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sleva 10 %+ dítě zdarma
Dítě do 5 let je ZDARMA, bez nároku na řádné lůžko a stravu, je-li 
ubytováno na přistýlce (5. a 6. lůžku). 

Dítě do 5 let  může být ubytováno zdarma na řádném lůžku, má-li 
zaplacenou autobusovou dopravu.

V jedné ubytovací kapacitě může být max. jedno dítě zdarma ubyto-
vané nejméně se dvěma platícími osobami. 

Akce dítě zdarma není slučitelná se slevou za včasnou rezervaci.

Podmínky pro uplatnění:
– max. 10.000 Kč / smlouvu o zájezdu (a zároveň max. do 50% 

hodnoty celkové ceny zájezdu)
–  nelze směňovat za hotovost ani při stornu
–  lze použít pouze u doplatků, realizovaných  

zájezdů a u pobytů označených logem 
–  nelze použít u zájezdů pro skupiny

Platba poukázkami

z tabulkové ceny osobám 
nad 65 let.

Skupina 15–20 osob: 300 Kč/osoba
Skupina 21–30 osob: 400 Kč/osoba

Skupina 31 a více: 500 Kč/osoba

Sleva platí pouze pro označené zájezdy. Sleva za včasný nákup se 
neposkytuje z dopravy, jakýchkoliv příplatků a při objednání pouze 

jedné cestovní služby.

Z tabulkové ceny při podepsání smlouvy o zájezdu  
a zaplacení 50% zálohy v termínu do

• Slevy lze uplatnit pouze z tabulkových cen v katalogu LÉTO 2019 (nelze uplatnit u zájezdů „Last minute“, u speciálních akcí a pobytů pro skupiny).
• Slevy se nesčítají, zákazník využije slevu pro něho nejvýhodnější.

Sleva platí pro pobyty ve stanech, karavanech, 
mobilhomech v itálii a v penzionech v Chorvatsku.

neplatí pro hotely a apartmány.
Sleva se neposkytuje z dopravy.

Skupina musí mít zakoupen zájezd včetně autobusové 
dopravy a stejné místo pobytu.

Slevu nelze kombinovat se slevou za včasný nákup.

Sleva za včasnou 
rezervaci

Slevy pro děti

sleva 
pro skupiny
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CeStovnÍ PoJiŠtĚnÍ
V ceně zájezdu není zahrnuto pojištění 
pro cesty a  pobyt v  zahraničí, proto 
doporučujeme v době jejich zakoupení 
uzavřít cestovní pojištění. V  případě 
požadavku Vám uzavření tohoto po-
jištění zajistí naše CK. Pro tyto účely 
máme uzavřenou smlouvu s  pojiš-
ťovnou Uniqa se kterou jsme pro Vás 
připravili 2 výhodné balíčky pojištění 
viz tabulka.

Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:
a. náklady na repatriaci pojištěného
b. náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného
c. náklady na vyslání opatrovníka
d. náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty
e. náklady vzniklé zmeškáním odjezdu veřejného dopravního prostředku
f. náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování

Pojistné částky pro c. až j. jsou 60.000 Kč pro tarif K3 s výjimkou h., kde je vždy PČ 500.000 Kč a s výjimkou k. a l., kde je vždy PČ 5.000 Kč

g. náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů
h. zachraňovací náklady
i. odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu
j. zprostředkování finanční pomoci pojištěnému
k. náklady vzniklé zpožděním zavazadel
l. náklady vzniklé zpožděním letu

tabulka tarifů a pojistných částek K3 – 24 Kč/dosp. K3S – 30 Kč/dosp.

dítě do 15 let – 15 Kč

Pojištění léčebných výloh 3.000.000 Kč 3.000.000 Kč

Pojištění asistenčních služeb 3.000.000 Kč 3.000.000 Kč

Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění 3.000.000 Kč 3.000.000 Kč

Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 150.000 Kč 150.000 Kč

Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 300.000 Kč 300.000 Kč

Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc) 300 Kč/den 300 Kč/den

Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby 1.000.000 Kč 1.000.000 Kč

Pojištění zavazadel 15.000 Kč
5.000 Kč/kus

15.000 Kč
5.000 Kč/kus

Připojištění zimních sportů NE NE

Připojištění nebezpečných sportů NE NE

Pojištění stornovacích poplatků (max. 80%) není obsaženo 15.000 Kč

Pojištění nevyužité dovolené není obsaženo 15.000 Kč

Pojištění zachraňovacích nákladů (AS) 500.000 Kč 500.000 Kč

Třebová, (Ústí nad Orlicí – na vyžádání), Svitavy, Brno, Mikulov, (Znojmo 
– na vyžádání)
V případě zájmu o jiná nástupní místa – Praha aj. – se obraťte na cestovní 
kancelář (skalla@skalla.cz).

Naše cílové destinace a ceny zpáteční autobusové dopravy do/z ČR pro 
sezónu 2019:
ItálIe
Lignano/Bibione – 2.100 Kč/os. (1.100 Kč/os. jednosměrná)
Riccione/Rimini – 2.700 Kč/os. (1.400 Kč/os. jednosměrná)
Martinsicuro/San Benedetto del Tronto – 2.900 Kč/os. (1.500 Kč/os. jed-
nosměrná)
Chorvatsko
Omiš – 2.600 Kč/os. (1.400 Kč/os. jednosměrná)
Promajna – 2.600 Kč/os. (1.400 Kč/os. jednosměrná)
Podaca – 2.600 Kč/os. (1.400 Kč/os. jednosměrná)
Gradac – 2.600 Kč/os. (1.400 Kč/os. jednosměrná) 
Nástupní místa do Chorvatska (příplatek): Hradec Králové (+0 Kč), Pardu-
bice (+0 Kč), Chrudim (+0 Kč), Vysoké Mýto (+0 Kč), Litomyšl (+0 Kč), Ústí 
n. Orlicí (+300 Kč), Česká Třebová (+300 Kč), Svitavy (+0 Kč), Brno (+0 Kč)

PoJiŠtĚnÍ CeStovnÍ KanCelÁŘe
V cenách našich zájezdů je zahrnuto pojištění záruky v důsledku úpadku 
cestovní kanceláře dle zákona č. 159/1999 Sb v platném znění. Toto po-
jištění je uzavřeno s pojišťovnou UNIQA a.s. pod č. smlouvy 1357512005.

UBYtovánÍ
U standardních pobytů je délka ubytování na 7 nocí (sobota–sobota), při 
zakoupení autobusové dopravy trvá zájezd 10 dní (pátek–neděle). U všech 
pobytů je možné být ubytován až v odpoledních hodinách. Klienti jsou po-
vinni opustit ubytování ve stanovený den v ranních hodinách (uvedených 
v propozicích), nejdéle do 10.00 hod.
Pobytová taxa v Itálii a Chorvatsku – v některých regionech je po příjezdu 
na recepci vybírána turistická daň, která činí cca 0,50 €/os./den – 1,50 €/
os./den dle kategorie ubytování.
Při obsazení kapacity jednou osobou je vyžadována platba min. za 2 osoby 
(neplatí, pokud je u kapacity uveden příplatek za jednolůžkový pokoj).

ProGraM naŠiCh zÁJezDŮ 
1. den – v odpoledních hodinách odjezd z nástupních míst v ČR
2. den – v dopoledních hodinách příjezd do pobytového místa
3. – 8. den – individuální program, pobyt u moře, fakultativní výlety
9. den – individuální program, večer odjezd do ČR
10. den – v odpoledních hodinách příjezd do nástupních míst

DeleGÁt v MÍStĚ PobytU 
Je organizační pracovník, který zajišťuje ubytování klientů, zařizuje fakulta-
tivní výlety, informační schůzky. Delegát Vám bude k dispozici i při řešení 
nenadálých situací, které se mohou vyskytnout během pobytu. Služby de-
legáta jsou poskytovány v českém nebo slovenském jazyce.

DoPrava
individuální doprava – před odjezdem obdržíte pokyny k pobytu a doporu-
čení k cestě (popis cesty, základní informace pro motoristy) a voucher.
autobusová doprava – do všech destinací je zajišťována klimatizovaný-
mi busy zn. Setra, MAN či Mercedes vybavenými WC, videem, kávovarem 
a ledničkou.
Pravidelná nástupní místa našich zájezdů:
Hradec Králové, (Pardubice – na vyžádání), Vysoké Mýto, Litomyšl, Česká 

informace o zájezdech
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Poloha: Camping se nachází pod vzrostlými píniemi, 
400 m od moře a pár kroků od centra Sabbiadoro.

vybavení: Camping je moderně vybaven (sprchy, umý-
várny, WC, prádelna aj.). Klientům je k dispozici samoob-
služná restaurace, pizzerie, supermarket, tenisový kurt, 
minigolf, dětský hrací park, plavecký bazén 25 m, menší 
bazén s hydromasáží, krytý vyhřívaný bazén pro děti, fit-
ness, půjčovna kol. Každý den jsou v kempu organizovány 
animační programy.

Ubytování: Nové luxusní STANY typu ATLAS z kvalitního 
materiálu, s  užitnou plochou 20m2. Stany mají kapacitu 
4–6 osob (4 pevná lůžka s  možností 2 přistýlek), jsou 
na dřevěných podlážkách, se dvěma oddělenými ložnice-
mi a komfortní předsíní. Ve výbavě stanu jsou kovové po-
stele, matrace, polštáře, pokrývky, ložní prádlo (za popla-
tek), závěsné skříňky a kovové police, nádobí pro 4 osoby, 
úklidové náčiní, elektrické osvětlení, zahradní nábytek pro 
4 osoby a slunečník.

Pláž: široká písečná s  mírným klesáním do  moře. Tato 
pláž je soukromá, patříci kempu Sabbiadoro. Pokud klienti 
nemají k dispozici svůj slunečník, lze jej pronajmout spolu 
s lehátky přímo na pláži. Na pláži jsou volejbalová hřiště.

Stravování: Klientům je podávána rozšířená polopenze – 
česká kuchyně (snídaně, oběd – polévka s pečivem, veče-
ře). V základně je možné dokoupit občerstvení za českou 
měnu.

v ceně: 7x ubytování, 7x česká rozšířená polopenze, de-
legát, slunečník, používání bazénu a fitness, povinné pojiš-
tění CK ve sm. zák. 159/1999 Sb.

Slevy: Dítě do  5 let je ZDARMA, bez nároku na  řádné 
lůžko a stravu, je-li ubytováno na přistýlce (5. a 6. lůžku). 
Pokud má dítě do 5 let zaplacenou autobusovou dopravu, 
pak může být ubytováno zdarma i na řádném lůžku. Dítě 
do 5 let na řádném lůžku má poloviční stravování. V jedné 

itÁlie – lignano
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liGnano je jedním z nejoblíbenějších severoitalských 
letovisek přezdívaným „Florida Jadranu.“ Nachází se 
mezi Benátkami a Terstem a je obklopeno čistým azu-
rovým mořem několikrát oceněným modrou vlajkou. 
Lignano se může pochlubit udržovanými, 8 km dlou-

hými zlatavými písčitými plážemi s  velice kvalitním 
zázemím pro turisty. Letovisko nabízí termální láz-
ně, stovky obchodů a  restaurací s  nabídkou výborné 
italské kuchyně, dále bary, kavárny, diskotéky, přístav 
jachet, několik zábavních parků: zoologickou zahra-
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zdarma

Sleva
za včasný
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ubytovací kapacitě může být max. 
jedno dítě zdarma ubytované nej-
méně se dvěma platícími osobami. 

Příplatky: Neobsazené lůžko 
ve stanu: 1.000 Kč, ložní povlečení 
5 €/os., cestovní pojištění, lehátko 
na  privátní pláži cca 9 €/os./den 
dle sezóny, parkování v  kempu  
20 €/1 auto/1 týden (červen, září), 
30 €/1 auto/1 týden (červenec, 
srpen), vratná kauce 20 €/1 stan, 
pobytová taxa 0,50 €/os./noc – 
děti do 12 let taxu nehradí, domácí 
mazlíček 3,50 €/den. 

str. 3 

termíny pobytu: sobota – sobota, v případě přikoupení dopravy: pátek – neděle.

Camping Sabbiadoro *** stany

du s  více než 1500 zvířaty, Aqua-splash (vodní park 
se skluzavkami, tobogány a  bazény), Gulliverlandia  
(dětský pohádkový svět, akvárium) a Parco Junior.

termín pobytu
(sobota – sobota) dospělý děti 5–10 let děti do 5 let

řádné lůžko
děti do 5 let

bez lůžka
5. a 6. platící 

osoba
doprava 
busem

01.06. – 08.06. 3.390,- 3.090,- 2.790,- ZDARMA ZDARMA 2.100,-

08.06. – 15.06. 3.790,- 3.490,- 3.190,- ZDARMA ZDARMA 2.100,-

15.06. – 22.06. 4.290,- 3.990,- 3.590,- ZDARMA 2.290,- 2.100,-

22.06. – 29.06. 4.790,- 4.490,- 3.990,- ZDARMA 2.790,- 2.100,-

29.06. – 06.07. 5.690,- 5.390,- 4.690,- ZDARMA 3.690,- 2.100,-

06.07. – 13.07. 5.690,- 5.390,- 4.690,- ZDARMA 3.690,- 2.100,-

13.07. – 20.07. 5.690,- 5.390,- 4.690,- ZDARMA 3.690,- 2.100,-

20.07. – 27.07. 5.690,- 5.390,- 4.690,- ZDARMA 3.690,- 2.100,-

27.07. – 03.08. 5.690,- 5.390,- 4.690,- ZDARMA 3.690,- 2.100,-

03.08. – 10.08. 5.690,- 5.390,- 4.690,- ZDARMA 3.690,- 2.100,-

10.08. – 17.08. 5.690,- 5.390,- 4.690,- ZDARMA 3.690,- 2.100,-

17.08. – 24.08. 4.790,- 4.490,- 3.990,- ZDARMA 2.790,- 2.100,-

24.08. – 31.08. 4.290,- 3.990,- 3.590,- ZDARMA 2.290,- 2.100,-

31.08. – 07.09. 3.790,- 3.490,- 3.190,- ZDARMA ZDARMA 2.100,-víkendové koupání
1.200 Kč

 naše hodnocení
• 3 bazény přímo v kempu – zdarma
• finančně výhodná dovolená a přesto velmi kvalitní
• krátká vzdálenost do místa pobytu
• výborná vybavenost střediska
• množství atrakcí pro všechny věkové skupiny
• perfektní turistický servis
• dítě do 5 let zdarma



Poloha: Camping se nachází pod vzrostlými píniemi, 
400 m od moře a pár kroků od centra Sabbiadoro.

vybavení: Camping je moderně vybaven (sprchy, umý-
várny, WC, prádelna aj.). Klientům je k dispozici samoob-
služná restaurace, pizzerie, supermarket, tenisový kurt, 
minigolf, dětský hrací park, plavecký bazén 25 m, menší 
bazén s hydromasáží, krytý vyhřívaný bazén pro děti, fit-
ness, půjčovna kol. Každý den jsou v kempu organizová-
ny animační programy.

Ubytování: MOBILHOMY 2/2 
Čtyřlůžkové 11 m2, 2 ložnice, koupelna, WC, bez klima-
tizace, bez kuchyně. Jedna ložnice má manželské lůžko 
140 cm, druhá menší ložnice má patrové postele 70 cm. 
Mobilhome má markýzu se zahradním nábytkem pro 4 
osoby. Dále je vybaven polštáři, pokrývkami, ložním prá-
dlem (za poplatek), nádobím pro 4 osoby.
Vhodné pro 2 dospělé a 1–2 děti. 

Pláž: široká písečná s mírným klesáním do moře. Tato 
pláž je soukromá, patříci kempu Sabbiadoro. Pokud kli-
enti nemají k dispozici svůj slunečník, lze jej pronajmout 
spolu s lehátky přímo na pláži. Na pláži jsou volejbalová 
hřiště.

Stravování: Klientům je podávána rozšířená polopenze 
– česká kuchyně (snídaně, oběd – polévka s pečivem, ve-
čeře). V základně je možné dokoupit občerstvení za čes-
kou měnu.

v ceně: V ceně: 7 x ubytování, 7x rozšířená polopenze, 
delegát, spotřeba vody, slunečník, používání bazénu a fit-
ness, povinné pojištění CK ve sm. zák. 159/1999 Sb.

Slevy: Dítě do 5 let je ZDARMA, bez nároku na řádné lůžko 
a stravu, je-li ubytováno na přistýlce (5. a 6. lůžku). Pokud 
má dítě do  5 let zaplacenou autobusovou dopravu, pak 
může být ubytováno zdarma i na řádném lůžku. Dítě do 5 
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liGnano je jedním z nejoblíbenějších severoitalských 
letovisek přezdívaným „Florida Jadranu.“ Nachází se 
mezi Benátkami a Terstem a je obklopeno čistým azu-
rovým mořem několikrát oceněným modrou vlajkou. 
Lignano se může pochlubit udržovanými, 8 km dlou-

hými zlatavými písčitými plážemi s  velice kvalitním 
zázemím pro turisty. Letovisko nabízí termální láz-
ně, stovky obchodů a  restaurací s  nabídkou výborné 
italské kuchyně, dále bary, kavárny, diskotéky, přístav 
jachet, několik zábavních parků: zoologickou zahradu 
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let na řádném lůžku má poloviční stravování. 
V  jedné ubytovací kapacitě může být max. 
jedno dítě zdarma ubytované nejméně se 
dvěma platícími osobami.

Příplatky: Neobsazené lůžko v  mobilho-
mu 1.000 Kč, ložní povlečení 5 €/os., 
cestovní pojištění, lehátko na privátní plá-
ži cca 9 €/os./den dle sezóny, parkování 
v  kempu 20 €/1 auto/1 týden (červen, 
září), 30 €/1 auto/1 týden (červenec, sr-
pen), vratná kauce 50 €/1 mobilhome, 
závěrečný úklid 40 € (pokud neprovede 
klient vlastními prostředky), pobytová taxa 
0,50 €/os./noc – děti do 12 let taxu ne-
hradí, domácí mazlíček 3,50 €/den.
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termíny pobytu: sobota – sobota, v případě přikoupení dopravy: pátek – neděle.

Camping Sabbiadoro *** mobilhomy

termín pobytu
(sobota – sobota) dospělý děti 5–10 let děti do 5 let

řádné lůžko
děti do 5 let

bez lůžka
doprava 
busem

01.06. – 08.06. 3.990,- 3.690,- 3.190,- ZDARMA 2.100,-

08.06. – 15.06. 3.990,- 3.690,- 3.190,- ZDARMA 2.100,-

15.06. – 22.06. 4.890,- 4.590,- 3.990,- ZDARMA 2.100,-

22.06. – 29.06. 5.390,- 5.090,- 4.390,- ZDARMA 2.100,-

29.06. – 06.07. 6.290,- 5.990,- 5.090,- ZDARMA 2.100,-

06.07. – 13.07. 6.290,- 5.990,- 5.090,- ZDARMA 2.100,-

13.07. – 20.07. 6.290,- 5.990,- 5.090,- ZDARMA 2.100,-

20.07. – 27.07. 6.290,- 5.990,- 5.090,- ZDARMA 2.100,-

27.07. – 03.08. 6.290,- 5.990,- 5.090,- ZDARMA 2.100,-

03.08. – 10.08. 6.290,- 5.990,- 5.090,- ZDARMA 2.100,-

10.08. – 17.08. 6.290,- 5.990,- 5.090,- ZDARMA 2.100,-

17.08. – 24.08. 5.390,- 5.090,- 4.390,- ZDARMA 2.100,-

24.08. – 31.08. 4.890,- 4.590,- 3.990,- ZDARMA 2.100,-

31.08. – 07.09. 3.590,- 3.290,- 2.890,- ZDARMA 2.100,-

s  více než 1500 zvířaty, Aqua-splash (vodní park se 
skluzavkami, tobogány a bazény), Gulliverlandia (dět-
ský pohádkový svět, akvárium) a Parco Junior.

víkendové koupání 1.200 Kč

 naše hodnocení
• 3 bazény přímo v kempu – zdarma
• finančně výhodná dovolená a přesto velmi kvalitní
• krátká vzdálenost do místa pobytu
• výborná vybavenost střediska
• množství atrakcí pro všechny věkové skupiny
• perfektní turistický servis
• dítě do 5 let zdarma



Mobilhome h/2-3 osoby – klimatizovaný, 12 m2 – vybavený ku-
chyňský kout, ložnice pro 2 osoby, rozkládací lůžko pro 3. osobu, 
koupelna, WC a terasa se zahradním nábytkem. 

Mobilhome h+/2-4 osoby – klimatizovaný, 16 m2 – ložnice 
s manželskou postelí, vybavený kuchyňský kout s TV, trezorem, 
mikrovlnkou a rozkládacím lůžkem pro 2 osoby, koupelna, WC, 
terasa se zahradním nábytkem a dvěma lehátky. 

Mobilhome G/5 osob – bez klimatizace, 13 m2 – jedna ložnice 
se 2 postelemi s větrákem a trezorem, druhá ložnice s patrovou 
postelí a se samostatnou válendou, koupelna, WC, krytá veranda 
(11 m2) s vybavenou malou kuchyňkou a  terasa se zahradním 
nábytkem. 

Mobilhome M/5 osob – klimatizovaný, 15 m2 – jedna ložnice 
s manželskou postelí a trezorem, druhá s patrovou postelí a sa-
mostatným lůžkem pro 5. osobu, koupelna, WC, obývací pokoj 
s vybavenou kuchyňkou, terasa se zahradním nábytkem. 
Mobilhome l/4-6 osob – klimatizovaný, 23 m2 – nové mobilní 

domky s veškerým komfortem, dvě dvoulůžkové ložnice – jedna 
s manželskou postelí, druhá s patrovou postelí a samostatným 
lůžkem, trezor, světlý obývací pokoj s  rozkládacím gaučem, vy-
bavenou kuchyní, TV, koupelna, samostatné WC a terasa se za-
hradním nábytkem. 

Mobilhome F/5-6 osob – klimatizovaný, 21 m2 – téměř nové, 
ložnice s manželskou postelí, druhá ložnice se 2 oddělenými lůž-
ky a patrovým lůžkem pro 5. osobu, světlý obývací pokoj s rozklá-
dacím gaučem pro 6. osobu a vybavenou kuchyní, trezor, koupel-
na, WC a terasa se zahradním nábytkem.

Kuchyňské kouty jsou v každém mobilhomu kompletně vybaveny 
nádobím na vaření a stolování.

Fakultativní výlety: Benátky lodí nebo vlakem, Lido di Jesolo, 
Caorle, lodní výlet na „mušličkový ostrov“ do Grada, Portogrua-
ro, Aquileia, Palmanova, Terst, zámek Miramare, zámek El Dui-
no, možnost návštěvy aqvaparku Aquasplash, zábavného parku  
Gulliverlandia, Lunaparku, ZOO.

itÁlie – lignano
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lignano–Sabbiadoro je nejživější a nejmodernější částí 
letoviska s čilým denním i nočním životem. Je ideálním 
místem pro milovníky rušnějšího prostředí a  také pro 
rodiny s dětmi, na něž zde čeká řada atrakcí. Například 
Luna Park Strabilia, Gommosi (nafukovací atrakce pro 
děti) a Parco Junior. Každé pondělí od června do září se 

konají místní velké trhy. Je zde i řada sportovních mož-
ností (tenisové kurty, golfové hřiště, plachtění, windsur-
fing, vodní lyže, cyklostezky, in-line bruslení). V Lignanu 
Sabbiadoro si skutečně můžete plně užít svoji dovole-
nou. Je to místo přímo stvořené pro odpočinek po dlou-
hém pracovním roce. Při procházce po  místních pini-



v ceně: pronájem mobilhomu na 1 týden, delegát, spotřeba energií, používání bazénu a fitness 
v kempu, parkování 1 auto/1 mobilhome.

Příplatky: Doprava klimatizovaným autobusem: 2.100 Kč, česká rozšířená polopenze: 1.600 
Kč/osoba/týden, závěrečný úklid: 20 € (pokud neprovede klient vlastními prostředky), cestovní 
pojištění, vratná kauce 50 €, plážový servis na  týden a 1 mobilhome 2.100 Kč (2 lehátka + 
slunečník); pejsek 4 €/ 1 den. Pobytová taxa 0,50 €/1 os./noc, děti do 12 let taxu neplatí.
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Camping Sabbiadoro *** pronájem mobilhomů

ových parcích narazíte na krásný zachovalý 
kostelíček z 15. století, ve kterém se podle 
vyprávění stále ukazuje duch papeže Gretora 
XII., který se zde schovával před povstalými 
feudály. Podle našeho hodnocení je Lignano 
vhodné pro všechny věkové kategorie. 

V případě dokoupení rozšířené 
české polopenze se klienti 
stravují ve stanové základně 
SKALLA CZ. Mobilhomy H a F 
se nacházejí v její blízkosti, 
mobilhomy L, G a M se nachá-
zejí v hlavní části kempu.

termíny pobytu: sobota – sobota, v případě přikoupení dopravy pátek – neděle.

období
typ h typ h+ typ h+ typ G typ M typ l typ F

2 os. 3 os. 2 os. 4 os. 5 os. 5 os. 4 os. 6 os. 5 os. 6 os.

01.06. – 14.06. 10.600,- 12.500,- 14.100,- 15.500,- 15.100,- 16.700,- 18.700,- 20.600,- 19.300,- 21.200,-

15.06. – 21.06. 13.800,- 16.300,- 15.600,- 17.100,- 16.700,- 18.800,- 20.800,- 22.900,- 21.500,- 27.200,-

22.06. – 02.08. 17.400,- 20.600,- 21.600,- 23.800,- 23.300,- 26.700,- 29.300,- 32.300,- 30.300,- 33.400,-

03.08. – 16.08. 18.700,- 22.100,- 24.200,- 26.700,- 27.400,- 31.000,- 33.800,- 37.200,- 33.600,- 37.000,-

17.08. – 24.08. 17.800,- 21.000,- 22.300,- 24.600,- 24.500,- 27.900,- 30.600,- 33.700,- 31.200,- 34.300,-

24.08. – 30.08. 17.400,- 20.600,- 21.600,- 23.800,- 23.300,- 26.700,- 29.300,- 32.200,- 30.300,- 33.400,-

31.08. – 06.09. 13.800,- 16.300,- 17.900,- 19.700,- 19.200,- 21.600 23.900,- 26.300,- 24.700,- 27.200,-

07.09. – 05.10. 9.300,- 11.000,- 10.600,- 11.700,- 12.400,- 13.700,- 15.500,- 17.100,- 16.900,- 18.600,-

naše hodnocení
• 3 bazény přímo v kempu zdarma
• blízká destinace z Čr
• kemp u moře a poblíž centra města
• finančně výhodná dovolená v luxusním letovisku
• mnoho atrakcí a zábavy pro děti
• příjemné klima v kempu díky píniovému lesu



villa Sayonara je samostatná vilka pro 6 – 7 osob 
s  velkou soukromou zahradou. Nachází se cca 450 m 
od centra. 
vybavení: Vilka má obývací pokoj s  rozkládací pohov-
kou, kuchyňský kout, sociální zařízení se sprchou, jednu 
ložnici s manželskou postelí a druhou ložnici s manžel-
skou postelí a samostatným lůžkem. Vila má soukromé 
parkoviště
Pláž: Písečná s  mírným vstupem do  moře vzdálená 
700 m.
Stravování: Vlastní. 

villa alpi – zcela nová, dvoupatrová vila je umístěna 
v  klidné části Lignana 200 m od  centra. Ve  ville Alpi 
nabízíme dvoupokojové apartmány pro 4 osoby (B4), 
pro 5 osob (B5) a čtyřpokojový apartmán pro 10 osob 
(D9). Wifi zdarma.
vybavení: Dvoupokojové apartmány B4 a  B5 jsou 
vybaveny kuchyňským koutem, vlastním sociálním za-

řízením, TV, terasou, trezorem, klimatizací a zahradou 
se soukromým parkovištěm. Apartmán D9 disponuje 
dvěma koupelnami a třemi terasami.
Pláž: Písečná s  mírným vstupem do  moře vzdálená 
400 m.
Stravování: Vlastní

v ceně: Pronájem celého apartmánu/týden, spotřeba 
energií, český delegát, parkování, povinné pojištění CK 
ve  smyslu zákona 159/1999 Sb. Lze vyžádat i  pobyt 
na méně dní, minimálně však 3 dny.

Příplatky: Doprava busem 2.100 Kč (při pobytu 7 dní 
So-So). Pobytová taxa 0,5 €/1 noc/1 os, děti do  12 
let taxu nehradí. Ložní prádlo 5€/týden/os. Závěrečný 
úklid u všech typů apartmánů 30€. Vratná kauce 50€/
apartmán (je vrácena po předání apartmánu). Cestovní 
pojištění. Klimatizace 5 €/den.

itÁlie – lignano
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Villa Yachting

Villa Sayonara

Villa YachtingVilla Yachting

Villa Sayonara

villa yachting se nachází asi 200 m od centra města 
a  je z  ní krásný výhled na  lagunu. Residence se sklá-
dá z  apartmánů pro 2 osoby (A2 a  A2 s  výhledem 
na moře), pro 4 osoby (A4 a A4 s výhledem na moře) 
a 5-6 osob (C5). 
vybavení: Všechny apartmány mají nově zařízený 
kuchyňský kout , vlastní sociální zařízení se sprcho-
vým koutem a  velkou soukromou terasou. Ve  výbavě 
apartmánů je TV se satelitním příjmem a trezor. Rezi-

dence má k  dispozici velkou zahradu s  dětským hřiš-
těm a zahradním nábytkem pro zákazníky. K dispozici je 
bezplatné Wi-Fi. Parkovat lze na soukromém parkovišti 
cca 350 metrů od rezidence. 
Pláž: Písečná s  mírným vstupem do  moře vzdálená 
350 m.
Stravování: Vlastní.



vila/počet osob/typ 15.06. – 22.06.
31.08. – 07.09.

22.06. – 13.07.
24.08. – 31.08.

13.07. – 10.08.
17.08. – 24.08. 10.08. – 17.08.

yaChtinG a2 8.900,- 11.000,- 12.400,- 15.100,-

yaChtinG a2 s výhledem 10.300,- 13.700,- 14.300,- 17.900,-

yaChtinG a4 11.000,- 14.300,- 15.800,- 19.200,-

yaChtinG a4 s výhledem 12.400,- 16.400,- 17.900,- 21.900,-

yaChtinG C5 14.300,- 18.500,- 20.600,- 24.600,-

Sayonara vila/6 osob 17.100,- 22.500,- 24.600,- 30.100,-

lUCChese B3 13.700,- 17.900,- 19.200,- 23.300,-

lUCChese B5 15.800,- 20.600,- 22.500,- 27.300,-

lUCChese C7 19.800,- 26.700,- 29.400,- 35.500,-

alPi b4 – nová 13.700,- 17.900,- 19.200,- 23.300,-

alPi b5 – nová 14.300,- 18.500,- 20.600,- 24.600,-

alPi D9 – nová 23.300,- 30.700,- 33.500,- 39.900,-

Fakultativní výlety: Benátky lodí nebo vlakem, Lido 
di Jesolo, Caorle, lodní výlet na  „mušličkový ostrov“ 
do  Grada, Portogruaro, Aquileia, Palmanova, Terst, 

zámek Miramare, zámek El Duino, možnost návštěvy 
aquaparku Aquasplash, zábavného parku Gulliverlan-
dia, Lunaparku, ZOO.
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Sabbiadoro – apartmánové domy

termíny pobytu:  
sobota – sobota, v přípa-
dě přikoupení dopravy: 
pátek – neděle.

Villa Lucchese Villa Lucchese Villa Lucchese

Villa Alpi Villa Alpi Villa Alpi

villa lucchese je tříposchoďová nová moderní vila 
v centru. Nachází se v klidné části Lignana Sabbiadoro 
pouhých 300 metrů od  pláže a  150 metrů od  centra. 
Ubytování v komplexu vily Lucchese je možné v jednopo-
kojovém apartmánu pro 3 osoby (B3), dvoupokojovém 
apartmánu pro 5-6 osob (B5), ve třípokojovém apartmá-
nu pro 6-7 osob (C7).
vybavení: Všechny apartmány jsou vybaveny novým 
moderním nábytkem, mají kuchyň, sociální zařízení s no-

vým sprchovým koutem, TV se satelitním příjmem pro 
české kanály, velkou terasu s venkovním nábytkem, bez-
pečnostní dveře, volnou síť Wi-Fi, výtah. Ve čtvrtém pa-
tře je velká terasa s lehátky a střešní solarium. Možnost 
parkování na soukromém dvoře.
Pláž: Písečná s mírným vstupem do moře vzdálená 300 
metrů.
Stravování: Vlastní.
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villa Gabriela – Překrásná vilka pro dvě rodiny (8-10 osob) 
ležící uprostřed zeleně a v blízkosti obchodů, barů, restaurací 
Lignano Riviéra. 
vybavení: vilka je vybavena klimatizací, TV, trezorem a parko-
vacím místem uvnitř oplocené zahrady. typ e: přízemí – obý-
vací pokoj s  rozkládacím gaučem a  vchodem na  2 venkovní 
terasy, kuchyňka s mikrovlnou troubou, lednice s mrazákem, 1 
ložnice s patrovou postelí, koupelna se sprchou a WC.
1. patro – 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 sa-
mostatnými lůžky, 1 ložnice s  patrovou postelí, koupelna se 
sprchou, WC, pračka.
Pláž: Písečná s mírným vstupem do moře vzdálena cca 300 m
Stravování: vlastní

villa Paola – Vila se 4 apartmány se nacházejí v klidné části 
asi 400 metrů od  centra Lignano Riviéra, kde najdete velké 
množství obchodů, supermarketů, restaurací, barů, cukráren 
a pizzerií. 
vybavení: Každý apartmán (pro 4-6 osob) má TV, klimatizace, tre-
zor a parkovací místo v zahradě. Sociální zařízení se sprchovým 
koutem, vybavený kuchyňský kout s lednicí a pračkou a terasu

typ C: obývací pokoj s  dvoulůžkovou rozkládací pohovkou 
a  kuchyňským koutem, 1 dvoulůžkový pokoj + 1 ložnice se 
dvěma lůžky
Pláž: Písečná s mírným vstupem do moře vzdálena cca 400 m
Stravování: vlastní

rubin – Příjemný apartmánový komplex nedaleko pláže a blíz-
ko centra Lignana Riviéry, kde najdete obchody, supermarkety, 
bary, restaurace, pizzerie. 
vybavení: Každá apartmán má TV, trezor, klimatizaci, parkova-
cí místo. V objektu je k dispozici výtah, bazén + lehátka volně 
k dispozici, Wi-Fi zdarma u bazénu. Sociální zařízení se sprcho-
vým koutem a terasa
typ a1 (2 osoby): obývací pokoj – jídelna, kuchyňský kout, roz-
kládací gauč
typ a2 (2-3 osoby): obývací pokoj – jídelna, kuchyňský kout, 
rozkládací gauč + 1 samostatné lůžko
typ b (2-4 osoby) – obývací pokoj – jídelna, rozkládací gauč, 
kuchyňský kout s terasou, ložnice s manželskou postelí
Pláž: Písečná s mírným vstupem do moře vzdálena cca 200 m
Stravování: vlastní

itÁlie – lignano
villa lily – apartmánový dům s  8 bytovými jednotkami 
umístěný v Lignanu Pineta. Nedaleko se nachází obchody, 
supermarkety, bary, zmrzlinárny a pizzerie. Objekt se nachá-
zí v klidné a zelené části Lignana, vhodný k dovolené plné 
odpočinku. 
vybavení: apartmány pro 4 osoby mají TV, klimatizaci, 
pračku a trezor, parkoviště ve společné a oplocené zahradě, 
obývací pokoj – jídelna, gauč, kuchyňský kout, zařízení se 
sprchovým koutem, terasa

typ C – obývací pokoj s  kuchyňským koutem + 1 ložnice 
s manželskou postelí a 1 ložnice s patrovou postelí
Pláž: Písečná s  mírným vstupem do  moře vzdálena cca 
200 m 
Stravování: vlastní

Rubin

Villa Lily

Villa Paola
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vila
počet osob/typ 25.05. – 01.06. 01.06. – 15.06.

31.08. – 07.09. 15.06. – 29.06. 29.06 – 06.07.
24.08. – 31.08.

06.07 – 03.08.
17.08 – 24.08. 03.08. – 17.08.

lily C4 8.100,- 10.100,- 12.200,- 14.900,- 20.000,- 21.300,-

rUBIn a1 5.800,- 7.400,- 8.800,- 10.700,- 14.300,- 15.400,-

rUbin b4 8.100,- 10.100,- 12.200,- 14.900,- 20.000,- 21.300,-

Paola C6 8.100,- 10.100,- 12.200,- 14.900,- 20.000,- 21.300,-

linDa b5 7.000,- 8.600,- 10.300,- 12.700,- 17.000,- 18.100,-

linDa C7 8.400,- 10.700,- 12.600,- 15.400,- 20.500,- 21.900,-

Gabriela e 15.700,- 18.800,- 22.800,- 27.700,- 37.500,- 40.100,-

althea b4 6.400,- 8.000,- 9.500,- 11.800,- 15.700,- 16.600,-

althea – Elegantní rezidence v  klidné části a  jen pár kroků 
od  centra Lignano Riviéra, kde jsou Vám k  dispozici obchody, 
bary, restaurace, pizzerie a ostatní obchody.
vybavení – Rezidence je vybavena výtahem a bazénem, parko-
vací místa, klimatizací, televizí, sociální zařízení se sprchovým 
koutem
typ b (2-4 osoby): obývací pokoj s kuchyní a s rozkládacím gau-
čem, terasa, ložnice s manželskou postelí

Pláž: Písečná s mírným vstupem do moře vzdálena cca 500 m
Stravování: vlastní
v ceně: pronájem celého apartmánu/týden, spotřeba energii, 
parkování, povinné pojištění CK ve smyslu zákona 159/1999 
Sb.
Příplatky: Doprava 2100 Kč/1 os., ložní prádlo za příplatek, 
vratná kauce 150 €, cestovní pojištění, pobytová taxa se hradí 
v agentuře při příjezdu.

riviéra, Pineta – apartmánové domy

villa linda – Rezidenční komplex s  9 bytovými jednotkami 
vzdálený pár kroků od centra Lignana Pinety a parku Hemin-
gway. V okolí najdeme obchody, bary, pizzerie. Rezidence má 
osvětlenou zahradu.
vybavení: Každý apartmán má k dispozici TV, klimatizace, Wi-
-Fi zdarma, trezor a parkovací místo, koupelnu se sprchou, te-
rasu nebo soukromou oplocenou zahrádku. Typ B (3-5 osob)- 
obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro dvě osoby, kuchyňský 
kout, ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným lůžkem

typ C (5-7 osob) obývací pokoj – jídelna s  rozkládacím 
gaučem pro dvě osoby, kuchyňský kout, jedna ložnice 
s manželskou postelí a 1 samostatným lůžkem + 1 lož-
nice se 2 lůžky
Pláž: Písečná s mírným vstupem do moře vzdálena cca 
500 m
Stravování: vlastní

Villa Linda

termíny pobytu:  
sobota – sobota, 
v případě přikoupení 
dopravy pátek – 
neděle.
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itÁlie – bibione

Villa Pia

bibione – Je jedním z nejoblíbenějších přímořských letovi-
sek v italském regionu Benátsko, v provincii Benátky. Souse-
dí s letoviskem Lignano a na druhé straně laguny leží Grado. 
Město je známé svými kvalitními lázněmi otevřenými po celý 
rok. V centru naleznete mnoho restaurací s benátskou ku-
chyní, bary, zmrzlinárny a  kavárny s  živou hudbou, dále 
obchody a  butiky s  nejnovější italskou módou. Letovisko 
disponuje 8 km dlouhou a širokou pláží s mírným vstupem 
do vody a veškerým zázemím pro děti. Pro romantiky nabízí 
nezapomenutelné večery u laguny, pro milovníky sportu cyk-

lostezky podél moře, hřiště na pláži pro volejbal, tenis, fotbal 
a kuželky. V blízkosti centra města se nachází Luna Park se 
zábavou pro nejmenší návštěvníky.

Poloha: Letovisko se dělí na oblasti Pineda, Lido del Sole, 
Spiaggie a  Lido dei Pini. Vybrané apartmány naleznete 
v  části Spiaggia, která je nejblíže centru města. Směrem 
k Lido dei Pini se nachází pláž Pluto Beach vyhrazená pro 
pejskaře a jejich čtyřnohé mazlíčky.

Novinka

Stravování: vlastní

Doprava: autobusová (+2.100 Kč/os.) nebo vlastní

Fakultativní výlety: (dostupné v agentuře) plavby lodí s prů-
vodcem – Benátky, ostrovy Burano a Murano, Maranská la-
guna, Aquileia, Lignano, Grado, Verona, Lago di Garda, Terst, 
zámek Miramare

Ubytování:
villa Pia – 110 m od pláže, skládá se ze 4 apartmánů (Typ 
a  pro 1-6 os.), dva v  přízemí a  dva v  1.patře, navzájem 
nezávislé, se společnou zahradou; každý obsahuje ložnici 
s manželskou postelí, ložnici se 2 lůžky, obývací pokoj s roz-
kládacím gaučem, TV, kuchyňský kout, mikrovlnná trouba, 
lednička, koupelna se sprchou, pračka, klimatizace, vyhraze-
né a očíslované parkoviště. 

villa elia – 250 m od pláže, skládá se ze 4 kompletně zre-
konstruovaných apartmánů, z  nichž každý má vyhrazené 
a očíslované parkoviště. Typ b pro 1-5 os. – v 1. patře, s te-
rasou a společnou zahradou, ložnice s manželskou postelí 
a 3.lůžkem, obývací pokoj s kuchyňkou a rozkládacím gau-
čem, lednička, TV, koupelna se sprchou, pračka, klimatiza-
ce; Typ b1 pro 1-5 osob – v přízemí (ideální pro rodinu se 
psem) či v 1. patře, popis viz typ B.

rezidence auriga del Sole – Nový bytový dům s výtahem 
(vhodný i  pro osoby ZTP), přímo na  pláži, soukromé kryté 
a očíslované parkoviště. Typ a pro 1-6 os. – elegantní tří-
pokojový byt, dvě ložnice s  manželskou postelí, oddělené 
šatníkem, obývací pokoj s  kuchyňským koutem a  dvoulůž-
kovým gaučem, TV, mikrovlnná trouba, lednička, myčka, 
balkon, koupelna se sprchou, pračka, klimatizace. Typ a1 

pro 1-6 os. – dvě samostatné ložnice s manželskou postelí, 
velký balkon, dále popis viz A. Typ a2 pro 1-8 os. – 2 ložnice 
s manželskou postelí a samostatným lůžkem, velký balkon 
s výhledem na moře, dále popis viz A. Typ b pro 1-5 os. – 
dvoupokojový apartmán s  výhledem na  moře a  výtahem, 
s velkou krytou terasou, dvoulůžkovou ložnicí se 3. lůžkem, 
obývací pokoj s kuchyňským koutem, mikrovlnná trouba, TV, 
lednička, rozkládací pohovka, koupelna se sprchou, pračka, 
myčka, klimatizace. Typ b1 pro 1-6 os. – ložnice s manžel-
skou a patrovou postelí, dále popis viz B. 

villaggio azzurro – 400 m od  pláže, apartmánový dům 
s  bazénem, očíslované a  vyhrazené parkoviště. Typ a  pro 
1-6 os. – třípokojový apartmán, ložnice s manželskou po-
stelí, druhá ložnice se dvěma samostatnými lůžky, obývací 
pokoj s rozkládací pohovkou, kuchyňský kout, velká lednička, 
TV, mikrovlnná trouba, koupelna se sprchou, pračka, klima-
tizace, vlastní terasa. Typ a2 pro 1-6 os. – v přízemí, velká 
oplocená zahrada s venkovním krbem ke grilování, dále viz 
popis A. Typ a4 pro 1-9 os. – čtyřlůžkový byt, ložnice s man-
želskou postelí, druhá ložnice s  manželskou postelí, třetí 
ložnice s patrovou postelí, dále viz popis A.

v ceně: pronájem apartmánu dle výběru na týden, spotřeba 
vody a energií, případně parkování a využití bazénu

Příplatky (hrazené v  agentuře po  příjezdu): plážový servis 
(slunečník + křeslo + lehátko) 45 €/týden (květen, září), 60 
€/týden (červen, červenec); pobytová taxa 0,75 €/os. a noc; 
finální úklid 40 € (jednopokojový apt.), 50 € (dvoupokojový 
apt.), 60 € (třípokojový apt.), 80 € (čtyřpokojový apt., vily 
a bungalovy); pes 50 €/týden; ložní povlečení 8 €/os., ruč-
níky 8 €/os., klimatizace 10 €/den, dětská postýlka 25 €/tý-
den, přistýlka 100 €/týden; vratná kauce 150 €/apartmán.

Villa Elia
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Rezidence Auriga del Sole Villaggio Azzurro Villaggio Valbella

Spiaggia – apartmánové domy
villaggio valbella – 950 m od pláže, renovovaný apartmánový dům 
s bazénem a výtahem, parkoviště. Typ b pro 1-4 os. – dvoupokojový 
apartmán, ložnice s manželskou postelí, kuchyňský kout s rozkládacím 
gaučem, TV, koupelna se sprchou, klimatizace, balkon. Typ a1 pro 1-9 
os. – apartmán ve 4. patře, dvoulůžková ložnice + patrová postel a vel-
ká terasa, 1 dvoulůžkový pokoj + přistýlka + terasa, obývací pokoj s ku-
chyňským koutem, TV a terasou, další dvoulůžková postel, klimatizace, 
koupelna se sprchou a  pračkou. Typ C pro 1-4 os. – jednopokojový 
apartmán v 6.patře, ložnice se dvěma postelemi a  rozkládacím gau-
čem, kuchyňský kout, velká terasa, koupelna se sprchou, klimatizace, 
pračka, TV.

termíny pobytu: sobota – sobota, v případě přikoupení dopravy pátek – neděle.

 aUriGa Pia

termín pobytu a a1 a2 b, b1 a1

25.05. – 01.06. 15.600,- 16.200,- 19.300,- 14.900,- 17.600,-

01.06. – 08.06. 16.200,- 16.900,- 19.900,- 15.600,- 18.700,-

08.06. – 15.06. 18.700,- 19.300,- 22.300,- 17.600,- 21.400,-

15.06. – 22.06. 19.600,- 20.300,- 25.300,- 18.700,- 22.300,-

22.06. – 29.06. 19.600,- 20.300,- 25.300,- 18.700,- 22.300,-

29.06. – 06.07. 24.300,- 25.300,- 26.800,- 23.500,- 26.400,-

06.07. – 13.07. 25.000,- 25.700,- 29.500,- 24.100,- 29.500,-

13.07. – 20.07. 26.800,- 28.400,- 32.400,- 25.300,- 33.100,-

20.07. – 27.07. 26.800,- 28.400,- 32.400,- 25.300,- 33.100,-

27.07. – 03.08. 29.500,- 31.100,- 35.100,- 28.400,- 33.100,-

17.08. – 24.08. 29.500,- 32.200,- 37.200,- 28.400,- 33.100,-

24.08. – 31.08. 21.600,- 23.500,- 26.800,- 20.600,- 21.400,-

31.08. – 07.09. 19.300,- 20.600,- 23.700,- 17.600,- 17.600,-

07.09. – 14.09. 11.900,- 12.900,- 14.900,- 10.800,- 12.200,-

14.09. – 21.09. 8.100,- 9.400,- 10.800,- 7.500,- 9.500,-

 valBella azzUro elIa

termín pobytu a b, C a a2, a4 b, b1

25.05. – 01.06. 11.900,-  6.500,- 11.900,- 16.400,- 10.600,-

01.06. – 08.06. 13.400,-  6.800,- 13.400,- 16.400,- 11.500,-

08.06. – 15.06. 14.900,-  9.000,- 14.900,- 20.600,- 14.200,-

15.06. – 22.06. 14.900,-  9.500,- 14.900,- 21.400,- 14.900,-

22.06. – 29.06. 14.900,-  9.500,- 14.900,- 21.400,- 14.900,-

29.06. – 06.07. 18.700,- 12.000,- 18.700,- 29.500,- 17.600,-

06.07. – 13.07. 21.000,- 13.400,- 20.800,- 29.500,- 19.300,-

13.07. – 20.07. 22.300,- 16.600,- 22.300,- 34.200,- 20.300,-

20.07. – 27.07. 22.300,- 16.600,- 22.300,- 34.200,- 20.300,-

27.07. – 03.08. 24.000,- 17.900,- 23.800,- 37.200,- 21.600,-

17.08. – 24.08. 26.400,- 17.900,- 26.400,- 37.800,- 21.600,-

24.08. – 31.08. 19.300,- 11.600,- 18.700,- 22.300,- 17.600,-

31.08. – 07.09. 16.400,-  8.700,- 11.700,- 20.600,- 12.600,-

07.09. – 14.09. 13.400,-  6.000,-  8.800,- 13.400,-   8.700,-

14.09. – 21.09.   7.900,-  5.400,-  6.800,-   8.800,-   6.800,-

naše hodnocení
• oblíbené letovisko na severu itálie
• zázemí pro děti
• pohodová dovolená za rozumnou cenu
• vhodné i pro pejskaře
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vybavení: Residence Punta Spin je plně vybavený komplex 
více typů ubytovacích zařízení. Díky své poloze je ideálním 
místem pro aktivní rodinnou dovolenou. Hosté mohou strá-
vit den na pláži nebo u bazénu, využít sportovní atraktivity 
resortu a  večer navštívit nedaleké přístavní město Grado 
s bohatou historií z doby římské. Kemp poskytuje hostům 
úplný komfort – širokou nabídku volnočasových aktivit včet-
ně tenisových kurtů s  nočním osvětlením, malé fotbalové 
hřiště, minigolf, stolní tenis a dětské hřiště, dále 2 větší ba-
zény a 1 dětský bazén s tobogánem, supermarket, restau-
raci, pizzerii, bar u recepce a plážový bar se zmrzlinárnou, 
půjčovnu kol a šlapadel, fitness centrum. Kemp organizuje 
animační programy, hry pro děti a  diskotéku. Cyklostezka 
vede až do centra.

Pláž: privátní písčitá pláž, 300 m dlouhá, s velmi pozvolným 
vstupem do moře. Pláž se nachází přímo v kempu.
Stravování: vlastní.
Doprava: vlastní

Ubytování: 
Maxi karavan luxury – klimatizovaný pro 4 osoby, max.  
6 osob, 34m2, 3 dvoulůžkové ložnice, z nichž jedna disponuje 
manželskou postelí a vlastní toaletou s umyvadlem, vybavená 
kuchyň, koupelna se sprchovým koutem a WC, krytá veranda se 
zahradním nábytkem a parkovací místo pro 1 auto.
Maxi karavan Family – klimatizovaný pro 4 osoby, max.  
6 osob, 25m2, 2 oddělené ložnice, rozkládací gauč pro 5. osobu 
v  obývacím pokoji s  francouzskými okny, koupelna se sprcho-
vým koutem, samostatné WC, vybavený kuchyňský kout, ven-
kovní terasa (8,40m2) se zahradním nábytkem. Stání pro 1 auto.
Mini bungalov (pro 2 osoby) – 21m2,. Max. lze obsadit 4 oso-
bami. Bungalov vhodný pro menší rodinu, jedna dvoulůžková 
ložnice, koupelna s WC, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 
TV, trezorem a rozkládacím gaučem až pro 2 osoby, venkovní 
krytá terasa se zahradním nábytkem. Parkovací stání pro 1 auto.
bungalov b – pro 3 osoby – 26m2. Max. lze obsadit 5 oso-
bami. Jednopodlažní zděná vila s klimatizací uprostřed příro-
dy. Obsahuje 2 ložnice, jedna s manželskou postelí a druhá se 
třemi lůžky, koupelnu s WC, obývací pokoj s kuchyňským kou-

itÁlie – Grado
GraDo je historický přístav již z období římského imperia. 
Grado bylo přístavem dříve slavného a  nedalekého města 
Aqilea. Dnes je Grado lázeňské město na  ostrově, spo-
jeného s  pevninou hrází, která nás dovede až do  samého 
nádherného centra města tvořeným malebnými náměstíč-
ky a úzkými uličkami. Do centra zasahuje i kanál, po němž 
připlouvají lodě a jachty do starého města. Obdivovat mů-

žete baziliku svaté Eufémie ze 14. století s jednou zvonici. 
Podlaha baziliky je pokrytá jedinečnou mozaikou s  histo-
rickými výjevy týkající se demografického, ekonomického 
a sociálního vývoje města. Pokud se vydáte na lodi na při-
lehlé ostrůvky, překvapí vás zdejší rybářské domečky. Dnes 
jsoutéměřopuštěné, ale dříve to bývali úkryty rybářů, kteří 
po celé zátoce získávali obživu pro město. Město a přilehlé 

Maxikaravan Luxury

Maxikaravan Family
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tem, trezor, TV, venkovní krytou terasu se zahradním nábytkem 
a dekorativním krbem. Stání pro 1 auto.
bungalov C – pro 3 osoby – 32m2. Max. lze obsadit 5 osoba-
mi. Jednopodlažní zděná bezbariérová vila s klimatizací, nedáv-
no zrekonstruovaná. Ve vile se nachází jedna ložnice s menší 
postelí (120 cm), druhá ložnice s  manželským dvoulůžkem, 
koupelna s WC, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozklá-
dacím gaučem pro 2 osoby, trezor a TV. Součástí vily je venkov-
ní terasa se zahradním nábytkem a parkovací stání pro 1 auto.
v ceně: pronájem maxikaravanu nebo bungalovu s vybave-
ním na 1 noc, spotřeba vody a energií, klimatizace, ložní prá-

Ceny za pronájem karavanu, bungalovu na 1 den.

dlo, finální úklid, využití bazénů a animačního programu (pou-
ze od 25. 5. do 10. 9.), vstup na privátní pláž, parkování pro 
1 auto, povinné pojištění CK ve smyslu zák. 159/1999 Sb.
Příplatky: další osoba navíc na vyžádání, pejsek 6,5 €/den 
(červenec/srpen), 4,5 €/den (ostatní měsíce); druhé auto  
9 €/den (červenec/srpen), 5,5 €/den (ostatní měsíce); poby-
tová taxa; vratná kauce; cestovní pojištění.
Fakultativní výlety: Palmanova, Aquileia, Terst, zámek El Dui-
no, zámek Miramare, Benátky, výlety lodí na ostrovy Barbana 
a Ravaiarina, slovinské jeskyně v Postojne.

residence Punta Spin  
– pronájem bungalovů a mobilhomů
kempy a  residence jsou propojené cyklistickými stezkami. 
Grado je živoucí město, vhodné pro trávení rodinné dovole-
né s 15 km písečných pláží. 
Poloha: Kempový resort se nachází přímo u moře, v boro-
vém lese, nedaleko přírodní rezervace Val Cavanata, cca 
4 km od centra města Grado. Autobusová zastávka je před 
rezidencí. 

 naše hodnocení
•  2 velké bazény + 1 dětský bazén s tobogánem
•  rozsáhlé sportovní zázemí
•  animační programy a zábava pro celou rodinu
•  blízká destinace z Čr
•  klidné moře bez vln – pobřežní laguna 

termín pobytu
Maxi karavan 

luxury
4 os.

Maxi karavan 
Family
4 os.

Mini bungalov
2 os.

bungalov b
3 os.

bungalov C
3 os.

30.05. – 20.06. 2.800,- 2.600,- 1.900,- 2.200,- 2.500,-

21.06. – 02.08. 3.200,- 3.000,- 2.300,- 2.800,- 3.000,-

03.08. – 25.08. 4.000,- 3.600,- 2.400,- 3.400,- 3.600,-

26.08. – 01.09. 3.200,- 3.000,- 2.300,- 2.800,- 3.000,-

02.09 – 08.09. 2.800,- 2.600,- 1.900,- 2.200,- 2.500,-

mini-bungalov bungalov B

bungalov C
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Poloha: Camping Adria je umístěn na  klidném místě 
v  bezprostřední blízkosti Jaderského moře, od  centra 
města Riccione 1 km.

vybavení: Camping je vybaven sociálním zařízením (spr-
chy, WC, umývárny nádobí, prádelna) v blízkosti naší zá-
kladny. Ke kempu patří supermarket, bar, pizzerie, dětský 
koutek. Kemp je postupně obnovován. V zadní části kem-
pu se nachází parkoviště, pódium pro animační programy 
, nová dětská hřiště, nová dřevěná posezení a grily pro kli-
enty kempu (dřevěné uhlí je třeba mít vlastní). Před kem-
pem je zastávka autobusů do centra Riccione, Cattolicy, 
do  obchodního centra v  Rimini, do  outlet centra v  San 
Marinu. Camping prošel v zimě celkovou rekonstrukcí.

Pláž: Písečná s  mírným klesáním do  moře. Vzdálenost 
od  stanové základny je 100 m. Na  pláži jsou k  dispozici 
sprchy se studenou vodou, volejbalová hřiště. Možnost 
využití privátní pláže za poplatek. Půjčování vodních šla-
padel a skútrů.

Ubytování: KARAVANY ADRIA – luxusní karavany s  vy-
bavenou kuchyní a velkou ledničkou. V každém karavanu 
je manželské lůžko, palandy a navíc možnosti dalšího 5. 
lůžka (rozkládací). Karavany jsou vybaveny nádobím pro 4 
osoby, polštáři, pokrývkami, ložním prádlem (za poplatek). 
Součástí karavanu je dřevěná terasa se zahradním nábyt-
kem pro 4 osoby. Celý karavan i s terasou je zastřešený. 
Ke každému karavanu náleží 1 slunečník.

Stravování: Klientům je podávána rozšířená polopenze 
(snídaně, oběd – polévka s pečivem, večeře). V základně je 
možné dokoupit občerstvení za českou měnu.

v ceně: 7x ubytování, 7x česká rozšířená polopenze, delegát, 
slunečník, povinné pojištění CK ve sm. zák. 159/1999 Sb.

Slevy: Dítě do 5 let je ZDARMA, bez nároku na řádné lůžko 
a stravu, je-li ubytováno na přistýlce (5. a 6. lůžku). Pokud má 
dítě do 5 let zaplacenou autobusovou dopravu, pak může být 
ubytováno zdarma i na řádném lůžku. Dítě do 5 let na řád-

itÁlie – riccione

rICCIone je jedno z  nejznámějších evropských 
turistických letovisek, význačné přímořské lázně ležící 
nedaleko Rimini.Tato oblast díky svým plážím dostala 
přiléhavé jméno „Sluneční riviéra“. Je to město, které láká 
svou písečnou pláží 6 km dlouhou s jemným pískem. Při 

výletech do okolí je nejvíce navštěvován 30 km vzdálený 
horský stát San Marino s proslulou skalní pevností, ale 
i Ravenna s antickými a středověkými památkami nebo 
blízké Rimini se středověkými stavbami. Neodoláte 
kouzlu, jimž na Vás bude působit blízký středověký hrad 
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Tip Dítě
zdarma

Sleva
za včasný
nákup



termíny pobytu: sobota – sobota, v případě přikoupení dopravy pátek – neděle.

termín pobytu
(sobota–sobota) dospělý děti 5-10 let děti do 5 let

řádné lůžko 
děti do 5 let

bez lůžka 
5. platící 
osoba 

doprava 
busem

01.06. – 08.06. 3.490,- 3.190,- 2.890,- ZDARMA ZDARMA 2.700,-

08.06. – 15.06. 3.890,- 3.590,- 3.190,- ZDARMA ZDARMA 2.700,-

15.06. – 22.06. 4.390,- 4.090,- 3.590,- ZDARMA 2.390,- 2.700,-

22.06. – 29.06. 4.890,- 4.590,- 3.990,- ZDARMA 2.890,- 2.700,-

29.06. – 06.07. 5.790,- 5.490,- 4.690,- ZDARMA 3.790,- 2.700,-

06.07. – 13.07. 5.790,- 5.490,- 4.690,- ZDARMA 3.790,- 2.700,-

13.07. – 20.07. 5.790,- 5.490,- 4.690,- ZDARMA 3.790,- 2.700,-

20.07. – 27.07. 5.790,- 5.490,- 4.690,- ZDARMA 3.790,- 2.700,-

27.07. – 03.08. 5.790,- 5.490,- 4.690,- ZDARMA 3.790,- 2.700,-

03.08. – 10.08. 5.790,- 5.490,- 4.690,- ZDARMA 3.790,- 2.700,-

10.08. – 17.08. 5.790,- 5.490,- 4.690,- ZDARMA 3.790,- 2.700,-

17.08. – 24.08. 4.890,- 4.590,- 3.990,- ZDARMA 2.890,- 2.700,-

24.08. – 31.08. 4.390,- 4.090,- 3.590,- ZDARMA 2.390,- 2.700,-

31.08. –  07.09. 3.890,- 3.590,- 3.190,- ZDARMA ZDARMA 2.700,-
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Camping adria*** karavany

Gradara, zpívající fontány v  Cattolice nebo lahodná 
místní kuchyně. Jadranské slunce, zlaté sametové 
pláže, prestižní obchody, hotely,noční kluby a  módní 
diskotéky, penziony, kempy – to jsou synonyma pro 
Riccione.

ném lůžku má poloviční stravování. V  jedné uby-
tovací kapacitě může být max. jedno dítě zdarma 
ubytované nejméně se dvěma platícími osobami. 

Příplatky: Neobsazené lůžko v  karavanu: 
1.000 Kč, povlečení 5 €/osoba/týden, cestovní 
pojištění. Lehátko na  privátní pláži cca 30 €/1 
os./týden. Parkování v  kempu 20 €/1 auto/1 
týden (červen, září), 30 €/1 auto/1 týden (čer-
venec, srpen). Pobytová taxa hrazená na místě: 
0,60 €/os./noc, děti do 14 let taxu nehradí. Při 
obsazení karavanu jednou osobou je nutná plat-
ba min. za 2 osoby.

Fakultativní výlety: Republika San Marino, Ce-
senatico, Rimini, Gradara, Cattolica, výlety lodí 
Marinella, červencové slavnosti v  San Marinu, 
okružní jízdy vláčkem, Itálie v miniaturách, aqua-
park a delfinárium v Riccione, zábavné parky Mi-
rabilandia a Fiabilandia.
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víkendové koupání 1.500 Kč

 naše hodnocení
•  finančně velmi výhodná dovolená a přesto velmi kvalitní
•  velké množství kaváren, typických italských restaurací
•  luxusní obchody i výhodné trhy
•  v blízkém centru riccione mnoho zábavy ve dne v noci
•  vodní parky a atrakce nejen pro děti
•  možnosti sportovního vyžití u pláží
•  dítě do 5 let zdarma



Poloha: Camping Adria je umístěn na klidném místě v bez-
prostřední blízkosti Jaderského moře, od  centra města 
Riccione 1 km.

vybavení: Camping je vybaven sociálním zařízením (spr-
chy, WC, umývárny nádobí, prádelna) v  blízkosti naší zá-
kladny. Ke kempu patří supermarket, bar, pizzerie, dětský 
koutek. Kemp je postupně obnovován. V zadní části kem-
pu se nachází parkoviště, pódium pro animační programy, 
nová dětská hřiště, nová dřevěná posezení a grily pro klien-
ty kempu (dřevěné uhlí je třeba mít vlastní). Před kempem 
je zastávka autobusů do centra Riccione, Cattolicy, do ob-
chodního centra v Rimini, do outlet centra v San Marinu. 
Camping prošel v zimě celkovou rekonstrukcí.

Pláž: Písečná s  mírným klesáním do  moře. Vzdálenost 
od  stanové základny je 100 m. Na  pláži jsou k  dispozici 
sprchy se studenou vodou, volejbalová hřiště. Možnost vy-
užití privátní pláže za poplatek. Půjčování vodních šlapadel 
a skútrů.

Ubytování: STANY typu MALLORCA LUX – čtyřlůžkové (vý-
robce uvádí šestilůžkové) se dvěma oddělenými ložnicemi, 
na dřevěných podlážkách, vybavený PVC podlahami v předsí-
ních. Dále jsou vybaveny matracemi, polštáři, pokrývkami, lož-
ním prádlem (za poplatek), závěsnými skříňkami, nádobím pro  
4 osoby, úklidovými prostředky. Každý stan má uvnitř elek-
trické osvětlení. Ke každému stanu patří slunečník a zahrad-
ní nábytek pro 4 osoby. 

Stravování: Klientům je podávána rozšířená polopenze (sní-
daně, oběd – polévka s pečivem, večeře). V základně je mož-
né dokoupit občerstvení za českou měnu.

v ceně: 7x ubytování, 7x česká rozšířená polopenze, delegát, 
slunečník, povinné pojištění CK ve sm. zák. 159/1999 Sb.

Slevy:  Dítě do 5 let je ZDARMA, bez nároku na řádné lůžko 
a stravu, je-li ubytováno na přistýlce (5. a 6. lůžku). Pokud má 
dítě do 5 let zaplacenou autobusovou dopravu, pak může být 
ubytováno zdarma i na řádném lůžku. Dítě do 5 let na řádném 

itÁlie – riccione

rICCIone je jedno z  nejznámějších evropských turis-
tických letovisek, význačné přímořské lázně ležící neda-
leko Rimini.Tato oblast díky svým plážím dostala přilé-
havé jméno „Sluneční riviéra“. Je to město, které láká 
svou písečnou pláží 6 km dlouhou s jemným pískem. Při 

výletech do okolí je nejvíce navštěvován 30 km vzdále-
ný horský stát San Marino s proslulou skalní pevností, 
ale i Ravenna s antickými a středověkými památkami 
nebo blízké Rimini se středověkými stavbami. Neodo-
láte kouzlu, jimž na Vás bude působit blízký středověký 
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Tip Dítě
zdarma

Sleva
za včasný
nákup



termíny pobytu: sobota – sobota, v případě přikoupení dopravy pátek – neděle.

termín pobytu
(sobota–sobota) dospělý děti 5–10 let děti do 5 let

řádné lůžko 
děti do 5 let

bez lůžka 
5. platící 

osoba 
doprava 
busem

01.06. – 08.06. 2.690,- 2.390,- 2.190,- ZDARMA ZDARMA 2.700,-

08.06. – 15.06. 3.090,- 2.790,- 2.490,- ZDARMA ZDARMA 2.700,-

15.06. – 22.06. 3.590,- 3.290,- 2.890,- ZDARMA 1.590,- 2.700,-

22.06. – 29.06. 3.990,- 3.690,- 3.190,- ZDARMA 1.990,- 2.700,-

29.06. – 06.07. 4.990,- 4.690,- 4.090,- ZDARMA 2.990,- 2.700,-

06.07. – 13.07. 4.990,- 4.690,- 4.090,- ZDARMA 2.990,- 2.700,-

13.07. – 20.07. 4.990,- 4.690,-  4.090,- ,- ZDARMA 2.990,- 2.700,-

20.07. – 27.07. 4.990,- 4.690,- 4.090,- ZDARMA 2.990,- 2.700,-

27.07. – 03.08. 4.990,- 4.690,- 4.090,- ZDARMA 2.990,- 2.700,-

03.08. – 10.08. 4.990,- 4.690,- 4.090,- ZDARMA 2.990,- 2.700,-

10.08. – 17.08. 4.990,- 4.690,- 4.090,- ZDARMA 2.990,- 2.700,-

17.08. – 24.08. 3.990,- 3.690,- 3.190,- ZDARMA 1.990,- 2.700,-

24.08. – 31.08. 3.590,- 3.290,- 2.890,- ZDARMA 1.590,- 2.700,-

31.08. – 07.09. 3.090,- 2.790,- 2.490,- ZDARMA ZDARMA 2.700,-

Camping adria*** stany

hrad Gradara, zpívající fontány v Cattolice nebo lahod-
ná místní kuchyně. Jadranské slunce, zlaté sametové 
pláže, prestižní obchody, hotely,noční kluby a  módní 
diskotéky, penziony, kempy – to jsou synonyma pro 
Riccione.

lůžku má poloviční stravování. V jedné ubytovací 
kapacitě může být max. jedno dítě zdarma uby-
tované nejméně se dvěma platícími osobami. 

Příplatky: Neobsazené lůžko ve  stanu: 
1.000 Kč, povlečení 5 €/osoba/týden, cestovní 
pojištění. Lehátko na privátní pláži cca 30 €/1 
os./týden. Parkování v  kempu 20 €/1 auto/1 
týden (červen, září), 30 €/1 auto/1 týden (čer-
venec, srpen). Pobytová taxa hrazená na místě: 
0,60 €/os./noc, děti do 14 let taxu nehradí. Při 
obsazení stanu jednou osobou je nutná platba 
min. za 2 osoby.

Fakultativní výlety: Republika San Marino, 
Cesenatico, Rimini, Gradara, Cattolica, výlety 
lodí Marinella, červencové slavnosti v San Ma-
rinu, okružní jízdy vláčkem, Itálie v miniaturách, 
aquapark a delfinárium v Riccione, zábavné par-
ky Mirabilandia a Fiabilandia.
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víkendové koupání 1.500 Kč

 naše hodnocení
•  finančně velmi výhodná dovolená a přesto velmi kvalitní
•  velké množství kaváren, typických italských restaurací
•  luxusní obchody i výhodné trhy
•  v blízkém centru riccione mnoho zábavy ve dne v noci
•  vodní parky a atrakce nejen pro děti
•  možnosti sportovního vyžití u pláží
• dítě do 5 let zdarma
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Ubytování: V 58 dvoulůžkových pokojích, některé s mož-
ností přistýlky. Některé pokoje jsou nově zrekonstruované 
– PERLA, ostatní se nazývají CORALLO a poskytují klien-
tům veškerý komfort – koupelnu se sprchou, balkón, kli-
matizaci, TV – sat, trezor. Ke každému pokoji je na privát-
ní pláži rezervován 1 slunečník a 2 lehátka (za poplatek). 
V hotelu najdete recepci, lobby bar, restauraci s výhledem 
na moře, terasu s hydromasážní koupelí a panoramatic-
kým výhledem, solárium. Hotelovým hostům je též k dis-
pozici půjčovna kol (zdarma), fitness centrum, které je 
vzdáleno od  hotelu 300 m (zdarma). Vysokorychlostní 
připojení na internet je zdarma.

Pláž: Soukromá písečná s  mírným klesáním do  vody. 
Vzdálenost od hotelu je 40 m. Na pláži je aperitiv bar. Plá-
žové ručníky jsou k dispozici na pokoji. 

aKCe „hUrÁ DĚti“
do 14. 6. 2019 a od 24. 8. 2019
• děti do 8 let zdarma při ubytování se 

2 dospělými
•  slevy platí do dosažení věku

Stravování: Polopenze – mezinárodní a  typická ro-
magnolská kuchyně. Snídaně probíhají formou švédských 
stolů, večeře jsou servírované – výběr ze 3 – 4 prvních 
chodů a 3 – 4 druhých chodů, předkrmy a přílohy jsou rov-
něž formou švédských stolů, dezert nebo ovoce. Děti do 2 
let dostávají dětské menu. Je možno připlatit plnou penzi. 

Fakultativní výlety: Riccione, Benátky, Bologna, Floren-
cie, Ravenna, San Marino, Verona, Urbino i  degustace 
specialit kraje Emiglia-Romagna (olej, víno, sýry).

v ceně: 7x ubytování, 7x polopenze, zástupce CK, volný 
vstup do fitness centra, bezplatné půjčování kol, připojení 
k  internetu na pokoji, výměna ručníků, povinné pojištění 
CK ve smyslu zák.159/1999 Sb. Děti do 2 let mají v ceně 
postýlku, dětskou židli v restauraci. Klimatizace, používání 

bazénu – 300 m od hotelu.

Příplatky: plná penze 1.900 Kč/1.os. /7 
dní, luxusně zrekonstruované pokoje PER-
LA 2.200 Kč/1.os./7 dní, plážový servis (1 
slunečník+2 lehátka) 15 €/1.os./1 den, 
PLUS SERVICE (balkón, výhled na  moře, 
parkování) = 16 €/pokoj/den, pobytová 
taxa (hradí se na recepci).

itÁlie – viserba di rimini 

Poloha: Hotel Panoramic se nachází severně od Rimi-
ni, v lokalitě Viserba di Rimini. Najdete jej u moře, u plá-
že č. 20. Kromě úžasného personálu Vás přivítá v hotelu 
zajímavé prostředí, lobby, které je tvořeno z materiálů 
jako je kámen a dřevo. Krb a osvětlená terasa dotváří 

krásné večery při poslechu hudby u sklenky vína. Zvlášt-
ní pozornost je věnována detailům a  servisu. Tím se 
tento hotel odlišuje od jiných.

termíny pobytu: sobota – sobota, v případě přikoupení dopravy pátek – neděle.

termín pobytu osoba
 v ½ pokoji

děti 0–2 let děti 2-5 let děti 5-10 let dospělý
na 3. a 4. lůžku

doprava 
busem(v pokoji se 2 dospělými)

01.06. – 08.06. 9.500,- 3.900,- 4.800,- 6.700,- 8.600,- 2.700,-

08.06. – 15.06. 9.500,- 3.900,- 4.800,- 6.700,- 8.600,- 2.700,-

15.06. – 22.06. 11.400,- 3.900,- 5.700,- 8.000,- 10.300,- 2.700,-

22.06. – 29.06. 11.400,- 3.900,- 5.700,- 8.000,- 10.300,- 2.700,-

29.06. – 06.07. 11.400,- 3.900,- 5.700,- 8.000,- 10.300,- 2.700,-

06.07. – 13.07. 13.300,- 3.900,- 6.700,- 9.300,- 12.000,- 2.700,-

13.07. – 20.07. 13.300,- 3.900,- 6.700,- 9.300,- 12.000,- 2.700,-

20.07. – 27.07. 13.300,- 3.900,- 6.700,- 9.300,- 12.000,- 2.700,-

27.07. – 03.08. 13.300,- 3.900,- 6.700,- 9.300,- 12.000,- 2.700,-

24.08. – 31.08. 13.300,- 3.900,- 6.700,- 9.300,- 12.000,- 2.700,-

31.08. – 07.09. 13.300,- 3.900,- 6.700,- 9.300,- 12.000,- 2.700,-

07.09. – 14.09. 9.500,- 3.900,- 4.800,- 6.700,- 8.600,- 2.700,-

14.09. – 21.09. 7.800,- 3.900,- 4.800,- 5.500,- 7.000,- 2.700,-

hotel Panoramic ***

Dítě
zdarma



itÁlie – bellaria di rimini

Bellaria je rozdělena na dvě části Bellaria a Igea Marina 
mezi kterými protéká říčka Uso. Jedná se o dvě propo-
jená letoviska. Nachází se na  severu Riminské riviéry, 
15 km od  Rimini, ve  střední části Itálie. Letovisko na-
bízí dlouhé čisté písečné pláže, s pozvolným vstupem 

do moře, aquapark Aquabell, parky a aleje se spoustou 
zeleně. Najdete zde nejrůznější obchůdky, bary, kavár-
ny, zmrzlinárny, restaurace a pizzerie.

hotel aurea ***

Dítě
zdarma

termíny pobytu: sobota – sobota, v případě přikoupení dopravy pátek – neděle.

termín pobytu osoba
 v ½ pokoji děti 0-5 let děti 5-12 let 

na 3. a 4. lůžku 
dospělý

na 3. a 4. lůžku
doprava 
busem

01.06. – 08.06. 8.000,- ZDARMA 4.000,- 7.200,- 2.700,-

08.06. – 15.06. 8.000,- ZDARMA 4.000,- 7.200,- 2.700,-

15.06. – 22.06. 9.100,- ZDARMA 4.600,- 8.200,- 2.700,-

22.06. – 29.06. 9.100,- ZDARMA 4.600,- 8.200,- 2.700,-

29.06. – 06.07. 10.300,- ZDARMA 5.200,- 9.300,- 2.700,-

06.07. – 13.07. 10.800,- ZDARMA 5.400,- 9.700,- 2.700,-

13.07. – 20.07. 10.800,- ZDARMA 5.400,- 9.700,- 2.700,-

20.07. – 27.07. 10.800,- ZDARMA 5.400,- 9.700,- 2.700,-

27.07. – 03.08. 10.800,- ZDARMA 5.400,- 9.700,- 2.700,-

24.08. – 31.08. 9.100,- ZDARMA 4.600,- 8.200,- 2.700,-

31.08. – 07.09. 8.000,- ZDARMA 4.000,- 7.200,- 2.700,-

07.09. – 14.09. 8.000,- ZDARMA 4.000,- 7.200,- 2.700,-

Poloha: Hotel Aurea se nachází přímo u moře na prome-
nádě, která je plná obchodů, restaurací a kaváren.
Je to rodinný hotel, který má recepci, jídelnu s výhledem 
na moře, parkoviště, výtah, půjčovnu kol, dětské hřiště, 
animační program.

Ubytování: Všechny pokoje jsou rekonstruované, dvou-
lůžkové s  možností přistýlky, mají balkón s  výhledem 
na  moře, klimatizaci, WiFi zdarma, TV SAT. Koupelny 
mají sprchu a vysoušeč vlasů. 

Stravování: polopenze – kvalitní romagnolská kuchyně. 
Snídaně probíhají formou švédských stolů, večeře jsou 
servírované – výběr z menu, předkrmový a salátový bu-
fet. Hotel připravuje také jídlo bez glutanátů, menu pro 
vegetariány. 

Pláž: soukromá písečná přímo před hotelem s mírným 
klesáním do vody. Vzdálenost od hotelu je 40 m. 

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenze, zákonné 
pojištění CK ve smyslu zák. 159/1999 Sb.

Slevy: dítě do 5 let zdarma a slevy do 12 let platí pouze 
v doprovodu 2 dospělých osob.

Příplatky: jednolůžkový pokoj + 3.200 Kč/pobyt, poby-
tová taxa (hradí se na recepci).

Fakultativní výlety: Republika San Marino, Cesenatico, 
Rimini, Gradara, Cattolica, červencové slavnosti v  San 
Marinu, aquapark a delfinárium v Riccione, Itália v minia-
turách, zábavné parky Mirabilandia a Fiabilandia.
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Poloha: Moderní hotel Fenix je umístěn ve středu promenády 
letoviska  San Benedetto del Tronto. Hotel je obklopen zele-
nou zahradou, kde naleznete krásný slunný bazén se sluneč-
níky a lehátky. Součástí hotelu je parkoviště. Před hotelem se 
nachází zastávka linkového autobusu.

Ubytování: Hotel disponuje nedávno zrekonstruovanými  
35 pokoji s  balkonem, LCD televizí, trezorem, klimatizací 
a Wi-Fi. Hostům je k dispozici hotelová restaurace se širo-
kým výběrem jídel, prostorná klimatizovaná vstupní hala pro 
odpočinek a  také zábavu (TV, stolní fotbal, knihovna, des-
kové hry, dětská zóna). K  dispozici je též půjčovna kol pro 
projížďky po promenádě.

Pláž: písečná s pozvolným vstupem do vody 150 m od ho-
telu. Na soukromé pláži hotelu jsou k dispozici lehátka a slu-
nečníky (zdarma).

Stravování: Polopenze – typická a oblíbená italská kuchy-

ně. Snídaně formou bufetu, večeře – salátový bufet, výběr 
z menu. K jídlu je zdarma minerální voda.

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenze, plážový servis 
(slunečník + lehátko + křeslo), povinné pojištění CK ve smys-
lu zák. 159/1999 Sb.

Příplatky: jednolůžkový pokoj + 3.900 Kč/pobyt. Plná pen-
ze + 1.000 Kč/1 os. /pobyt

Fakultativní výlety: Ascoli Piceno – stověžaté město s pa-
mátkami z doby římské a gotické, křesťanská bazilika v Lo-
retu, rybářké muzeum v San Benedettu del Tronto (zdar-
ma), prohlídka historické části Grottammare (zdarma), 
trhy v Grottammare a San Benedettu del Tronto, aquapark 
Onda Blue (o prázdninách), Řím – celodenní prohlídka měs-
ta s českým průvodcem, Offida – historické centrum, tra-
diční výroba krajek, ochutnávka vín, Gran Sasso – národní 
park.

ItálIe
San benedetto del tronto
San beneDetto Del tronto – Město je hlavním 
letoviskem Palmové riviéry, věhlasné 5000 palmami 
vzrostlými podél široké přímořské promenády. San Be-
nedetto se nachází na pobřeží Jaderského moře v kraji 
Marche, mezi městy Ancona a Pescara. Je obklopené 

kopcovitou krajinou se středověkými obcemi. Nalez-
nete zde historické centrum, rybářský přístav, řady 
obchodů s nejnovější módou, kavárny, bary, restaurace 
s mořskými plody a rozsáhlé parky s oleandry. Letovis-
ko nabízí udržované a čisté pláže se zlatavým pískem 
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termíny pobytu: sobota – sobota, v případě přikoupení dopravy pátek – neděle.

termín pobytu osoba
 v ½ pokoji

děti 0-4 let děti 4-10 let děti 10-16 let dospělý
na 3. a 4. lůžku

doprava 
busem(v pokoji se 2 dospělými)

01.06. – 08.06. 10.000,- 3.800,- 5.000,- 7.000,- 8.500,- 2.900,-

08.06. – 15.06. 10.000,- 3.800,- 5.000,- 7.000,- 8.500,- 2.900,-

15.06. – 22.06. 11.000,- 3.800,- 5.500,- 7.700,- 9.400,- 2.900,-

22.06. – 29.06. 11.000,- 3.800,- 5.500,- 7.700,- 9.400,- 2.900,-

29.06. – 06.07. 13.400,- 3.800,- 6.700,- 9.400,- 11.400,- 2.900,-

06.07. – 13.07. 13.400,- 3.800,- 6.700,- 9.400,- 11.400,- 2.900,-

13.07. – 20.07. 13.400,- 3.800,- 6.700,- 9.400,- 11.400,- 2.900,-

20.07. – 27.07. 13.400,- 3.800,- 6.700,- 9.400,- 11.400,- 2.900,-

27.07. – 03.08. 13.400,- 3.800,- 6.700,- 9.400,- 11.400,- 2.900,-

03.08. – 10.08. 13.800,- 3.800,- 6.900,- 9.700,- 11.800,- 2.900,-

25.08. – 31.08. 13.800,- 3.800,- 6.900,- 9.700,- 11.800,- 2.900,-

31.08. – 07.09. 11.000,- 3.800,- 5.500,- 7.700,- 9.400,- 2.900,-

07.09. – 14.09. 10.000,- 3.800,- 5.000,- 7.000,- 8.500,- 2.900,-

a azurově modrou mořskou hladinou, i proto bylo něko-
likrát oceněno Modrou vlajkou pro svůj vztah k ekologii. 
Pro sportovce jsou připraveny podél pobřeží stezky pro 
cyklisty, běžce a bruslaře.

hotel Fenix ***

 naše hodnocení
• moderní hotel s kvalitními službami
• výborná gastronomie
• atraktivní lokalita Palmové riviéry
• velké množství výletů do okolí



Poloha: Camping Duca Amedeo*** se nachází přímo 
u moře, cca 200 m od centra, ve stínu vzrostlých palem, oli-
vovníků a javorů. Dostatečná vzdálenost od železniční tratě 
(1 km) je zárukou klidně strávené dovolené. 

vybavení: Camping je standardně vybaven (sprchy s teplou 
vodou, umývárny, WC, prádelna, atd.) Klientům je v kempu 
zdarma k  dispozici bazén s  hydromasáží a  dětský bazén 
se skluzavkou. Můžete zde hrát ping – pong, volejbal, stol-
ní fotbal, je zde dětské hřiště i půjčovna kol. V kempu jsou 
pořádány během dne animační programy pro děti a večerní 
program pro dospělé. 

Pláž: Více než 60 m široká pláž se nachází přímo před kem-
pem a nabízí i množství sportovního vyžití (beach volejbal, 
dětské průlezky atd.). Klientům je k dispozici privátní pláž 
nebo blízké volné pláže. Sestup do moře je velmi pozvolný. 
Možnost půjčení lehátek a slunečníku – za poplatek. 

Ubytování: MOBILHOMY A 2/2 + 1 zn. JULIETTE – luxus-
ní, zcela nové, čtyřlůžkové se dvěma ložnicemi, obytnou jí-

delnou s rozkládacím 5. lůžkem. Mobilhomy mají zařízenou 
kuchyň (varná konvice, mikrovlnka), vlastní WC a koupelnu, 
TV satelit, klimatizaci (za příplatek 25 €). Mobilhomy jsou 
vybaveny nádobím pro 4 – 5 osob, polštáři, pokrývkami. 
Ložní povlečení je za poplatek. Součástí je krytá terasa 4,5 
x 2,5 m se zahradním nábytkem pro 4 – 6 osob. Ke každé-
mu mobilhomu náleží 1 slunečník. Tyto mobilhomy si lze 
pronajmout i bez stravy – www.pronajemmobilhomu.cz

Stravování: Klientům je podávána rozšířená polopenze 
(snídaně, oběd – polévka s pečivem, večeře). V základně je 
možné dokoupit občerstvení za českou měnu.

Fakultativní výlety: Ascoli Piceno – stověžaté město s pa-
mátkami z doby římské a gotické, křesťanská bazilika v Lo-
retu, aquapark Onda Blue (o prázdninách), Řím – celodenní 
prohlídka města s českým průvodcem, Offida – historické 
centrum, tradiční výroba krajek, ochutnávka vín, Gran Sasso 
– národní park, místní trhy. 

v  ceně: 7x ubytování, 7x rozšířená polopenze, delegát, 

ItálIe 
– Martinsicuro
Martinsicuro se nachází v regionu Abruzzo ve střední 
Itálii, v jižní části vyhlášené Palmové riviéry – pět kilome-
trů od významného přístavu San Benedetto del Tronto 
a 49 km od města Teramo, hlavního města celé provin-
cie. Martinsicuro se rozkládá na terénu, který byl obyd-
len již v době předrománské. Byl zde důležitý přístav, ze 

kterého vedla Solná Cesta do Říma. Charakteristickým 
znakem Martinsicura je palmová promenáda lemují-
cí mořské pobřeží, kde můžete při večerní procházce 
ochutnat výbornou italskou zmrzlinu, či jen tak pose-
dět v  některé z  kaváren, nebo tradičních italských re-
staurací. V posledních letech se Martinsicuro stalo pro 

Tip Dítě
zdarma
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Sleva
za včasný
nákup



termín pobytu dospělý děti 
5-10 let

děti do 5 let
řádné lůžko

děti do 5 let
bez lůžka

5. platící 
osoba

doprava 
busem

01.06. – 08.06. 4.690,- 4.390,- 3.490,- ZDARMA ZDARMA 2.900,-

08.06. – 15.06. 4.690,- 4.390,- 3.490,- ZDARMA ZDARMA 2.900,-

15.06. – 22.06. 5.590,- 5.290,- 4.390,- ZDARMA 3.590,- 2.900,-

22.06. – 29.06. 6.090,- 5.790,- 4.890,- ZDARMA 4.090,- 2.900,-

29.06. – 06.07. 6.990,- 6.690,- 5.790,- ZDARMA 4.990,- 2.900,-

06.07. – 13.07. 6.990,- 6.690,- 5.790,- ZDARMA 4.990,- 2.900,-

13.07. – 20.07. 6.990,- 6.690,- 5.790,- ZDARMA 4.990,- 2.900,-

20.07. – 27.07. 6.990,- 6.690,- 5.790,- ZDARMA 4.990,- 2.900,-

27.07. – 03.08. 6.990,- 6.690,- 5.790,- ZDARMA 4.990,- 2.900,-

03.08. – 10.08. 6.990,- 6.690,- 5.790,- ZDARMA 4.990,- 2.900,-

10.08. – 17.08. 6.990,- 6.690,- 5.790,- ZDARMA 4.990,- 2.900,-

17.08. – 24.08. 6.790,- 6.490,- 5.590,- ZDARMA 4.790,- 2.900,-

24.08. – 31.08. 5.990,- 5.690,- 4.790,- ZDARMA 3.990,- 2.900,-

31.08. – 07.09. 4.990,- 4.690,- 3.790,- ZDARMA ZDARMA 2.900,-

07.09. – 14.09. 4.590,- 4.290,- 3.690,- ZDARMA ZDARMA 2.900,-

termíny pobytu: sobota – sobota, v případě přikoupení dopravy pátek – neděle.

Camping Duca amedeo*** Mobilhomy a*****

lUXUsnÍ MoBIlhoMY
české turisty nejoblíbenějších místem Palmové riviéry. 
Ale nejen moře láká návštěvníky. Výtečná kuchyně, 
historické památky, příroda, to vše by nemělo zůstat 
opomenuto. Martinsicuro se pyšní čistými plážemi 
s pozvolným vstupem do vody. Podél pláže vede živá 
pěší promenáda s mnoha atrakcemi a cyklistická stez-

spotřeba energií, slunečník, povinné pojištění CK 
ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. 

Slevy: Dítě do 5 let je ZDARMA, bez nároku na řád-
né lůžko a stravu, je-li ubytováno na přistýlce (5. a 6. 
lůžku). Pokud má dítě do 5 let zaplacenou autobu-
sovou dopravu, pak může být ubytováno zdarma 
i na  řádném lůžku. Dítě do 5 let na  řádném lůžku 
má poloviční stravování. V jedné ubytovací kapacitě 
může být max. jedno dítě zdarma ubytované nejmé-
ně se dvěma platícími osobami. 

Příplatky: Neobsazené lůžko v  mobilhomu: 
2.000 Kč, povlečení 5 €/osoba/týden, klimatizace 
25 €/ týden, wifi 2 €/den a 5 €/týden, závěrečný 
úklid 40 € (pokud neprovede klient vlastními pro-
středky), cestovní pojištění. Parkování v  kempu 
30€/týden (červenec, srpen), ostatní měsíce 20 €/
týden. Plážový servis (slunečník + lehátko + křes-
lo) cca 50 € / týden – dle sezóny. Vratná kauce je  
100 €/1 mobilhome/pobyt.

ka, kterou se lze dostat na kole či kolečkových bruslích 
až do městečka Tortoreto Lido (15 km). Na výlet lákají 
i další turistická centra: Villa Rosa, San Benedetto del 
Tronto, Grottammare, Pesaro, Fano, Cupra Marittima, 
Alba Adriatica, Pineto, Silvi Marina, Montesilvano.
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 naše hodnocení
• atraktivní destinace – Palmová riviéra
• bezprostřední blízkost pláže, možnost 

využití volných pláží
• všude přítomné palmy dodávají tomuto 

místu exotický nádech
• pěší promenády, cyklostezky a in-line 

bruslení podél moře až do alba adriatica
• blízkost centra
• děti do 5 let zdarma
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Poloha: Camping Duca Amedeo*** se nachází přímo 
u moře, cca 200 m od centra, ve stínu vzrostlých palem, 
olivovníků a  javorů. Dostatečná vzdálenost od železniční 
tratě (1 km) je zárukou klidně strávené dovolené. 

vybavení: Camping je standardně vybaven (sprchy s tep-
lou vodou, umývárny, WC, prádelna, atd.) Klientům je 
v kempu zdarma k dispozici bazén s hydromasáží a dět-
ský bazén se skluzavkou. Můžete zde hrát ping – pong, 
volejbal, stolní fotbal, je zde dětské hřiště i půjčovna kol. 
V  kempu jsou pořádány během dne animační programy 
pro děti a večerní program pro dospělé. 

Pláž: Více než 60 m široká pláž se nachází přímo před kem-
pem a nabízí i množství sportovního vyžití (beach volejbal, 
dětské průlezky atd.). Klientům je k dispozici privátní pláž 
nebo blízké volné pláže. Sestup do moře je velmi pozvolný. 
Možnost půjčení lehátek a slunečníku – za poplatek. 

Ubytování: MOBILHOMY B 2/2 + 2 zn. Willerby – čtyř- šesti-
lůžkové, se dvěma ložnicemi, obytnou jídelnou s rozkládacím 

5. a  6. lůžkem. Mobilhomy mají zařízenou kuchyň, vlastní 
WC a  koupelnu, TV satelit, klimatizaci (za  příplatek 25 €). 
Mobilhomy jsou vybaveny nádobím (varná konvice, mikro-
vlnka), polštáři a  pokrývkami. Součástí je terasa 4,5x2,5 m 
se zahradním nábytkem. Ke  každému mobilhomu náleží 1 
slunečník.Tyto mobilhomy si lze pronajmout i  bez stravy –  
www.pronajemmobilhomu.cz.

Stravování: Klientům je podávána rozšířená polopenze 
(snídaně, oběd – polévka s pečivem, večeře). V základně je 
možné dokoupit občerstvení za českou měnu.

Fakultativní výlety: Ascoli Piceno – stověžaté město 
s památkami z doby římské a gotické, křesťanská bazilika 
v Loretu, aquapark Onda Blue (o prázdninách), Řím – ce-
lodenní prohlídka města s  českým průvodcem, Offida – 
historické centrum, tradiční výroba krajek, ochutnávka vín, 
Gran Sasso – národní park, místní trhy. 

v ceně: 7x ubytování, 7x rozšířená polopenze, delegát, 
spotřeba energií, slunečník, povinné pojištění CK ve smy-

ItálIe 
– Martinsicuro
Martinsicuro se nachází v  regionu Abruzzo ve  střední 
Itálii, v jižní části vyhlášené Palmové riviéry – pět kilome-
trů od významného přístavu San Benedetto del Tronto 
a 49 km od města Teramo, hlavního města celé provin-
cie. Martinsicuro se rozkládá na terénu, který byl obydlen 
již v době předrománské. Byl zde důležitý přístav, ze kte-

rého vedla Solná Cesta do Říma. Charakteristickým zna-
kem Martinsicura je palmová promenáda lemující moř-
ské pobřeží, kde můžete při večerní procházce ochutnat 
výbornou italskou zmrzlinu, či jen tak posedět v některé 
z kaváren, nebo tradičních italských restaurací. V posled-
ních letech se Martinsicuro stalo pro české turisty nejob-

Tip Dítě
zdarma

Sleva
za včasný
nákup
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termíny pobytu: sobota – sobota, v případě přikoupení dopravy pátek – neděle.

Camping Duca amedeo*** Mobilhomy b***

líbenějších místem Palmové riviéry. Ale nejen moře láká 
návštěvníky. Výtečná kuchyně, historické památky, pří-
roda, to vše by nemělo zůstat opomenuto. Martinsicuro 
se pyšní čistými plážemi s pozvolným vstupem do vody. 
Podél pláže vede živá pěší promenáda s mnoha atrak-
cemi a cyklistická stezka, kterou se lze dostat na kole či 

slu zákona č. 159/1999 Sb. 

Slevy: Dítě do 5 let je ZDARMA, bez nároku na řád-
né lůžko a stravu, je-li ubytováno na přistýlce (5. a 6. 
lůžku). Pokud má dítě do 5 let zaplacenou autobu-
sovou dopravu, pak může být ubytováno zdarma 
i na řádném lůžku. Dítě do 5 let na řádném lůžku 
má poloviční stravování. V jedné ubytovací kapacitě 
může být max. jedno dítě zdarma ubytované nej-
méně se dvěma platícími osobami.

Příplatky: Neobsazené lůžko v  mobilhomu: 
2.000 Kč, povlečení 5 €/osoba/týden, wifi 2 €/den 
a 5 €/týden, závěrečný úklid 40 € (pokud neprove-
de klient vlastními prostředky), cestovní pojištění. 
Parkování v kempu 30 €/týden (červenec, srpen), 
ostatní měsíce 20 €/týden. Plážový servis (sluneč-
ník + lehátko + křeslo) cca 50 € / týden – dle se-
zóny. Vratná kauce je 100 €/1 mobilhome/pobyt.

kolečkových bruslích až do městečka Tortoreto Lido (15 
km). Na  výlet lákají i  další turistická centra: Villa Rosa, 
San Benedetto del Tronto, Grottammare, Pesaro, Fano, 
Cupra Marittima, Alba Adriatica, Pineto, Silvi Marina, 
Montesilvano.

 naše hodnocení
• atraktivní destinace – Palmová riviéra
• bezprostřední blízkost pláže, možnost 

využití volných pláží
• všude přítomné palmy dodávají tomuto 

místu exotický nádech
• pěší promenády, cyklostezky a in-line 

bruslení podél moře až do alba adriatica
• blízkost centra
• děti do 5 let zdarma

termín pobytu dospělý děti 
5-10 let

děti do 5 let
řádné lůžko

děti do 5 let
bez lůžka

5. a 6. 
platící 
osoba

doprava 
busem

01.06. – 08.06. 4.090,- 3.790,- 2.890,- ZDARMA ZDARMA 2.900,-

08.06. – 15.06. 4.090,- 3.790,- 2.890,- ZDARMA ZDARMA 2.900,-

15.06. – 22.06. 4.990,- 4.690,- 4.090,- ZDARMA 2.990,- 2.900,-

22.06. – 29.06. 5.490,- 5.190,- 4.490,- ZDARMA 3.490,- 2.900,-

29.06. – 06.07. 6.390,- 6.090,- 5.190,- ZDARMA 4.390,- 2.900,-

06.07. – 13.07. 6.390,- 6.090,- 5.190,- ZDARMA 4.390,- 2.900,-

13.07. – 20.07. 6.390,- 6.090,- 5.190,- ZDARMA 4.390,- 2.900,-

20.07. – 27.07. 6.390,- 6.090,- 5.190,- ZDARMA 4.390,- 2.900,-

27.07. – 03.08. 6.390,- 6.090,- 5.190,- ZDARMA 4.390,- 2.900,-

03.08. – 10.08. 6.390,- 6.090,- 5.190,- ZDARMA 4.390,- 2.900,-

10.08. – 17.08. 6.390,- 6.090,- 5.190,- ZDARMA 4.390,- 2.900,-

17.08. – 24.08. 6.190,- 5.890,- 4.990,- ZDARMA 4.190,- 2.900,-

24.08. – 31.08. 5.490,- 5.190,- 4.290,- ZDARMA 3.490,- 2.900,-

31.08. – 07.09. 4.490,- 4.190,- 3.290,- ZDARMA ZDARMA 2.900,-

07.09. – 14.09. 4.090,- 3.790,- 2.890,- ZDARMA ZDARMA 2.900,-
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Poloha: Camping Duca Amedeo*** se nachází přímo 
u moře, cca 200 m od centra, ve stínu vzrostlých palem, oli-
vovníků a javorů. Dostatečná vzdálenost od železniční tratě 
(1 km) je zárukou klidně strávené dovolené. 

vybavení: Camping je standardně vybaven (sprchy s teplou 
vodou, umývárny, WC, prádelna, atd.) Klientům je v kempu 
zdarma k  dispozici bazén s  hydromasáží a  dětský bazén 
se skluzavkou. Můžete zde hrát ping – pong, volejbal, stol-
ní fotbal, je zde dětské hřiště i půjčovna kol. V kempu jsou 
pořádány během dne animační programy pro děti a večerní 
program pro dospělé. 

Pláž: Více než 60 m široká pláž se nachází přímo před kem-
pem a nabízí i množství sportovního vyžití (beach volejbal, 
dětské průlezky atd.). Klientům je k  dispozici privátní pláž 
nebo blízké volné pláže. Sestup do moře je velmi pozvolný. 
Možnost půjčení lehátek a slunečníku – za poplatek. 

Ubytování: KARAVANY – dvou až čtyřlůžkové, s vybavenou 
kuchyní a ledničkou. V karavanu pro 4-6 osob je manželské 

lůžko, palanda pro 2 osoby a  navíc možnost rozkládacího 
lůžka pro 5. a 6. osobu. V karavanu pro 2-4 osoby se nachází 
manželské lůžko a rozkládací lůžko pro 3. a 4. osobu. Kara-
vany jsou vybaveny nádobím, polštáři a pokrývkami, ložním 
prádlem (za  poplatek). Součástí zastřešeného karavanu je 
krytá veranda se zahradním nábytkem pro 4 osoby. Ke kaž-
dému karavanu náleží 1 slunečník.

Stravování: Klientům je podávána rozšířená polopenze (sní-
daně, oběd – polévka s pečivem, večeře). V základně je mož-
né dokoupit občerstvení za českou měnu.

Fakultativní výlety: Ascoli Piceno – stověžaté město s pa-
mátkami z doby římské a gotické, křesťanská bazilika v Lo-
retu, aquapark Onda Blue (o prázdninách), Řím – celodenní 
prohlídka města s  českým průvodcem, Offida – historické 
centrum, tradiční výroba krajek, ochutnávka vín, Gran Sasso 
– národní park, místní trhy. 

v ceně: 7x ubytování, 7x rozšířená polopenze, delegát, spo-
třeba energií, slunečník, povinné pojištění CK ve smyslu zá-

ItálIe 
– Martinsicuro
Martinsicuro se nachází v regionu Abruzzo ve střední 
Itálii, v jižní části vyhlášené Palmové riviéry – pět kilome-
trů od významného přístavu San Benedetto del Tronto 
a 49 km od města Teramo, hlavního města celé provin-
cie. Martinsicuro se rozkládá na terénu, který byl obyd-
len již v době předrománské. Byl zde důležitý přístav, ze 

kterého vedla Solná Cesta do Říma. Charakteristickým 
znakem Martinsicura je palmová promenáda lemují-
cí mořské pobřeží, kde můžete při večerní procházce 
ochutnat výbornou italskou zmrzlinu, či jen tak pose-
dět v  některé z  kaváren, nebo tradičních italských re-
staurací. V posledních letech se Martinsicuro stalo pro 

Tip Dítě
zdarma

Sleva
za včasný
nákup
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termíny pobytu: sobota – sobota, v případě přikoupení dopravy pátek – neděle.

Camping Duca amedeo*** karavany

české turisty nejoblíbenějších místem Palmové riviéry. 
Ale nejen moře láká návštěvníky. Výtečná kuchyně, 
historické památky, příroda, to vše by nemělo zůstat 
opomenuto. Martinsicuro se pyšní čistými plážemi 
s pozvolným vstupem do vody. Podél pláže vede živá 
pěší promenáda s mnoha atrakcemi a cyklistická stez-

kona č. 159/1999 Sb. 

Slevy: Dítě do  5 let je ZDARMA, bez nároku 
na  řádné lůžko a  stravu, je-li ubytováno na  při-
stýlce (5. a 6. lůžku). Pokud má dítě do 5 let za-
placenou autobusovou dopravu, pak může být 
ubytováno zdarma i na řádném lůžku. Dítě do 5 
let na  řádném lůžku má poloviční stravování. 
V jedné ubytovací kapacitě může být max. jedno 
dítě zdarma ubytované nejméně se dvěma platí-
cími osobami. 

Příplatky: Neobsazené lůžko v  karavanu: 
1.000 Kč, povlečení 5 €/osoba/týden, cestovní 
pojištění, povlečení 5 €/osoba/týden, wifi 2 €/
den nebo 5 €/týden. Parkování v kempu 30 €/
týden (červenec, srpen), ostatní měsíce 20 €/tý-
den. Plážový servis (slunečník + lehátko + křeslo) 
cca 50 € / týden – dle sezóny.

ka, kterou se lze dostat na kole či kolečkových bruslích 
až do městečka Tortoreto Lido (15 km). Na výlet lákají 
i další turistická centra: Villa Rosa, San Benedetto del 
Tronto, Grottammare, Pesaro, Fano, Cupra Marittima, 
Alba Adriatica, Pineto, Silvi Marina, Montesilvano.

 naše hodnocení
• atraktivní destinace – Palmová riviéra
• bezprostřední blízkost pláže, možnost 

využití volných pláží
• všude přítomné palmy dodávají tomuto 

místu exotický nádech
• pěší promenády, cyklostezky a in-line 

bruslení podél moře až do alba adriatica
• blízkost centra
• děti do 5 let zdarma

termín pobytu dospělý
v karavanu

děti 5-10 let
v karavanu

děti do 5 let
řádné lůžko

děti do 5 let
bez lůžka

5. platící
osoba

doprava 
busem

01.06. – 08.06. 3.490,- 3.190,- 2.890,- ZDARMA ZDARMA 2.900,-

08.06. – 15.06. 3.890,- 3.590,- 3.190,- ZDARMA ZDARMA 2.900,-

15.06. – 22.06. 4.390,- 4.090,- 3.590,- ZDARMA 2.390,- 2.900,-

22.06. – 29.06. 4.890,- 4.590,- 3.990,- ZDARMA 2.890,- 2.900,-

29.06. – 06.07. 5.790,- 5.490,- 4.690,- ZDARMA 3.790,- 2.900,-

06.07. – 13.07. 5.790,- 5.490,- 4.690,- ZDARMA 3.790,- 2.900,-

13.07. – 20.07. 5.790,- 5.490,- 4.690,- ZDARMA 3.790,- 2.900,-

20.07. – 27.07. 5.790,- 5.490,- 4.690,- ZDARMA 3.790,- 2.900,-

27.07. – 03.08. 5.790,- 5.490,- 4.690,- ZDARMA 3.790,- 2.900,-

03.08. – 10.08. 5.790,- 5.490,- 4.690,- ZDARMA 3.790,- 2.900,-

10.08. – 17.08. 5.790,- 5.490,- 4.690,- ZDARMA 3.790,- 2.900,-

17.08. – 24.08. 4.890,- 4.590,- 3.990,- ZDARMA 2.890,- 2.900,-

24.08. – 31.08. 4.390,- 4.090,- 3.590,- ZDARMA 2.390,- 2.900,-

31.08. – 07.09. 3.890,- 3.590,- 3.190,- ZDARMA ZDARMA 2.900,-

07.09. – 14.09. 3.490,- 3.190,- 2.790,- ZDARMA ZDARMA 2.900,- 
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ChorvatSKo – Cres 

Cres – Zvlněná krajina rozdělená stovkami kamenných zídek 
na malé pastviny v každé z nich žije několik ovcí měnících se 
občas v kamzíky a přeskakujících k sousedům, supi a krkavci 
rvoucí mršinu v hluboké a nepřípustné rokli, nádherný roz-
hled ze sedla Križić a příjemné koupání na dlouhých plážích 
– i tak mohou vypadat dojmy z pobytu na ostrově Cres, kte-
rý se nachází v severozápadní části vnějšího pásu Kvarner-

ských ostrovů. Zaujímá rozlohu 404 km², takže je po Krku 
druhým největším ostrovem v souostroví. Pobřeží není příliš 
členité a proti jiným jadranským souostrovím je v jeho okolí 
jen málo menších ostrůvků.
Starší část města Cres, pro kterou je charakteristická spleť 
úzkých uliček, je obklopena hradbami pocházejícími ze 14. 
a 16. stol. Na nábřeží v blízkosti přístavu se nachází několik 

termíny pobytu: sobota – sobota. Ceny platí pro ubytování v depan-
danci hotelu. Lze vyžádat i ubytování na méně nocí, ubytování jen se 
snídaní, senior suite.

Cres – Depandance hotelu Kimen

období osoba
 v ½ pokoji

příplatek 
za 1/1 pokoj

3. osoba 
na přistýlce

Děti 
do 3 let

06.04. – 24.05. 7.100,- + 4.100,- +5.000,- ZDARMA

25.05. – 14.06. 9.300,- + 5.300,- + 7.000,- ZDARMA

15.06. – 26.07. 11.900,- + 7.600,- + 8.900,- ZDARMA

27.07. – 16.08. 13.300,- + 7.900,- + 8.900,- ZDARMA

17.08. – 30.08. 11.900,- + 7.600,- + 8.400,- ZDARMA

31.08. – 06.09. 9.300,- + 5.300,- + 7.000,- ZDARMA

07.09. – 12.10. 7.100,- + 4.100,- + 5.000,- ZDARMA

hotel Kimen***+

hotel Kimen je umístěn v  unikátním prostředí středomoř-
ské vegetace přímo u  pláže. Doporučujeme klientům, kteří 
si chtějí užít skutečnou dovolenou v  klidu a  vychutnat si vůni 
ostrova Cres. Rodinný hotel Kimen nabízí pohodlné a  kvalitní 
ubytování, všechny pokoje mají balkón směrem do parku nebo 
na mořskou stranu. K dispozici jsou i rodinné pokoje. Hotel má 
restauraci, bar, terasu, wellness. Jedenkrát týdně se koná ta-
neční večer, animační program je každý den. Velkou výhodou 
hotelu je jeho poloha v bezprostřední blízkosti s městem Cres. 
Depandance hotelu Kimen se nachází 50 m od hlavní budovy 
hotelu a má k dispozici 54 zrekonstruovaných dvoulůžkových 
pokojů s možností přistýlky, z nichž 18 má vstup na zahradu 
(ostatní balkon). Každý pokoj má balkón vlastní soc. zařízení, kli-
matizaci, TV a minibar. Pokoje na mořskou stranu mají balkón. 
K  dispozici je klientům zapůjčení dětské postýlky a  možnost 
návštěvy s domácím mazlíčkem.
vybavení: klientům je k dispozici veškeré vybavení hotelu, a to 
restaurace, společenská místnost s  TV, bar, wellness, kadeř-
nický salón, večerní programy s živou hudbou, tenisové kurty, 
minigolf, dětské hřiště a mnoho dalšího.
Stravování: polopenze – bohaté snídaně formou bufetu, veče-
ře – výběr z menu, středomořská kuchyně, salátový bufet.

Pláž: oblázková, kamenná mola. Areál hotelu Kimen se nachází 
přímo u moře.
v ceně: 7x ubytování s polopenzí v depandanci hotelu, zákon-
né pojištění CK ve smyslu zák. 159/1999 Sb., k večeři 1 nápoj 
0,25l, pobytová taxa.
Příplatky: pokoj směrem na moře + 1.000 Kč/os./pobyt, pes 
nebo kočka + 800 Kč/pobyt, dětská postýlka + 1.900 Kč/pobyt.
Doprava: vlastní

Dítě
zdarma
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významných staveb, jako např. Knížecí palác, městská lo-
džie, radnice a hodinová věž – všechny stavby pocházejí 
z období benátské správy. Na náměstí si můžeme prohléd-
nout goticko-renesanční kostel Panny Marie Sněžné z 15. 
stol.. Dále gotický palác rodu Petrisů, románsko-gotický 
kostel sv. isidora, za  hradbami města můžeme navštívit 
františkánský klášter ze 14. a 15. stol.

Cres – kemp Kovačine

období 2 osoby + 1 dítě  
do 12 let 4 osoby + 5. a 6. 

osoba

05.04. – 28.05. 1.300,- + 140,- 1.700,- + 140,-

29.05. – 19.06. 1.800,- + 160,- 2.700,- + 160,-

20.06. – 02.08. 2.400,- + 250,- 3.800,- + 250,-

03.08. – 16.08. 2.700,- + 270,- 4.600,- + 300,-

17.08. – 30.08. 2.400,- + 250,- 3.800,- + 250,-

31.08. – 06.09. 1.800,- + 160,- 2.700,- + 160,-

07.09. – 21.10. 1.300,- + 140,- 1.700,- + 140,-

Kemp Kovačine
 naše hodnocení
• romantická dovolená na ostrově
•  velmi klidné místo
•  divoká příroda a dlouhé pláže
•  snadná dostupnost z Čr

Poloha: pro všechny milovníky kempování v krásné přírodě, kte-
ří vyhledávají dovolenou v prostředí obklopeným čistým mořem 
a ve stínu borovic nebo olivovníků, kteříhledají relax a odpočinek.
vybavení: recepce, restaurace a bar, pizzerie, supermarket, dět-
ské hřiště, plážový volejbal, škola potápění, naturistická pláž, psí 
pláž a hřiště.
Ubytování:
Mobilhomy (2 osoby) – dvě vedle sebe spojené ubytovací jed-
notky v  jednom mobilhomu. Každá z  ubytovací jednotky obsa-
huje ložnici pro 2 osoby, kuchyňku, ve které se nachází 3. lůžko 
(190x60cm) pro dítě do 12 let, koupelnu, terasu a klimatizaci. 
Mobilhomy (12m2) jsou situované blízko moře, vzdálené pouze 
80-100m od pláže, pod olivovníky. Stání pro 1 auto.
Mobilhomy (4–6 osob) – jsou kompletně vybavené a  nachází 
se pod píniemi 30–150 m od moře. Skládají se z  jedné ložnice 
s manželskou postelí, druhé ložnice s patrovou postelí a samo-
statným lůžkem, kuchyně s  jídelnou, ve  které je rozkládací 6. 
lůžko, koupelny a  terasy se zahradním nábytkem. Mobilhomy 
(21m2) jsou vybaveny klimatizací. Stání pro 1 auto.
Pláž: oblázková, kamenná mola. Areál kempu Kovačine se na-
chází přímo u moře.
Stravování: vlastní.

Doprava: vlastní. 
v ceně: pronájem mobilhomu na 1den, spotřeba energií, poby-
tová taxa, ložní povlečení, používání bazénu, finální úklid, Wi-Fi, 
povinné pojištění CK ve smyslu zák. 159/1999Sb.
Příplatky: finální úklid 20 € při pobytu na 1 – 2 noci.
Fakultativní výlety: mikrobusem historie a příroda Cresu, Vran-
ské jezero, Plitvická jezera, Istrie, lodní výlet do Modré jeskyně, 
večerní výlet lodí při západu slunce. 

Cena za mobilhome a 1 den.
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Poloha: Penzion se nachází v Nemiře – malém turistic-
kém středisku cca 2 km od centra Omiše. 

vybavení: Nabízí ubytování v  jednoduše zařízených 
dvoulůžkových a třílůžkových pokojích (možnost přistýl-
ky) s vlastním sociálním zařízením a balkonem. Všechny 
pokoje mají výhled na moře. Součástí penzionu je jídelna, 
kterou doplňuje prosluněná terasa s výhledem na moře. 
Na  této terase mají naši klienti možnost uspořádat si 
sami večerní zábavu. V  penzionu je k  dispozici ping – 
pong. Naše CK zapůjčuje bezplatně některé sportovní 
náčiní (badmington, volejbalový míč aj.), kola a sluneční-
ky za  poplatek. V  Nemiře najdete restaurace i  obchod 
s potravinami.

Pláž: Oblázková a  kamenitá, přístupná po  schodech. 
Na pláži se nachází bar a restaurace. 

Stravování: Polopenze – kontinentální snídaně, večeře 
– jednotné menu. 

v  ceně: 7x ubytování, 7x polopenze, zástupce CK, 
povlečení, Wi-Fi, povinné pojištění CK ve  smyslu zák.  
č. 159/1999 Sb., pobytová taxa. Děti do 3 let mají pobyt 
zdarma a poloviční stravu, jsou-li ubytované na přistýlce.

Příplatky: Cestovní pojištění, jednolůžkový pokoj 2000 
Kč/pobyt, svozová nástupní místa Praha, Ústí n. Orlicí 
a Česká Třebová +300 Kč/os.

Fakultativní výlety: Půldenní výlet lodí po  řece Cetině, 
celodenní vyhlídková plavba na ostrovy Brač, Hvar s ob-
čerstvením, návštěva měst Split, šibenik, Dubrovník, po-
hoří Biokovo – výlet na nejvyšší horu Biokova, půldenní 
výlet lodí nebo rafting na řece Cetině, horolezectví v ka-
ňonu Cetiny.

Chorvatsko 
– omiš
omišskou riviéru tvoří velký počet větších i  menších, 
oblázkových i písčitých, mořem věčně omývaných pláží, 
obklopených bujným mediteránským rostlinstvem. Upro-
střed této přitažlivé riviéry se usadilo starobylé pirátské 
městečko Omiš. Vzniklo při samém ústí krasové řeky 
Cetiny, přímo u  brány přírodní cesty, která vede říčním 

kaňonem do vnitrozemí a přitom nám odkrývá cetinské 
ostrovy lásky, výletní místo Radmanovy mlýny a proslulé 
vodopády Mala a Velika Gubavica u Zadvarje. Vzhled celé 
krajiny bohatě zpestřily husté borové lesy, které dosahují 
místy až k mořskému břehu. Dnes je Omiš často vyhledá-
vaným cílem turistů, v samém srdci Jadranu. V klidnější 

Tip Dítě
zdarma

Sleva
za včasný
nákup
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termíny pobytu: Sobota – sobota, v případě přikoupení dopravy pátek – neděle.

Penzion Sovulj**

části Omiše – Nemira si lze na dvou překrásných plážích 
užívat při koupání v křišťálově čistém moři a ukrývat se 
ve  stínu borovic. Nemira se nachází několik set met-
rů pod magistrálou, takže je daleko od husté dopravy 
a ideální pro rodinnou dovolenou. Blízkost měst Omiš, 
Split a Makarská nabízí možnosti těm, kteří hledají zá-

bavu, noční život a aktivní dovolenou. Pro ty, kteří vyhle-
dávají klid, příjemnou atmosféru, oblázkové pláže ve stí-
nu borovic je Nemira tou pravou volbou.

 naše hodnocení
• velice výhodná cena
• všechny pokoje mají balkón
• ze všech pokojů nádherný výhled 

na moře
• pláž přímo pod penzionem
• schody na pláž

termín pobytu
(sobota – sobota) dospělý děti do 12 let

na lůžku
děti do 12 let
na přistýlce

děti 
do 3 let 

dospělý 
na přistýlce

doprava 
busem

01.06. – 08.06. 5.890,- 5.190,- 4.690,- ZDARMA 5.390,- 2.600,-

08.06. – 15.06. 5.890,- 5.190,- 4.690,- ZDARMA 5.390,- 2.600,-

15.06. – 22.06. 6.390,- 5.690,- 5.190,- ZDARMA 5.890,- 2.600,-

22.06. – 29.06. 7.090,- 6.390,- 5.890,- ZDARMA 6.590,- 2.600,-

29.06. – 06.07. 7.390,- 6.690,- 6.190,- ZDARMA 6.890,- 2.600,

06.07. – 13.07. 7.390,- 6.690,- 6.190,- ZDARMA 6.890,- 2.600,

13.07. – 20.07. 7.390,- 6.690,- 6.190,- ZDARMA 6.890,- 2.600,-

20.07. – 27.07. 7.390,- 6.690,- 6.190,- ZDARMA 6.890,- 2.600,-

27.07. – 03.08. 7.390,- 6.690,- 6.190,- ZDARMA 6.890,- 2.600,-

03.08. – 10.08. 7.390,- 6.690,- 6.190,- ZDARMA 6.890,- 2.600,-

10.08. – 17.08. 7.390,- 6.690,- 6.190,- ZDARMA 6.890,- 2.600,-

17.08. – 24.08. 6.590,- 5.890,- 5.390,- ZDARMA 6.090,- 2.600,-

24.08. – 31.08. 6.390,- 5.690,- 5.190,- ZDARMA 5.890,- 2.600,-

31.08. – 07.09. 5.890,- 5.190,- 4.690,- ZDARMA 5.390,- 2.600,-



termín pobytu
(sobota – sobota)

Penzion Joze 
dospělý 

s polopenzí

děti do  
12 let na  

3. a 4. lůžku

vila ante
dospělý  

bez stravy 

děti do 12 let 
na 3. lůžku 
bez stravy

doprava 
busem

18.05. – 25.05. 4.990,- 3.490,- 4.090,- 3.490,- 2.600,-

25.05. – 01.06. 5.190,- 3.490,- 4.190,- 3.490,- 2.600,-

01.06. – 08.06. 5.490,- 3.490,- 4.290,- 3.490,- 2.600,-

08.06. – 15.06. 5.990,- 3.490,- 4.390,- 3.490,- 2.600,-

15.06. – 22.06. 6.990,- 3.490,- 4.490,- 3.490,- 2.600,-

22.06. – 29.06. 7.490,- 4.490,- 4.990,- 4.490,- 2.600,-

29.06. – 06.07. 8.990,- 4.490,- 5.990,- 4.490,- 2.600,-

06.07. – 13.07. 8.990,- 4.490,- 5.990,- 4.490,- 2.600,-

13.07. – 20.07. 8.990,- 4.490,- 5.990,- 4.490,- 2.600,-

20.07. – 27.07. 8.990,- 4.490,- 5.990,- 4.490,- 2.600,-

27.07. – 03.08. 8.990,- 4.490,- 5.990,- 4.490,- 2.600,-

03.08. – 10.08. 8.990,- 4.490,- 5.990,- 4.490,- 2.600,-

10.08. – 17.08. 8.990,- 4.490,- 5.990,- 4.490,- 2.600,-

17.08. – 24.08. 8.490,- 3.490,- 5.490,- 3.490,- 2.600,-

24.08. – 31.08. 6.990,- 3.490,- 4.990,- 3.490,- 2.600,-

31.08. – 07.09. 6.490,- 3.490,- 4.490,- 3.490,- 2.600,-

07.09. – 14.09. 6.190,- 3.490,- 3.990,- 3.490,- 2.600,-
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termíny pobytu: sobota – sobota, v případě přikoupení dopravy pátek – neděle.

Penzion Joze**+

Ubytování: dvoulůžkové pokoje s  rozkládacím gaučem pro jednu dospělou osobu 
nebo 2 děti do 12-ti let. Pokoje jsou vybaveny vlastním sociální zařízení a balkónem se 
zahradním nábytkem. Dva pokoje jsou bez balkónu, ale s vlastním posezením na tera-
se. Všechny pokoje mají klimatizaci zdarma. Wi-Fi zdarma ve všech pokojích, parková-
ní bezplatně, chladnička je k dispozici vždy pro 2–3 pokoje.
Stravování: polopenze – snídaně formou švédského stolu. Večeře je servírovaná, se-
stávající ze dvou chodů – jednotná polévka + výběr z 3 hlavních jídel. K hlavnímu jídlu 
je podávána příloha a pečivo + sklenice vody.
Pláž: oblázková cca 80 m od ubytování, pozvolný vstup do vody. Pláž je vhodná i pro 
seniory a malé děti.
v ceně: ubytování, polopenze, služby delegáta, parkování , pojištění CK ve smyslu 
zákona č. 159/99Sb.
Příplatky: cestovní pojištění, jednolůžkový pokoj + 700 Kč/noc., pobytová taxa se 
platí až na místě 1,8 €/ dosp./ 1 noc, děti 12-18 let platí 0,9 €/ 1 noc, děti do 12 let 
neplatí pobytovou taxu. Svozová nástupní místa Praha, Ústí n. Orlicí a Česká Třebová 
+300 Kč/os.
Slevy: dítě do 4 let je zdarma bez nároku na lůžko a stravu. Pokoj s vlastním poseze-
ním na terase – 300 Kč/os./pokoj.

Chorvatsko – Promajna

ProMaJna je malé chorvatské letovisko , které se 
nachází 4 km jižně od Bašky Vody. Vznikla z malé rybář-
ské osady na pobřeží východně od Baško Polje, které 
v  18. století osídlili obyvatelé Bastu a  Podgory. Je to 
turistické místo s  moderně zařízenými domy, vilami 

a apartmány. Promajna je dokonalé místo pro klidnou 
dovolenou, zvláště vhodnou pro rodiny s malými dětmi. 
V Promajně se nachází překrásná bílá oblázková pláž, 
několik restaurací, pizzerií, bister a café barů.



Sleva
za včasný
nákup

termín pobytu
(sobota – sobota)

Penzion Joze 
dospělý 

s polopenzí

děti do  
12 let na  

3. a 4. lůžku

vila ante
dospělý  

bez stravy 

děti do 12 let 
na 3. lůžku 
bez stravy

doprava 
busem

18.05. – 25.05. 4.990,- 3.490,- 4.090,- 3.490,- 2.600,-

25.05. – 01.06. 5.190,- 3.490,- 4.190,- 3.490,- 2.600,-

01.06. – 08.06. 5.490,- 3.490,- 4.290,- 3.490,- 2.600,-

08.06. – 15.06. 5.990,- 3.490,- 4.390,- 3.490,- 2.600,-

15.06. – 22.06. 6.990,- 3.490,- 4.490,- 3.490,- 2.600,-

22.06. – 29.06. 7.490,- 4.490,- 4.990,- 4.490,- 2.600,-

29.06. – 06.07. 8.990,- 4.490,- 5.990,- 4.490,- 2.600,-

06.07. – 13.07. 8.990,- 4.490,- 5.990,- 4.490,- 2.600,-

13.07. – 20.07. 8.990,- 4.490,- 5.990,- 4.490,- 2.600,-

20.07. – 27.07. 8.990,- 4.490,- 5.990,- 4.490,- 2.600,-

27.07. – 03.08. 8.990,- 4.490,- 5.990,- 4.490,- 2.600,-

03.08. – 10.08. 8.990,- 4.490,- 5.990,- 4.490,- 2.600,-

10.08. – 17.08. 8.990,- 4.490,- 5.990,- 4.490,- 2.600,-

17.08. – 24.08. 8.490,- 3.490,- 5.490,- 3.490,- 2.600,-

24.08. – 31.08. 6.990,- 3.490,- 4.990,- 3.490,- 2.600,-

31.08. – 07.09. 6.490,- 3.490,- 4.490,- 3.490,- 2.600,-

07.09. – 14.09. 6.190,- 3.490,- 3.990,- 3.490,- 2.600,-
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Makarská riviéra – oblast ležící jižně od Splitu, dlouhá 
70 km, nacházející se pod vysokým horským masivem 
Biokovo, dodávajícím riviéře zdání pohádkové kulisy. 
Průzračně čisté moře, bílé oblázkové pláže, obklopené 
bujnou vegetací. Makarská je obklopena borovými lesy 

a  není třeba připomínat, jak dobře se dýchá v  tomto 
ovzduší. 
Makarská riviéra patřila vždy k  nejvyhledávanějším cí-
lům pro dovolenou a patří jednoznačně k místům, které 
nemůže minout žádný milovník moře a hor. 

 naše hodnocení
• jedna z nejkrásnějších pláží Makarské riviéry
• Promajna je vyhledávaná pro léčení alergií, astmatu a lupenky
• delegátka přímo v penzionu

vIla ante**+

Ubytování: dvoulůžkové pokoje, jeden pokoj s možností přistýlky pro dítě do 12-ti let. Pokoje 
jsou vybaveny vlastním soc. zařízením, klimatizací zdarma a balkónem (některé s výhledem 
na moře). Jeden pokoj má posezení na terase. Klientům je k dispozici společenská místnost 
s posezením, společná kuchyňka s lednicí, varnou konvicí a mikrovlnou troubou. Vila Ante se 
nachází 70 m nad penzionem Joze.
Stravování: vlastní nebo v 70 m vzdáleném penzionu JOZE polopenze.
Pláž: oblázková cca 150 m od ubytování, pozvolný vstup do vody.
v ceně: ubytování bez stravy, služby delegáta, parkování, pojištění CK ve smyslu zákona č. 
159/99Sb.
Příplatky: cestovní pojištění, polopenze + 2.500 Kč/os. v penzionu Joze, jednolůžkový pokoj  
+ 450 Kč/noc., pobytová taxa se platí až na místě 1,8 €/ dosp./ 1 noc, děti 12–18 let platí  
0,9 €/ 1 noc. Děti do 12 let neplatí pobytovou taxu. Svozová nástupní místa Praha, Ústí n. Orlicí 
a Česká Třebová +300 Kč/os.
Fakultativní výlety: Dubrovník, Mostar, Medugorie, Biokovo, Imotski, Neretva, Split a Trogir, ši-
benik a vodopády Krka, rafting na řece Cetině, výlety lodí, ostrov Hvar, Korčula.

Penzion Joze**+, vila ante**+
Dítě

zdarma



Chorvatsko – Gradac

GraDaC – letovisko leží v  jižní části Makarské riviéry 
(cca 60km jižně od  Makarské) přímo na  úpatí pohoří 
Rilič. Gradac patří pro svou dlouhou pláž Gornja Vala 
s bílými oblázky a průzračnou vodou k nejkrásnějším le-
toviskům této oblasti. Pobřežní promenáda lemována 

řadou palem nabízí celou řadu obchůdků, tradičních pi-
zzerií, kaváren, barů, restaurace a plážovou diskotéku. 
Horský masiv chrání pobřeží před větrem z vnitrozemí. 
Překrásný výhled na protější poloostrov Pelijašac a ost-
rov Hvar, spolu s velmi příznivými klimatickými podmín-
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Penzion veliMir**
Ubytování: menší rodinný penzion má k  dispozici 2–3 
lůžkové jednoduše vybavené pokoje (s možností přistýl-
ky, k  dispozici jsou tedy pokoje i  pro 4 osoby), s  vlast-
ním soc. zařízením a  balkónem (některé s  výhledem 
na moře), Wi-Fi za poplatek 5 €/pobyt. Možnost parko-
vání před penzionem.
Stravování: polopenze formou jednotného menu – čes-
ká a  chorvatská kuchyně, polopenze je podávána v  kli-
matizované jídelně penzionu.

vila JUre**+
Ubytování: 2–3 lůžkové pokoje (s  možností jedné při-
stýlky) s  vlastním soc. zařízením a  balkónem (některé 
s výhledem na moře). Jedno dvoulůžkové studio (s mož-
ností až 2 přistýlek) s vlastním soc. zařízením, kuchyňkou 
a terasou. Některé pokoje s klimatizací (5 €/den) Wi-Fi 
zdarma. Všechny pokoje mají navíc k dispozici společnou 

kuchyň a jídelnu. Ubytování se nachází 300 m od centra 
a 80 m od penzionu Velimir.
vybavení: zahradní domek s posezením až pro 20 osob 
s kuchyní (lednice, mrazák, vařič, trouba, zahradní gril).
Stravování: polopenze formou jednotného menu – čes-
ká a chorvatská kuchyně. Polopenze se podává v jídelně 
penzionu Velimir vzdáleném 80 m.

vila teo**+
Ubytování: je zajištěno ve 2–4 lůžkových studiích a 4–5 
lůžkových apartmánech se dvěma ložnicemi s možností 
přistýlky. Každé studio nebo apartmán je vybaven ku-
chyňským koutem s vlastním sociálním zařízením, balkó-
nem nebo terasou. Většina studií i apartmánů má výhled 
na moře ( přímý nebo boční – garance přímého výhledu 
na moře za příplatek 500 Kč/1 os./pobyt) a TV. Ubyto-
vání se nachází 150 m od pláže a cca 200 m od centra.
vybavení: před vilou je posezení s grilem ve stínu stro-

Vila Jure

Vila Jure

Penzion Velimir



kami a výhodnou polohou pro 
uskutečnění řady výletů, vytváří z tohoto letoviska ide-
ální místo pro trávení pohodové dovolené.
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termín pobytu
(sobota – sobota) dospělý děti do 12 let

na přistýlce
doprava 
busem

18.05. – 25.05. 4.730,- 3.240,- 2.600,-

25.05. – 01.06. 5.030,- 3.240,- 2.600,-

01.06. – 08.06. 5.230,- 3.240,- 2.600,-

08.06. – 15.06. 5.730,- 3.240,- 2.600,-

15.06. – 22.06. 6.430,- 3.240,- 2.600,-

22.06. – 29.06. 6730,- 4.240,- 2.600,-

29.06. – 06.07. 7.730,- 4.240,- 2.600,-

06.07. – 13.07. 7.730,- 4.240,- 2.600,-

13.07. – 20.07. 7.730,- 4.240,- 2.600,-

20.07. – 27.07. 7.730,- 4.240,- 2.600,-

27.07. – 03.08. 7.730,- 4.240,- 2.600,-

03.08. – 10.08. 7.730,- 4.240,- 2.600,-

10.08. – 17.08. 7.730,- 4.240,- 2.600,-

17.08. – 24.08. 7.530,- 4.240,- 2.600,-

24.08. – 31.08. 6.730,- 3.240,- 2.600,-

31.08. – 07.09. 6.230,- 3.240,- 2.600,-

07.09. – 14.09. 5.730,- 3.240,- 2.600,-

mů. Některá studia mají možnost využití Wi-Fi za poplatek 5 €/
týden a klimatizace za poplatek 5 €/den.
Stravování: vlastní (sleva z tabulkové ceny 2.200 Kč) nebo polo-
penze formou jednotného menu – česká a chorvatská kuchyně.

Pláž: oblázková cca 200 m, pozvolný vstup do  moře, sprchy 
na pláži, vodní sporty za poplatek.
v  ceně: ubytování, polopenze, služby delegáta, pojištění CK 
ve smyslu zákona č. 159/99 SB.
Příplatky: jednolůžkový pokoj + 2 800 Kč/pobyt, studio s vlastní 
kuchyňkou + 1 000 Kč/pobyt, cestovní pojištění. Pobytová taxa se 
platí až na místě 1,8 €/ dosp./ 1 noc, děti 12–18 let platí 0,9 €/  
1 noc. Děti do 12 let neplatí pobytovou taxu. Svozová nástupní 
místa Praha, Ústí n. Orlicí a Česká Třebová +300 Kč/os.
Fakultativní výlety: Dubrovník, Mostar, večerní panorama lodí, 
Medugorie, Bačinská jezera, Korčula, Pelješac, Hvar, národní park 
Krka a Kornati.

 naše hodnocení
• přátelská a rodinná atmosféra
• prostor k příjemnému posezení
• ideální pro rodinnou dovolenou
• krásná dlouhá pláž Gornja vala 

s bílými oblázky

termíny pobytu: sobota – sobota, v případě přikoupení dopravy pátek – neděle.
Ceny platí pro ubytování ve Vile Jure, Teo a penzionu Velimir.

Sleva
za včasný
nákup

Penzion velimir**, 
vila Jure**+, vila teo**+

Vila TEO

Vila TEO



Chorvatsko – Podaca

PoDaCa – je turistické místo nacházející se 2 kilometry 
východně od Zaostrogu. Podaca se skládá ze tří vesni-
ček: Kapeć, Viskovića vala a Ravanje s celkem 660 oby-
vateli. Obyvatelstvo se orientuje především na turismus, 
ale zabývá se i rybářstvím, zemědělstvím a pěstováním 

oliv. Stará vesnice Podaca pod skalními stěnami Bioko-
va je téměř úplně opuštěná. První zmínka o ní pochází 
z roku 1477. Na kopci ve staré vesnici pod pohořím byla 
vystavěna Věž k obraně před Turky. V blízkosti se nachází 
kostel Sv. Ivana, který je jednou z nejvýznamnějších pa-
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Penzion SelMa**
Ubytování: penzion se nachází v klidné části letoviska Po-
daca, je jen 150 m od  krásné oblázkové pláže. Ubytování 
je zajištěno v  jednoduše zařízených 2 a  3 lůžkových po-
kojích nebo čtyřlůžkových apartmánech. Všechny pokoje 
i apartmány mají vlastní sociální zařízení, balkón nebo tera-
su s výhledem na moře. Apartmány mají kuchyňku. Pokoje 
mají pouze ledničku a společnou malou kuchyňku. Klimatiza-
ce za příplatek 5,- €o/den (nutno objednat předem).
Stravování: polopenze, snídaně podávané formou bufetu, 
večeře o třech chodech (polévka, hlavní jídlo s přílohou, sa-
lát), výběr ze dvou menu.

Penzion lUna**
Ubytování: pokoje pro 2-4 osoby a  apartmán pro 5 osob 
s vlastním sociálním zařízením, balkonem, klimatizací (5 €/
den), TV a Wi-Fi (zdarma). V přízemí penzionu je prostorná jí-
delna, kde se podává polopenze a veliká terasa s nádherným 
výhledem na moře. Terasa může být využita také ke hrám 
a cvičením. Parkování 3 €/noc, Wi-Fi bezplatně.
Stravování: polopenze, snídaně podávané formou bufetu, 

večeře o třech chodech (polévka, hlavní jídlo s přílohou, sa-
lát), výběr ze dvou menu.
Pláž: krásná oblázková pláž 150 m od  penzionu SELMA 
a 250 m od vily LUNA, na pláži jsou kavárničky a bary.
v ceně: ubytování, polopenze, služby delegáta, pojištění CK 
ve smyslu zákona č. 159/99Sb.
Příplatky: cestovní pojištění, jednolůžkový pokoj + 650 Kč/
noc, bez příplatku do 8.6. a po 7.9., pobytové taxy (platí se 
na místě) 1,8 €/dosp.os./noc, děti 12-18 let 0,9 €/noc. Děti 
do 12 let neplatí pobytovou taxu. Svozová nástupní místa 
Praha, Ústí n. Orlicí a Česká Třebová +300 Kč/os.

vila MUSa**
Ubytování: přímo u moře, vila se nachází prakticky na vodě. 
Pár metrů před vilou začíná malebná oblázková pláž. Cent-
rum letoviska cca 250 m. Vedle vily je malá pizzerie přímo 
na  břehu moře. Vila má dvě části, hlavní budovu a  rekon-
struovanou kamennou dalmatskou vilku. V  hlavní budově 
jsou dvoulůžková a  třílůžková studia a  jeden čtyřlůžkový 
apartmán. Každá ubytovací jednotka má vlastní sociální 
zařízení, kuchyňský kout, balkón nebo terasu (většinou 

Penzion LunaPenzion Selma



Penzion Selma**+, 
Penzion luna**+, vila Musa**+

mátek raně středověkého stavitelství ve 12. století. 
Oblázkové pláže jsou lemovány palmami a  plážový-
mi kavárničkami. Podél moře je promenáda pro pěší, 
po  které můžete dojít většího letoviska Gradacu, či 
na opačnou stranu do Zaostrogu.
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 SelMa, lUna vila MUSa  
termín pobytu

(sobota – sobota)
dospělý

s polopenzí
děti do 12 let
na přistýlce

dospělý 
bez stravy

děti do 12 let
na přistýlce

doprava 
busem

18.05. – 25.05. 5.990,- 3.490,- 3.490,- 1.490,- 2.600,-

25.05. – 01.06. 6.190,- 3.490,- 3.790,- 1.490,- 2.600,-

01.06. – 08.06. 6.390,- 3.490,- 3.990,- 1.490,- 2.600,-

08.06. – 15.06. 6.490,- 3.490,- 4.290,- 1.490,- 2.600,-

15.06. – 22.06. 7.190,- 3.490,- 4.790,- 1.490,- 2.600,-

22.06. – 29.06. 7.490,- 4.490,- 4.990,- 2.490,- 2.600,-

29.06. – 06.07. 8.490,- 4.490,- 5.990,- 2.490,- 2.600,-

06.07. – 13.07. 8.490,- 4.490,- 6.190,- 2.490,- 2.600,-

13.07. – 20.07. 8.490,- 4.490,- 6.190,- 2.490,- 2.600,-

20.07. – 27.07. 8.490,- 4.490,- 6.190,- 2.490,- 2.600,-

27.07. – 03.08. 8.490,- 4.490,- 6.190,- 2.490,- 2.600,-

03.08. – 10.08. 8.490,- 4.490,- 6.190,- 2.490,- 2.600,-

10.08. – 17.08. 8.490,- 4.490,- 6.190,- 2.490,- 2.600,-

17.08. – 24.08. 8.490,- 4.490,- 5.990,- 2.490,- 2.600,-

24.08. – 31.08. 7.490,- 3.490,- 4.990,- 1.490,- 2.600,-

31.08. – 07.09. 6.990,- 3.490,- 4.490,- 1.490,- 2.600,-

07.09. – 14.09. 6.490,- 3.490,- 4.190,- 1.490,- 2.600,-

s  výhledem na  moře). Kamenná stylová vilka nabízí 
ubytování ve  třech apartmánech pro 4-6 osob. Čtyř-
lůžkové mezonetové apartmány sestávají z třílůžkové 
ložnice v patře, v přízemí pak prostorná obývací kuchyň 
s  rozkládacím dvoulůžkem a  terasou s  posezením 
před vchodem do  apartmánu. Největší, šestilůžkový 
apartmán má dvě ložnice (třílůžkovou a dvoulůžkovou) 
s balkónem. V přízemí pak prostornou obývací kuchyň 
s rozkládacím dvoulůžkem a terasou s posezením před 
vchodem do apartmánu.
Stravování: vlastní, každé studio či apartmán má vy-
bavenou kuchyňku.
vybavení: parking za  poplatek 3 € za  den (platí se 
na místě delegátce), WI-FI k dispozici bezplatně.
Pláž: oblázková jen pár metrů od  vily s  pozvolným 
vstupem do moře, na pláži jsou sprchy a plážové ka-
várničky.
Fakultativní výlety: Dubrovník, Mostar, Medugorie, Bio-
kovo, Imotski, Neretva, Split a Trogir, šibenik a vodopá-
dy Krka, rafting na řece Cetině, výlety lodí, ostrov Hvar, 
Korčula.

 naše hodnocení
• ubytování v bezprostřední 

blízkosti moře vhodné pro 
všechny věkové kategorie hostů

• klidné letovisko

termíny pobytu: sobota – sobota, v případě přikoupení dopravy pátek – neděle.

Sleva
za včasný
nákup

Vila Musa

Vila Musa



slovInsko – terme Snovik 
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lázně Snovik – svou polohou uprostřed nedotčené 
přírody, zeleného údolí a hor, jsou ideální destinací pro 
rodiny s dětmi. V roce 2008 byly místní termální vody 
bohaté na hořčík a vápník oficiálně prohlášeny za léči-
vé. Jsou vhodné jako pitná voda a mají výjimečné vlast-

nosti pro koupání. Lázně nabízejí ubytování jak v hotelu 
– ve dvoulůžkových pokojích**** s polopenzí, tak i mož-
nost pronajmutí apartmánu. 

Poloha: Lázně Snovik jsou nejvýše položenými lázně-
mi ve Slovinsku. Nacházejí se v údolí Tuhinj, nedaleko 
pohoří Kamnik (10 km), lyžařského střediska Krvavec  
(25 km), jen hodinu jízdy od Lublaně (34 km). 

vybavení: Apartmány a  pokoje jsou zařízeny ve  ven-
kovském stylu s  nábytkem z  jeseňového dřeva, typic-
kým pro údolí Tuhinj. Krytý bazén v  lázních dosahuje 
teploty 32°–36°C a zahrnuje i masážní a dětský bazén, 
vodopád, gejzír, stěnové hydromasáže ad. Ve  venkov-
ním bazénu s teplotou 26°–28°C naleznete 3 skluzav-
ky, lezecké sítě a dětský bazén s hřištěm (není otevřen 
v zimním období). V celém areálu je k dispozici bezplat-
né bezdrátové Wi-Fi připojení a možnost bezplatného 
používání počítače na recepci. V prostorách lázní nalez-
nete hlavní restauraci, bar na venkovní terase, restaura-
ci u bazénu, dětské hřiště, venkovní posilovnu a zahra-
du. Pronajmout si můžete jízdní kola a hole pro nordic 
walking. Wellness zařízení se skládá z masážních pro-

stor, fyzioterapie, kosmetiky a saunového světa (finská, 
turecká, led). Lázně organizují animační program pro 
děti i dospělé. 

Dvoulůžkové pokoje: Všechny dvoulůžkové pokoje 
mají vlastní koupelnu se sprchou a  WC, klimatizaci, 
vysoušeč vlasů, SAT – TV, WIFI připojení, některé jsou 
s balkonem.

apartmány pro 2, 4 nebo 5 osob: Apartmány jsou 
vybaveny inteligentním pokojovým systémem, který 
umožňuje automatické spuštění vytápění a  elektřiny 
pomocí vstupního klíče. Všechny apartmány mají bal-
kon nebo terasu s  výhledem na  rekreační komplex. 
Obsahují telefon, kabelovou televizi, WiFi připojení, 
klimatizaci, postele s  bio matracemi, kuchyňský kout 
se sklokeramickou varnou deskou, sprchový kout, WC 
a vysoušeč vlasů. Ceny pronájmu apartmánů bez stra-
vování lze vyžádat v naší CK.
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Stravování: Polopenze je podávána v restauraci a zahr-
nuje tradiční místní pokrmy.

v  ceně: ubytování 1 osoby ve  dvoulůžkovém pokoji 
nebo v  apartmánu na  1 noc, polopenze, pití termální 
vody, vstup do vnitřního a venkovního bazénu, noční pla-
vání (středa, pátek, sobota), 2x cvičení ve vodě, animač-
ní program, použití fitness, WiFi, parkování, finální úklid 
v  apartmánech, ložní povlečení a  ručníky v  apartmá-
nech.

Slevy: děti 4–12 let platí 50 %, pobyt pouze se snídaní 
-130 Kč, děti do 4 let bez nároku na lůžko ZDARMA. Při 
rezervaci do 28.2.2019 sleva 20 % za včasnou rezervaci.

Příplatky: jednolůžkový pokoj +65 %, pokoj s balkonem 
+ 5 €/pokoj/noc, dětská postýlka +15 €/noc, přistýlka 
+25 €/noc, pobytová taxa 1,27 eur/1 os./noc, děti 7-18 
let 0,64 €/1 os./noc.

Ceny za 1 osobu a noc při min. pobytu 2 noci.

termín pobytu
(sobota – sobota)

osoba  
v ½ pokoji

osoba 
ve studiu

osoba  
v apartmá-

nu 2+2

Děti  
do 4 let

03.01. – 14.02. 1.200,- 1.260,- 1.260,- ZDARMA

15.02. – 30.06. 1.250,- 1.350,- 1.350,- ZDARMA

01.07. – 01.09. 1.600,- 1.700,- 1.700,- ZDARMA

02.09. – 03.11. 1.250,- 1.350,- 1.350,- ZDARMA

04.11. – 19.12. 1.200,- 1.260,- 1.260,- ZDARMA

20.12. – 28.12. 1.250,- 1.350,- 1.350,- ZDARMA

28.12. – 02.01.20 1.600,- 1.700,- 1.700,- ZDARMA

SnoviK SPa holiDay
reSort****

 naše hodnocení
• dovolená v přírodě a termálech
• ideální pro rodiny s dětmi
• spojení s aktivní dovolenou – jízdní 

kola, pěší túry, lyžování (středisko 
Krkavec)
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slovInsko – terme zreče 
a ski resort rogla
zreče jsou mladým slovinským městem s termálními láz-
němi v  pohoří Pohorje. Jsou ideálním místem aktivního 
odpočinku v zimě i v létě, díky možnosti propojení pobytu 
v termálních lázních s horským střediskem Rogla. Lyžařský 
areál Rogla nabízí 16 sjezdových tratí a jeden z největších 
snowboardových parků v  Evropě. Pobyt v  lázních Zreče 

můžete spojit s turistikou v okolních lesích a horách, kde 
naleznete rašeliniště s  mechovými jezery, se zdravotními 
procházkami v blízkém parku a podél řeky Dravinje, cyklo-
turistikou a se zimními sporty.

Stravování: bufetová polopenze, chutná slovinská kuchyně 
z lokálních potravin.

Parkování: venkovní zdarma pro hotelové hosty, garážové 
stání 5 €/den (Terme Zreče).

hotel vital**** – Hotel poskytuje polopenzi v restauraci se 
švédskými stoly a bohatou nabídkou chutných pokrmů kom-
binovaných s vybranými víny. Návštěvníci jsou hýčkáni v nej-
modernějším wellness a saunovém centru, relaxují ve vnitř-
ních a venkovních bazénech. Resort poskytuje 24hodinovou 
recepci a nabízí ubytování ve dvoulůžkových pokojích s bal-
kónem, TV, trezorem, minibarem, klimatizací, koupelnou 
a Wi-Fi připojením. Za příplatek pokoje classic či relax suite.

vily terme zreče**** – Deset apartmánových domů ob-
klopených lesy se nachází v  parku u  jezera Zreče. Každý 
dům se skládá ze 4 apartmánů, které obsahují dvoulůžkové 
pokoje, obývací pokoj a  vlastní sociální zařízení. Vily byly 
postaveny v bezprostřední blízkosti hotelu a bazénů, kte-

ré jsou zvláště vhodné pro rodiny s dětmi. Apartmány mají 
balkón s výhledem do lesa, nabízí kompletně vybavené ku-
chyně, včetně myčky nádobí, satelitní TV, Wi-Fi připojení, 
fén a telefon. Stravování v hotelovém komplexu. Vítáni jsou 
domácí mazlíčci. 
Apartmán 2+2: jedna ložnice s manželskou postelí, obývací 
pokoj s kuchyní a rozkládací pohovkou až pro 2 osoby, kou-
pelna s WC, balkón.
Apartmán 4+2: dvě dvoulůžkové ložnice, dvě koupelny, bal-
kón s výhledem do lesa.

Slevy: dospělý na přistýlce -10 %, dítě do 3 let se dvěma do-
spělými bez nároku na lůžko ZDARMA, dítě 3-12 let na řád-
ném lůžku -30 %, dítě 3-12 let na přistýlce -50 %

Příplatky: pobytová taxa 2 €/os. a  den splatná na  místě. 
Děti 7-18 let 1 €, poplatek check-in 2 €/pobyt/os. nad 18 
let, finální úklid 27 € (APT 2+2), 37 € (APT 4+2), jednolůž-
kový pokoj 380 Kč/den (hotel), 330 Kč/den (vily), pozdější 
check-out 35 €, domácí mazlíček 15 €/den (pouze vily), 
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vybavení: Termální centrum poskytuje odpočinek v 5 bazénech s ter-
mální vodou o teplotě 26–35 °C, na celkové ploše 1300 m2. Využít lze 
masážní proudy a whirpool, aqua aerobic, fitness centrum, tureckou, fin-
skou a infračervenou saunu. V blízkosti se nachází bankomat, supermar-
ket a restaurace. Rekreační aktivity: rybaření, tenis, cyklistika, golf, vinný 
sklep Zlati Grič, zámeček Trebnik, procházka na sněžnicích.

 Cena za osobu a noc, min. pobyt 2 noci.

termín pobytu hotel vital – dospělý  
s polopenzí ve ½ pokoji

vila terme zreče – dospělý 
s polopenzí ve 1/2 pokoji

2. 1. – 7. 4. 2019 2.150,- 1.600,-

8. 4. – 8. 7. 2019 1.750,- 1.550,-

8. 7. – 19. 8. 2019 1.850,- 1.650,-

19. 8. – 25. 11. 2019 1.750,- 1.550,-

naše hodnocení
• ideální pobyt na prodloužený víkend
• Ubytování uprostřed lesů, v blízkosti hor
• Celoroční dovolená – lyže, turistika, golf
• Pobyt ve vilách s domácími mazlíčky

hotel vital**** 
a vily terme zreče****

v ceně: ubytování ve dvoulůžkových pokojích, polo-
penze, ložní povlečení a ručníky, neomezené koupá-
ní v lázních, animační program v hotelu pro děti i do-
spělé; v zimě: 20% sleva na vícedenní skipas, 30% 
sleva do  sauny, shuttle bus Zreče/Rogla; v  létě:  
1 vstup do saunového světa

oběd 440 Kč/den/dospělý, 310 Kč/den/dítě do 12 let, dětská postýlka 8 €/den, vstup do saunového světa 13 €/os. (po-pá), 
15 €/os. (so-ne + svátky). Pobyt pouze na 1 noc + 20 %.

 Cena za osobu a noc, min. pobyt 2 noci.

termín pobytu vila terme zreče – apartmán 
bez stravy aPt 2+2 

vila terme zreče – apartmán 
bez stravy aPt 4+2 

2.1. – 7.4. 2019 2.500,- 2.950,-

8. 4. – 8. 7. 2019 2.500,- 2.950,-

8. 7. – 19. 8. 2019 2.500,- 2.950,-

19. 8. – 25. 11. 2019 2.500,- 2.950,-

v  ceně: pronájem apartmánu na  1 noc, 2 vstupy 
do termálního bazénu (APT 2+2), 4 vstupy do ter-
málního bazénu (APT 4+2), ostatní vstupy 50 % 
sleva, 30% sleva do  sauny, shuttle bus Zreče/Ro-
gla, 20% sleva na vícedenní skipas, ložní povlečení, 
ručníky, animační program v hotelu.



1. Úvodní ustanovení
Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Skalla CZ, s.r.o., IČ: 25961292, se sídlem Hradec Krá-
lové 2, Střelecká 748/25 (pořadatelem zájezdu, dále jen „pořadatel“) a zákazníkem se řídí 
ustanoveními zákonů č. 89/2012 Sb., č. 159/1999 Sb. v platném znění (dále jen „zákony“), 
smlouvou o  zájezdu/potvrzení zájezdu (dále jen „smlouva“), těmito všeobecnými smluvní-
mi podmínkami, přepravním řádem a dalšími sjednanými podmínkami. Smlouva může být 
uzavřena přímo v  některé z  poboček pořadatele nebo prostřednictvím jeho obchodního 
zástupce, který je cestovní agenturou nebo cestovní kanceláří (dále jen „zprostředkovatel“). 
Zprostředkovatel jedná na základě a v mezích uzavřené obchodní smlouvy a udělené plné 
moci. Zákazník je oprávněn si nechat předložit dokument, který osvědčuje způsobilost zpro-
středkovatele uzavírat smlouvy jménem pořadatele.

2. Uzavření smlouvy o zájezdu, účastníci a předmět smluvního vztahu
Smluvní vztah mezi pořadatelem a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem podepsané 
smlouvy o zájezdu potvrzené pořadatelem, případně jejím zplnomocněným zprostředkova-
telem.  
Pořadatel předkládá zákazníkovi návrh smlouvy a  po  jeho vyplnění a  následném podpisu 
účastníků obdrží každá ze smluvních stran po jednom vyhotovení se stejnou platností.  Stej-
nopis smlouvy vyhotovené v písemné formě nahrazuje potvrzení o zájezdu. Zákazník svým 
podpisem pod touto smlouvou stvrzuje, že převzal katalog pořadatele, popř. jiný písemný 
nabídkový materiál (dále jen „katalog“), který obsahuje popis zájezdu, a doklad o pojištění 
pořadatele ve smyslu zák. č. 159/1999 Sb. a seznámil se se způsobem, jakým má uplatnit 
své nároky plynoucí z porušení právní povinnosti pořadatele.
Smluvní vztah vzniká vždy mezi pořadatelem a fyzickou osobou, která uzavírá smlouvu, a to 
i v případě, že tak činí ve prospěch dalších osob (objednavatel). Za splnění všech závazků 
vyplývajících ze smlouvy odpovídá osoba, která ji uzavřela.

3. Ceny zájezdů a jejich úhrada, slevy
Ceny zájezdů pořadatele jsou uvedeny v  katalogu, na  internetové adrese www.skalla.cz 
a dále v nabídkových materiálech a jsou potvrzeny smlouvou. 
Pořadatel je oprávněn při vzniku smluvního vztahu u vypsaných zájezdů požadovat zálohu 
ve výši minimálně 30 % a maximálně 50 % z celkové ceny zájezdu; u zájezdů a pobytů na ob-
jednávku požadovat zálohu ve výši 500 Kč na osobu při podání objednávky. Pokud zákazník 
objedná zájezd v měsíci prosinci, lednu, únoru a březnu, obdrží odměnu (slevu) za brzkou 
rezervaci – záloha na zájezd pak činí 50 % z celkové ceny zájezdu. 
Doplatek celkové ceny je zákazník povinen uhradit nejpozději 30 dnů před realizací zájezdu. 
V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 30 dnů před realizací zájezdu je zákaz-
ník povinen uhradit 100 % celkové ceny. 
Pořadatel neručí za ceny fakultativních výletů a doplňkových služeb, které neposkytuje přímo 
pořadatel, jež nejsou zahrnuty do ceny zájezdu a které jsou uváděny v katalogu jako fakul-
tativní příplatky nebo jsou jako orientační uvedeny v pokynech na cestu. Poskytovatel této 
služby může tyto ceny kdykoliv změnit bez předchozího oznámení.
Pořadatel nabízí svým zákazníkům různé druhy slev. Zákazníkovi je poskytována pouze sleva 
jedna, pro něho nejvýhodnější. Sčítání slev není možné. Při zakoupení zájezdu „last minute“ 
nelze uplatňovat další slevy. Slevy lze uplatnit pouze při uzavření smlouvy, nikoliv dodatečně. 
Platnost slev je omezena.

4. zvýšení ceny zájezdu
Pořadatel zájezdu je oprávněn jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu (max. o 8 %) nej-
později 20. den před zahájením zájezdu v případě, že dojde k navýšení:
a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot (dále jen „PHM“); Pořadatel je v případě na-

výšení oprávněn jednostranně zvýšit cenu dopravy o 100 Kč na osobu, pokud se průměr-
ná cena pohonných hmot podle CCS v měsíci odjezdu zájezdu (CCS Česká společnost 
pro platební karty s. r. o.) navýší o 5 % oproti průměrné ceně v říjnu 2018; obdobně bude 
postupovat v  případě dalších navýšení, pokud se cena PHM navýší o  10 %, pořadatel 
může zvýšit cenu o 200 Kč na os. ad.,

b) plateb spojených s dopravou, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu; Pořadatel je v takovém 
případě oprávněn jednostranně zvýšit cenu zájezdu o částku odpovídající zvýšené platbě 
na osobu,

c) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu, pokud k této změ-
ně dojde do 21. dne před zahájením zájezdu. 

Ceny zájezdů jsou kalkulovány směnným kurzem CZK k EUR, vyhlášeným ČNB ke dni 31. 10. 
2018, a ceny dopravy jsou kalkulovány podle průměrných hodnot CCS ke dni 31. 10. 2018. 
Pořadatel může přistoupit ke zvýšení ceny zájezdu, a to tak, že zvýšení ceny zájezdu bude 
provedeno o částku odpovídající procentu navýšení (max. však o 8 %). Nové ceny by v tom-
to případě platily pro všechny zákazníky, bez ohledu na to, zda uhradili pouze zálohu nebo 
kompletní cenu zájezdu. Písemné oznámení o  zvýšení ceny odešle pořadatel zákazníkovi 
na adresu uvedenou ve smlouvě nejpozději 20. den před zahájením zájezdu, jinak pořadateli 
nevzniká právo na zaplacení rozdílu v ceně zájezdu.

5. Sjednané služby
Druh a  rozsah sjednaných služeb je uveden ve  smlouvě. Další podmínky čerpání služeb 
jsou uvedeny v katalogu, na webových stránkách www.skalla.cz. Je-li údaj v katalogu nebo 
na  web. stránkách odlišný od  údaje uvedeného ve  smlouvě, má přednost údaj uvedený 
ve smlouvě.
Pořadatel je oprávněn držet rezervace zájezdu max. 3 pracovní dny (u Last minute zájezdů 
max. 24 hodin), není-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. Pokud zákazník v uvedené lhů-
tě neuzavře s  pořadatelem smlouvu, je pořadatel oprávněn rezervaci jednostranně zrušit, 
a to i bez oznámení zákazníkovi.

6. Práva a povinnosti zákazníka
K právům zákazníka patří:
a) právo na řádné poskytnutí potvrzených služeb; pokud zákazník služby uvedené ve smlouvě 

nevyčerpá, aniž by se tak stalo vinou pořadatele, zákazník nemá právo na jejich náhradu;
b) právo být bez zbytečného odkladu obeznámen s případnými změnami programu zájez-

du, rozsahu služeb a ceny;
c) právo kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupit od smlouvy s tím, že odstoupí-

-li od smlouvy zákazník z  jiného důvodu, než je porušení povinnosti pořadatele, zaplatí 
pořadateli odstupné uvedené v článku 9. těchto všeobecných smluvních podmínek.

d) právo na reklamaci vad a její vyřízení v souladu s článkem 10 (Reklamace);
e) právo před zahájením zájezdu písemně oznámit pořadateli, že se zájezdu místo něho 

zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená. Dnem doručení oznámení se osoba v něm uve-
dená stává zákazníkem. Oznámení musí být učiněno ve lhůtě 30 dní před odjezdem (bez 
poplatku), v době kratší než 30 dní před odjezdem za poplatek 200 Kč, a musí obsahovat 
prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s  uzavřenou smlouvou a  že splní podmínky 

účasti zájezdu. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení 
ceny zájezdu a úhradu nákladů, pokud takové náklady pořadateli v souvislosti se změnou 
zákazníka vzniknou. Nového zákazníka lze oznámit pořadateli nejpozději 2 pracovní dny 
před odjezdem.

f) Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy a na vrácení zaplacené ceny nebo zálohy, 
případně na převod zaplacené částky na úhradu ceny náhradního plnění

i. při zrušení zájezdu pořadatelem
ii. při přesunu konání zájezdu oproti původně stanovenému termínu o více jak 24 hodin

K základním povinnostem zákazníka patří:
a) poskytnout součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, 

především pravdivě a úplně vyplnit smlouvu;
b) zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájez-

du, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje;
c) zaplatit cenu zájezdu v  souladu s  článkem 3. těchto podmínek (Ceny zájezdů a  jejich 

úhrada, slevy);
d) u zájezdu s vlastní dopravou převzít od pořadatele doklady potřebné pro čerpání služeb 

(tzv. voucher) a pokyny pro cestu a pobyt;
e) řídit se pokyny zástupce pořadatele nebo jiné pověřené osoby určené pořadatelem a do-

držovat stanovený program zájezdu;
f) dodržovat pasové, celní, zdravotní a další předpisy země, do které zákazník cestuje; pro 

vstup do zemí EU (Itálie, Chorvatska, Německa, Rakouska, Slovenska a Maďarska) potře-
bují občané ČR platný cestovní doklad – cestovní pas nebo občanský průkaz; občané ČR 
nepotřebují do žádné z těchto zemí turistické vízum. za platnost cestovních dokladů 
a dodržení podmínek vstupu odpovídá cestující. Pro vstup a pobyt na území cizího 
státu musí každý splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuál-
ních podmínek vstupu a  pobytu na  území cizího státu je příslušný zastupitelský 
úřad daného státu, jehož kontakt naleznete na stránkách Ministerstva zahranič-
ních věcí Čr – www.mzv.cz v sekci Státy světa – informace na cesty. informace 
v  katalogu CK/Ca uvedené u  každé destinace jsou určeny k  základní orientaci, 
ovšem mohou se v čase měnit. CK/Ca proto doporučuje svým zákazníkům, aby si 
před podpisem smlouvy o zájezdu ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného 
státu, jaké jsou aktuální podmínky pro vstup a pobyt.

g) počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních 
zákazníků, dodavatelů služeb nebo pořadatele; případné škody způsobené zákazníkem 
na majetku pořadatele uhradit;

h) předat ubytování při odjezdu v takovém stavu, v jakém bylo předáno při příjezdu; při zjiš-
tění poškození ubytovacího zařízení ze strany zákazníka má pořadatel možnost vymáhat 
na zákazníkovi finanční náhradu. Na některých ubytovacích kapacitách je povinností zá-
kazníka uhradit při ubytování kauci, která mu bude po odevzdání ubytovacího zařízení 
bez závad vrácena. Zákazník je odpovědný za škodu, kterou způsobil na ubytování.

K povinnostem zákazníků, kteří organizují zájezdy pro kolektivy a organizace patří:
a) seznámit jednotlivé účastníky zájezdu s  těmito Všeobecnými smluvními podmínkami 

a s dalšími informacemi, které od pořadatele obdrží, zejména o rozsahu a kvalitě sjedna-
ných služeb;

b) zabezpečit, aby všichni účastníci plnili základní povinnosti zákazníků;
c) určit vedoucího skupiny v případě, kdy podle dohody s pořadatelem není zajištěn dopro-

vod organizačním pracovníkem nebo zástupcem pořadatele; tento vedoucí organizačně 
zabezpečuje řádné poskytnutí služeb od dodavatelů, dbá na plnění programu zájezdu, 
a pokud není stanoveno jinak, plní vůči účastníkům i vůči pořadateli povinnosti odpověd-
ného zástupce;

d) odevzdat pořadateli předem jmenný seznam účastníků, uvést plné datum narození a st. 
Příslušnost, a uvést osoby odpovědné za dohled a doprovod.

7. Práva a povinnosti pořadatele
Pořadatel má právo odstoupit od smlouvy z důvodu porušení povinností zákazníkem a má 
právo na uhrazení odstupného ze strany zákazníka dle článku 9. těchto všeobecných smluv-
ních podmínek. 
Pořadatel odpovídá zákazníkovi za porušení závazků vyplývajících z uzavřené smlouvy bez 
ohledu na to, zda tyto závazky mají být splněny pořadatelem nebo jinými dodavateli služeb 
cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu. Pořadatel se může odpovědnosti za škodu 
způsobenou porušením právní povinnosti zprostit jen tehdy, prokáže-li, že tuto škodu neza-
vinil on ani jiní dodavatelé služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu a škoda 
byla způsobena
I. zákazníkem,
II. třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, pokud tuto skutečnost nebylo 

možné předpokládat nebo byla nevyhnutelná, nebo
III. neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, 

které lze požadovat.
Pořadatel nese odpovědnost za pravdivost uvedených informací o poskytovaných službách 
v katalogu a není povinen poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec potvrzených a zaplace-
ných služeb uvedených v uzavřené smlouvě. 
Pořadatel je povinen nejpozději do 7 dnů před zahájením zájezdu poskytnout zákazníkovi 
písemně další podrobné informace o všech skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležité 
a které jsou pořadateli známy, pokud nejsou obsaženy již ve smlouvě nebo v katalogu, ze-
jména informaci o přesném místě a čase odjezdu v případě, že dopravu zajišťuje pořadatel, 
adresu ubytovacího zařízení a časové rozmezí, ve kterém bude zákazník ubytován, upřesnění 
údajů, které se týkají dalších plateb za  služby, jejichž cena není zahrnuta v  ceně zájezdu, 
údaje k ubytování, dopravě a stravování, jméno, adresa a telefonní číslo osoby, na kterou se 
zákazník v nesnázích v průběhu zájezdu může obrátit o pomoc, zejména místního zástupce 
pořadatele, a adresu a telefonní číslo nejbližšího zastupitelského úřadu. Je-li smlouva uza-
vřena v době kratší než 7 dnů před zahájením zájezdu, poskytne pořadatel tyto informace 
zákazníkovi již při uzavření smlouvy.
Zákazník výslovně bere na  vědomí a  svým podpisem souhlasí s  tím, že cestovní kancelář 
Skalla CZ je oprávněna v souladu s § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) kdykoliv v průběhu zájezdu pořizovat obrazové 
(zejména fotografické), zvukové a  zvukově obrazové záznamy zákazníka (tj. včetně všech 
prvků a  projevů jeho osobnosti); cestovní kancelář Skalla CZ je oprávněna všechny takto 
pořízené záznamy v průběhu zájezdu i kdykoliv po  jeho skončení v nezbytné míře retušo-
vat i jinak upravovat a v původní i případně takto změněné podobě je zveřejňovat ve všech 
druzích svých propagačních materiálů (tištěné katalogy, letáky, webové stránky, sociální sítě, 
newslettery apod.) a  takto je šířit všemi v  úvahu připadajícími způsoby, a  to samostatně 
i ve spojení s jinými záznamy, díly a prvky. Všechny souhlasy uvedené v tomto ustanovení jsou 
uděleny v územně a množstevně neomezeném rozsahu, jakož i na neomezenou dobu, resp. 

všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla Cz, s.r.o



až do jejich případného odvolání ze strany zákazníka v souladu s § 87 občanského zákoníku. 
Všechny souhlasy jsou zákazníkem udělovány bezplatně.

8. změny dohodnutých služeb a jejich právní důsledky
Před zahájením zájezdu a čerpání služeb:
Pořadatel odpovídá za řádné poskytování služeb. Pořadatel má možnost jednostranně změ-
nit závazek ze smlouvy, pokud se jedná o nepodstatnou změnu (např. místa a trvání toalet-
ních zastávek, místa a časy odjezdů a příjezdu v návaznosti na aktuální dopravní situaci). 
V mimořádných případech má pořadatel právo na změnu trasy autobusové dopravy z dů-
vodu efektivnosti a bezpečnosti dopravy. Ve všech těchto případech se nejedná o porušení 
smlouvy ze strany pořadatele. 
Je-li pořadatel nucen z objektivních důvodů před zahájením zájezdu změnit podmínky smlou-
vy, může navrhnout zákazníkovi změnu smlouvy o zájezdu. Pokud navrhovaná změna smlou-
vy vede i ke změně ceny zájezdu, pořadatel v návrhu novou cenu uvede. Navrhne-li pořadatel 
změnu smlouvy, má zákazník právo rozhodnout do 5 dní od doručení návrhu, zda se změnou 
souhlasí nebo zda od smlouvy odstoupí. Pokud zákazník ve lhůtě od smlouvy neodstoupí, má 
se za to, že s jeho změnou souhlasí. 
Je-li uskutečnění zájezdu znemožněno z  důvodu mimořádných okolností, kterým nemohl 
pořadatel zabránit ani při vynaložení maximálního úsilí, které lze po něm požadovat, a které 
nebylo možno při uzavírání smlouvy předvídat, nebo by byla jinak ohrožena bezpečnost, zdra-
ví a život zákazníků, je pořadatel oprávněn zájezd zrušit.
Realizace zájezdu uvedeného v katalogu je podmíněna dosažením minimálního počtu zákaz-
níků, pořadatel musí zákazníka písemně informovat o zrušení zájezdu z důvodu nedosažení 
minimálního počtu zákazníků nejpozději 21. den před zahájením zájezdu. Minimální počet 
zákazníků pro uskutečnění pobytového zájezdu uvedeného v  katalogu je 35 osob, pokud 
není uvedeno jinak.
V průběhu zájezdu a čerpání služeb:
Pořadatel je oprávněn provádět operativně změny programu a změny poskytovaných služeb 
v průběhu zájezdu, pokud z naléhavých důvodů a mimořádných okolností není možné dodr-
žet stanovený program a poskytnout předem dohodnuté služby.

9. odstupné
Zákazník je povinen zaplatit při odstoupení od smlouvy z  jeho strany, nebo když odstoupí 
od smlouvy pořadatel z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, odstupné v následující výši:
a) v době delší než 60 dní před odjezdem – 10 % ze stanovené ceny zájezdu, nejméně však 

1000 Kč/osobu
b) 59–46 dní – 30 % ze stanovené ceny zájezdu
c) 45–30 dní – 50 % ze stanovené ceny zájezdu
d) 29–17 dní – 75 % ze stanovené ceny zájezdu
e) 16–6 dní – 90 % ze stanovené ceny zájezdu
f) méně než 5 dní před odjezdem – 100 % ze stanovené ceny zájezdu.
Pokud nemůže zákazník nastoupit na  zájezd, na  který se závazně přihlásil podepsáním 
smlouvy z prokazatelných důvodů – jeho hospitalizace v nemocnici, smrt nejbližších rodin-
ných příslušníků, nabídne mu pořadatel, pokud může, po předložení prokazatelných dokladů 
možnost účastnit se náhradního zájezdu. Toto se nevztahuje na nemoci v domácím léčení 
před odjezdem na zájezd. Odstupné se neplatí, je-li účastník veden jako náhradník.
Pokud byl zájezd uhrazen poukázkami Benefity Plus, Benefity a.s., Edenred, Sodexo, Chéque 
Dejeuner nelze je směnit za hotovost ani při stornu zájezdu a vracet plnou částku jimi uhra-
zenou. Případná vrácená částka bude ponížena o provizi uhrazenou společnosti provozující 
benefitní program.

10. vady zájezdu a jejich reklamace
Pořadatel odpovídá zákazníkovi ve smyslu ustanovení § 2537 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, za vady zájezdu. Má-li zájezd vadu a byla-li tato vytčena zákazníkem 
v souladu s § 2540 NOZ bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši 
přiměřené rozsahu a trvání vady. Nevytkl-li zákazník vadu bez zbytečného odkladu vlastním 
zaviněním, pak právo na slevu z ceny nemá. 
Při uplatnění vad zájezdu je nutná součinnost zákazníka, spočívající zejména v  umožnění 
přístupu do prostor, které mu byly pronajaty k ubytování nebo do dopravního prostředku, 
kterým byla zajištěna doprava, zástupci pověřenému pořadatelem, jakož i zástupci dodava-
telů služeb, které jsou předmětem reklamace, aby se mohly objektivně posoudit skutečnosti 
uváděné v reklamaci. Pořadatel doporučuje zákazníkovi, aby tuto součinnost poskytl.
Reklamaci může zákazník uplatnit ústně či písemně, popřípadě jiným vhodným způsobem u zá-
stupce cestovní kanceláře během trvání zájezdu, či v cestovní kanceláři. Uplatnění reklamace 
na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, resp. umožní nalézt okamžitě vhodná řeše-
ní. Zákazník při uplatňování reklamace uvede své jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum, důvod 
a předmět reklamace, specifikaci požadavků co do důvodu a výše a dle možnosti předmět 
reklamace průkazně skutkově doloží. Pořadatel zákazníkovi doporučuje předložit doklad o po-
skytnuté službě. Je-li uzavření smlouvy zprostředkováno jinou cestovní kanceláří nebo cestovní 
agenturou, může zákazník reklamaci uplatnit u tohoto zprostředkovatele. 
K uplatněné reklamaci musí být vždy vystaveno potvrzení o reklamaci – reklamační protokol 
– v němž musí být uvedeno, kdy zákazník reklamaci uplatnil, identifikační údaje zákazníka, 
co je předmětem reklamace a jaký způsob vyřízení zákazník požaduje. Jestliže zákazník pře-
dá zástupci pořadatele v  místě poskytované služby určité písemnosti, popř. jiné podklady 
týkající se reklamace, musí být tato skutečnost v protokolu výslovně uvedena. Reklamační 
protokol podepisuje osoba, která se zákazníkem protokol sepisuje a zákazníkovi se dopo-
ručuje, aby svým podpisem na reklamačním protokolu stvrdil převzetí jeho kopie a souhlas 
s jeho obsahem.
Pořadatel zájezdu nebo jí pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých pří-
padech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu 
služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být 
vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, 
pokud se pořadatel se zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě. Zákazníkovi se vydá potvrzení 
o datu a způsobu vyřízení reklamace. V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedů-
vodná, je zákazník písemně informován o  důvodech zamítnutí reklamace ve  smyslu § 19 
odst. 1 zák. o ochraně spotřebitele.
Pořadatel se odpovědnosti k náhradě škody, způsobené porušením smluvní povinnosti zpro-
stí, prokáže-li, že jí ve splnění povinnosti dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepřed-
vídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Umožňuje-li mezinárodní 
smlouva, kterou je Česká republika vázána, omezení náhrady škody, hradí pořadatel škody 
vzniklé porušením povinnosti ze smlouvy jen do výše tohoto omezení. 
Dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se zákazník obrátil na Českou obchodní 
inspekci a zahájil řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Návrh na řešení sporu 
může podat jen zákazník (pokud se mu nepodařilo stížnost vyřešit s pořadatelem přímo). 
Návrh může podat nejpozději do 1 (jednoho) roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je 
předmětem sporu, u pořadatele poprvé.
Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, štěpán-
ská 15, 120 00 Praha 2; Email: adr@coi.cz; web: adr.coi.cz
Zákazník, který si zakoupil zboží či službu přes internet, a  je spotřebitelem, může k řešení 

vzniklého sporu využít platformu Evropské komise pro řešení sporů online. Podrobnější infor-
mace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr.

11. Pojištění cestovní kanceláře pro případ insolvence
Ceny zájezdů zahrnují povinné smluvní pojištění pořadatele pro případ insolvence ve smyslu 
zákona č. 159/1999 Sb. Pojistnou smlouvu o pojištění záruky v případě insolvence ve smys-
lu tohoto zákona uzavřel pořadatel s UNIQA pojišťovnou a.s., se sídlem Bělohorská 19/269, 
169 00, Praha 6. Na jeho základě vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy tento 
pořadatel z důvodu insolvence:
a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je 

tato doprava součástí zájezdu;
b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neusku-

tečnil, nebo
c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnuté-

ho zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části.
Nastane-li skutečnost uvedená v bodu 11a), oznámí zákazník tuto pojistnou událost nepro-
dleně na tel. čísle +420 272 101 020 (24hodinová služba) a vyčká dalších pokynů. Nebyla-li 
z důvodu úpadku pořadatele vrácena zaplacená záloha v případě, že se zájezd neuskutečnil 
(viz bod 11b), nebo nebyl-li z  téhož důvodu vrácen rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu 
a cenou pouze částečně poskytnutého zájezdu (viz bod 11c), oznámí zákazník tuto skuteč-
nost nejpozději do 6 měsíců od škodné události na adresu: FIDUCIA s.r.o., Národní třída 10, 
110 00 Praha 1. Spolu s oznámením zašle uzavřenou smlouvu o zájezdu.

12. Pomoc v nesnázích, kontakt na místního zástupce pořadatele
Ocitne-li se po zahájení zájezdu zákazník v nesnázích nebo nelze-li v důsledku nevyhnutel-
ných a mimořádných okolností zajistit návrat zákazníka v souladu se smlouvou, poskytne 
mu pořadatel neprodleně pomoc (především prostřednictvím svého místního zástupce), ze-
jména tím, že mu sdělí údaje o zdravotních službách, místních úřadech a konzulární pomoci, 
je nápomocen se zprostředkováním komunikace na dálku a pomůže najít náhradní cestovní 
řešení. Zavinil-li si zákazník nesnáze sám, může pořadatel za svou pomoc požadovat přimě-
řenou náhradu skutečně vynaložených nákladů.
Kontaktní telefon na místního zástupce pořadatele: Lignano (0039/3498221327), Riccio-
ne (0039/3490843161), Martinsicuro (0039/3474886055). Kontaktní telefon pořadatele 
v případě nouze: 00420/495530006 (ve všední dny), 00420/776896883 (v den odjezdu).

13.  Cestovní pojištění zákazníka
Cena zájezdu nezahrnuje cestovní pojištění. Zákazníkovi pořadatel doporučuje uzavřít pro-
střednictvím jeho poboček komplexní cestovní pojištění UNIQA pojišťovny, a.s. Cestovní po-
jištění včetně pojištění storna zájezdu bude klientovi zprostředkováno až po uhrazení zálohy 
na zájezd či ceny pojištění. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za případné následky, 
hmotné i nehmotné povahy, vzniklé zákazníkům v případě, že nedisponují platným cestov-
ním pojištěním v době zájezdu.

14. autobusová doprava
Autobusová doprava z/do destinace je zajišťována českými autobusovými dopravci v trase, ná-
stupních a výstupních místech dle smlouvy a pokynů na cestu. Pořadatel nenese odpovědnost 
za případné zpoždění dopravy a upozorňuje na možnosti jeho vzniku z technických a jiných 
důvodů (nepříznivé počasí, objížďky, uzavřené dopravní spoje, stávky, zdržení na  hraničních 
přechodech apod.). 
Nástupní a výstupní místa a orientační časy odjezdů (odjezdy vždy v pátek, návrat následující 
neděli v dopoledních hodinách), uvedená a další odjezdová místa jen po dohodě s pořadatelem:
Chorvatsko: Praha (13:00), Hradec Králové (12:15), Pardubice (12:50), Vysoké Mýto 
(13:40), Litomyšl (14:00), Česká Třebová (14:35), Svitavy (15:00), Brno (17:00), Mikulov (17:45).
ItálIe: RICCIONE/MARTINSICURO – Hradec Králové (14:00), Vysoké Mýto (14:40), Litomyšl 
(15:00), Česká Třebová (15:30), Svitavy (16:00), Brno (17:00), Mikulov (18:00). LIGNANO – 
Hradec Králové (20:00), Vysoké Mýto (20:40), Litomyšl (21:00), Česká Třebová (21:30), Svita-
vy (22:00), Brno (23:00), Mikulov (00:00)
Pořadatel upozorňuje, že uvedené časy a  nástupní místa se mohou změnit a  pro zá-
kazníka jsou stěžejní pokyny na  cestu, které obdržel nejpozději 7 dní před odjezdem 
a nástupní místo uvedené na smlouvě.
Práva a  povinnosti cestujících a  pořadatele při autokarové přepravě sjednané na  základě 
smlouvy se řídí platnými zákony ČR a států, ve kterých je taková přeprava realizována, dále 
platnými mezinárodními smlouvami, které se takové přepravy týkají, a dále přepravním řádem 
pořadatele, který je nedílnou součástí těchto Všeobecných smluvních podmínek, je uveřejněn 
na internetové adrese www.skalla.cz a dále je k dispozici na pobočkách pořadatele. Zákazník 
svým podpisem smlouvy o zájezdu stvrzuje také skutečnost, že se seznámil s přepravním řá-
dem pořadatele a že s tímto přepravním řádem souhlasí.

15. ochrana osobních údajů GDPr
Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropské-
ho parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvis-
losti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
Cestovní kancelář má zákonné oprávnění za účelem uzavření a plnění Smlouvy o zájezdu 
nebo jiných Smluv o poskytování služeb cestovního ruchu (dále jen smluv) zpracovávat osob-
ní údaje zákazníka. Cestovní kancelář shromažďuje a  zpracovává následující osobní údaje 
zákazníka /fyzické osoby/: jméno, příjmení, titul, datum narození, místo trvalého pobytu, 
telefonní číslo, e-mail, číslo cestovního dokladu, kontakt na  blízké osoby, evidence plateb 
za cestovní služby.
Pro účely plnění smluv je zákazník srozuměn, že jeho osobní údaje budou v nezbytném rozsa-
hu poskytnuty dalším subdodavatelům služeb, které jsou součástí realizace zájezdu, jakými 
jsou dopravci, ubytovací zařízení, průvodci, delegáti a pojišťovna.
Zákazník jako subjekt údajů prohlašuje, že bude spolucestující osoby či jejich zákonné zá-
stupce, jimiž byl zplnomocněn k uzavření smluv, řádně a včas informovat o užití a zpraco-
vání jejich osobních údajů cestovní kanceláří či jinými poskytovateli služeb cestovního ruchu 
(dalšími zpracovateli).
Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů je zapotřebí pouze ke konkrétnímu, specific-
kému účelu, např. věrnostní program. Cestovní kancelář je oprávněna obvyklé obchodně marke-
tingové nabídky svým zákazníkům zasílat bez tohoto souhlasu.
Podrobné „Informace o zpracování osobních údajů (GDPR) a poučení o právech zákazníka v sou-
vislosti s ochranou osobních údajů“ jsou uvedeny na https://www.skalla.cz/ochrana-os-udaju.

16. závěrečná ustanovení
Tyto smluvní podmínky vstoupily v platnost dne 1. 7. 2018 a vztahují se na zájezdy publiko-
vané v tomto katalogu a na webových stránkách www.skalla.cz. 
Zákazník podpisem smlouvy stvrzuje, že souhlasí s použitím jeho osobních údajů uvedených 
ve smlouvě v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. pro potřeby pořadatele zájezdu a z důvodu 
plnění smlouvy.
SKALLA CZ, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl 
C, vložka 17715.



vážení klienti,
rádi byste udělali radost svým blízkým, 
kamarádům či kolegům praktickým 
dárkem? V tom případě Vám nabízíme 
možnost zakoupení dárkových poukazů 
vztahujících se na námi pořádané zájezdy 
v hodnotě 1000 Kč či poukaz na celý zájezd 
dle Vašeho přání (destinace, termín, částka, 
popř. na jméno).

www.skalla.cz
www.pronajemmobilhomu.cz

SKalla Cz s.r.o.
Střelecká 748, 500 02 Hradec Králové

Tel./fax: 495 521 595, 495 530 006
E-mail: skalla@skalla.cz


