžk. 
pokoj 

3 - 12 let s 
1 dosp.os. 

3-12 na přist. 
se 2 dosp. os. 

 

svozu 

CZ 570 21.07. – 27.07. bus 7/6 hotel Swing*** HB 6 950 5 950 7 950 5 950 4 950 C
CZ 640 11.08. – 17.08. bus 7/6 hotel Swing*** HB 6 950 5 950 7 950 5 950 4 950 C

 

Skupiny nad 10 osob mají různé výhody - přijedeme za vámi, určíte si nástupní místo (po trase) a pod. Informujte se v CK na slevy pro skupiny. 
Slevy: 250 Kč za rez. do 31.12.,  200 Kč/os. do 15.3. Další sleva - stálý klient - min.3x na našem zájezdu – sleva 200 Kč/os., 7x a více - sleva 300 Kč/os. 
 
 

   PPPŘŘŘÍÍÍRRROOODDDNNNÍÍÍ   KKKRRRÁÁÁSSSYYY   CCCEEENNNTTTRRRÁÁÁLLLNNNÍÍÍ   ŠŠŠUUUMMMAAAVVVYYY    s  výlety do německé části   
 

3* Hotel Churáňov, náš dočasný domov, se nachází v samém centru Šumavy ve výšce 1000 m.n.m. na pěkném, klidném místě.   

Vybavení hotelu - restaurace, lobby bar, letní terasa, Wi-Fi připojení zdarma, sauna 
(za popl.). Program zájezdu - 1.den: Cestou na ubytování zastávka v Písku, prohl. 
centra, volno. 2.den: Čeňkova pila a pak pěšky okolo řeky Vydry (NP Povydří) do 
Antýglu (7km, 3:30 hod – možnost ukončit túru nebo pokračovat dále pěknou přírodou 
do Modravy (5km, 2 hod). 3.den: Odjezd do Německa, lanovkou na nejvyšší horu 
Šumavy Grosser Arber, návrat do ČR, volno v Železné Rudě nebo pěšky okruh Špi-
čácké sedlo, Čertovo jezero, Železná Ruda (7,5km, 3 hod.). 4.den: Výlet do Němec-
ka za příplatek: Neuschönau (Německo), unikátní Stezka v korunách stromů, pře-
chod hlavního hřebene Šumavy z Německa do ČR - Finsterau, Bučina, pramen 
Vltavy, Kvilda. Neturisté: Autobusem zpět do ČR - Borová Lada, Kvilda, Modrava. 
5.den: Volný den - program v okolí hotelu, naučná stezka, vrch Churáňov, rozhled-
na aj., společné posezení. 6.den: Prášilské jezero, rozhledna Poledník. 7.den: Po  

snídani odjezd domů. V ceně zájezdu je: 6x ubytování – hotel Churáňov, lux. 2 lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky a 3 lůžkové 
 
.  

 

pokoje, všechny s kompletním sociálním zařízením, 
TV-SAT a telefonem, doprava zájezd. autobusem 
s klimatizací včetně všech výletů, 6x polopenze 
(snídaně formou šv. stolů), večeře průvodce CK, 
pojištění CK proti úpadku.  
V ceně zájezdu není: Vše, co není uvedeno v ceně 
zájezdu, dále pojištění storna viz katalog str. 42. Místní 
poplatek 15 Kč/os./noc, výlet do Německa – 150 Kč/os. 
(děti do 15 let 50 Kč). Vstupy: Stezka v korunách 
stromů - cca 8 €, vstup Rábí cca 90 Kč (senioři + 70 
a děti – 55 Kč), lanovka na Grosser Arber – cca 12 €. 

 
 

ŠUMAVA 
 

CENA NA OSOBU 
 

CENA DÍTĚ
 

TRASA 
 

kód akce termín 
od – do 

 

doprava dnů/ 
nocí 

 

ubytování 
 

strava 2 lůž. 
pokoj 

3 lůžk. 
pokoj 

1 lůžk. 
pokoj 

3 - 12 let s 
1 dosp.os. 

3-12 na přist.  
se 2 os. 

 

svozu 

CZ 435 16.06. – 22.06. bus 7/6 hotel Churáňov*** HB 6 950 6 550 7 950 5 950 4 950 C
CZ 480 23.06. – 29.06. bus 7/6 hotel Churáňov*** HB 6 950 6 550 7 950 5 950 4 950 C
CZ 755 01.09. – 07.09. bus 7/6 hotel Churáňov*** HB 6 950 6 550 7 950 5 950 4 950 C

 

Skupiny nad 10 osob mají různé výhody - přijedeme za vámi, určíte si nástupní místo (po trase) a pod. Informujte se v CK na slevy pro skupiny. 
Slevy: 250 Kč za rez. do 31.12.,  200 Kč/os. do 15.3. Další sleva - stálý klient -  min.3x na našem zájezdu – sleva 200 Kč/os., 7x a více - sleva 300 Kč/os. 
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   PPPEEERRRLLLYYY   ZZZÁÁÁPPPAAADDDNNNÍÍÍCCCHHH   ČČČEEECCCHHH,,,   LLLÁÁÁZZZNNNĚĚĚ,,,   PPPAAAMMMÁÁÁTTTKKKYYY,,,   PPPŘŘŘÍÍÍRRROOODDDAAA         
 

Hotel Pelikán, Mariánské Lázně. Dvoupatrový hotel na úrovni 3* se nachází 2 km od centra města (zastávka MHD 200m). 
Ubytování - 1, 2 a 3 lůžkové pokoje s kompl. sociálním zařízením, TV-SAT a telefonem. Některé pokoje s přistýlkou. Wi-Fi na
 

pokojích a v restauraci. Možnost masáží v hotelu - na objednávku (kla-
sické, lávové, medové). Stravování - polopenze, snídaně formou šv. 
stolů, večeře 2 chodová - výběr z menu. Program zájezdu - 1.den: Od-
jezd z nástupních míst, Chodová Planá – exkurze v pivovaru ve skále. 
2.den: Celodenní prohlídka Mariánských Lázní - 40 léčivých pramenů, 
nová kolonáda se „zpívající fontánou", park miniatur aj., socha Kra-
konoše, prohlídka parku Boheminium, vyhlídka Hamelika, Karlův 
kříž. 3.den: Chlum Svaté Máří – poutní kostel, SOOS – unikátní rezer-
vace rašelinišť, Františkovy Lázně - proslulé kyselky 23 léčivých mine-
rálních pramenů, koupání v novém vodním světě Aquaforum. 4.den: 
Karlovy Vary, exkurze ve sklárně Moser a u Jana Bechera, lanovou 
dráhou k rozhledně Diana, centrum města, Mlýnská kolonáda, Vří-
dlo a jeho podzemí. 5.den: Po snídani odjezd do městečka Loket

s hradem nad řekou Ohří, procházka ke Svatošským skalám, Bečov nad Teplou, zámek s relikviářem sv. Maura. 6.den: Kyn- 
 
 

žvart s prohlídkou Metternichova zámku, Teplá -  románský 
klášter s bazilikou, proslulá klášterní knihovna s téměř 100 
tisíci knihami (nejstarší z 9. století). 7.den: Odjezd domů, cestou 
zastávka na zámku Konopiště. V ceně zájezdu je: Ubytování, 
všechny pokoje s kompletním soc.  zařízením, TV-SAT, telefon, 
doprava zájezd. autobusem včetně všech výletů, polopenze, 
průvodce CK, pojištění CK proti úpadku. V ceně zájezdu 
není: Vstupy, exkurze, pojištění storna zájezdu (viz str. 42), míst-
ní poplatek – 21 Kč/os./noc (mimo osob do 18 let a nad 70 let).

 

 

ZÁPADNÍ ČECHY 
 

CENA NA OSOBU 
 

CENA DÍTĚ TRASA 

kód akce termín 
od – do doprava dnů / 

nocí ubytování strava 2 lůž. 
pokoj

3 lůžk. 
pokoj

1 lůžk. 
pokoj 

3-12 let s 
1 dosp. os.

3-12 na 
přistylce svozu 

CZ 685 18.08. – 24.08. bus 7/6 hotel Pelikán*** HB 6 650 5 950 7 650 5 900 4 950 C 
CZ 735 01.09. – 07.09. bus 7/6 hotel Pelikán*** HB 6 650 5 950 7 650 5 900 4 950 C 

 

Skupiny nad 10 osob mají různé výhody - přijedeme za vámi, určíte si nástupní místo (po trase) a pod. Informujte se v CK na slevy pro skupiny. 
Slevy: 250 Kč za rez. do 31.12.,  200 Kč/os. do 15.3. Další sleva - stálý klient - min. 3x na našem zájezdu – sleva 150 Kč/os., 7x a více - sleva 200 Kč/os. 

 

   

VVVÍÍÍDDDEEEŇŇŇ,,,   JJJEEEJJJÍÍÍ   PPPAAAMMMÁÁÁTTTKKKYYY   AAA   HHHIIISSSTTTOOORRRIIICCCKKKÉÉÉ   SSSKKKVVVOOOSSSTTTYYY         
3 denní pohodový poznávací zájezd s výborným průvodcem a kvalitním ubytováním přímo ve Vídni 
 

Program zájezdu - 1.den: Odjezd ráno na prohlídku letního císařského sídla Habsburků - zámku Schönbrunn (UNESCO), který  
je jedním z nejkrásnějších zámků Rakouska. Návštěvníci si mohou 
prohlédnout 40 zpřístupněných místností, které patřily císaři Franzi 
Josefovi, císařovně Sisi nebo Marii Terezii a jejímu manželovi Fran-
tišku I. a také honosně zařízené reprezentativní prostory -   Velký 
sál, Zrcadlový sál a Milionový sál s nejdražší výzdobou. Prohléd-
neme si rovněž zámecký park s francouzskou zahradou a řím-
skými ruinami, vystoupáme na vyhlídkovou terasu s kolonádou 
Gloriette, prohlédneme si ZOO v parku zámku a muzeum kočárů 
Wagenburg, přesun na prohlídku unikátního recesního domu 
Hudertwasserhaus, odjezd na ubytování ve Vídni. 2.den: Okružní 
jízda po Ringstrasse okolo historického centra Vídně. Státní opera, 
galerie umění Albertina, Hofburg, Parlament, Nová radnice, 
Vídeňská univerzita, Národní divadlo. Dále následuje cukrárna 
Sacher – možn. individuální návštěvy na kávu a známý dort, popu-

lární nákupní ulice Kärntnerstrasse, císařská hrobka, Štěpánské náměstí se Stephansdomem,  moderní Haasův dům, Gra-
 

ben s morovým sloupem sv. Trojice, kostel sv. Petra, Michal-
skou bránou do Hofburgu i Neuburgu - historické budovy 
Habsburků s císařskou klenotnicí, muzeem Sisi, Burgthea-
trem, Novou radnicí aj. 3.den: Karlsplatz s kostelem, horní 
a dolní Belveder, Přírodovědecké muzeum (největší na světě). 
Další možnosti: návštěva zábavního parku Práter, odjezd do 
ČR. V ceně zájezdu je: 2x hotelové ubytování ve Vídni na 
úrovni min. 2*, 2 a 3 lůžkové pokoje s kompl. soc. zařízením, 
doprava zájezd. autobusem s klimatizací, 2x snídaně formou šv.  
stolů, průvodce CK. V ceně zájezdu není: Povinné cest. pojištění léčeb. výloh (tabulka na straně 42), vstupy cca 40 - 60 €. 

 

VÍDEŇ 
 

CENA NA OSOBU 
 

CENA DÍTĚ TRASA

kód akce termín 
od – do doprava dnů / 

nocí ubytování strava 2 a 3 lůž. 
pokoj

1 lůžk. 
pokoj 

3-12 let s 
1 dosp. os.

3-12 na 
přistylce svozu 

RA 305 17.05. - 19.05. bus 3/2 2-3* hotel ve Vídni BB 3 950 4 950     3550 2 950    C 
RA 887 27.09. – 29.09. bus 3/2 2-3* hotel ve Vídni BB 3 950 4 950     3550 2 950    C 

 

Skupiny nad 10 osob mají různé výhody - přijedeme za vámi, určíte si nástupní místo (po trase) a pod. Informujte se v CK na slevy pro skupiny. 
Slevy: 250 Kč za rez. do 31.12.,  200 Kč/os. do 15.3. Další sleva - stálý klient - min. 3x na našem zájezdu – sleva 150 Kč/os., 7x a více - sleva 200 Kč/os. 
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TTTEEERRRMMMÁÁÁLLLNNNÍÍÍ   KKKOOOUUUPPPAAALLLIIIŠŠŠTTTĚĚĚ   CCCHHHOOOCCCHHHOOOLLLOOOWWW   –––   PPPOOOLLLSSSKKKOOO   1 denní v ceně je celodenní vstupné do lázní ! 
Nový, velký, moderní podtatranský areál termálních lázní s léčivou vodou o teplotě až 38°C. Zdejší termální voda 
obsahuje mnoho účinných minerálních látek, které mají pozitivní vliv na celý lidský organizmus a pomáhá léčit řadu nemocí. 
(pohybové ústrojí, kardiovaskulární a gynekologické nemoci, kyselinu močovou, nemoci kůže, stres a mnoho jiných). Areál nabízí 
velké množství vnitřních i venkovních bazénů s tryskami, vířivky, solné jeskyně, bazén se solankou a siřičitou vodou, sauny, Pro 
děti - tobogány, dětský koutek atd. Přes páru stoupající z horké vody se můžete kochat pohledem na panorama Tater. 
Cena zahrnuje: Dopravu zájezdovým autobusem, průvodce CK, vstupné do objektu lázní, odjezd ráno, návrat večer. 
 

kód akce termín město cena svoz kód akce termín město cena svoz 
PL 280 08.05. CHOCHOLOW 990 Kč Trasa  K PL 900 02.10. CHOCHOLOW 990 Kč Trasa  K 
PL 365 05.06. CHOCHOLOW 990 Kč Trasa  K PL 935 28.10. CHOCHOLOW 990 Kč Trasa  K 

 

Pro skupiny nad 20 osob sleva 5%, pro skupiny nad 40 osob sleva 10% + možnost volby vlastního termínu + vlastní nást. místo. 
   

   RRRAAAJJJEEECCCKKKÉÉÉ   TTTEEEPPPLLLIIICCCEEE,,,   BBBOOOJJJNNNIIICCCEEE,,,   SSSTTTRRREEEČČČNNNOOO    2 denní poznávací zájezd s koupáním a plavbou na vorech  
 

Program zájezdu - 1.den: Bojnice, prohlídka města, zámku a ZOO, odjezd do Rajeckých Teplic, návštěva lázní Afrodité, 
ubytování. 2.den: Plavba na vorech nádherným kaňonem řeky Váh kolem hradů Strečno a Starý hrad. Odjezd domů. 
V ceně zájezdu je: 1x nocleh na úrovni 3*, 2 a 3 lůžk. pokoje s kompl. soc. zařízením, doprava zájezd. autobusem, 1x sní-
daně - šv. stoly, 1x večeře, průvodce CK. V ceně zájezdu není: Povinné cest. pojištění léčeb. výloh (tabulka na straně 42), 
plavba na vorech - 12€, vstupné zámek Bojnice – 9€, Afrodité – cca 20€. 
 

kód akce termínod – do doprava dnů/nocí hotel strava 2 a 3 lůž. pokoj 4 lůžk. pokoj 1 lůžk. pokoj 3-12 ve 3 l. pok. Trasa
SK 358 01.06. – 02.06. bus 2/1 3* hotel HB 2 650 2 450 3 950    1 950     A 

 

Sleva: Stálí klienti (minimálně 3x s naší CK v posledních 3 letech – 150 Kč/osoba). Pro skupiny nad 10 osob možnost dalších slev (info v CK). 
  

   ZZZNNNOOOJJJEEEMMMSSSKKKÉÉÉ   HHHIIISSSTTTOOORRRIIICCCKKKÉÉÉ   VVVIIINNNOOOBBBRRRAAANNNÍÍÍ 1 denní zájezd - největší svátek vína v ČR se skvělou atmosférou 
Program zájezdu: Odjezd ráno, příjezd do Znojma, prohlídka historického centra. Kostýmovaný průvod více než 400 
historických postav (královská družina včetně rytířů na koních, bubeníků, praporečníků a komediantů). Zábavný program na pěti 
scénách, rytířské turnaje, skupiny historického šermu, kejklířů, fakírů, tanečníků aj. Okolo 370 prodejních stánků s různými 
specialitami. Mnoho vinařů a vína. Návrat na Ostravsko pozdě večer. Cena zahrnuje: Dopravu zájezd. autobusem, průvodce CK. 
V ceně není: Vstupné na vinobraní cca 250 Kč. 
 

kód akce termín  doprava dnů/nocí zájezd strava cena na osobu Trasa
CZ 840 16.09. bus 1/0 Znojemské historické vinobraní BS 690 C 

Pro skupiny nad 20 osob sleva 5%, pro skupiny nad 40 osob sleva 10% + možnost volby vlastního termínu + vlastní nást. místo. 
  

OOOKKKOOOLLLOOO   TTTAAATTTEEERRR   SSS   GGGOOORRRAAALLLSSSKKKÝÝÝMMM   PPPIIIKKKNNNIIIKKKEEEMMM  2 denní poznávací zájezd s plavbou na vorech 
 

Program zájezdu - 1.den: Zakopane, centrum, stánky, obchody, hospůdky, umělci, malíři, hudebníci aj., velké tržiště (nákupy, 
kvalitní kožené výrobky), lanovkou na Gubalowku (výhledy), odjezd do Pienin, ubytování. Goralský piknik - grilované (porcova-
né) sele, místní speciality, nápoje, goralská kapela. 2.den: Plavba na vorech po řece Dunajec Pieninským nár. parkem, jízda 
domů přes T. Lomnici a Smokovce, zastávka na nákup sýrů. V ceně zájezdu je: 1x nocleh na úrovni 3*, 2 a 3 lůžk. pokoje 
s kompl. soc. zařízením, doprava zájezd. autobusem, 1x snídaně - šv. stoly, Gor. piknik, průvodce CK. V ceně zájezdu není: 
Povinné cest. pojištění léčeb. výloh (tabulka na straně 42), plavba na vorech - 10€, lanovka Gubalowka - 20zl. 
 

kód akce termínod – do doprava dnů/nocí hotel strava 2 a 3 lůž. pokoj 4 lůžk. pokoj 1 lůžk. pokoj 3-12 ve 3 l. pok. Trasa 
SK 850 21.09. – 22.09. bus 2/1 Pltník HB 2 950 2 450 3 950    1 950     A 

 

Sleva: Stálí klienti (minimálně 3x s naší CK v posledních 3 letech – 150 Kč/osoba). Pro skupiny nad 10 osob možnost dalších slev (info v CK). 
  

HHHUUUSSSÍÍÍ   HHHOOODDDYYY   VVVEEE   SSSLLLOOOVVVEEENNNSSSKKKÉÉÉMMM   GGGRRROOOBBBUUU,,,   BBBRRRAAATTTIIISSSLLLAAAVVVAAA,,,   TTTRRREEENNNČČČÍÍÍNNN   2 denní poznávací zájezd 
 

 

Program zájezdu - 1.den: Ráno odjezd do Bratislavy, prohlídka města, Bratislavský hrad, historické 
centrum, hrad Devín, odjezd na ubytování a husí hody ve Slovenském Grobu (živá hudba, víno). 
2.den: Snídaně, odjezd domů, cestou zastávka v Trenčíně na prohlídku historického centra a nádher-
ného Trenčianského hradu s bohatou vnitřní výzdobou a mnoha expozicemi . V ceně zájezdu je: 1x 
ubytování - penzion ve Slov. Grobu, 2, 3 a 4  lůžk. pokoje s kompl. soc. zařízením, doprava zájezd. 
busem, husí hody v hodnotě 700 Kč, snídaně, průvodce CK, poj. CK na úpadek. V ceně není: Povin-
né cest. poj. léčeb. výloh (viz pojištění str.42), obědy, vstupné do Tren. hradu - 6€. 

 

kód akce termínod – do doprava dnů/nocí hotel strava 2 a 3 lůž. pokoj 4 lůžk. pokoj 1 lůžk. pokoj 3-12 ve 3 l. pok. Trasa
SK 905 05.10. – 06.10. bus 2/1 Husacina HB 2 950 2 450 3 950    1 950        A 
Sleva: Stálí klienti (minimálně 3x s naší CK v posledních 3 letech – 150 Kč/osoba). Pro skupiny nad 10 osob možnost dalších slev (info v CK). 

   

AAADDDVVVEEENNNTTTNNNÍÍÍ   ZZZÁÁÁJJJEEEZZZDDDYYY   ---   KKKRRRAAAKKKOOOVVV,,,   WWWRRROOOCCCLLLAAAWWW,,,   VVVÍÍÍDDDEEEŇŇŇ   1 denní zájezdy s programem a vánočními trhy  
Programy zájezdů - Krakov: Wawel (možnost prohl. král. komnat a  katedrály), Královskou cestou na vánoční trhy na Rynku 
Glownym s histor. centrem. Možnost návštěvy: Kośćiól Mariacki (Mariánský kostel - oltář Wita Stwosze), Nár. muzeum, barokní 
kostel sv. Petra a Pavla, románský chrám sv. Ondřeje, Radniční věž aj. Wroclaw: Nejdříve památky v hist. centru, poté vánoční 
trhy na rynku a na ulici Świdnické (šperky, řemesl. výrobky, vánoční ozdoby, dárky, gastr. speciality a nápoje). Vídeň:  Nejdříve 
Zámek Schönbrunn s možností prohlídky zámku (malý okruh cca 10 €, velký cca 14 €) a vánoční trh na nádvoří Ehrenhof před 
zámkem. Odjezd do centra Vídně, Staré Město s jeho památkami (UNESCO). Největší vánoční trh - Christkindlmarkt před vídeň-
skou radnicí (stánky, speciality, svařák, medovina a další). Nákup dárků. Odjezdy jsou v cca 18:00 – 18:30 hod., příjezd z Krakova 
a Wroclawi v 20:30 – 22:00 hod., z Vídně o 1,5 hod. později. V ceně zájezdu je vždy: Doprava autobusem, průvodce CK, 
pojištění CK proti úpadku. V ceně není: Pojištění léčeb. výloh (viz tabulka v katalogu str. 42), vstupy. 
 

kód akce termín město cena svoz kód akce termín město cena svoz
RA 950 06.12. VÍDEŇ 790 Kč Trasa  C PL 940 30.11. WROCLAW 790 Kč Trasa  B 
PL 960 07.12. KRAKOV 690 Kč Trasa  K PL 970 07.12. WROCLAW 790 Kč Trasa  B 
PL 980 14.12. KRAKOV 690 Kč Trasa  K PL 990 14.12. WROCLAW 790 Kč Trasa  B 

 

Pro skupiny nad 20 osob sleva 5%, pro skupiny nad 40 osob sleva 10% + možnost volby vlastního termínu + vlastní nást. místo. 
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Seznam některých prodejních míst zájezdů Cestovní kanceláře A-Z TOUR 
 

BLANSKO: AMÁLKATOUR, nám. Svobody 7/15, tel: 516 410 534. BOHUMÍN: FAINE, Čáslavská 244, tel: 608 707 689. BRNO: 
CENTRUM ZÁJEZDŮ, Trnková 2807/158, tel: 732 125 569; NATOUR, Rooseveltova 6/8, tel: 542 215 713; ČESKÝ TĚŠÍN: A-Z 
TOUR, Hlavní třída 117/19 (vchod z ulice Odboje), tel: 558 711 804; TONY TOUR, Bezručova 195/36, tel: 558 711 596. DOLNÍ 
BENEŠOV: CK TIME, tel: 553 651 259. FRÝDEK – MÍSTEK: SLUNÍČKO, Nádražní 1100, tel: 558 629 104; BOLSA TRAVEL, 
nám. Svobody, tel: 595 537 254; FOLTOUR, Radniční 10, tel: 558 633 867; tel: 558 663 090; ANNA TOUR, ul. 8. pěšího pluku 
2380, 608 949 999. FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM: DALIBOR TOURS, Horní 1823/26, tel: 556 836 534. FRÝDLANT NAD 
OSTRAVICÍ: BAČÁKOVÁ SVATAVA, Spořitelní 1062, tel: 736 646 505; HAVÍŘOV: PRIMA DOVOLENÁ, Dlouhá třída 1228/44c 
(OD Permon), tel: 596 414 193; A PALMA TRAVEL, Dlouhá třída 467/13, tel: 596 888 159; ČSAD HAVÍŘOV, U Stadionu 1654/8, 
 596 411 455; MARIA TOUR, Dlouhá třída 473/23, tel: 596 811 039; TOUR TĚŠÍN, nám. Republiky 574/6, tel: 604 257 982; 
DIANA TOUR, Dlouhá třída 470/17, tel: 596 818 991; GATTOM TOUR, Svornosti 2/86, tel: 596 811 696. HLUČÍN: CIMEA 
TRAVEL, Mírové náměstí 5/5, tel: 595 042 240. RS TRAVEL, Hornická 1269/5, tel: 595 046 317.  HODONÍN: KM TRAVEL, 
Tvarbet Moravia, a.s., Národní třída 30, tel: 518 340 250. HRANICE: BON TON, Masarykovo nám. 17, tel: 580 582 846;  VIA 
TOUR, Svatoplukova 79, tel: 581 601 293; KARVINÁ: A-TOUR, 17. listopadu 23/2, (OD Prior), tel: 596 313 740; RELAX TOUR, 
Žižkova 2379/54a, tel: 602 79 00 99; OÁZA TOUR, Svatováclavská 31/1, tel: 596 312 458; LAVANTIA, Masarykovo nám. 37/20, 
tel: 731 370 839; SVATKA TOURS, Čapkova 1515/19, tel: 596 323 151; ČSAD KARVINÁ, Hrnčířská 65, tel: 420 596 324 266; 
EASY-TRAVEL, Fryštátská 55, Karviná, tel: 737 826 320; NOVÝ JIČÍN: LANDSON, K Nemocnici 3, tel: 556 701 030, 
KOPŘIVNICE:  IMPULS, Štefánikova 1155/5, tel: 556 808 780 FOX, Záhumenní 1152, tel: 607 888 833. KROMĚŘÍŽ: MARION 
TOUR, tel: 573 331 776;  OLOMOUC: BAVI, Pekařská 1, tel: 585 205 591; OPAVA: REKRETOUR, Hrnčířská 351/15, tel: 553 
715 387; ORLOVÁ: HASOTOUR, Masarykova 795 (OD Prior), tel: 606 256 442; SUN TRAVEL, F. S. Tůmy 1200, tel: 596 530 
719; VĚRA JEŽOVÁ, Masarykova tř. 1325, tel: 596 516 387; OSTRAVA: TEATIME, Dr. Martínka 1617/10, OV-Hrabůvka, tel: 
596 716 177; POSLEDNÍ ŠANCE, Hlavní třída 838, OV-Poruba, tel: 596 911 414; HB TOUR, Francouzská 6167, OV-Poruba, tel: 
596 913 030; DUHA TOUR, Opavská 823/61, OV-Poruba, tel: 558 322 000;  ARTTOUR, Lumírova 639/2, OV-Výškovice; TINA 
TRAVEL, 28. října 68/165, OV-Mariánské Hory, tel: 597 081 342; AGENTURA HANA, Čs. legií 7, Moravská Ostrava, tel: 596 120 
694; SEZÓNA, Čs. legií 145/18, Moravská Ostrava; tel: 596 127 346; FAVORIT, Nádražní 33, Moravská Ostrava, tel.: 596 128 
580; ALB, 28. října 150, tel: 596 637 003; ERLI, Tyršova 10, Ostrava, tel.: 596 111 871; PRAHA: INVIA.CZ, a.s., tel: 226 000 622. 
PŘEROV: SOUČEK, Palackého 100/20, tel: 581 706 050; PŘÍBOR, ZARS, Jičínská 543, tel: 595 171 819. ŠTERNBERK: EVA 
BARTOŇKOVÁ, ČSA 126/7, tel: 585 013 470. ŠUMPERK: ATLAS, Slovanská 279/18, tel: 583 211 009. TŘINEC: A-Z TOUR, 
Staroměstská 595, tel: 558 986 800-1, B & T PARTNER, nám. Míru 551, tel: 564 403 271; BENFICA, nám. Svobody 527, tel: 
558 331 959; MARTED, nám. Svobody 528, 739 61 Třinec, tel: 558 325 074; ISLA, Dukelská 1137, tel: 558 989 858; JAKAS, 
1. máje 462, tel: 558 997 997. VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ: VALAŠKA, Mostní 99, tel: 571 611 221. 
 
 

 

KOMPLEXNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNY ALLIANZ a.s. 
Cestovní kancelář A-Z TOUR zprostředkovává pro své klienty cestovní pojištění u pojišťovny Allianz a.s. 

Doporučujeme: Letecky-autokarem Evropa cest. poj. A10 (u zájezdů do 10 000 Kč), A20 (u zájezdů do 20 000 
Kč) a A30 (u zájezdů do 30 000 Kč). Česká republika – samostatné pojištění storna – zrušení zájezdu z vážných 
důvodů -  cestovní pojištění typ B.  Cestovní pojištění mimo Evropu: Asie (Bajkal), Gruzie, Arménie typ 7CDA  
- dospělá osoba 15-70 let - 84,-Kč/den, senior od 71 let výše - 168,-Kč/den, dítě 0-15 let - 42,-Kč/den. 
Typ cestovního pojištění A10 A20 A30 B – ČR (pouze storno zájezdu) 
Evropa turista 30 Kč/den 40 Kč/den 48 Kč/den 26 Kč/den                

 

Pojistné plnění A10 A20, 30 B 
ambulantní lékařské ošetření bez omezení bez omezení - 
léky a další zdravotnický materiál bez omezení bez omezení - 
hospitalizace včetně dopravy do nemocnice bez omezení bez omezení - 
léčba, diagnostika a operace  bez omezení bez omezení - 
převoz nemocného do ČR, repatriace ostatků  bez omezení bez omezení  
činnost záchranných sborů a horské služby bez omezení bez omezení - 
 

akutní zubní ošetření   

10 000 Kč
 

10 000 Kč - 
 

pojištění odpovědnosti za škodu – na zdraví, 
škody na majetku  
následné škody  
právní pomoc v zahraničí 

 

2 000 000 Kč / 10 000 000 Kč celkem 
1 000 000 Kč / 5 000 000 Kč celkem 

100 000 Kč / 500 000 Kč celkem 
35 000 Kč 

 

2 000 000 Kč / 10 000 000 Kč celkem 
1 000 000 Kč / 5 000 000 Kč celkem 

100 000 Kč / 500 000 Kč celkem 
35 000 Kč

 
 

 

úrazové pojištění - trvalé následky úrazu 
smrt v důsledku úrazu 

 

400 000 Kč 
200 000 Kč 

 

400 000 Kč 
200 000 Kč

- 
 

pojištění storna zájezdu – úmrtí (i blízké osoby) 
nemoc, úraz. 

 

80% stornopoplatku 
 

80% stornopoplatku 
 

80 % 
 

pojištění zavazadel- celkem, na jedné věci, 
cennosti celkem, cennosti jedna věc 

 

20 000 Kč /10 000 Kč 
10 000 Kč / 5 000 Kč 

 

20 000 Kč /10 000 Kč 
10 000 Kč / 5 000 Kč 

 

 

zpoždění zavazadel od 7 hodin  
zpoždění letu od 7 hodin  

 

200 Kč/ h. max. 5000 Kč 
200 Kč/ h. max. 5000 Kč 

 

200 Kč/ h. max. 5000 Kč 
200 Kč/ h. max. 5000 Kč

- 
 

ztráta, odcizení, zničení dokladů  

5 000 Kč. 
 

5 000 Kč. - 
 

Samostatné storno ČR - - 
 

ano 
 

Upozorňujeme naše zákazníky, že CK A-Z TOUR s.r.o. působí jen jako zprostředkovatel mezi klientem a pojišťovnou 
a za jakékoliv případné problémy při plnění pojistných událostí nenese žádnou zodpovědnost. 
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Obchodní podmínky prodeje, účasti, rozsahu a kvality 
služeb poskytovaných CK A-Z TOUR s.r.o.  
 

čl. I. Smluvní vztah a jeho předmět 1) Účastníky smluvního 
vztahu je na straně jedné CK A-Z TOUR s.r.o. se sídlem v 
Třinci, Staroměstská 592, IČO: 28638565, (dále jen „CK“), a 
to buď přímo, prostřednictvím vlastních prodejních míst, nebo 
nepřímo, prostřednictvím obchodních zástupců (prodejců), se 
kterými má uzavřenou smlouvu o obchodním zastoupení, a 
zákazník (jednotlivec, FO, PO) na straně druhé. 2) 
Předmětem smluvního vztahu je prodej tuzemských a 
zahraničních zájezdů, tj. předem sestavené nabízené a 
prodávané kombinace služeb cestovního ruchu za souhr-
nnou cenu (dále jen zájezd). 3) Smluvní vztah mezi CK a 
zákazníkem vzniká podepsáním a převzetím řádně vyplněné 
Smlouvy o zájezdu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 
jedno vyhotovení takto vyplněné a podepsané Smlouvy o 
zájezdu. Smlouva o zájezdu musí obsahovat všechny 
náležitosti včetně přesného názvu zájezdu, data, ve kterém 
se má předmětný zájezd uskutečnit, jména a příjmení 
účastníků zájezdu, rozsah objednaných služeb (popis) a 
celkovou cenu. V případě, uvede-li zákazník do Smlouvy o 
zájezdu další účastníky zájezdu, stvrzuje svým podpisem, že 
je spolucestujícími pověřen k objednání zájezdu a oprávněn 
jednat za všechny osoby ve smlouvě uvedené. Ve Smlouvě o 
zájezdu musí být vyznačeno datum uzavření smluvního 
vztahu. Potvrzením Smlouvy o zájezdu ze strany CK se tato 
zavazuje zabezpečit zákazníkovi služby v dohodnutém 
rozsahu a kvalitě, v souladu se sjednanými podmínkami. 
čl. II. Cena a platební podmínky 1) CK má právo na 
zaplacení zájezdu před datem jeho uskutečnění a zákazník je 
povinen tuto cenu před nástupem na zájezd uhradit. Výše 
záloh a časový rozvrh je sjednán následovně: záloha ve výši 
50% ze stanovené celkové ceny zájezdu je splatná ihned při 
vzniku smluvního vztahu, doplatek do celkové ceny zájezdu 
je zákazník povinen uhradit nejpozději 4 týdny před 
nástupem na zájezd. V případě vzniku smluvního vztahu ve 
lhůtě kratší než 30 dní před stanoveným termínem zájezdu je 
- povinen uhradit 100% stanovené ceny zájezdu ihned při 
vzniku smluvního vztahu. 2) Způsob úhrady ceny zájezdu 
zákazníkem je buď v hotovosti v kanceláři CK nebo u 
obchodního zástupce, který je oprávněn jednat jménem CK, 
převodem na bankovní účet CK nebo poštovní složenkou na 
adresu CK. Pokud zákazník neuhradí plnou výši ceny za 
zájezd tak, jak bylo dohodnuto ve Smlouvě o zájezdu, nemá 
nárok na čerpání služeb dohodnutých v této smlouvě. 3) 
Ceny poskytovaných služeb (zájezdů) jsou tvořeny s 
ohledem na vydání katalogu ke dni 1.11.2018. Cenou 
zájezdu se rozumí cena, kterou potvrdí CK ve Smlouvě o 
zájezdu. 
čl. III. Změna Smlouvy o zájezdu ze strany CK 1) Pokud je 
CK nucena různými okolnostmi podstatně změnit služby 
uvedené v ceně zájezdu, navrhne zákazníkovi změnu 
Smlouvy o zájezdu. Pokud zákazník nesouhlasí s touto 
změnou, je povinen oznámit CK odstoupení od této smlouvy 
do 6 dnů. Pokud tak neučiní, má se za to, že se změnou 
souhlasí. 
čl. IV. Zvýšení ceny zájezdu ze strany CK: CK má právo na 
jednostranné zvýšení ceny do 21. dne před čerpáním služeb 
(zájezdu), a to v těchto případech: 1) V roce 2018 se počítá s 
průměrnou měsíční cenou ropy 110 USD za barel. Pokud 
dojde k výraznému navýšení cen ropy, nynější palivový 
příplatek, který je zahrnutý v ceně zájezdu, se může 
dodatečně navýšit a tím i cena zájezdu tak, jak je uvedeno v 
tabulce katalogu CK na straně 2. 2) Pokud došlo po datu 
stanovení cen zájezdu v katalogu (1.12.2018) ke zvýšení 
směnného kursu české koruny vůči konvertibilním měnám, 
CK má toto zvýšení právo provést pouze tehdy, je-li rozdíl ve 
výši kurzu vyšší než 10%. O těchto změnách je CK povinna 
zákazníka informovat nejpozději 21 dnů před nástupem na 
zájezd. 
čl. V. Změna Smlouvy o zájezdu ze strany zákazníka 1) 
Na základě požadavku zákazníka může být provedena 
změna Smlouvy o zájezdu. Požadavek zákazníka nejdříve 
CK posoudí a poté rozhodne o možnosti, či nemožnosti 
realizace této změny. V případě, že se změna zájezdů bude 
dotýkat změny termínu, destinace, typu či kategorie uby-
tování, nebo bude-li vyžadována změna v osobě účastníka 
zájezdu, jedná se o podstatnou změnu Smlouvy o zájezdu a 
zákazník je povinen zaplatit následující poplatky za pře-
knihování, tj. bude-li změna provedena: a) 45 a více dní před 
využitím služeb uhradí 100,- Kč; b) 44–21 dní před využitím 
služeb uhradí 150,- Kč; c) méně než 21 dní před využitím 
služeb uhradí 200,- Kč. 
čl. VI. Odstoupení od Smlouvy ze strany zákazníka 1) 
Zákazník má právo kdykoliv před započetím zájezdu 
odstoupit od uzavřené Smlouvy o zájezdu. Odstoupení musí 
učinit písemně. Smluvní vztah je zrušen ke dni, kdy byla tato 
skutečnost oznámena CK. V tomto případě má CK právo 
účtovat odstupné v následující výši: a) od 1. dne, kdy byla 
uzavřena Smlouva o zájezdu do 60 dnů před prvním dnem 
čerpání služeb činí odstupné 1000,- Kč na osobu, u 
jednodenních zájezdů 200 Kč na osobu, b) 59-30 dnů - 30% 
z celkové ceny zájezdu, c) 29-15 dnů - 50% z celkové ceny 
zájezdu, d) 14-10 dnů - 70% z celkové ceny zájezdu, e) 9-6 
dnů - 80% z celkové ceny zájezdu, f) 5 a méně - 100% ze 
základní ceny zájezdu. 
čl. VII. Změny ze strany CK v průběhu zájezdu 
1) CK může provádět operativně změny věcného i časového 
programu a poskytnutých služeb v průběhu zájezdu, není li 
možné původně dohodnutý program a služby dodržet z 
vážných důvodů (počasí, živelné události, dopravní, 
technické a časové problémy a pod.), které CK nemohla 

ovlivnit ani předvídat. Cílem těchto změn je zajištění bez-
problémového průběhu zájezdu. 2) V případě změn dalších 
služeb zájezdu uvedených ve Smlouvě o zájezdu (ubyto-
vání, stravování, doprava), je CK povinna zajistit náhradní 
plnění služeb ve stejné nebo vyšší kvalitě a zákazník nemá v 
těchto případech právo odstoupit od smlouvy a vyžadovat 
jakékoliv odškodnění. 
čl. VIII. Zrušení zájezdu ze strany CK: CK je oprávněna 
zájezd zrušit 1) Nebylo-li dosaženo minimálního počtu 30 
osob na daný autobusový zájezd a 25 osob na letecký 
zájezd. 2) V důsledku zásahu vyšší moci: živelné katastrofy, 
rozhodnutí státních orgánů, bezpečnostní situace, stávky, 
dopravních či technických problémů, neštěstí a dalších 
okolností, které CK nemohla ovlivnit. 3) Pokud nastanou 
okolnosti, jež brání CK poskytnout objednané služby tak, jak 
byly tyto smluveny ve Smlouvě o zájezdu, nebo CK zájezd 
před jejich poskytnutím zruší, je CK povinna takové změny 
zákazníkovi bez zbytečného odkladu sdělit. O zrušení služeb 
je CK povinna informovat zákazníka nejpozději 21 dní před 
čerpáním služeb (nástupu na zájezd). Ve všech uvedených 
případech má zákazník nárok na vrácení celé částky bez 
dalších náhrad. 4) Zruší-li CK zájezd ve lhůtě kratší než 
dvacet dnů před jeho zahájením, uhradí zákazníkovi penále 
ve výši 10 % z ceny zájezdu, kromě případů uvedených v 
odst.1 a 2. 
čl. IX. Cestovní pojištění 1) V cenách zájezdů CK není 
zahrnuto cestovní pojištění, tzn. pojištění léčebných výloh v 
zahraničí a pojištění storna (zrušení) zájezdů. Všichni 
zákazníci CK cestující do zahraničí musí být řádně pro pobyt 
v zahraničí pojištěni. Při zakoupení zájezdu má každý 
účastník zájezdu možnost uzavřít cestovní pojištění u CK dle 
tabulky v katalogu zájezdů na str. 42. 2) Cestovní kancelář A-
Z TOUR zprostředkovává pro své klienty cestovní pojištění u 
pojišťovny Allianz a.s. Smluvní vztah vzniká mezi účastníkem 
zájezdu a pojišťovnou, případné pojistné události řeší 
účastník zájezdu přímo s pojišťovnou. CK je povinna ještě 
před podpisem Smlouvy předat zákazníkovi veškeré 
informace o tomto pojištění, včetně všeobecných podmínek, 
výše poplatků a rozsahu pojištění. 3) Při zrušení zájezdu je 
povinností zákazníka nahlásit CK bez zbytečného odkladu, 
nejpozději následující pracovní den, že nastala skutečnost, 
pro kterou je nutné cestovní službu zrušit. V případě porušení 
této povinnosti, či pozdnímu nahlášení, je pojišťovna 
oprávněna pojistné plnění přiměřeně snížit nebo odmítnout. 
4) CK A-Z TOUR důrazně upozorňuje, že pokud účastník 
zájezdu nevyužije možnost uzavřít cestovní pojištění, přebírá 
sám plnou odpovědnost za případné důsledky škod z toho 
plynoucích a CK za tohoto zákazníka nenese žádnou 
odpovědnost v případě problémů, které mu v důsledku jeho 
„nedbalosti“ vzniknou. 5) Všichni účastníci zájezdů CK A-Z 
TOUR s.r.o. jsou po celou dobu čerpání objednaných služeb 
pojištěni pro případ úpadku cestovní kanceláře v souladu s 
ustanovením zákona č. 159/99 Sb, u České podnik. 
pojišťovny. 
čl. X - Povinnosti CK A-Z TOUR s.r.o. 1) CK je povinna 
předat zákazníkovi ještě před podpisem Smlouvy o 
zájezdu tyto dokumenty: a) katalog zájezdů CK A-Z TOUR 
s.r.o. b) Obchodní podmínky CK A-Z TOUR s.r.o. c) 
Všeobecné pojistné podmínky pojišťovny Allianz a.s. (v 
případě jeho zájmu o cestovní pojištění). 2) CK je povinna 
poskytnout vhodným způsobem zákazníkovi ještě před 
podpisem Smlouvy o zájezdu tyto informace: a) pasové a 
vízové předpisy navštívených států b) informace o 
potřebných zdravotních dokladech. 3) CK je povinna 
nejpozději do 7 dnů před zahájením zájezdu poskytnout 
zákazníkovi písemně další podrobné informace o zájezdu, 
zejména: a) upřesnění údajů, které se týkají dalších plateb za 
služby, jejichž cena není zahrnuta v ceně zájezdu, údaje k 
ubytování, dopravě a stravování, b) doporučení klientům, 
které důležité věci si musí vzít s sebou (zavazadla, doklady, 
léky a pod), c) jméno, adresa a telefonní číslo osoby, na 
kterou se zákazník v nesnázích v průběhu zájezdu může 
obrátit o pomoc, zejména místního zástupce CK a adresu a 
telefonní číslo zastupitelského úřadu, d) je-li smlouva 
uzavřena v době kratší než 7 dnů před zahájením zájezdu, 
musí cestovní kancelář své povinnosti a – c) splnit již při 
uzavření Smlouvy o zájezdu, 4) pomoc v nesnázích, ocitne-li 
se v průběhu zájezdu zákazník v nesnázích, poskytne mu CK 
neprodleně pomoc.  
čl. XI - Vady zájezdu, reklamace, náhrada škody 1) Nemá-
li zájezd vlastnosti uvedené ve Smlouvě o zájezdu a katalogu 
CK a pokud zákazník požaduje nápravu, je toto povinen 
neprodleně oznámit delegátovi nebo průvodci CK, aby mohl 
zjednat nápravu. Pokud není delegát (průvodce) přítomen z 
jakéhokoliv důvodu, je zákazník povinen kontaktovat přímo 
CK. Bez splnění této povinnosti nemůže být uznána pozdější 
stížnost zákazníka na služby, které mohly být ihned vyřešeny 
k jeho spokojenosti. 2) Má-li zájezd vadu, která nebyla 
odstraněna a kterou reklamoval zákazník delegátovi nebo 
průvodci CK bez zbytečného odkladu, pak má právo na slevu 
z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. 3) Nelze-li 
pokračování zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím služeb 
cestovního ruchu nižší jakosti, než jakou určuje Smlouva, 
vrátí CK zákazníkovi rozdíl v ceně. 4) Při závažném porušení 
povinnosti CK, zejména zmařením či podstatným zkrácením 
zájezdu, má zákazník právo na náhradu újmy za narušení 
dovolené. 5) Právo na reklamaci služby může uplatnit 
zákazník písemně, a to nejpozději do 1 měsíce po ukončení 
zájezdu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. CK 
neručí za úroveň cizích služeb u akcí, které si zákazník 
objedná na místě a jejichž organizátorem CK není. 6) 
Reklamační řád CK je umístěn na viditelném místě v 

kancelářích CK a na jejich stránkách www.ckaztour.cz. CK je 
povinna předat Reklamační řád na požádání zákazníkovi i v 
písemné formě. 7) Poskytování některých doprovodných 
služeb (animační programy, používání hotelových bazénů, 
fakultativní výlety) může být provozovatelem v některých 
obdobích omezeno, tím však nevzniká zákazníkovi nárok na 
jakoukoli náhradu. 
čl. XII. Pasy, Víza, Celní a zdravotní předpisy 1) Zákazníci 
a jejich spolucestující odpovídají za správnost a platnost 
svých cestovních dokladů v době konání zájezdu. Vlastní 
cestovní doklad musí mít i každé dítě. Každý zákazník a jeho 
spolucestující musí dodržovat celní, devizové a zdravotní 
předpisy té země, do které cestují. Za jakékoliv zanedbání 
výjezdních formalit ze strany zákazníka či jeho 
spolucestujících nepřebírá CK zodpovědnost. 
čl. XIII. Další ustanovení 1) Zákazník podpisem Smlouvy o 
zájezdu potvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem, zejména 
s rozsahem objednaných služeb, podmínkami pojištění ve 
smyslu zák. č. 159/ 1999 Sb., s Obchodními podmínkami CK 
A-Z TOUR s.r.o., podmínkami cestovního pojištění, jakož i s 
podmínkami úhrady odstupného, uvedeného v této Smlouvě. 
2) Zákazník bere na vědomí, že pojistné podmínky a 
odstupné jsou nedílnou součástí této smlouvy, souhlasí s 
nimi, a to jménem všech spolucestujících osob, ve prospěch 
kterých tuto smlouvu uzavírá. 3) Pojištěný zákazník svým 
podpisem ve Smlouvě o zájezdu potvrzuje, že se seznámil s 
rozsahem cestovního pojištění Allianz a.s., a že převzal 
Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s 
nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním. 4) Zákazník je 
osobně zodpovědný za správnost jím uvedených osobních 
údajů. 5) Zákazník je povinen zajistit si platné cestovní 
doklady. 6) CK si vyhrazuje právo vyloučit zákazníka z 
přepravy nebo z celého zájezdu, pokud svým jednáním a 
chováním narušuje pohodu ostatních klientů, případně se 
hrubě chová nebo slovně napadá zástupce CK, řidiče, 
zaměstnance ubytovacích zařízení a ostatní spolucestující. V 
případě vyloučení z přepravy nebo ze zájezdu zaniká nárok 
zákazníka na úhradu nečerpaných služeb. 7) V případě 
nevyčerpání služeb během zájezdu nenáleží za tyto služby 
klientům žádná náhrada. 8) Dovolujeme si upozornit naše 
zákazníky, že v případě jakýchkoliv rozporů v Obchodních 
podmínkách uvedených v našem katalogu, nebo na webo-
vých stránkách, jsou právoplatné ty, které jsou uvedeny ve 
Smlouvě o zájezdu a které podepsaly obě strany. 
čl. XIV. Souhlas zákazníka se zpracováním osobních 
údajů 1) Podpisem smlouvy o zájezdu zákazník vyslovuje 
souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením §5, odst. 2 a 
následujícího zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů v platném znění, CK zpracovávala a shromaždovala 
osobní údaje zákazníka v tomto rozsahu: jméno, příjmení, 
datum narození, bydliště, číslo cestovního dokladu, 
telefonický a elektronický kontakt. Svým podpisem smlouvy o 
zájezdu dává zákazník souhlas se zpracováním os. údajů 
všech osob uvedených na cestovní smlouvě. 2) Zákazník 
může tento souhlas kdykoliv odvolat a CK to musí 
respektovat. 3) CK je povinna zabezpečit osobní údaje 
klienta tak, aby se nedostaly k nepovolaným osobám. 
čl. XV Ochrana osobních údajů GDPR Nakládání s 
osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady č.2016/679 ze 
dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů. 1) Cestovní kancelář má zákonné oprávnění za 
účelem uzavření a plnění Smlouvy o zájezdu nebo jiných 
Smluv o poskytování služeb cestovního ruchu zpracovávat 
osobní údaje zákazníka. Cestovní kancelář shromažďuje a 
zpracovává následující osobní údaje zákazníka /fyzické 
osoby/: jméno, příjmení, titul, datum narození/rodné číslo, 
místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, číslo cestovního 
dokladu, kontakt na blízké osoby, bankovní spojení, evidence 
plateb. 2) Pro účely plnění Smlouvy o zájezdu, případně jiné 
Smlouvy o poskytování služeb cestovního ruchu je zákazník 
srozuměn, že jeho osobní údaje budou v nezbytném rozsahu 
poskytnuty dalším subdodavatelům služeb, které jsou 
součástí realizace zájezdu / dopravci, ubytovací zařízení, 
průvodci, delegáti, pojišťovny. 3) Zákazník jako subjekt údajů 
prohlašuje, že bude spolucestující osoby či jejich zákonné 
zástupce, jimiž byl zplnomocněn k uzavření smlouvy, řádně a 
včas informovat o užití a zpracování jejich osobních údajů 
cestovní kanceláří či jinými poskytovateli služeb cestovního 
ruchu (dalšími zpracovateli) 4) Souhlas zákazníka se 
zpracováním osobních údajů je zapotřebí pouze ke 
konkrétnímu, specifickému účelu, např. věrnostní program. 
Cestovní kancelář je oprávněna obvyklé obchodně 
marketingové nabídky svým zákazníkům zasílat bez tohoto 
souhlasu. Podrobné „Informace o zpracování osobních údajů 
(GDPR) a poučení o právech zákazníka v souvislosti s 
ochranou osobních údajů“ jsou uvedeny www.ckaztour.cz. 
XVI. Důležité informace Vedoucí zájezdů CK nejsou 
akreditovanými horskými vůdci, ani certifikovanými průvodci 
pro danou oblast. Organizují ubytování, stravování, program 
a pouze doprovázejí účastníky při akcích a nemohou tudíž za 
ně přebírat odpovědnost. Všech společných i individuálních 
túr a akcí konaných během zájezdu se zákazníci zúčastňují 
po vlastním rozhodnutí, na vlastní nebezpečí, podle své 
kondice a zdravotního stavu. Veškerá rizika, škody na zdraví 
a finanční postihy vzniklé při turistice a dalších činnostech 
během zájezdu (záchranné akce horské služby, zabloudění 
při turistice, náhradní doprava při zmeškání odjezdu 
autobusu) nese zákazník. 
čl. XVII. Platnost a účinnost Tyto Obchodní podmínky CK 
A-Z TOUR s.r.o. vešly v platnost dne 1.11.2018. 
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