
VĚŘÍTE NÁM  OD ROKU 1920

POBYTOVÉ ZÁJEZDY LÉTO 2018

Sleva až 6 %

Lázně

Pobyty pro seniory

DOvOLená 
v ČeSké repubLice

Široká nabídka  
programů



OBSAH strana
Úvodní stránky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1–3
Pobytové zájezdy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4–96
Výhodná nabídka pro seniory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4–8
Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9–14
Střední Čechy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15–17
Jizerské hory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16–20
Lužické hory a Máchův kraj  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21–22
České Švýcarsko a České středohoří . . . . . . . . . . . . . . 23–25
Krušné hory a Podkrušnohoří . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26–27
Západní Čechy a okolí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28–31
Šumava a Pošumaví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32–37
Lipenská přehrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37–39
Jižní Čechy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40–46
Krkonoše a Podkrkonoší . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47–59
Český ráj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60–62
Východní Čechy a Orlické hory  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63–67
Českomoravská vrchovina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68–71
Znojmo a Podyjí  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72–73
Pálava a Břeclavsko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74–77
Slovácko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78–78
Brněnská přehrada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Moravský kras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79–80
Hostýnské a Vizovické vrchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81–82
Haná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Jeseníky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83–84
Beskydy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84–96

chaty a chalupy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97–109
Lázně a wellness  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111–156
Konopiště . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Poděbrady  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113–115
Teplice v Čechách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116–117
Lázně Mšené  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Lázně Libverda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Jánské Lázně. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Lázně Bohdaneč . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Lázně Bělohrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122–123
Náchod  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Kašperské Hory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Jáchymov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126–127
Konstantinovy Lázně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Karlovy Vary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Mariánské Lázně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130–138
Františkovy Lázně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19–141
Kamenice nad Lipou  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Třeboň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Bechyně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Lázně Kostelec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Rychnov nad Kněžnou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Lázně Lednice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Luhačovice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148–153
Teplice nad Bečvou  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Karlova Studánka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Závěrečné stránky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159–160  
*Platnost a podmínky uplatnění jednotlivých slev a výhod uvádíme na str. 1 tohoto katalogu nebo na www.cedok.cz 

SLevY A vÝHODY  
V OBDOBÍ PŘeDPRODeJe

Mariánské Lázně (str. 134)

Pro členy Clubu Čedok slevy o 2 % vyšší*
DÍTě zDARMA*

SLevY ZA VČASNÝ 
NÁKUP AŽ 4 %*



www.cedok.cz 1

INFORMACE | OBSAH, ROZSAH A DALŠÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Nástup pobyt
Pokud není uvedeno jinak, nástup do ubytovacího zařízení je po
14:00 hod., pokoje se uvolňují podle příslušného hotelového řádu,
zpravidla do 10:00 hod.

Ubytování
Pro Vaši spokojenost je nabídka ubytovacích kapacit v každém cíli
cesty co nejpestřejší – od apartmánů až po luxusní hotely – tak, aby
odpovídala Vašim představám a finančním možnostem. Vzhledem
k tomu, že vnímání kvality i označování kategorie ubytování se
mohou v jednotlivých zemích výrazně lišit, užívá Čedok pro hod-
nocení ubytovacích zařízení vlastní stupnici kvality služeb. Stupnice
kvality služeb hotelů a apartmánů vyjadřuje pouze názor Čedoku
na kvalitu ubytování tak, jak se jeví z hlediska standardu požadavků
středoevropského cestovatele. Upozorňujeme, že kvalita ubytování
v apartmánech není totožná s hotelem, neboť jde o odlišný typ
ubytovacího zařízení. Například nelze očekávat, že apartmány
označené třemi symboly Čedoku odpovídají svou úrovní stejně
označenému hotelu. Kvalita služeb a vybavení v apartmánech je
zpravidla nižší než v hotelích, což nachází své vyjádření v cenách
zájezdů. Vysvětlení stupnice kvality služeb je uvedeno níže.
Přestože naši pracovníci při nákupu ubytovacích kapacit důkladně
prohlédnou ubytovací objekty, v dané třídě apartmánů či hotelů
se snaží vybírat to nejlepší a v katalogu je pravdivosti a přesnosti
popisů ubytovacích objektů věnována dostatečná péče, nemůže
Čedok ovlivnit některé skutečnosti: 
• ve výjimečném případě, nikoli však vinou naší CK, může dojít

k překnihování ubytovacího objektu. V takovém případě Vám
bude poskytnuto jiné ubytování shodné či vyšší kategorie.

• doba určená k ubytování a opuštění pokoje nebo apartmánu je
stanovena hotelem tak, aby mohl být proveden řádný úklid. Naší
snahou je zkrátit Vám při příjezdu dobu čekání na ubytování na
minimum. Stejně tak při odjezdu usilujeme o zajištění možnosti
odložení či úschovy zavazadel, po nezbytně nutnou dobu. Bohu-
žel naše cestovní kancelář nemůže garantovat v každém případě
bezprostřední návaznost ubytování na Váš příjezd nebo odjezd.

• dovolená je pro mnohé turisty spojena s bohatým nočním živo-
tem. Proto jsou některá turistická střediska přesycena zábavními
podniky – bary, vinárnami, diskotékami a nočními kluby, jejichž
provoz je obvykle hlučný. V ubytovacích objektech nemůže naše
CK zajistit absolutní klid.

• ačkoliv se turistické destinace snaží ve většině případů provádět
veškerou údržbu a stavební činnost v ubytovacích zařízeních či
blízko nich mimo hlavní sezonu, může v místě pobytu v jakékoliv
době docházet ke stavební či jiné technické činnosti. Na tuto sku-
tečnost nemá CK Čedok žádný vliv a nemůže ji nijak ovlivnit. 

• konkrétní klimatické podmínky v oblasti jsou spojeny s existencí
různé fauny. Neovlivnitelnou nepříjemnou skutečností, se kterou
se můžete v určitých obdobích při ubytování v některých objek-
tech setkat, je výskyt drobného hmyzu, ještěrek atd. v hotelových
pokojích či apartmánech a to přes intenzivní snahy správců uby-
tovacích zařízení. Problémy mohou nastat i s pohybem hlodavců,
koček, psů, či dalších živočichů v dané lokalitě. Případnou rekla-
maci je vždy třeba uplatnit ihned v místě pobytu.

• ve většině hotelů je možné si pronajmout hotelový trezor. Vyu-
žijte této možnosti k úschově Vašich cestovních dokladů, peněz
a cenností. V opačném případě Vám doporučujeme rozdělit uve-
dené věci a uschovávat je na více místech. Předejdete tak případ-
ným nepříjemnostem spojeným se ztrátou všech dokladů
a finančních prostředků.

• je-li v popisu vybavení pokoje uvedena varná konvice, je tento
požadavek splněn i kávovarem a naopak. 

• koupelny ubytovacích objektů nižších kategorií často nejsou vy-
baveny mýdlem. Doporučujeme vzít s sebou vlastní hygienické
i toaletní potřeby, při ubytování v apartmánech i koupelnové prá-
dlo a hygienické potřeby, a pro ubytování v apartmánech i mycí
potřeby na nádobí. V uzavřených nevětraných prostorách, jako
jsou koupelny, může dojít vlivem zvýšené vlhkosti k výskytu
plísně, a to i přesto, že je koupelna pravidelně čištěna. Plíseň za
konkrétních podmínek vznikne ve velmi krátké době. Vliv na to
mají klimatické podmínky, způsobující vyšší kondenzaci vnitřní
vlhkosti. Proto je třeba v pokojích pravidelně větrat.

• pokud je ubytovací zařízení vybaveno klimatizací, může se stát,
že v některých hotelích bude v činnosti pouze v době vysokých
venkovních teplot nebo za příplatek. 

• přistýlka nemusí být vždy pevné lůžko, ale např. rozkládací le-
hátko, rozkládací křeslo, rozkládací gauč nebo palanda. V někte-
rých případech může být jedna přistýlka společná až pro dvě děti. 

• při ubytování jednoho klienta ve dvoulůžkovém nebo vícelůžko-
vém pokoji se účtuje příplatek za neobsazené lůžko. V praxi to
znamená, že jednolůžkový pokoj a dvoulůžkový pokoj s doplat-
kem na neobsazené lůžko jsou zcela rovnocenné a prodávají se
za stejnou cenu. Konkrétní přidělení příslušného typu pokoje zá-
leží výhradně na možnostech ubytovacího zařízení. Standardní
jednolůžkový pokoj je vždy menších rozměrů.

• u hotelů mohou být kotviště lodí často v bezprostřední blízkosti
pláže nebo i v její části. 

• může docházet k opakovaným výpadkům dodávky elektrického
proudu a s tím spojeným výpadkům klimatizace a zásobování vodou. 

• bazény mohou být dočasně mimo provoz. 
• v některých hotelech (zejména vyšší kategorie) není dovoleno

chodit do hotelové restaurace v plážovém oblečení či krátkých
kalhotách. Doporučujeme formálnější oblečení.

• fotografie ubytovacích kapacit uvedené v katalogu jsou ilustrační,
proto nemusí vždy zcela přesně korespondovat s pokojem, který
je klientovi na místě přidělen. Přidělování konkrétních ubytova-
cích kapacit, provádí zásadně provozovatel ubytovacího zařízení.

Stravování
U každého zájezdu naleznete informaci o možnostech stravování.
Námi používané pojmy znamenají: 
• kontinentální snídaně – většinou opakující se nabídka – káva

nebo čaj, chléb nebo pečivo, máslo, džem 
• kontinentální snídaně zesílená (rozšířená) – má rozsah konti-

nentální snídaně rozšířený o plátek sýra nebo salámu, popř. vejce
• polopenze zahrnuje snídani (většinou samoobslužnou) a večeři

s obsluhou nebo formou bufetového výběru.
• bufetový způsob stravování – samoobslužný systém stravování

s nabídkou studené i teplé kuchyně 
• ligh all inclusive zahrnuje snídani (většinou samoobslužnou),

oběd a večeři včetně nápojů s obsluhou nebo formou bufetového
výběru. Je-li uvedeno v popisu u hotelu, tak i nápoje během dne

• all inclusive – celodenní stravování (tj. plná penze, někdy i další
občerstvení) včetně nápojů zahrnuto v ceně. Konkrétní rozsah
stravování se řídí pravidly, která stanoví ubytovací zařízení. Pest-
rost a četnost stravování odpovídá kategorii ubytovacího zaří-
zení. Je třeba počítat, že čerpání stravovacích služeb probíhá ve
stravovacích časech stanovených hotelem, nikoliv nepřetržitě.
Začátek a konec čerpání služeb all inclusive se řídí časem nastě-
hování do pokojů a jejich uvolnění. 

Bufetový způsob a stravování s obsluhou jsou cenově rovnocenné.

Kde a jak získáte informace o aktuální ceně
k vybranému pobytu
Termíny a aktuální ceny jednotlivých zájezdů a hotelů uvá-
díme na webových stránkách www.cedok.cz. V rámci tohoto
katalogu je u každého ubytovacího zařízení uvedena jeho
webová stránka a QR kód, jejichž pomocí získáte všechny
potřebné informace včetně aktuálních cen a  slev rychle
a pohodlně buď ve svém počítači, nebo mobilním telefonu.
Aktuální cenovou nabídku Vám také rádi připraví naši zku-
šení prodejci na některém z prodejních míst Čedoku nebo
Čedok Partneři či autorizovaní prodejci. V případě osobní
návštěvy některého z  prodejních míst CK Čedok, Čedok
Partnera nebo vybraného autorizovaného prodejce Vám
bude vypracována nejvýhodnější cenová nabídka na Vámi
vybraný zájezd, případně Vám naši prodejci vytisknou ak-
tuální ceníky na Vámi vybrané zájezdy.

Ceny služeb
Základní cena je cena uvedená na webových stránkách
www.cedok.cz u konkrétního zájezdu. Tato cena nezahrnuje fakul-
tativní služby, nepovinné příplatky a případné slevy. Základní cena
a zákazníkem zakoupené fakultativní služby tvoří cenu zájezdu ve
smyslu zákona. Všechny ceny uvedené v tomto katalogu jsou uve-
deny v Kč a za jednu osobu. 

Nabídky „v poslední minutě“, „speciální nabídky“, mohou uvádět
cenu nižší, než je cena uvedená v katalogu.

Cena od *
Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích
zařízení publikovaných v tomto katalogu je u lázeňských a wellness
pobytů uváděna „cena od“, např. od 6 890,- *. Jedná se vždy o nej-
nižší cenu v rámci nabízené sezóny (nejlevnější termín) u nejlevněj-
šího typu pokoje (pokud je v daném hotelu nabízeno více typů
pokojů), platnou při zakoupení zájezdu v listopadu 2017. Může se
proto stát, že v průběhu sezóny již nebude možné zakoupit zájezd
za takto uvedenou cenu. Tyto cenové údaje slouží pouze pro snazší
porovnávání jednotlivých ubytovacích zařízení a nemají charakter
návrhu na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 občanského zákoníku.

Dětská cena
Pro přiznání dětské ceny je rozhodující dovršení horní věkové hra-
nice v den nástupu. Děti mladší než stanovená věková hranice se
mohou pobytu zúčastnit zdarma bez nároku na služby, ale pouze
v případě, že v pokoji již nejsou volná lůžka nebo přistýlky. Účast
dětí bez nároku na služby - tzv. infant - je nutné uvést při objed-
nání pobytu. Dětská cena platí pro děti ubytované na pokoji ales-
poň s jednou dospělou osobou, tzn. že na pokoji nemohou být
ubytovány pouze děti bez doprovodu dospělé osoby.       

Místní poplatky
Při příjezdu do místa pobytu vybírá ubytovatel, v souladu se záko-
nem č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, lázeňský nebo rekre-
ační poplatek. V některých případech jsou tyto poplatky již
zahrnuty v ceně ubytování. Informaci o tom, zda je místní poplatek
zahrnut v ceně ubytování, naleznete u konkrétního pobytu na
www.cedok.cz.

Slevy za včasný nákup
Aktuální slevy za včasný nákup uvádíme na webových stránkách
www.cedok.cz u jednotlivých hotelů (za tímto účelem doporuču-
jeme využít webovou adresu jednotlivých hotelů nebo QR kód)
nebo Vám je ochotně sdělí Váš prodejce zájezdů cestovní kance-
láře Čedok. Sleva pro členy Clubu Čedok platí pro klienty, kteří jsou
držiteli členské karty Clubu Čedok, a jejich doprovod v rámci jedné
smlouvy a ubytovací jednotky (pokoj či apartmán). Slevy za včasný
nákup poskytujeme procentní sazbou ze základní ceny zájezdu
(nevztahuje se na fakultativní příplatky).  Slevy nelze navzájem sčí-
tat, ani je kombinovat s jinými slevami (použít současně). Slevu ve
výši až 6 % poskytujeme na vybrané zájezdy a termíny do odvolání
nejpozději však do 30. 11. 2017. 

Způsoby placení
Naše cestovní kancelář umožňuje úhradu služeb širokým spekt-
rem. Pokud jste si již vybrali svůj zájezd, Vaše objednávka byla au-
torizována a návštěva naší pobočky je pro Vás časově náročná,
můžete si jej objednat na našich internetových stránkách
www.cedok.cz a zaplatit svou platební kartou zabezpečenou plat-
bou online nebo můžete cenu zájezdu uhradit bankovním převo-
dem na naše účty, jejichž čísla Vám sdělíme při potvrzení
objednávky nebo bezhotovostně také na základě vystavené fak-
tury. Při osobní návštěvě pobočky jsou možné jak hotovostní
platby, tak platby platebními kartami. Bližší informace Vám podá
každá pobočka naší CK nebo pracovníci naší rezervační centrály. 
Specifickou formu úhrady tvoří hodnotové poukázky, které vydává
Čedok samostatně nebo ve spolupráci se svými smluvními part-
nery. Podmínky úhrady těmito poukázkami jsou uvedeny přímo na
každé poukázce. Poukázky nejsou směnitelné za finanční hotovost.

Dodatečná přání zákazníků
K požadavkům klienta na ubytování nebo dopravu, které klient
uvádí při objednávce zájezdu, se Čedok snaží přihlížet a dle svých
možností se jim snaží vyhovět. 

Důležité upozornění při uzavírání smlouvy o zájezdu u ob-
chodních zástupců Čedoku 
Obchodní zástupce Čedoku (autorizovaný prodejce) je Čedokem
zmocněn výhradně k tomu, aby při uzavírání smlouvy o zájezdu od
klienta inkasoval pouze zálohu ve výši a lhůtách stanovených ve
smluvních podmínkách. Zbývající část ceny zájezdu hradí zákazník
vždy přímo Čedoku, a to kterýmkoliv z výše uvedených způsobů
placení. Zákazník má právo i při platbě zálohy uhradit tuto částku
přímo Čedoku a nikoli obchodnímu zástupci, avšak tato platba
musí být realizována v době rezervace služeb tj. ještě před uzavře-
ním vlastní smlouvy o zájezdu. K tomuto opatření Čedok přistoupil
z důvodu posílení jistoty všech klientů, že jejich finanční prostředky
budou sloužit výhradně k úhradě jimi zakoupených služeb.

Různé
Při posuzování reklamací postupujeme vždy v souladu se Všeobec-
nými smluvními podmínkami a Reklamačním řádem, které jsou vy-
dány v souladu s občanským zákoníkem (přičemž plné texty těchto
dokumentů jsou klientům k dispozici na všech pobočkách CK, na
webu www.cedok.cz i v každém katalogu), a vycházíme z principu
účelnosti, tj. zda služby umožňují plnit hlavní předpokládaný účel
zájezdu, který lze spravedlivě očekávat, např. odpočinek u moře.
Na subjektivní hodnocení významu jednotlivých komponentů slu-
žeb klientem nelze bohužel brát zřetel. Stejně nemůžeme zohled-
ňovat ani subjektivní hodnocení jakosti služeb a prostředí.

Výhrada změny podmínek
Nabídku v tomto katalogu připravujeme se značným předstihem.
V době mezi vydáním katalogu a realizací zájezdu proto mohou na-
stat nové okolnosti, které mají vliv na podmínky realizace zájezdu.
Naše cestovní kancelář Vás proto, před sjednáním smlouvy o zá-
jezdu, bude informovat o případných změnách v katalogu uvede-
ných informací.  

Údaje uvedené v tomto katalogu jsou platné ke dni uzávěrky, tj.
k 26. 9. 2017. Čedok si vyhrazuje právo na jejich změnu. Tiskové
chyby jsou vyhrazeny. Katalog je platný do 31. 12. 2018.

Podmínky účasti na zájezdech a vzájemná práva a povinnosti, vznikající mezi klientem a naší cestovní kanceláří, stanoví Všeobecné smluvní podmínky Čedoku a.s., jejichž úplné znění naleznete
v závěru tohoto katalogu. Prostudujte si, prosím, ještě před sepsáním smlouvy o zájezdu jak Všeobecné smluvní podmínky, tak tyto níže uvedené doplňující informace, aby bylo dosaženo shody
mezi naším a Vaším chápáním rozsahu a obsahu služeb.

*
velmi jednoduché ubytování s minimálním komfortem 
a jednoduchým rozsahem stravování

**
jednoduché ubytování určené pro méně náročné turisty,
s jednoduchým rozsahem stravování

***
běžný turistický standard ubytovacích a stravovacích služeb

****
kvalitní ubytování, vyšší standard ubytovacích 
a stravovacích služeb

*****
luxusní standard ubytovacích a stravovacích služeb
*
zmenšený symbol (půl symbolu) - vyšší kvalita základního stupně
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POBYTOVÉ ZÁJEZDY

Praha 
Praha – Plavby pro Vltavě 10
Praha – Aquapalace Hotel Prague 11
Praha – Hotel Ramada Airport Prague 12
Praha – Hotel Golf 12
Praha – Hotel Mánes 13
Praha – Hotel Merkur 13
Praha – Hotel Krystal 13
Praha – Botel Racek 14
Praha – Hotel DAP 14
Praha – Hotel Adler 14

Střední Čechy 
Srbsko – Hotel Elma 15
Kutná Hora – Hotel U Zvonu 15
Loučeň – Zámecký hotel Maxmilián 16
Poděbrady – Hotel Golfi 17
Jizerské hory
Chrastava – Penzion Gloria 16
Liberec – Wellness hotel Babylon 18
Liberec – Grand Hotel Pytloun – Imperial 19
Bedřichov – Horský hotel Jelinek 19
Albrechtice – Penzion Krmelec 20
Lužické hory a Máchův kraj
Nový Bor – Wellness a Balneo Parkhotel Morris 21
Staré Splavy – Hotel Bezděz 21
Staré Splavy – Penzion  Fami – Retro Design 22
Staré Splavy – Rezidence Fami – De Luxe Design 22
České Švýcarsko a České středohoří
Labská plavební společnost – nabídka plaveb (FS) 23
Jetřichovice – Hotel Bellevue 24
Děčín – Hotel Česká koruna 24
Doubice – Hotel JEF 25
Úštěk – Hotel Racek 25
Krušné Hory a Podkrušnohoří
Loučná pod Klínovcem – Hotel Star 4 26
Háj pod Klínovcem – Hotel Star 1 a 2 26
Boží Dar – Hotel Praha 27
Západní Čechy a okolí
Skalka u Chebu – Resort Stein 27
Karlovy Vary – Hotel Krásná Královna 28
Teplička u Karlových Varů – Penzion Rosa 28
Děpoltovice – Hotel Riviera 29
Bečov nad Teplou – Penzion Hradní Bašta 29
Konstantinovy Lázně – Penzion Jitřenka 30
Liblín u Berounky – Hotel Berounka 30
Letkov – Sportpenzion Pohoda 31
Klenčí pod Čerchovem – Hotel Game 31
Šumava a Pošumaví
Klatovy – Wellness hotel Centrál 32
Špičák – OREA Resort Horizont 32
Železná Ruda – Penzion Böhmerwald 33
Železná Ruda – Hotel Engadin 33
Srní – Hotely Srní 34
Železná Ruda – Hotel Ostrý 34
Sušice – Hotel Na Pekárně 35
Modrava – Hotel Modrava 35
Horská Kvilda – Hotel Rankl 36
Kašperské Hory – Hotel Kašperk 36
Zátoň pod Boubínem – Penzion pod pralesem 37
Lipenská přehrada
Frymburk – Kovářov – Penzion nad jezerem 37
Frymburk – Hrdoňov – Hotel Fontána 38
Černá v Pošumaví – Komplex apartmánů Jestřábí 38
Lipno nad Vltavou – Hotel BouCZECH 39
Přední Výtoň – Penzion Vyhlídka a RAD 39

Jižní Čechy
Zvíkovské Podhradí – Hotel Zvíkov a chaty 40
Písek – Hotel U Kapličky 40
Bechyně – Hotel Panská 41
Vodňany – Hotel Prajer 41
Tábor – Hotel Tábor 42
Sezimovo Ústí – Hotel MAS 42
Veselí nad Lužnicí – Hotel Lucia 43
Jindřichův Hradec – Frankův dvůr 43
Hluboká nad Vltavou – Hotel Záviš z Falknštejna 44
Lomnice nad Lužnicí – Hotel Bohemia 45
Borovany – Hotel Alf 45
Český Krumov – Hotel Leonardo 46
Slavonice – Hotel Arkáda 46
Krkonoše a Podkrkonoší
Harrachov – Orea Resort Sklář 47
Harrachov – Wellness hotel Harrachovka 47
Harrachov – Wellness hotel Svornost 48
Harrachov – Rýžoviště – Hotel Pytloun 48
Harrachov – Sport Hotel Pomi 49
Harrachov – Hotel Harrachov Inn 49
Harrachov – Rýžoviště – Hotel Fit Fun 50
Rokytnice nad Jizerou – Penzion Bobeš 50
Špindlerův Mlýn – Harmony Club Hotel 51
Špindlerův Mlýn – Hotel Start 51
Špindlerův Mlýn – Hotel Praha 52
Špindlerův Mlýn – Clarion Hotel 52
Špindlerův Mlýn – Orea Resort Horal 53
Špindlerův Mlýn – VZ Bedřichov 53
Špindlerův Mlýn – Hotel Barbora 54
Špindlerův Mlýn – Hotel Tři růže 54
Špindlerův Mlýn – Hotel Venuše 55
Špindlerův Mlýn – Alpský hotel 55
Špindlerův Mlýn – Hotel Výsluní 56
Špindlerův Mlýn – Hotel Olympie 56
Pec pod Sněžkou – Hotel Horizont 57
Janské Lázně – Hotel Luční dům 58
Janské Lázně – Hotel Černá bouda 58
Benecko – Penzion Dana 59
Dvůr Králové nad Labem – Penzion Za vodou 59
Český ráj
Troskovice – Semín – Rekreační středisko Trosky 60
Horní Lochov – Hotel Pod šikmou věží 60
Sobotka – Hotel Pošta 61
Turnov – Hotel Karel IV 61
Malá Skála – Hotel Skála 62
Východní Čechy a Orlické hory
Seč Ústupky – Hotel Jezerka 63
Dobruška – Pulice – Penzion Slunný dvůr 63
Náchod – Hotel Elko 64
Dolní Radechová u Náchoda – Penzion Tereza 64
Rokytnice v Orlických horách – Penzion Rampušák 65
České Petrovice – Horský hotel Na Statku 65
Kostelec nad Orlicí – Hotel U splavu 66
Teplice nad Metují – Penzion Skály 66
Kraskov – Hotel Kraskov 67
Herbortice – Hotel Na Mlýně 67
Českomoravská vrchovina
Bystré u Poličky – Hotel Bystré 68
Žďár nad Sázavou – Hotel Tálský mlýn 68
Milovy – OREA Resort Devět skal Vysočina 69
Vílanec u Jihlavy – Mlýnhotel I 69
Svojanov u Moravské Třebové – RA Motýlek 70
Herálec – Hotel Žákova hora 70
Telč – Hotel U Černého orla 71
Žirovnice – Hotel Artaban 71
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Znojmo a Podyjí
Vranovská přehrada – Penzion Na stráni a CHO U tobogánu 72
Chvalovice – Hatě – Hotel Savannah de luxe 73
Pálava a Břeclavsko
Novomlýnské nádrže – Dolní Dunajovice – Penzion Fontána 74
Mušov – Hotel Termal Mušov 74
Mikulov – Hotel Volarik 75
Mikulov – Hotel Galant 75
Lednice – Hotel Galant (My hotel) 76
Valtice – Hotel Apollon 76
Velké Pavlovice – Opilé sklepy – apartmány 77
Slovácko
Hodonín – Hotel Panon 77
Radějov – Hotel Radějov 78
Modrá u Velehradu – Hotel Skanzen 78
Brněnská přehrada
Bystrc – OREA Wellness Hotel Santon 79
Moravský kras
Sloup – Hotel Stará škola 79
Blansko – Češkovice – Wellness Hotel Panorama 80
Blansko – Skalní mlýn – Hotel Skalní mlýn 80
Hostýnské a Vizovické vrchy
Luhačovice – Hotel Harmonie 81
Luhačovice – Pozlovice – Hotel Adamantino 81
Všemina – Apartmány Všemina 82
Haná
Olomouc – Hotel Flora 82
Jeseníky
Dolní Morava – Wellness hotel Vista 83
Lipová – lázně – Wellness hotel Helios 83
Lipová – lázně – Hotel TOČ 84
Beskydy
Ostružná – Hotel Park 84
Filipovice – Bělá pod Pradědem – Hotel Stará Pošta 85
Kouty nad Desnou – Hotel Dlouhé Stráně 85
Vidly – Horský hotel Vidly 86
Suchá Rudná – Hotel Holzberg 86
Suchá Rudná – Hotel Paramon 87
Karlova Studánka – Hotel VZ Ovčárna pod Pradědem 87
Rejvíz – Zlaté Hory – Hotel Franz 88
Zlaté Hory – Hotel Praděd Thamm 88
Karlov pod Pradědem – Chata Edison 89
Karlov pod Pradědem –  Chata Marion 89
Karlov – Malá Morávka – Hotel Kamzík 90
Malá Morávka – Hotel Neptun 91
Písek u Jablunkova – Wellness hotel Bahenec 91
Ostravice – Horský hotel Sepetná 92
Ostravice – Penzion Sluníčko 92
Rožnov pod Radhoštěm – Hotel Relax 93
Rožnov pod Radhoštěm – Hotel Eroplán 93
Horní Bečva – Hotel Mesit 94
Bílá – Hotel Bauer 95
Bílá – Mezivodí – Ondrášův Dvůr 95
Velké Karlovice – Léskové – Spa hotel Lanterna 96
Velké Karlovice – Léskové – Wellness hotel Horal 96

CHATY A CHALUPY
Smrčí pod Kozákovem – chalupa 98
Hodkovice nad Mohelkou – chalupa 98
Jílové u Držkova 601 – chalupa 99
Jílové u Držkova 69 – chalupa 99
Janovice u Kravař – chata 100
Dobranov – chalupa 100
Nové Hutě na Šumavě – chalupa 101

Konopiště u Vlachova Břeží – chalupa, objekt A 101
Kučeř u Zvíkovkého Podhradí – CHO Borek – chata 102
Kladruby u Dolní Hořice – chalupa 102
Chrášťany – Apartmány u Zemanů 103
Radimovice u Želče – Pracov – chata 103
Dobrá voda – chata 104
Benecko – chalupa u Bětušky 104
Hajnice – osada Brusnice – Mravenčí domky – chata 104
Proruby u Potštejna – chalupa 105
Popelištná – chalupa 105
Velké Dářko – chata 105
Mladkov  – chalupa 106
Chřiby – chata 106
Mostkovice  – chata 107
Podkopná Lhota – ubytování v soukromí 107
Čeladná – chata 107
Hranice na Moravě – chalupa 108
Trojanovice – Bystré – chata 108
Janová u Schmidtů – chalupa 108
Velké Karlovice  – chata Lenka 109
Vsetín – Potůčky – chata 109

LÁZNĚ A WELLNESS
Konopiště – Spa & Weellness hotel 112
Poděbrady – Spa hotel Felicitas 113
Poděbrady – Lázeňské hotely 114
Poděbrady – Lázeňské hotely 115
Teplice v Čechách – Císařské lázně, Beethoven 116
Teplice v Čechách – Léčebný dům Judita 117
Lázně Mšené – Lázeňské domy 118
Lázně Libverda – Hotel Nový dům 119
Janské Lázně – Hotel Terra 120
Lázně Bohdaneč – Lázeňský dům Veselý 121
Lázně Bělohrad – Spa Resort Tree of Life 122
Lázně Bělohrad – Bělohradské slatinné lázně 123
Náchod – Hotel Tommy 124
Kašperské Hory – Parkhotel Šumavské lázně 125
Jáchymov  – Lázeňské domy 126
Jáchymov  – Lázeňské domy 127
Konstantinovy Lázně – LH Jirásek, Löwenstein a penziony 128
Karlovy Vary  – Astoria Hotel & Medical SPA 129
Mariánské Lázně – Hotel Vltava, Hotel Svoboda 130
Mariánské Lázně – Resort Hvězda 131
Mariánské Lázně – Hotel Pacifik, Hotel Butterfly 132
Mariánské Lázně – Centrální lázně, Maria SPA 133
Mariánské Lázně – Hotel Cristal Palace 134
Mariánské Lázně – Hotel San Remo 135
Mariánské Lázně – Hotel Olympia **** Spa & Wellness 136
Mariánské Lázně – Hotel Krakonoš 137
Mariánské Lázně – Golf Hotel Morris 138
Františkovy Lázně – Lázeňské sanatorium Dr. Peták 139
Františkovy Lázně – Lázeňský hotel Pawlik 140
Františkovy Lázně – Lázeňský hotel Dr. Adler 141
Kamenice nad Lipou – Resort Johanka 142
Třeboň – Hotel Zlatá hvězda 143
Bechyně – Léčebný dům Olga 144
Lázně Kostelec – Hotel Lázně Kostelec 145
Rychnov nad Kněžnou – Wellness Hotel Studánka 146
Lázně Lednice – Lázeňský dům Perla 147
Luhačovice – Pozlovice – Wellness Hotel Pohoda 148
Luhačovice – Pozlovice – Lázeňský & wellness Hotel Niva 149
Luhačovice – Spa & Wellness Hotel Alexandria 150
Luhačovice – Lázeňské domy (Palace, Jurkovičův dům) 151
Luhačovice – Lázeňské domy (Dům B. Smetany, Vepřek - Póla) 152
Luhačovice – Boutique Hotel Radun 153
Lázně Teplice nad Bečvou – Lázeňské domy (Moravan, Praha) 154
Horské Lázně Karlova Studánka – Lázeňské domy 156
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Pobyty pro seniory od 55 let
Plná penze za cenu snídaně, 1 hodina
v bazénu denně, stravování začíná večeří
a končí obědem (balíčkem na cestu).

Staré Splavy
Hotel Bezděz str. 21

Pobyty pro seniory od 55 let
Celoročně 1x vstup do solné jeskyně, hotelový
wellness zdarma v určených termínech
(hodinový vstup do whirlpool a sauny).  

Nový Bor | Wellness 
a Balneo Parkhotel Morris str. 21

Pobyty pro seniory od 50 let
Ve vybraných termínech cenově zvýhodněné
pobyty s polopenzí.

Loučná pod Klínovcem
Hotel Star 4 str. 26

Pobyty pro seniory od 50 let
Ve vybraných termínech cenově zvýhodněné
pobyty s polopenzí.

Háj pod Klínovcem
Hotel Star 1 a 2 str. 26

Pobyt pro seniory (od 55 let)
Ve vybraných termínech cenově zvýhodněné
pobyty s polopenzí od neděle do pátku.

Bečov nad Teplou
Penzion Hradní bašta str. 29

Pobyt pro seniory (od 60 let)
Ve vybraných termínech cenově zvýhodněné
pobyty s polopenzí od neděle do pátku.

Skalka u Chebu
Hotel Resort Stein str. 27

Pobyt pro seniory (od 55 let)
Cenově zvýhodněné pobyty s polopenzí.

Klenčí pod Čerchovem
Hotel Game str. 31

Pobyty pro seniory od 55 let 
cenově zvýhodněné pobyty na 7 nocí
s polopenzí, odpolední káva nebo čaj (každý
den), cykloturistická mapa okolí, zapůjčení
horských kol na ½ dne, zapůjčení turistických
holí (nordic walking) na 1 den, 1x piknikový
koš (odpolední svačinka)

Liblín
Hotel Berounka str. 30

Pobyt pro seniory (od 55 let)
Při ubytování na 7 a více nocí plná penze za
cenu polopenze (obědy zdarma). Nelze
kombinovat s jinými výhodami (masáž a zábal). 

Klatovy
Wellness Hotel Centrál str. 32
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Pobyt pro seniory (od 55 let)
Ve vybraných termínech cenově zvýhodněné
šestidenní pobyty s polopenzí, welcome drink,
2x odpolední káva + moučník, balíček na cestu,
zapůjčení holí Nordic Walking, nehradí se místní
poplatek.

Železná Ruda
Hotel Ostrý str. 34

Pobyt pro seniory (od 55 let)
Cenově zvýhodněné pobyty s plnou penzí
s možností účasti vnoučat.

Železná Ruda
Hotel Engadin str. 33

Pobyt pro seniory (od 55 let)
Ve vybraných termínech cenově zvýhodněné
pobyty s polopenzí.

Sušice
Hotel Na Pekárně str. 35

Pobyt pro seniory (od 55 let)
Cenově zvýhodněné pobyty s polopenzí od
neděle do pátku a možností prodloužení
a účasti vnoučat. Domácí zvíře s 50% slevou.
Nabídka platí i pro doprovodnou osobu.

Srní
Hotel Srní str. 34

Pobyt pro seniory (od 55 let)
Cenově zvýhodněné pobyty s polopenzí od
neděle do pátku a možností prodloužení
a účasti vnoučat. Domácí zvíře s 50% slevou.
Nabídka platí i pro doprovodnou osobu.

Srní
Depandance hotelu Srní str. 34

Pobyt pro seniory (od 55 let)
Ve vybraných termínech cenově zvýhodněné
pobyty s polopenzí od neděle do pátku.

Modrava
Hotel Modrava str. 35

Pobyt pro seniory (od 55 let)
Ve vybraných termínech cenově zvýhodněné
pobyty s polopenzí od neděle do pátku.

Horská Kvilda
Hotel Rankl str. 36

Pobyty pro seniory od 55 let
Cenově zvýhodněné pobyty na 5 nocí.

Frymburk – Hrdoňov
Hotel Fontána str. 38

Pobyty pro seniory od 60 let
Cenově zvýhodněné pobyty na 7 nocí.

Zvíkovské Podhradí
Hotel Zvíkov str. 40
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Pobyt pro seniory (od 55 let)
Cenově zvýhodněné pobyty (6x večeře
zdarma) na 7 nocí.

Vodňany
Hotel Prajer str. 41

Pobyt pro seniory od 55 let
5 nebo 7 nocí, polopenze za cenu snídaně
(večeře zdarma), neomezené využití Wellness,
1x káva a zákusem během pobytu zdarma,
mapa okolí.

Veselí nad Lužnicí
Hotel Lucia str. 43

Pobyt pro seniory (od 55 let)
2x ubytování se snídaní pro 2 osoby ve
dvoulůžkovém pokoji, 2x večeře v jedné
z hotelových restaurací pro 2 osoby, 1x káva
a zákusek pro 2 osoby, 1x návštěva zámku
Hluboká pro 2 osoby.

Hluboká nad Vltavou
Hotel Záviš str. 44

Pobyt pro seniory (od 55 let)
Cenově zvýhodněné pobyty na 5 nocí –
polopenze za cenu snídaně (večeře zdarma).

Borovany
Hotel Alf str. 45

Pobyt pro seniory (od 55 let)
Cenově zvýhodněné pobyty, 1x večeře zdarma.

Slavonice
Hotel Arkáda str. 46

Pobyty pro seniory od 50 let
3x ubytování, polopenze, 1x biolampa,
1x solná jeskyně, 1x parafínový zábal rukou,
1x reflexologie nohou, 1x masáž při bolestech
hlavy, župan, každý den odpoledne káva se
zákuskem.

Harrachov
Wellness hotel Harrachovka str. 47

Pobyty pro seniory od 55 let
5x ubytování s polopenzí, 3x obědový balíček,
vstup do bazénu ve vypsaných časech, 50%
sleva na bowling, 1x káva nebo čaj s koláčem,
1x balneo (buď whirlpool nebo pára nebo
infrasauna), parkování, pejsek bez poplatku,
místní poplatek.

Harrachov
Hotel Fit Fun str. 50

Pobyt pro seniory (od 50 let)
Pobyt pro seniory – 7x ubytování s polopenzí,
6 x obědový balíček, 2x káva a koláč, 2x volný
vstup do hotelové sauny, 10% sleva na
konzumaci v restauraci Republika 1920.

Špindlerův Mlýn
Tři růže str. 54

Pobyt pro seniory (od 55 let)
Ve vybraných termínech cenově zvýhodněné
pobyty s polopenzí, 1x během pobytu káva
a moučník, 1x 30 min. vířivka, zapůjčení holí
nordic walking.

Špindlerův Mlýn
Hotel Barbora str. 54
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Pobyty pro seniory od 50 let 
5x ubytování s polopenzí, 4x obědový balíček,
2x během pobytu 1 hod. vstup do hotelového
wellness, 40% sleva na masáže, 10% sleva na
konzumaci v restauraci Republika 1920,
2x káva a koláč pro obě osoby

Špindlerův Mlýn
Hotel Venuše str. 55

Pobyt pro seniory (od 50 let)
Balíček pro seniory: 7x ubytování včetně
polopenze, 6x obědový balíček, 2x káva
a koláč, 2x během pobytu vstup do hotelového
wellness (saunový svět, whirlpool), 2x 30 min.
masáž (pro dámu Aroma a pro pána Havana),
10% sleva na konzumaci v restauraci, 40%
sleva na masáže, kulečník a šipky zdarma.

Špindlerův Mlýn
Alpský hotel str. 55

Pobyt pro seniory (od 55 let)
Cenově zvýhodněné pobyty – plná penze za
cenu polopenze.

Pec pod Sněžkou
Hotel Horizont str. 57

Pobyt pro seniory (od 55 let)
Zvýhodněné pobyty – polopenze za cenu
snídaní.

Janské Lázně
Hotel Černá bouda str. 58

Pobyt pro seniory (od 55 let)
Cenově zvýhodněné pobyty s polopenzí,
denně jeden nápoj zdarma, bez úhrady
místního poplatku a poplatku za psa.

Rokytnice v Orlických horách
Penzion Rampušák str. 65

Pobyty pro seniory od 50 let
Ve vybraných termínech 6 denní pobyty
s polopenzí, odpolední kávou nebo čajem se
zákuskem.

Turnov
Hotel Karel IV. str. 61

Pobyty pro seniory od 55 let
Duben, květen, červen, září, říjen – pobyty
s polopenzí a 1x celková masáž, pobyty neděle
– neděle nebo neděle – pátek. 

Malá Skála
Hotel Skála str. 62

Pobyt pro seniory (od 55 let)
Cenově zvýhodněné pobyty na min. 5 nocí
s polopenzí se slevou ze základní ceny (mimo
červenec-srpen).

Milovy
OREA Resort Devět skal str. 69

Pobyty pro seniory (od 55 let)
Zvýhodněné pobyty na 5 nocí s polopenzí -
5x ubytování, 5x polopenze, 1x zapůjčení holí
Nordic walking vč. mapky, zdarma vstup do
posilovny, 50% sleva na infrasaunu, 15% sleva
na masérské služby, 50% sleva na zapůjčení
kola, úschovna kol zdarma, monitorované
parkoviště zdarma.

Herálec
Hotel Žákova hora str. 70
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Pobyt pro seniory (od 55 let)
U týdenních pobytů pouze ve vybraných
termínech polopenze za cenu snídaně (večeře
zdarma), bez účtování neobsazeného lůžka. 

Radějov
Hotel Radějov str. 78

Pobyt pro seniory (od 55 let)
Ve všech termínech cenově zvýhodněné pobyty.

Olomouc
Hotel Flora str. 82

Pobyt pro seniory (od 55 let)
Cenově zvýhodněné pobyty na 3 nebo 6 nocí
s polopenzí

Filipovice
Hotel Stará pošta str. 85

Pobyt pro seniory (od 55 let)
Cenově zvýhodněné týdenní pobyty.

Kouty nad Desnou
Hotel Dlouhé stráně str. 85

Pobyt pro seniory (od 55 let)
5 nocí (neděle-pátek), 5x polopenze, 1x vstup
do whirlpool (30 min.), 1x masáž zad, ovoce na
pokoji v den příjezdu

Vidly
Horský hotel Vidly str. 86

Pobyt pro seniory (od 55 let)
Ve vybraných termínech u pobytů na 5 nocí
plná penze za cenu polopenze (obědy
zdarma). 

Suchá Rudná
Hotel Paramon str. 87

Pobyt pro seniory (od 55 let)
4x ubytování, 4x polopenze, 3x vstup na
1 hodinu do bazénu, 2x odpolední káva se
zákuskem, láhev vína na uvítanou.

Zlaté Hory
Hotel Praděd Thamm str. 88

Pobyt pro seniory (od 55 let)
Program SPA Senior - 4x ubytování s polpenzí,
uvítací přípitek, pivní, slámová a mléčná lázeň,
pivní perličková lázeň nohou, bazén po celou
dobu pobytu.

Písek u Jablunkova
Wellness hotel Bahenec str. 91

Pobyt pro seniory (od 60 let)
Zvýhodněné pobyty se slevou 12 % ve všech
termínech.

Hodonín
Hotel Panon str. 77



Pobytové 
zájezdy
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PRAHA

PLAVBY PO VLTAVĚ

Malá plavba Prahou – hodinová plavba 
Okružní plavba okolo Střeleckého ostrova pod
Národní divadlo, ke Karlovu mostu, pod Vyše-
hrad a zpět. Plavba trvá cca 50 minut. Audioko-
mentář. Loď odplouvá od Čechova mostu. 
n Cena:

Dospělý 290 Kč/os.
Dítě 3-11 let 180 Kč/os.

• období 30. 10. 2017 do 15. 3. 2018 každý den
v časech: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 hod. (s  výjimkou
24.12.)

Hodinová plavba s kávou a zákuskem
n Cena:

Dospělý 390 Kč/os.
Dítě 3-11 let 270 Kč/os.

• každý den v časech: 11:00, 14:00, 16:00

Dvouhodinová vyhlídková plavba
Odplutí od Čechova mostu. Během plavby uvi-
díte: Pražský hrad, Karlův most, Rudolfinum,
Národní divadlo, plavební komoru na Smí-
chově, Tančící dům, Vyšehrad až k Podolské vo-
dárně a zpět. 
n Cena:

Dospělý 450 Kč/os.
Dítě 3-11 let 290 Kč/os.

• období 30. 10. 2017 do 15. 3. 2018
Denně v 15:00 hod.

Dvouhodinová plavba s nápojem
a zákuskem
n Cena:

Dospělý 550 Kč/os.
Dítě 3-11 let 390 Kč/os.

• každý den v 15:00

Dvouhodinová plavba s obědem (švédský
stůl) a příjemnou hudbou
n Cena:

Dospělý 750 Kč/os.
Dítě 3-11 let 490 Kč/os.

• období 30. 10. 2017 do 15. 3. 2018 
Pátek, sobota a neděle ve 12:00 hod.

Tříhodinová plavba s bufetovou večeří
a s živou kapelou   
Plavba s večeří na palubě trvá 3 hodiny.
V 19 hod. vyplouvá loď od Čechova mostu.
Ideál ní volba pro romantický večer ve dvou
nebo i přátelské a obchodní posezení. Živá
hudba, bohaté menu s širokou nabídkou deli-
kates i nápojů. K dispozici je i lodní bar.
n Cena:

Dospělý 990 Kč/os.
Dítě 3-11 let 650 Kč/os.

• pluje denně v 19:00 (nepluje 24.12. a 31.12.)

Tříhodinová plavba se servírovaným
tříchodovým menu à la carte a pianistou
SWEET PRAGUE 
n Cena:

Dospělý - ESSENTIAL 1990 Kč/os.
Dospělý – GOLD 2490 Kč/os.

• období 30. 10. 2017 do 15. 3. 2018
Středa, pátek, sobota ve 20:00 hod. (24.12.
a 31.12. a v období 10. 1. - 9. 2. 2018 Sweet
Prague nepluje).

Hodinová plavba do Čertovky
n Cena:

Dospělý 350 Kč/os.
Dítě 3-11 let 250 Kč/os.

• období 30. 10. 2017 do 15. 3. 2018
Denně v časech: 12:30,  14:30,  16:30 hod.

Lodní řády společnosti 
PRAGUE BOATS – jsou k dispozici u prodejců.
Na lodi se klient proukáže voucherem, kde
bude vyznačen i  název zakoupené plavby.
Nástup na loď je vždy 15 minut před odplutím.
Informace o dalších plavbách (Slapy, Mělník,
ZOO) u našich prodejců.

rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/,6134.html

Lodě odplouvají od Čechova
mostu, molo č. 5.

Ceny a programy na období 
od 16. 03. 2018 do 31. 10. 2018 u prodejců.



Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 11

PRAHA

AQUAPALACE HOTEL PRAGUE
**** PRAHA

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Aquapalace je vzdálen 3 minuty od okraje Prahy
v Čestlicích, je součástí nákupní a zábavní zóny
a nachází se v  přímém sousedství Průhonic-
kého zámku a zahrady zapsaných na seznamu
 UNESCO.

VYBAVENÍ
Největší wellness resort ve střední Evropě, který
se rozkládá na 9 000 m2 zahrnuje Vodní svět se 3
paláci a 9 tobogány, whirlpooly, bazény a venkovní
divokou řekou. Unikátní Saunový svět se 14 druhy
římských i finských saun, bazénem, aromatickými
sprchami, umělým ledem apod. Spa centrum na-
bízí masáže, kosmetiku, Hamam, softpacky a pri-
vátní sauny. Balneo poskytuje lázeňskou péči
formou vodoléčby, elektroléčby, oxygenoterapie
a fyzioterapie. Fitness s kardiozónou a oddělením
s profesionálními trenéry, konferenční centrum,

restaurace s mezinárodní kuchyní, hotelový bar
a Restaurant Terresa. Koutek pro nejmenší s mož-
ností hlídání dětí, Playstation.  

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s přistýlkou a s klimatizací,
trezorem, minibarem, čajový a kávový set, rych-
lovarná konvice,  plazmová TV, DVD přehrávač,
koupelna s vanou, WC, fén, koupací plášť pro
dospělé. Další typy pokojů včetně rodinných po-
kojů (2+2 manželská postel a palanda, 1-2 děti
do 14 let zdarma) na vyžádání. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – formou bohatého bufetu. Možnost
dokoupení večeří. 

INFORMACE
Parkování v  přilehlých parkovacích domech
nebo v garážích za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,256.html

DÍTĚ
ZDARMA

• Zdarma kyvadlová doprava – bus ze zastávky
metra „C“ Opatov

• V ceně vstup do Vodního světa v den nástupu
od 14 – 22  hod. (ne-st) nebo do 23 hod. (čt-so)

• V den odjezdu do 22 hod nebo 23 hod. 
• Odborné hlídání dětí od 3 do 12 let v týdnu od

11-20 hod. v prostorách vodního světa

1 noc = dva dny zábavy
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HOTEL RAMADA AIRPORT PRAGUE
**** PRAHA

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Letiště Václava Havla Praha (terminál 3).

VYBAVENÍ
Restaurace s českou i mezinárodní kuchyní,
Lobby bar, recepce, shuttle bus letiště - hotel -
pro hosty hotelu zdarma, 5 minut jízdy ke všem
terminálům, 24 hodin denně, bezbariérový hotel,
protihluková okna, klimatizace, WiFi zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Sport centrum Evropská - 4 minut od hotelu
(pro hosty hotelu doprava zdarma).

UBYTOVÁNÍ
Moderní klimatizované pokoje s příslušenstvím,
protihlukovými okny, minibarem, trezorem, pra-
covním stolem. Standardní jednolůžkové
a dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky. Bez-
bariérový pokoj.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová snídaně.

INFORMACE
Parkování zdarma pro hosty jen po dobu po-
bytu v hotelu.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8236.html

HOTEL GOLF
**** PRAHA

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
V  městské části Praha 5 - Smíchov (Plzeňská
ulice 215A) u zastávky tramvaje, v klidném pro-
středí, jen cca 9 minut tramvají od obchodního
centra Nový Smíchov.

VYBAVENÍ
Restaurace, lobby bar, WiFi připojení ve všech
veřejných prostorách, počítačový koutek se 6
PC,  adventure minigolf, tenisový resort Vista,
letní zahrada s barem a posezením, výtah, sa-
lonky, bezbariérový vstup, na recepci trezor, fit-
ness, 3 salonky, wellness centrum, masáže,
v blízkosti golfové 9jamkové hřiště. Speciální ba-
líčky na vyžádání.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s  přistýlkou pro děti od
7 do 12 let typ **** superior, WC, sprcha, LCD
TV, fén, telefon, kávový a čajový servis. Jedno-
lůžkové pokoje a postýlky pro děti na vyžádání.
Pokoje v depandanci mimo hlavní budovu jsou
jen na vyžádání. Jednolůžkové pokoje jsou na
vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem.

INFORMACE
Hotelové parkoviště za poplatek. Aktuální ceny na: 

www.cedok.cz/dovolena/,4516.html
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HOTEL MÁNES
**** PRAHA

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Přímo v historickém centru Prahy nedaleko Kar-
lova náměstí v ulici Myslíkova č. 20.

VYBAVENÍ
Restaurace, recepce, výtah. K zapůjčení zdarma:
dětská postýlka, dětská židle, župan, pantofle,
deštník, žehlička a žehlící prkno. Možnost zajiš-
tění Thajských masáží.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje, některé s možností při-
stýlky (rozkládací křeslo), klimatizace, TV SAT,
WiFi, telefon s přímou volbou, elektronický tre-
zor, psací stůl, židle, WC, koupelna se sprchou,
fén. Pokoje jiných typů rovněž na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou bufetu.

INFORMACE
Parkování v garážích cca 5 minut od hotelu za
550 CZK/den. Nutno objednat předem.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8521.html

HOTEL MERKUR
*** PRAHA

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
V městské části Prahy 1 (ulice Těšnov 1162/9)
nedaleko stanice metra B – Florenc.

VYBAVENÍ
Restaurace, zahrádka. 

UBYTOVÁNÍ
Jednolůžkové až třílůžkové pokoje, WC, sprcha,
TV SAT, fén, telefon, trezor, free WiFi hot spot.
Jednolůžkové a třílůžkové pokoje na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem.

INFORMACE
Hotelové parkoviště za poplatek. Aktuální ceny na: 

www.cedok.cz/dovolena/,3946.html

HOTEL KRYSTAL
**–*** PRAHA

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
V městské čtvrti Praha 6 - Veleslavín, ulice José
 Martího 407/2. Ideální poloha mezi centrem města
a letištěm Václava Havla - Ruzyně. V blízkosti chrá-
něného přírodního území Divoká Šárka a koupa-
liště Džbán. Nová stanice metra linie A je vzdálena
jen 150 m od hotelu.

VYBAVENÍ
Restaurace, Lobby bar, Česká hospůdka. Hote-
lový sejf, směnárna, vlastní hotelová taxislužba,
kadeřnický salón a beauty salón, kongresová
hala pro 250 osob. WiFi na recepci zdarma. 

UBYTOVÁNÍ
Dvou až třílůžkové pokoje s vlastním příslušen-
stvím, TV + SAT, balkon, lednička, tefelon. Pokoje
standard ** nebo po rekonstrukci *** ozn. Su-
perior. Dětská postýlka za poplatek.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem.

INFORMACE
Hotelové parkoviště a garáž v areálu za popla-
tek. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6108.html
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BOTEL RACEK
*** PRAHA

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Botel Racek se nachází na Podolském nábřeží
v Praze 4 - Podolí.

VYBAVENÍ
Restaurace s  krásným výhledem na Vltavu
v prostorách třetího podlaží,  možnost prona-
jmutí trezoru, zakoupení jízdenek na MHD a za-
jištění dalších informací na recepci. 

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje, WC, sprcha, TV, telefon.
 Vícelůžkové pokoje na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - bufetovým způsobem. Možnost do-
koupení večeří na místě.

INFORMACE
Parkoviště před botelem - bez poplatku.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3941.html

HOTEL DAP
*** PRAHA

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Je situován v městské části Praha 6 – Dejvice (Ví-
tězné náměstí č. 4), u stanice metra A s přímou
autobusovou linkou 119 na letiště Václava Havla.

VYBAVENÍ
Restaurace, snídaňová restaurace, výtah, ma-
sáže, WiFi.

UBYTOVÁNÍ
Jedno a dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
s klimatizací, koupelnou se sprchou nebo vanou,
WC, TV SAT, trezorem, a pokrytím WiFi zdarma.
Všechny pokoje jsou nekuřácké. Možnost zajištění
dětské postýlky.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem.

INFORMACE
Parkování v přilehlých ulicích, fialová zóna.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7584.html

HOTEL ADLER
*** PRAHA

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
V samém centru Prahy 1 v klidné historické ulici
V Jirchářích 13, vedle kostela Sv. Michala. Neda-
leko obchodního centra Quadrio a linie metra B.
Hotel má výtah.

VYBAVENÍ
Recepce non-stop s nabídkou služeb (úschovna
zavazadel, doplňkový prodej, taxi) restaurace,
venkovní posezení.

UBYTOVÁNÍ
dvou až třílůžkové pokoje, WC, sprcha, TV SAT,
WiFi.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - bufetovým způsobem.

INFORMACE
Parkování před hotelem za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7517.html
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STŘEDNÍ ČECHY
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HOTEL ELMA
*** SRBSKO

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Hotel Elma se nachází v chráněné krajinné oblasti
Český kras, na okraji obce Srbsko v malebném
údolí řeky Berounky, pouze 4 km od hradu Karl-
štejn. 

KOUPÁNÍ
Koupaliště v Berouně ve vzdálenosti cca 9 km.

VYBAVENÍ
Restaurace s letní terasou,  salonek, denní bar,
WiFi zdarma. Hotel poskytuje  informační služby,
zapůjčení fénů na vlasy,praní prádla, žehlení,
trezor, směnárnu, prodej drobných suvenýrů.

Salonek s krbem, možnost zajištění grilování na
terase. Dětský koutek V okolí  je cvičná louka pro
 horolezce, tenisové kurty, golfové pole, nová
cyklostezka i pro in-line, aquapark a fotbalové
hřiště, bowling a plavecký bazén v Berouně. 

UBYTOVÁNÍ
Jedno až čtyřlůžkové rekonstruované pokoje,
sprcha, WC, TV a telefon (hotelová linka). Při-
stýlky a dětské postýlky na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem. Večeře je možné
zajistit na místě dle jídelního lístku.

INFORMACE
Parkování u hotelu bez poplatku.

UPOZORNĚNÍ
Hrad Karlštejn – otevřen denně mimo pondělí.
Na hradě se konají celoročně výstavy, koncerty
a další kulturní akce.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4087.html

HOTEL U ZVONU
*** KUTNÁ HORA

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Nedaleko historického centra, vedle Chrámu Sv.
Voršilek.

KOUPÁNÍ
Rybníky v okolí Kutné Hory, řeka Sázava cca 7
až 15 km. Kutná Hora – aquapark Klimeška.

VYBAVENÍ
Restaurace, venkovní posezení.

UBYTOVÁNÍ
Jedno- až třílůžkové pokoje, sprcha, WC, TV.
U třílůžkového pokoje je možné zajistit přistýlku
– vysouvací lůžko.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – servírované. Na místě je možné zaji-
stit večeře.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma nebo v přilehlých
ulicích bez poplatku.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4062.html



PENZION GLORIA
**/*** CHRASTAVA

Zájezdy: 2 a více dní Strava: bez stravování

POLOHA
Penzion se nachází v centru města, v blízkosti
termálních lázní Chrastava (cca 2 km).

VYBAVENÍ
Rekonstruovaná restaurace, recepce, parko-
viště a venkovní posezení s grilem (cca 50 m od
penzionu). Nová část penzionu - apartmány
v přízemí, druhém a třetím poschodí s balko-
nem, původní část - klasické pokoje. Hotel
nemá výtah.

UBYTOVÁNÍ
Apartmány - max. pro 4 osoby, kuchyňka s vy-
bavením, WC, sprcha, TV SAT, lednička, fén, WiFi. 
Standardní pokoje - dvou až šestilůžkové po-
koje, lednička, TV SAT, sprcha, WC, fén, WiFi.
K dispozici je společná plně vybavená kuchyňka.

STRAVOVÁNÍ
Vlastní nebo možnost dokoupení snídaní a ve-
čeří v restauraci, která je součástí penzionu.

KOUPÁNÍ
Termální lázně Chrastava (cca 2 km od penzi-
onu), Aquapark Babylon, přírodní koupaliště
Sluníčko.

INFORMACE
Parkování na parkovišti penzionu cca 50 m od
penzionu.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8753.html

800 112 11216

STŘEDNÍ ČECHY

MAXMILIAN LIFESTYLE RESORT ***/**** LOUČEŇ

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně a polopenze

POLOHA
Hotel se nachází v malebné obci Loučeň mezi
městy Mladá Boleslav a Nymburk v  bezpro-
střední blízkosti zámku Loučeň, který nabízí ko-
mentované prohlídky s průvodcem. Zpravidla
každou první sobotu v měsíci se zde konají zá-
mecké slavnosti a také prohlídky s Bílou paní.

KOUPÁNÍ
Bazén v hotelu 8 x 5 m.

VYBAVENÍ
V přízemí hotelu se nachází  restaurace, bazén
a sauna.
UBYTOVÁNÍ
Zámecký hotel Maxmilián nabízí ubytování ve
starší části – původně úřednickém domě Thun-
Taxisů, který byl upraven na Zámecký hotel

a později byl rozšířen o moderní přístavbu, kde
je možné zajistit ubytování dle požadavku kli-
enta. Pokoje ve starší části jsou vybaveny stan-
dardně. Dvou až třílůžkové pokoje s WC,
sprchou, TV. Na vyžádání je možné zajistit ro-
dinné pokoje v nové i historické části.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem, večeře a obědy
je možné zajistit na místě.

INFORMACE
Parkování u hotelu bez poplatku.

ZDARMA
•  vstup bazén, sauna a zámecký park – labyrintá-

rium

POBYT PRO AKTIVNÍ RODIČE
2x ubytování, 2x ubytování pro rodiče + 1 dítě
v hotelovém apartmánu, rodinné vstupné do
2 partnerských turistických cílů dle vlastního
výběru (Mirakulum, ZOO Chleby, Staré Hrady,
Botanicus, Muzeum Dobrovice, Prachovské
skály), možnost hlídání dětí, zapůjčení jízdních
kol, prohlídka zámku, 20% sleva na masáže.
Cena za pobyt: pro rodinu 8 660,- (2x dospělý
+ 1x dítě).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4432.html

Pokoj Apartmán
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HOTEL GOLFI
*** PODĚBRADY

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
V centru lázeňského města Poděbrady v maleb-
ném zákoutí na pravém břehu Labe.

VYBAVENÍ
Restaurace, lobby bar, terasa s výhledem na
Labe, meeting room, salónek, wellness centrum
(masáže, zábaly, parní box, kosmetika, edikúra,
manikúra).

UBYTOVÁNÍ
Jednolůžkové až třílůžkové pokoje, WC, sprcha,
TV, SAT.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - bufetovým způsobem, možnost čer-
pání polopenze a plné penze, gastronomické
akce.

KOUPÁNÍ
Koupaliště Jezero - Poděbrady.

INFORMACE
Parkování u hotelu za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7627.html

VONNÁ RELAXACE VE DVOU
2x ubytování, 2x polopenze (snídaně bufet, ve-
čeře servírovaná, 1x slavnostní večeře při svíč-
kách), lahev sektu na pokoj, aromaterapie
a svíčky. Zapůjčení županu po celou dobu po-
bytu. Pozdní odjezd v 11:00 hod.  
Program: 1x parní box (25 minut), ayurvédská
masáž pro dámu (55 minut), sportovní masáž
pro pána (55 minut).
Cena pro dva 6 750 Kč 

VÍKEND PĚTI ELEMENTŮ
2x ubytování, 2x polopenze (snídaně bufet, ve-
čeře servírovaná), welcome drink. Pozdní od-
jezd v 11:00 hod).
Program: rituál ZEN – kosmetické ošetření s jas-
mínovou masáží a podáváním jasmínového čaje

(90 minut), 1x masáž pěti elementů (55 minut),
čínská tlaková masáž chodidel (25 minut), indická
masáž hlavy (25 minut). Rituál ZEN je jedinečné,
hluboce uvolňující ošetření, které zahrnuje čištění
pleti, lymfatickou stimulaci, masáž obličeje a de-
koltu luxusním jasmínovým olejem, bio modeláž
PRIMA VERA, Rituál je určen pro ženy i pro muže.
Cena na osobu 4 990 Kč

MINIRELAX   
2x ubytování, 2x polopenze (snídaně bufet, ve-
čeře servírovaná). Welcome drink. Zapůjčení
županu po celou dobu pobytu.
Program: 1x ayurvédská masáž ( 55 minut),
parní box s aromaterapií (25 minut), pozdní od-
jezd v 11:00 hod.
Cena na osobu: 3 100 Kč

NĚKDO TO RÁD HORKÉ – VÍKEND PRO
CHLADNĚJŠÍ DNY
2x ubytování, 2x polopenze (snídaně bufet, ve-
čeře servírovaná). Welcome drink. Zapůjčení
županu a pozdní odjezd v 11:00 hod.
Program: 1x havajská masáž lávovými kameny
(25 minut), 1x parní box s aromaterapií (25 mi -
nut), 1x parafínový zábal rukou a rašelinový ob-
klad (20 minut), obličejová masáž horkými
růženínovými kameny PRIMA VERA (35 minut). 

UPOZORNĚNÍ
Procedury probíhají v čase od 08:00 do 21:00
hod a harmonogram bude připraven na re-
cepci.
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WELLNESS  HOTEL BABYLON 
*** LIBEREC

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Společenský a zábavní komplex Centrum Baby-
lon se nachází na okraji Liberce při sjezdu od
dálnice D10.

KOUPÁNÍ
Přímo v hotelu bazény s tobogánem.

VYBAVENÍ
Pod jednou střechou restaurace, bary, kavárny,
salonky, lunapark, rozšířený iQpark, aquapark,
bowling, solná jeskyně, golfový simulátor, laser
střelnice, 4D theatre. Wellness centrum: letní
louka, tepidárium, laconium, solná inhalace, by-
linková inhalace, Kneippova koupel, sauna.

UBYTOVÁNÍ
Jedno až čtyřlůžkové pokoje (čtyřlůžkové pokoje
rodinného typu) WC, sprcha, TV a SAT, 2 vody
na pokoji a trezorek. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem, fakultativně:
doplatek na polopenzi (večeře). 

INFORMACE
Parkování v garážích za poplatek.
Možnost zakoupení: masáže, manikúra, pedikúra,
kosmetika, zábaly, koupele a Hamam.
Možnost  objednání pobytu s neomezeným vstu-
pem do Wellness centra. Tento pobyt je určený jen
pro dospělé osoby. 

ZDARMA
• neomezený vstup do Aquaparku a Saunového

světa po celou dobu pobytu
• neomezený vstup do iQlandie po celou dobu

pobytu
• neomezený vstup do Lunaparku po celou

dobu pobytu
• neomezený vstup na 18jamkový indoor Ad-

venture golf po celou dobu pobytu
• neomezený vstup do IQ parku

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,553.html

DÍTĚ
ZDARMA
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PYTLOUN GRAND HOTEL IMPERIAL 
**** LIBEREC

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Hotel se nachází v centru  Liberce, v blízkosti au-
tobusového i vlakového nádraží a OC Forum.
Vybavením a službami navazuje na prvorepub-
likovou tradici vstřícnosti k hostům.

VYBAVENÍ
Dvě restaurace česká tradiční kuchyně a mezi-
národní kuchyně, Lobby bar s krbem a kniho-
vnou 24 hodin k dispozici, Caffe Imperial,
otevřená kuchyně, velký kout pro děti. Výtah.

UBYTOVÁNÍ
Hotelové pokoje nabízejí jak vysoký standard
na úrovni Superior a Deluxe tak i to nejlepší ze
soudobého českého interiérového designu od
návrhářů zvučných jmen v pokojích Superior De-
sign Deluxe. Vybavení pokojů: klimatizace, mini-
bar, sejf na laptop, pracovní stůl, SAT TV, rádio,
telefon, WC, bidet, vana se sparkling systémem,
toaletní potřeby, žehlička a žehlící potřeby, fén,
osobní váha, župan, sušák na prádlo, kávovar,
tablet Samsung 100% zatemnění, WiFi, bezh-
lučné elektrické ovládání závěsů, podsvícení LED
dle vlastní volby, designový nábytek, zvuková
 izolace. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - bufetovým způsobem. Večeře i obědy
v restauracích. 

INFORMACE
Parkování v přilehlé ulici za 15 Kč/hodina a od
18.00 do 7.00 zdarma, nebo na vyhrazených
místech před hotelem za 200 Kč/den.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6638.html

DÍTĚ
ZDARMA

HORSKÝ HOTEL JELINEK
*** BEDŘICHOV

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Hotel se nachází u místní komunikace, v centru
horského střediska Bedřichov v Jizerských ho-
rách. 

KOUPÁNÍ
Bedřichov – přírodní koupaliště – cca 200 m od
hotelu. Jablonec nad Nisou – přehrada a bazén -
8 km. Liberec – bazén a centrum Babylon – 7 km.

VYBAVENÍ
Restaurace, jídelna, stylová vinárna, konferenční
salonek, herna pro děti, sauna, stolní tenis,
stolní kopaná, kulečník, recepce s  kioskem,

 trezor (za poplatek). V  místě a okolí masáže,
bowling. Bobová dráha v Janově nad Nisou.

UBYTOVÁNÍ
Dvou- až čtyřlůžkové pokoje, sprcha, WC, TV.
Jednolůžkové pokoje na vyžádání. Rekonstruo-
vané koupelny.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – zesílené kontinentální, fakultativně
doplatek na polopenzi – výběr ze dvou jídel. 

INFORMACE
Parkování na hotelovém parkovišti bez poplatku.

ZDARMA
• 1x sauna

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,315.html
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PENZION KRMELEC
*** ALBRECHTICE

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Penzion se nachází v sousedství nástupiště na
lanovku na Tanvaldský Špičák. Vhodné místo
pro pěší i cyklo výlety po okolí. Např. rozhledny
v Jizerských horách (Tanvaldský Špičák, Slo-
vanka, Štěpánka, Černá studnice a další). Nově
vybudovaný bike park, který se nachází cca
100 m od penzionu.

KOUPÁNÍ
Tanvald - přírodní koupaliště (4 km), Jablonec nad
Nisou - přehrada a bazén s tobogány (10 km), pří-
rodní koupaliště Lučany (cca 6 km).

VYBAVENÍ
Restaurace s TV, WiFi připojení v restauraci,
trampolína, pískoviště, hrací prvky, hřiště na vo-
lejbal, úschova kol zdarma. V místě tenisové
kurty (cca 300 m od penzionu).

UBYTOVÁNÍ
Dvou až čtyřlůžkové pokoje s příslušenstvím
WC, sprcha (čtyřlůžkový pokoj je s palandou).

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - bufet, večeře po dohodě na místě
v penzionu nebo okolních restauracích.

INFORMACE
Parkování u penzionu zdarma. Každý pokoj má
k dispozici jedno uzamykatelné stání. Zastávka
ČD Tanvaldský Špičák cca 200 m od penzionu.
Jizerky Card - karta plná výhod.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8095.html

BIKEPARK TANVALDSKÝ ŠPIČÁK

T: +420 601 188 183
www.skijizerky.cz

• 8 KM TRAILŮ Z VRCHOLU 
TANVALDSKÉHO ŠPIČÁKU

• TRAILY JSOU URČENY PRO 
ŠIROKOU CYKLISTICKOU VEŘEJNOST

• LANOVÁ DRÁHA

• PŮJČOVNA KOL

• RESTAURACE A OBČERSTVENÍ
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LUŽICKÉ HORY A MÁCHŮV KRAJ

WELLNESS A BALNEO PARKHOTEL MORRIS
**** NOVÝ BOR

Zájezdy: 2 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel je situován v klidné přilehlé části města
a je obklopen parkem. V roce 2014 byl oceněn
jako nejlepší kongresový hotel v kraji.

KOUPÁNÍ
Nový Bor – koupaliště, Sloup v Čechách – ryb-
ník, Staré Splavy a Doksy – Máchovo jezero,
Česká Lípa – krytý bazén

VYBAVENÍ
Restaurace, kavárna, letní terasa s jezírkem,
dětské hřiště, salonky, sauna, malé fitcentrum,
hotelový trezor v recepci, zapůjčení horských

kol. Bylinková sauna, aroma sauna, whirlpool,
wellness a balneocentrum, poskytování léčeb-
ných procedur. V hotelovém lobby baru herní
konzole  WII-indoor trenažér (tenis, bowling,
golf, box, baseball – pro klienty Čedoku
zdarma).

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, která
je jako rozkládací křeslo (vhodné pro děti), spr-
cha, WC, TV LCD, trezor, minibar. Pokoje v prv-
ním a druhém poschodí s balkonem, ve třetím
bez balkonu. Hotel má výtah, jednolůžkové
a bezbariérové pokoje jsou na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufet, večeře – dvouchodové servíro-
vané dle výběru z jídelního lístku.

INFORMACE
Parkování u hotelu na hlídaném parkovišti
s brankou za poplatek.

Pobyty pro seniory od 55 let
– viz str. 4

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4463.html

STARÉ SPLAVY – HOTEL BEZDĚZ
*** MÁCHOVO JEZERO

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Hotel je situován na mírném kopci v části Lá-
zeňský Vrch, jen několik desítek metrů od břehu
Máchova jezera.

KOUPÁNÍ
Máchovo jezero – písčitá pláž, aquapark, občer-
stvení - 2 minuty chůze. Krytý hotelový bazén
(18 x 6 m).

VYBAVENÍ
Recepce, směnárna, možnost zajištění trezoru,
restaurace, denní bar s terasou, kongresový sál,
malá tělocvična, stolní tenis, kulečník, krytý

bazén, sauna, vířivé vany, masáže. V  místě
a okolí půjčování šlapadel, lodiček, surfů a hor-
ských kol,  mini golf, tenisové kurty, tělocvična,
posilovna,  solárium a sauna, projížďky na ko-
ních. 

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje, sprcha, WC, TV a balkon.
Jednolůžkové a třílůžkové pokoje jsou na vyžá-
dání.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem, večeře
a obědy je možné zajistit na místě.

INFORMACE
Parkování na nehlídaném parkovišti u hotelu
zdarma.

Pobyty pro seniory od 55 let
– viz str. 4

ZDARMA
• hodina denně v bazénu, parkování 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4293.html
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PENZION FAMI RETRO DESIGN
*** MÁCHOVO JEZERO - STARÉ SPLAVY

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Penzion se nachází v klidné části na okraji bo-
rového lesa, cca 300 m od Máchova jezera,
v těsné blízkosti sportovního areálu. 

KOUPÁNÍ
Máchovo jezero – 300 m od penzionu, písečná
pláž s aquaparkem, houpačky, skákadla, nafu-
kovací trampolína, ledová kra na hladině Má-
chova jezera, animační programy během celého
léta. Krytý bazén v  hotelu Bezděz, aquapark
v České Lípě – 15 minut jízdy vlakem. 

VYBAVENÍ
Místnost s televizorem,  kde se podávají sní-
daně, venkovní terasa, bar, stolní tenis, šipky,
biliár, možnost  grilování na pozemku za penzi-
onem. Možnost zapůjčení TV, rádia, chladničky
a kola (za poplatek). V místě a okolí zapůjčení
šlapadel, lodiček, motokár, surfu, projížďky na
koni, projížďky parníkem, možnost zajištění
výuky tenisu. Výletní vláček z Doks do Starých
Splavů. 

UBYTOVÁNÍ
Dvou a třílůžkové pokoje s možností přistýlky,
WC, sprcha. Rodinné apartmány pro 4 osoby na

vyžádání. Pokoje jsou vybaveny moderním de-
signovým nábytkem.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - bufetovým způsobem v jídelně pen-
zionu. Obědy a večeře v okolních restauracích.  

INFORMACE
Parkování u objektu bez poplatku (uzamy -
katelné parkoviště).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4289.html

RESIDENCE FAMI DE LUXE DESIGN
*** MÁCHOVO JEZERO - STARÉ SPLAVY

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Rezidence se nachází v klidné části na okraji bo-
rového lesa, cca 300 m od Máchova jezera,
v těsné blízkosti sportovního areálu. 

KOUPÁNÍ
Máchovo jezero – 300 m od rezidence, písečná
pláž s aquaparkem, houpačky, skákadla, nafu-
kovací trampolína, ledová kra na hladině Má-
chova jezera, animační programy během celého
léta. Krytý bazén v  hotelu Bezděz, aquapark
v České Lípě – 15 minut jízdy vlakem. 

VYBAVENÍ
Místnost s televizorem,  kde se podávají sní-
daně, venkovní terasa, bar, stolní tenis, šipky,
biliár, možnost  grilování. Možnost zapůjčení TV,
rádia, chladničky a kola (za poplatek). V místě
a okolí zapůjčení šlapadel, lodiček, motokár,
surfu, projížďky na koni, projížďky parníkem,
možnost zajištění výuky tenisu. Výletní vláček
z Doks do Starých Splavů. 

UBYTOVÁNÍ
Ubytování je zajištěno ve zrekonstruovaných
dvoulůžkových pokojích WC, sprcha. Jedno a více
lůžkové pokoje na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem. Obědy a ve-
čeře v okolních restauracích.  

INFORMACE
Parkování u objektu bez poplatku.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7614.html
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Možnost zakoupení lodních lístků na plavby do Saska.
Vouchery na plavby je možné zakoupit ve všech pobočkách Čedoku a využít je během pobytů v okolních hotelích 

( Jetřichovice – Hotel Bellevue, Děčín – Hotel Česká koruna nebo Doubice – Hotel Jef).

PLAVBA DĚČÍN/HŘENSKO – DRÁŽĎANY 
A ZPĚT – NEJOBLÍBENĚJŠÍ PLAVBA
Cena dospělý 1 190 Kč, dítě do 10 let 450 Kč
Cena zahrnuje: plavbu do Drážďan a zpět
s živou hudbou, průvodce, tříchodový oběd,
ochutnávku vín (4 druhy německých vín), ve-
čeře na lodi hlavní jídlo + salátový a dezertový
bufet.
Termín plaveb: 1. 4.- 30. 11. 2018
Duben, květen, červen a září, říjen, listopad:
čtvrtek, pátek, sobota, neděle, pondělí.
Červenec, srpen: denně
Standardní časový harmonogram:
9:00 vyplutí z Děčína
9:50 zastávka Hřensko

13:00 připlutí do Drážďan, prohlídka města
s průvodcem

15:00 odplutí z Drážďan
20:30 zastávka Hřensko, možnost přestupu na

autobus do Děčína
22:00 připlutí do Děčína

PLAVBA DĚČÍN – MÍŠEŇ, S PROHLÍDKOU
MÍŠNĚ, ZÁMKU MORITZBURG A NÁVRATEM
DO ČR AUTOBUSEM
Cena dospělý 1 190 Kč, děti do 10 let 650 Kč
Cena zahrnuje: plavbu do Míšně s průvodcem,
tříchodový oběd, ochutnávku sektů (3 druhy),
autobusovou dopravu zpět do ČR.
Termíny plaveb:
21. 4. 2018 den otevřených dveří v  míšeňské
 porcelánce (vstup a exkurze do provozů zdarma,
v ostatních termínech 10 Eur).
19.5., 2.6., 23.6., 20.7., 26.7., 10.8., 24.8., 8.9.,
29.9., 13.10. 2018
Standardní časový harmonogram:
8:30 vyplutí z Děčína

14:00 připlutí do Míšně, prohlídka města
s průvodcem

16:30 odjezd autobusem z Míšně do Moritz-
burgu, prohlídka zahrad zámku, pří-
padně pro zájemce i interiérů zámku

18:30 odjezd z Moritzburgu do ČR
20:00 příjezd autobusu do Ústí nad Labem

(vlakové nádraží)
20:30 příjezd do Děčína

PLAVBA DĚČÍN – ZÁMEK PILLNITZ A ZPĚT –
PŘIPLOUVÁ SE PŘÍMO K ZÁMECKÉ ZAHRADĚ
Cena dospělý 980 Kč, děti do 10 let 450 Kč
Cena zahrnuje: plavbu do Pillnitz a zpět, prů-
vodce při plavbě i na zámecké zahrady, třícho-
dový oběd, večeře se salátovým a dezertovým
bufetem.
Termíny plaveb: (kvetoucí kamélie) 22.4.,
28.4., 1.5., 5.5., 13.5., 20.5., 26.5., 9.6., 16.6.2018
(letničky a růže) 6.7., 13.7., 19.7., 27.7.,30.7.,
9.8., 17.8., 23.8.2018
Standardní časový harmonogram:
9:00 vyplutí z Děčína
9:50 Hřensko

12:15 připlutí do Pillnitz, prohlídka zámku a za-
hrad, během plavby je přítomen prů-
vodce

15:30 odplutí z Pillnitz, večeře na lodi
19:30 zastávka Hřensko
21:00 připlutí do 

Děčína

PLAVBA DĚČÍN/HŘENSKO – KÖNIGSTEIN
A ZPĚT
Cena dospělý 400 Kč, děti do 10 let 250 Kč
Je možné objednat oběd za 180 Kč na osobu
(hlavní jídlo a dezert)
Termíny plaveb: 27.5., 10.6., 22.7., 19.8.,
28.9.2018.
Adventní plavby na historický vánoční trh:
1.12.,  2.12.,  8.12.,  9.12.,  15.12.,  16.12. 2018
(při zpáteční cestě se pečou v  lodní kuchyni
perníčky, které si pak mohou na místě sníst
nebo odnést).

PLAVBA DĚČÍN – KURORT RATHEN A ZPĚT 
– IDEÁLNÍ PRO RODINY S DĚTMI, CELÉ
ODPOLEDNE NA PROCHÁZKY A PROGRAM.
Cena dospělý 950 Kč, děti do 10 let 450 Kč
Cena zahrnuje: plavbu do Kurort Rathen, prů-
vodce při plavbě, tříchodový oběd, večeře
včetně salátového a dezertového bufetu.
Termíny plaveb: 22.4., 28.4., 1.5., 5.5., 13.5.,
20.5., 26.5., 9.6., 16.6., 6.7., 13.7., 19.7., 27.7.,
30.7., 9.8., 17.8., 23.8., 1.9., 22.9., 6.10.2018
Standardní časový harmonogram:
9:00 vyplutí z Děčína
9:50 zastávka Hensko

11:30 připlutí do Rathenu, pěší výlet na vy-
hlídku Bastei, lodičky Amselee, skalní di-
vadelní scéna, zahradní železnice.

17:30 odplutí z Rathenu
19:30 zastávka Hřensko
21:00 připlutí Děčín



DÍTĚ
ZDARMA

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4513.html

POLOHA
Hotel  je umístěn v  centru města, nedaleko
zámku, přístavu výletních lodí a cyklostezky.  

KOUPÁNÍ
Aquapark Děčín, vzdálený cca 10 minut pěší
chůze.

VYBAVENÍ
Restaurace, salonky, recepce otevřena nonstop,
letní předzahrádka, výtah, možnost zapůjčení
kol a elektrokol. 

UBYTOVÁNÍ
Jedno až čtyřlůžkové (rodinné pokoje) typu
Standard a  Comfort (cenově odlišné), jeden
pokoj pro tělesně postižené. Pokoje jsou vyba-
veny: WC, sprcha, TV SAT. Pokoje Comfort mají
navíc telefon, minibar a nový nábytek. Rekon-
struované pokoje superior na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem, večeře je
možné zajistit na místě.

INFORMACE
Parkování před hotelem za poplatek.

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

*** DĚČÍN

HOTEL ČESKÁ KORUNA

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4254.html

POLOHA
Hotel Bellevue je umístěn na okraji obce na
mírné vyvýšenině a je obklopen lesy a skalami,
v  CHKO Labské pískovce a národním parku
České Švýcarsko, nedaleko Děčína a České Ka-
menice. 

KOUPÁNÍ
Venkovní bazén u hotelu (25 m) a malý bazén
pro děti.

VYBAVENÍ
Restaurace s celodenním provozem, vinárna,
klubovna, herna se stolním tenisem, kuželník se

dvěma automatickými drahami (ve vedlejší bu-
dově), sauna s bazénkem se studenou vodou.
Hotel má výtah. 

UBYTOVÁNÍ
Jedno- až čtyřlůžkové pokoje sprcha, WC, TV.
Některé dvoulůžkové pokoje mají balkónky.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze. Snídaně – bufetovým způsobem,
večeře výběr ze 4 jídel. Obědy je možné zakou-
pit na místě nebo v cestovní kanceláři.

INFORMACE
Parkování na parkovišti hotelu, sledované ka-
merou a na noc se uzavírá závora, bez po-
platku.

ZDARMA
• stolní tenis, 1x sauna, 1x kuželník

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

*** JETŘICHOVICE

HOTEL BELLEVUE

ČESKÉ ŠVÝCARSKO A ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ
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HOTEL JEF

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4567.html

POLOHA
Hotel JEF se nachází v malebné obci Doubice na
rozhraní národního parku České Švýcarsko
a CHKO Lužické hory. 

KOUPÁNÍ
České Švýcarsko – Kyjov – přírodní přehrada.
Aquaparky v Sasku – Pirna, Groschönau, Hoy-
erswerda.

VYBAVENÍ
Krčma U Rytíře, restaurace (celodenní provoz),
letní terasa s grilem a dětským zázemím: sklu-
zavky, houpačky, pískoviště, klubovna s  TV,
stolní tenis, kulečník, sauna. Lymfoterapie,

 pedikúra, manikúra, masáže, posilovna, půj-
čovna sportovních potřeb. Možnost  dokoupení
 programu Lymfodrenáží „Lymfoven“ – profesi-
onální  přístrojová terapie pro tvarování postavy,
očistu organismu a celkovou regeneraci – 50
minut za 170,- Kč. Kombinace spinnig – walking
program  posilování břišních svalů s  činkami
kett bel. Zapůjčení kol – spolupráce s cyklopůj-
čovnou, kulturní akce, taneční večery, grilování.

UBYTOVÁNÍ
Dvou- až čtyřlůžkové pokoje sprcha, WC. Pokoje
jsou v přízemí, v patře i v podkroví, nové postele
a skříně.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze, snídaně – bufet, večeře výběr ze 2-
3 menu.

INFORMACE
Parkování u hotelu na uzamykatelném parko-
višti bez poplatku.
Pobyt se psem - malé  plemeno.

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

** DOUBICE
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HOTEL RACEK
*** ÚŠTĚK

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Hotel se nachází na předměstí historického
města Úštěk, nedaleko jezera Chmelař. Městská
památková rezervace je místem konání jar-
marků a výjimečná atmosféra láká i filmové
štáby. Okolí je vhodné pro výlety.

VYBAVENÍ
Restaurace, wellness (finská sauna, vířivka a od-
počinková místnost), dětský koutek v restauraci,
dětské hřiště, možnost krmení zvířat (2 poníci
a kamerunské kozy).

UBYTOVÁNÍ
dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím standard

nebo komfort. Pokoje komfort mají TV, lednici,
nový nábytek, konvici na čaj a čaje, balkon.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - bufetovým způsobem. Večeře nebo
obědy na místě. Poctivá kuchyně.

KOUPÁNÍ
Jezero Chmelař - cca 5 minut chůze.

INFORMACE
Parkování u hotelu bez poplatku. Ubytování od
16. hodin.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8742.html



HOTEL STAR 1 A 2

800 112 11226

KRUŠNÉ HORY A PODKRUŠNOHOŘÍ

STAR 4
*** LOUČNÁ POD KLÍNOVCEM

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně/polopenze

POLOHA
V Krušných horách na úpatí severního svahu
Klínovce, v nadmořské výšce 800 m, 5 km od
hraničního přechodu Boží Dar. 

VYBAVENÍ
Restaurace, kavárna (možnost připojení na in-
ternet), salonek, sauna, půjčovna horských
kol, stolní tenis.výtah, nové wellness centrum
(sauna, whirlpool, masáže, Kneippův chodník).

UBYTOVÁNÍ
Dvou- až čtyřlůžkové pokoje, sprcha, WC, TV
a telefon. Ubytování ve vedlejší budově jen na
vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem nebo rozšířená
kontinentální dle obsazenosti hotelu. Večeře –
možnost dokoupení fakultativně. Obědy je
možné zajistit na místě.

INFORMACE
Parkování u hotelu bez poplatku.
Pes nesmí do společenských a stravovacích pro-
stor. Z vlakové nebo autobusové stanice je
možný za poplatek odvoz do hotelu - nutno ob-
jednat předem.

Pobyty pro seniory od 50 let
– viz str. 4

ZDARMA
• 1x za pobyt sauna

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7025.html

***** HÁJ POD KLÍNOVCEM

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně/polopenze

POLOHA
Hotel Star 1 se nachází necelé 3 km od skiareálu
Klínovec v obci Háj pod Klínovcem. Hotel Star 2
(depandance) je vzdálena od hlavní budovy cca
30 m.

VYBAVENÍ
Restaurace, zastřešená terasa, společenský sa-
lonek, dětské hřiště, sauna, venkovní whirlpool,
kolárna, vysoušecí stěna. V depandanci Star 2
je zajistěno jen ubytování.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje - některé s možností přistýlky,
WC, sprcha, TV LCD, WiFi. Star 2 (dependance)

– dvoulůžkové pokoje s WC, sprcha, TV LCD, WiFi,
dětský koutek. Stravování v budově Star 1.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - bufetovým způsobem, večeře na
místě.

INFORMACE
Parkování u hotelu - zdarma.

Pobyty pro seniory od 50 let
– viz str. 4

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8272.html
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HOTEL PRAHA 
**** BOŽÍ DAR

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
V centru Krušných hor, na státní hranici s Ně-
meckem. Obec je východiskem turistických
a cykloturistických tras.

KOUPÁNÍ
Hotelový bazén (10 x 3 m), koupaliště Ostrov.

VYBAVENÍ
Stylová restaurace, restaurace pro hotelové
hosty, ve sklepení hotelu vinárna. Vnitřní bazén
s vířivkou, sauna, parní lázeň, whirlpool, balne-
oprovoz. Možnost úschovy jízdních kol zdarma,
půjčovna kol cca 50 m od hotelu.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje – sprcha, WC, TV, telefon,
internet.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze - bufetovým způsobem.

INFORMACE
Parkování u hotelu za poplatek. 

ZDARMA
• volný vstup do bazénu s vířivkou, 10% sleva na

masáže
Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,186.html

HOTEL RESORT STEIN *** SKALKA U CHEBU

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Resort v klidném místě uprostřed přírody, vznikl
celkovou rekonstrukcí zemědělské usedlosti.

KOUPÁNÍ
Venkovní bazén (10 x 4 m), přehrada Skalka
(200 m), Svět vody a relaxace ve Františkových
Lázních (cca 3,5 km).

VYBAVENÍ
Restaurace, stylový Cowboy bar, rustikální sál
New Mexico, letní terasa, gril, dětské hřiště, dětský
bazén, společenská místnost se stolními hrami,
venkovní stolní tenis, mini ZOO park (25 koní,
poník, miniponík, lamy, pštrosi, skotský náhorní
skot, ovečky, kamerunské kozičky, kočičky, pejsci),
půjčovna loděk, čtyřkolek, terénních koloběžek,
kol, výuka jízdy na koni, nová jízdárna s celoroč-
ním provozem.  Wellness areál - perličková koupel,
pivní lázeň, aromakoupele, 2 sauny, masáže, zá-
baly, venkovní bazén (10x4 m). Výtah není k dis-
pozici. Wi-Fi nebo Wlan zdarma, trezor na recepci.

WELLNESS BALÍČEK
2x 1 hod. vstupu do wellness (Whirlpool, římská
sauna, finská sauna, venkovní bazén), 1 x 45 min.
jízdy na koni pod dohledem lektora, zapůjčení
cyklistických kol včetně přileb na 1 den (pro
osoby nad 10 let), 2 hod. zapůjčení lodičky k pro-
jížďce po přehradě Skalka. 

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje bez balkonu a třílůžkový
pokoj s přistýlkou (rozkládací pohovka), sprcha
nebo vana, WC, TV, lednička. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufet, fakultativně večeře – třícho-
dové menu výběrem ze 3 druhů hlavního jídla. 

INFORMACE
Parkování na kamerově hlídaném parkovišti
u hotelu za poplatek. 
Lze zajistit taxi službu z vlakového nebo auto-
busového nádraží.

PRO ZÁKAZNÍKY ČEDOKU
• při ubytování na 3 a více nocí ZDARMA 1x hod.

zapůjčení jízdního kola nebo loďky na 1 hod.,
pro děti do 15 kg váhy 1x hod. jízdy na mini-
poníkovi, dětský bazén, možnost využití spo-
lečenské místnosti a zapůjčení stolních her 

• 10% sleva na Wellness a sportovní služby

Pobyty pro seniory od 60 let
– viz str. 4

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3878.html
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HOTEL KRÁSNÁ KRÁLOVNA
*** KARLOVY VARY

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Renesanční budova hotelu je na pěší zóně ne-
daleko lázeňské zóny, v blízkosti léčivých pra-
menů, naproti karlovarského divadla.

KOUPÁNÍ

Koupaliště volnočasového areálu Rolava, bazé-
nové centrum KV arena, nejbližší bazén –
400 m.

VYBAVENÍ
Snídaňová restaurace, výtah, možnost zajištění ma-
sáží, další wellness, lázeňské a relaxační  procedury
je možné zajistit v hotelu Ostende (60 m od hotelu). 

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje se sprchou, WC, TV, lednič-
kou, WiFi připojením.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetové stoly, další stravování je
možné fakultativně nebo výběrem z jídelního
lístku v restauraci hotelu Palacký.

INFORMACE
V parkovacím domě (10 min pěšky) za poplatek.
Pes pouze malé rasy.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3883.html

PENZION ROSA
** TEPLIČKA U KARLOVÝCH VARŮ

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Malý rodinný penzion v údolí řeky Teplé, na spoj-
nici Karlovy Vary – Mariánské Lázně, v  CHKO
Slavkovský les.

KOUPÁNÍ
V místě říčka Teplá, bazény v Karlových Varech
(cca 12 km).

VYBAVENÍ
Jednopatrová budova, v přízemí pokoje, v patře
snídaňová místnost a čajová kuchyňka s lednicí.
Na zahradě letní posezení, k dispozici gril, celá
zahrada je oplocená  a poskytuje soukromí.
Možnost úschovy jízdních kol zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkový pokoj s možností až dvou přistý-
lek, TV, koupelna se sprchou a WC.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bohatá servírovaná snídaně.

INFORMACE
Parkování na uzavřeném pozemku zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3882.html
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HOTEL RIVIERA
**** DĚPOLTOVICE

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Na břehu přírodního jezera, v romantickém
prostředí, 7 km od Karlových Varů. 

KOUPÁNÍ
Krytý vyhřívaný bazén (5 x 8 m), jezero s vlastní
travnatou pláží u hotelu. 

VYBAVENÍ
Restaurace s krbem, café bar, letní terasa, bow-
ling, vlasové studio, kulečník, stolní fotbal, půj-
čovna loděk, relaxační centrum, vyhřívaný
bazén s vířivkou a sauna. U hotelu zahradní
altán, kde se podávají jídla připravená na grilu.

Hotel má výtah. WLAN připojení po celém ho-
telu zdarma. V místě a okolí možnost zapůjčení
horského kola, výuka jízdy na koni.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností 2 přistýlek (pl-
nohodnotná lůžka), sprcha, WC, SAT TV, minibar. 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem.

INFORMACE
Parkování u hotelu bez poplatku. 

PRO ZÁKAZNÍKY ČEDOKU
• bazén v ceně
• 10% sleva na masáže
• při ubytování na 5 a více nocí: 1x za pobyt pou-

žití loďky na 30 min., 1 hod. bouwlingu (na
pokoj) v  době 14-18 hod., grill party - živá
hudba, magicshow (červenec a srpen)

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3879.html

DÍTĚ
ZDARMA

PENZION HRADNÍ BAŠTA
*** BEČOV NAD TEPLOU

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Na náměstí v blízkosti vstupní brány na zámek
a hrad. Penzion má dvě části – starou z roku
1741, která prošla důkladnou rekonstrukcí
a novou, která byla přistavěna.

KOUPÁNÍ
Koupaliště – cca 12 km.

VYBAVENÍ
2 restaurace, vinárna s vinotékou, 3 velké letní
terasy s obsluhou a výhledem na hrad, vyba-
vený dětský koutek. Výtah není k  dispozici.
V místě a okolí je možný rybolov a golf (golfové

hřiště Cihelny cca 11 km). Celý penzion je kame-
rově  hlídaný.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje, některé s možností až 2
přistýlek (rozkládací pohovka), sprcha, WC, fén,
TV. Na vyžádání čtyřlůžkový rodinný pokoj, který
se skládá ze dvou dvoulůžkových pokojů se
společnou koupelnou, TV má každý pokoj
vlastní. Připojení Wi-Fi.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – rozšířená kontinentální. U pobytu pro
seniory polopenze.

INFORMACE
Parkování na vlastním, kamerově hlídaném par-
kovišti penzionu – bez poplatku. Pes pouze po
předchozí domluvě.

Pobyty pro seniory od 55 let
– viz str. 4

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3880.html
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HOTEL JITŘENKA
*** KONSTANTINOVY LÁZNĚ

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
V blízkosti lázeňského parku. 

KOUPÁNÍ
Koupaliště (500 m) – za poplatek.

VYBAVENÍ
Restaurace, jídelna, salonek, letní terasa s cuk-
rárnou, dětský koutek, dětské pískoviště. K dis-
pozici je výtah. Možnost zapůjčení horského
kola, tenisové kurty, minigolf a lanové centrum
(2 km). Nedaleko Wellness Centrum Konstantin,
recepce hotelu zprostředkuje návštěvu. Celý ob-
jekt je nekuřácký, Wi-Fi zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Jedno až třílůžkové pokoje, sprcha, WC, TV, tele-
fon. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – rozšířená kontinentální, u pobytu pro se-
niory v ceně polopenze.

INFORMACE
Parkování u hotelu bez poplatku nebo v garáži
za poplatek (nutno objednat předem).
Nástup po 14.00 hod., uvolnění pokoje do
9.00 hod.

PRO ZÁKAZNÍKY ČEDOKU
• zdarma parkování u hotelu, úschovna vlast-

ních kol, pro děti zdarma dětský koutek

Pobyty pro seniory od 55 let
– viz str. 6

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3885.html

HOTEL BEROUNKA *** LIBLÍN NA BEROUNCE

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
V malé obci Liblín, na soutoku řek Střely a Be-
rounky, v chráněné krajinné oblasti Horní Be-
rounka. Hotel se nachází  od řeky nedaleko
mostu spojujícího okresy Plzeň-sever a Rokycany.

KOUPÁNÍ
Řeka Berounka – (možnost koupání dle stavu vody).

VYBAVENÍ
Restaurace, salonek, letní terasa, půjčovna
loděk a horských kol,  od hotelu je sportovní
areál s umělým povrchem (umělá tráva), kde
jsou 2 tenisové kurty, volejbalové hřiště a hřiště
na malou kopanou, stolní fotbal, půjčovna
sport. náčiní, stolní tenis, posilovna, sportovní
areál má venkovní posezení pod pergolou
a bar,  od hotelu je stylová restaurace „Country
stodola“ nabízející během letní sezóny (červe-
nec, srpen) posezení s kytarou a zpěvem.

UBYTOVÁNÍ
Dvou a třílůžkové pokoje, sprcha, WC, TV, Wi-Fi
připojení.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – rozšířená kontinentální, fakultativně
večeře - výběrem ze 2 druhů jídel. 

INFORMACE
Parkování u sportovního areálu 200 m od ho-
telu - zdarma

INFORMACE
Pobyt se psem pouze malé rasy. 
Z vlakové nebo autobusové stanice je možný
odvoz do hotelu – za poplatek.

Pobyty pro seniory od 55 let
– viz str. 4

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8172.html

AKTIVNÍ TÝDEN U BEROUNKY
7 nocí včetně polopenze, mapa okolí, zapůjčení
horských kol na 1 den, zapůjčení kanoe na 1
den, 1x piknikový koš + situační mapka s tipy
na pěší výlet, využití sportoviště včetně sport.
náčiní na 2 hod., 10% sleva na konzumaci v res-
tauraci hotelu. 

AKTIVNÍ POBYT U BEROUNKY
2 noci s polopenzí, zapůjčení horských kol na

1/2 dne, využití sportoviště včetně zapůjčení
sport. náčiní – 2 hodiny, rybaření ½ dne (rybník
na soukromém pozemku – 1 prut), 1x pikni-
kový koš (odpolední svačinka) + situační mapka
s tipy na pěší výlet.
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SPORTPENZION POHODA
**** LETKOV

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Na okraji obce Letkov u Plzně.

KOUPÁNÍ
Přírodní koupaliště před penzionem nebo pří-
rodní obecní víceúčelová nádrž za penzionem,
plzeňský bazén, koupaliště Rokycany a Starý Pl-
zenec, Ejpovice – do 10 km od penzionu

VYBAVENÍ
Rodinný penzion se sportovním areálem a kli-
dovou zónou s jezírkem, 5 tenisových kurtů (3
antukové a 2 s umělým povrchem), fotbalové
hřiště s umělou trávou, plážový volejbal, fitness,

tělocvična, indoore cycling, wellness centrum –
sauna, pára, vířivka, rehabilitace, vnitřní i ven-
kovní dětský koutek. Areál je nekuřácký, výtah
není k dispozici.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky (rozklá-
dací lůžko) se sprchou, WC, kabelovou televizí, te-
lefonem, připojení na internet, minibar.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu, fakultativně doplatek na
večeře – výběrem ze 3 hlavních jídel, předkrm,
nápoj.

INFORMACE
Parkování u penzionu zdarma. 

PRO ZÁKAZNÍKY ČEDOKU
• zdarma 1x whirlpool, 1x káva a zákusek, fit-

ness, 50% sleva na venkovní sportoviště

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4224.html

HOTEL GAME
*** KLENČÍ POD ČERCHOVEM

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
V blízkosti Klenčí pod Čerchovem na úpatí Čer-
chova (1042 m n. m.), 10 km od hraničního pře-
chodu Lísková a 15 km od přechodu Folmava. 

KOUPÁNÍ
Koupaliště (50 m).

VYBAVENÍ
Restaurace, aperitiv-bar, salonek, letní terasa,
fitness, tenisové kurty, možnost masáží. Výtah
není k dispozici. V místě a okolí krytá tenisová
hala, areál koupaliště. 

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje, s možností až 2 přistýlek
(válenda nebo rozkládací pohovka), sprcha, WC,
SAT TV, telefon, minibar. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem, fakultativně
večeře – výběrem ze 2 jídel  předem. U pobytu
pro seniory: polopenze - večeře jednotné 2cho-
dové.

INFORMACE
Parkování u hotelu bez poplatku.

PRO ZÁKAZNÍKY ČEDOKU
• zdarma využití fitness

Pobyty pro seniory od 55 let
– viz str. 4

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3389.html
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WELLNESS HOTEL CENTRÁL
*** KLATOVY

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
V klidném místě v centru města, v blízkosti
městského historického jádra. 

KOUPÁNÍ
Hotelový vyhřívaný venkovní bazén (8 x 6 m)
a vnitřní bazén (8 x 6 m) se slanou vodou a dět-
ským brouzdalištěm, městské lázně – 1 km. 

VYBAVENÍ
Hotel ve stylu 30. let., stylová restaurace a bar, sa-
lonek, kongresový sál, venkovní terasa v zahradě
s výhledem na vyhřívaný bazén, vyhřívaný vnitřní
relaxační bazén se slanou vodou s protiproudem,
vodopádem a masážními tryskami a perličkou,
finská sauna, solná sauna, sluneční louka, široký

výběr masáží a wellness procedury všeho druhu.
WiFi zdarma. Výtah k dispozici. V místě a okolí
tenis, golf – driving range, in door simulátor,
koně, bowling, squash.

UBYTOVÁNÍ
Dvou a třílůžkové pokoje s přistýlkou (rozkládací
křeslo nebo pohovka), sprcha, WC, telefon, SAT
TV, přípojka na internet.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem nebo výběrem
ze 3 menu (dle obsazenosti hotelu), fakultativně
doplatek na večeře – výběrem z menu – 3 chody,
obědy pro seniory – 2chodové menu nebo balí-
ček na cestu. 

INFORMACE
Parkování na uzamčeném dvoře nebo v garáži
za poplatek. 

PRO ZÁKAZNÍKY ČEDOKU
• při pobytu na 7 a více nocí: zdarma 1x rašeli-

nový zábal, 1x relaxační masáž vonnými oleji,
pro děti 1x zmrzlinový pohár

Pobyty pro seniory od 55 let
– viz str. 4

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,530.html

OREA RESORT HORIZONT 
*** ŠPIČÁK

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
V CHKO Šumava na hranici Národního parku
Šumava, v rekreačním středisku Špičák, na již-
ním svahu vrchu Pancíře. 

KOUPÁNÍ
Krytý hotelový bazén (6x11 m). 

VYBAVENÍ
Restaurace, salonky, kongresový sál, internet,
letní terasa, kosmetika, úschovna horských kol,
billiard, stolní tenis, internetový koutek, mini-
golf, dětská herna, venkovní trampolína,
Pool&Fitness centrum (bazén s protiproudem,
vodopádem a masážními tryskami, whirlpool,
Kneippův masážní chodník, sauna, římská
vonné lázně, relaxační místnost, solárium

„Turbo“), balneoprovoz (klasické, reflexní a ví-
řívá koupel, lymfodrenáže, parafíny a inhalace).
K dispozici jsou 2 výtahy.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje se sprchovým koutem, WC,
vysoušečem vlasů, TV-SAT, telefon (ozn. stan-
dard), s balkonem (ozn. standard plus), s mož-
ností přistýlky nebo dětské postýlky. Pokoje
jsou nekuřácké.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufet, fakultativně doplatek na polo-
penzi – bufet.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.

PRO ZÁKAZNÍKY ČEDOKU
• časově neomezený volný vstup do Pool & Fit-

ness centra (bazén, whirlpool, Kneippův ma-
sážní chodník, sauna, římské vonné lázně,
fitness centrum) – děti jen do 19.00 hod.

• 10% sleva na wellness procedury v Pool & Fit-
ness centru 

• u pobytu na 5 a více nocí – welcome drink 
- u pobytu na 7 a více nocí – káva a domácí koláč

na osobu a den 
- speciální slevy za včasný nákup

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,254.html

DÍTĚ
ZDARMA
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PENZION BÖHMERWALD
*** ŽELEZNÁ RUDA

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
V samém středu rekreačního střediska Železná
Ruda (754 m n.m.), v blízkosti říčky Řezná. 

KOUPÁNÍ
Přírodní koupaliště Belveder (2 km), krytý bazén
v penzionu Čertův mlýn (2 km), Aquapark Lam/Ně-
mecko (15 km), Aquapark Zwiessel (15 km).

VYBAVENÍ
Restaurace, salonek, letní terasa, fitness, kuleč-
ník, sauna, možnost masáží, indoor cycling,
WiFi, možnost využití 1 PC s připojením na in-
ternet, úschovna kol. Výtah není k dispozici.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje a rodinné třílůžkové po-
koje s 1 nebo 2 přistýlkami, které jsou tvořeny
vždy 2 pokoji (v 1. pokoji jsou 3 lůžka a v 2. po-
koji je 1 přistýlka nebo 2 přistýlky), sprcha, WC,
minibar, SAT TV, fén, telefon, malý sejf. Přistýlky
jsou plnohodnotná lůžka. U rodinných pokojů
je příslušenství společné pro oba pokoje, tele-
vizor má každý pokoj vlastní. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem. 

INFORMACE
Parkování u penzionu bez poplatku. 

PRO ZÁKAZNÍKY ČEDOKU
• zdarma kulečník, fitness, úschovna kol, indoor

cycling, sejf, 10% sleva při konzumaci v restau-
raci penzionu

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,174.html

HOTEL ENGADIN
*** ŽELEZNÁ RUDA

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
V údolí říčky Řezné, v klidném prostředí v blízkosti
lesa, 2 km od Železné Rudy směrem na Javornou. 

KOUPÁNÍ
Přírodní koupaliště u hotelu.

VYBAVENÍ
Restaurace, jídelna, terasa, klubovna s TV, mož-
nost zapůjčení TV na pokoj (za poplatek), vířivka,
infrasauna, hotelový mikrobus (nabídka jedno-
denních výletů po Šumavě, do Bavorského lesa,
Berchtes gadenských Alp a do  Rakouska k Wolf -
gang  see). Možnost zajištění masáží. Výtah není
k dispozici.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s přistýlkou (plnohodnotné
lůžko) a čtyřlůžkové pokoje, sprcha, WC. Pokoje jsou
menších rozměrů. Některé pokoje jsou pouze
s umyvadlem s teplou vodou – příslušenství je na
patře. Na pokoj je možné půjčit TV za poplatek. 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze. Snídaně – bufetovým způsobem, ve-
čeře – výběrem ze 2 jídel nebo jednotná strava dle
obsazenosti hotelu. U pobytů pro seniory: plná
penze. Oběd – výběrem ze 2 jídel nebo jednotná
strava dle obsazenosti hotelu.

INFORMACE
Parkování u hotelu bez poplatku. 
Pobyt se psem pouze malé rasy. Z vlakové nebo
autobusové stanice je možný za poplatek odvoz
do hotelu (nutno objednat předem).

Pobyty pro seniory od 55 let
– viz str. 5

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,465.html
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HOTEL OSTRÝ
*** ŽELEZNÁ RUDA

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
V centru horského městečka Železná Ruda,
u hlavní silnice.

KOUPÁNÍ
Aquapark Zwiesel - Německo

VYBAVENÍ
Restaurace, venkovní terasa, úschovna kol, po
celém hotelu je WiFi připojení zdarma. Výtah.
Možnost zapůjčení elektrokol.

UBYTOVÁNÍ
Dvou až čtyřlůžkové pokoje se sprchou, WC, TV.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – formou bufetu, obědy a večeře jsou
možné v restauraci hotelu výběrem z jídelního
lístku, u pobytů pro seniory večeře formou
3chodového menu.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma. Místní poplatky ne-
jsou zahrnuty v ceně – úhrada na místě.

UPOZORNĚNÍ
Pobyt se psem je možný pouze malé rasy a po do-
mluvě, jen u pobytů pro seniory.

PRO ZÁKAZNÍKY ČEDOKU
• welcome drink
• při týdenním pobytu 1 x káva a moučník

zdarma

Pobyty pro seniory od 55 let
– viz str. 5

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3422.html

HOTELY SRNÍ
****/**** SRNÍ

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
V horském prostředí centrální části Národního
parku Šumava v centru rekreačního střediska Srní.
Hotel s dependancí jsou od sebe vzdáleny 200 m.

KOUPÁNÍ
Krytý hotelový bazén (25 x 12,5 m) v hotelu Srní.

VYBAVENÍ
Hotel Srní: restaurace, jídelna, snack bar, salo-
nek, letní terasa, krytý vyhřívaný bazén s bezba-
riérovým vstupem, sauna, pára, bowling,
petanque, turistické hole, stolní tenis, dětský
koutek, venkovní dětské hřiště. V období letních
prázdnin animační program pro děti. WiFi při-
pojení ve všech prostorách, půjčovna a  ús-
chovna kol. K dispozici je výtah. Dependance:
restaurace, společenský  (konferenční) sál, stolní

tenis, sportovní hala, lezecká stěna, fitness, ku-
lečník, internet. K dispozici je výtah. Hosté uby-
tovaní v dependanci mohou využívat
 hotelových služeb hotelu Srní (bazén, pára,
sauna – v ceně, ostatní za úhradu na místě).

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s přistýlkou, některé mají
balkon. V hotelu Srní dále třílůžková apartmá
s přistýlkou a balkonem. Přistýlka je rozkládací
křeslo nebo pohovka. Na pokojích sprcha, WC,
rádio, SAT TV, telefon. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufet. Fakultativně polopenze –
bufet. U pobytu pro seniory: polopenze – for-
mou bufetu. Při nízké obsazenosti je stravování
v hlavní budově.

INFORMACE
Parkování před hotelem i dependancí za po -
platek. 

PRO ZÁKAZNÍKY ČEDOKU
• zdarma bazén se saunou a párou, dětská

herna a hřiště, stolní tenis, fitness 
• 20% sleva na celé sportoviště (lezecká stěna,

sportovní hala, M-SQUASH, visual sporty a la-
serová střelnice).

Pobyty pro seniory od 55 let
– viz str. 5

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,512.html

DÍTĚ
ZDARMA

Depandance hotelu Srní

Hotel Srní
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HOTEL NA PEKÁRNĚ
*** SUŠICE

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Nedaleko historického náměstí Sušice.

KOUPÁNÍ
Aquapark v Sušici – 700 m, venkovní koupaliště
– 900 m.

VYBAVENÍ
Restaurace s barem, jídelna, salonek, bowling,
squash, finská sauna, infrasauna, dětský hrací
koutek, kuřácká terasa, konferenční místnost,
WiFi připojení po celém hotelu zdarma. Výtah
není k dispozici. V místě a okolí dětské hřiště,
možnost zapůjčení horského kola, kanoí, ná-
vštěva fitcentra, solária, masáže, jezdecké kurzy,

minigolf,  tenisové kurty, atletický stadion, zá-
bavné centrum OFFPARK.

UBYTOVÁNÍ
Dvou- a třílůžkové pokoje, některé s možností
přistýlky (plnohodnotné lůžko), sprcha, WC, SAT
TV. Na vyžádání možnost podkrovních jednolůž-
kových pokojů.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem, fakultativně do-
platek na večeře – formou výběru ze 2 druhů jídel.

INFORMACE
Parkování na uzavřeném pozemku za popl. Ná-
stup na pobyt mezi 14.00 - 17.00 hod.

PRO ZÁKAZNÍKY ČEDOKU
• zdarma denně 1 hodina bowlingu nebo

squashe (mimo hlavní hrací časy)

Pobyty pro seniory od 55 let
– viz str. 5

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3897.html

HOTEL MODRAVA
*** MODRAVA

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
V horské obci a rekreačním středisku Modrava,
kde soutokem Modravského a Roklanského po-
toka vzniká řeka Vydra. 

KOUPÁNÍ
Koupaliště na Kvildě (cca 7 km).

VYBAVENÍ
Restaurace, letní terasa, kulečník, sauna, vířivka,
šipky, možnost zapůjčení  horského kola vč.
přilby. K dispozici je výtah, který jezdí pouze do
mezipatra. 

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje, některé s možností při-
stýlky (plnohodnotné lůžko), sprcha, WC, SAT
TV, telefon. Možnost  vyžádání 2. přistýlky (roz-
kládací lůžko – vhodné pouze pro dítě). 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem. Ve vybraných
termínech neděle – pátek a pro seniory polo-
penze – snídaně – bufetovým  způsobem, ve-
čeře výběrem ze 2 jídel.

INFORMACE
Parkování u hotelu na nehlídaném parkovišti
bez poplatku. 

PRO ZÁKAZNÍKY ČEDOKU
• zdarma během týdenního pobytu 1x vířivka (ne-

týká se pobytů s polopenzí a pobytů pro seniory).

Pobyty pro seniory od 55 let
– viz str. 5

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,217.html



800 112 11236

ŠUMAVA A POŠUMAVÍ

HOTEL RANKL
*** HORSKÁ KVILDA

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Na klidném místě uprostřed luk a lesů, v na-
dmořské výšce 1 070 m. 

KOUPÁNÍ
Přírodní koupaliště na Kvildě (cca 4 km).

VYBAVENÍ
Restaurace, letní terasa, salonek s připojením
na internet, sauna, masáže, půjčovna a ús-
chovna horských kol, dětské hřiště, dětský kou-
tek, možnost využít hotelovou prádelnu za
poplatek. Výtah není k dispozici.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje, některé s možností 1 až 2
přistýlek (rozkládací křeslo nebo pohovka), spr-
cha, WC, lednice, rádio, SAT TV. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem. U pobytu se-
niorů: polopenze – snídaně bufetovým způso-
bem, večeře výběrem ze 3 jídel.

INFORMACE
Parkování u hotelu bez poplatku. 
Nástup na pobyt od 16.00 hod.

PRO ZÁKAZNÍKY ČEDOKU
• během týdenního pobytu zdarma 1x návštěva

sauny (netýká se pobytů pro seniory)

Pobyty pro seniory od 55 let
– viz str. 5

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,136.html

HOTEL KAŠPERK
**** KAŠPERSKÉ HORY

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Na náměstí horského městečka Kašperské
Hory.

KOUPÁNÍ
Hotelový krytý bazén 17 x 6 m.

VYBAVENÍ
Restaurace, společenská místnost, bazén se
třemi plaveckými drahami a klidovou zónou, za-
hrádka s dětským koutkem, stolní tenis, možnost
masáží.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky (plno-
hodnotné mobilní lůžko), koupelna, WC, TV
a trezor, župan a pantofle na pokoji.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně formou bufetu, večeře
2cho dové menu. V sezoně jsou v ceně pouze
snídaně.

INFORMACE
Parkování u hotelu za poplatek.

PRO ZÁKAZNÍKY ČEDOKU
• volný vstup do Aqua zóny (bazén, klidová

zóna)
• zdarma WiFi připojení, stolní tenis

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,250.html

DÍTĚ
ZDARMA
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ŠUMAVA A POŠUMAVÍ | LIPENSKÁ PŘEHRADA

PENZION POD PRALESEM
***** ZÁTOŇ POD BOUBÍNEM

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně nebo polopenze

POLOHA
Penzion leží uprostřed panenské přírody pod
Boubínským pralesem. Okolí je vhodné pro tu-
ristiku a houbaření, ev. výlety do blízkého Ně-
mecka.

VYBAVENÍ
Penzion je vhodný především pro rodiny
s dětmi, k dispozici je dětský koutek se spous-
tou hraček, zahrada za penzionem, ping pon-
gový stůl, trampolína, pískoviště, houpadla,
odrážedla a další. Děti se mohou také těšit na
dva kozlíky, které penzion chová na zahradě
hned vedle penzionu.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlek, dět-
ská postýlka možná zdarma (nutno objednat
předem). Na všech pokojích je sprcha a WC.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně nebo polopenze – snídaně formou bu-
fetu, večeře jednotné servírované.
Restaurace je určena pouze pro hosty penzi-
onu, mimo snídaně a večeře funguje jako samo-
obslužná.

INFORMACE
Z důvodu bezpečnosti je pohyb domácích zvířat
po penzionu možný jen na vodítku.
Parkování u penzionu zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8747.html

PENZION NAD JEZEREM
***** FRYMBURK – KOVÁŘOV

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně nebo polopenze

POLOHA
Penzion leží v  klidném rekreačním prostředí,
nedaleko Lipenského jezera. Okolí je vhodné
pro cykloturistiku, rybaření a houbaření. 

KOUPÁNÍ
Lipenské jezero – cca 250 m od penzionu

VYBAVENÍ
Nekuřácký penzion rodinného typu s výhledem
na jezero. K dispozici je restaurace s dětským
koutkem, terasa s vyhlídkou a příjemným pose-
zením, privátní wellness s finskou saunou, vnitř-
ním bazénem s protiproudem a hydromasážní

vířivkou (za poplatek). Pro děti jsou k dispozici
hračky, jídelní židličky, postýlky (nutno předem
rezervovat), nočník, vanička - vše bez poplatku.

UBYTOVÁNÍ
Dvou- až čtyřlůžkové pokoje s příslušenstvím,
TV, WiFi. Dětská postýlka možná zdarma (nutno
objednat předem).

STRAVOVÁNÍ
Snídaně nebo polopenze – snídaně formou bu-
fetu, večeře jednotné servírované se třemi
chody. V průběhu dne je k dispozici mikrovlnná
trouba a rychlovarná konvice.

INFORMACE
Parkování u penzionu zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8746.html
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LIPENSKÁ PŘEHRADA

HOTEL FONTÁNA
*** FRYMBURK - HRDOŇOV

Zájezdy: 3 a více dní Strava: dle programu

POLOHA
Hotel Fontána leží cca 200 m od Lipenské pře-
hrady, uprostřed překrásné Šumavské přírody
mezi obcemi Černá v  Pošumaví a  Frymburk,
25  km od Českého Krumlova. Díky své výji-
mečné poloze patří k jednomu z neznámějších
rekreačních středisek v této lokalitě.

KOUPÁNÍ
Vlastní hotelová pláž (cca 200 m) s  písčitou
i travnatou plochou, hřiště na beach volejbal
a nohejbal, dětské hřiště, občerstvení Koliba.

VYBAVENÍ
Celý komplex tvoří hlavní budova a 10 ubytovací
vil (dependance). V hlavní budově je k dispozici

restaurace, denní a noční bar, letní terasa, re-
cepce, společenská místnost s  TV, salonky,
sauna s odpočívárnou, vnější studený bazén,
masáže na objednávku. Dále je zde nově zre-
konstruovaný krytý bazén s otevírací proskle-
nou stěnou, tělocvična (volejbal, basketbal atd.),
stolní tenis, kulečník a dětská herna, úschovna
kol. Ke komplexu patří plážová restaurace Ko-
liba a marina.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s  přistýlkou (rozkládací
křeslo), sprcha, WC, TV, telefon, fén a balkon.
Rodinné čtyřlůžkové pokoje - dva dvoulůžkové
pokoje se samostatnými vchody, společná
předsíňka, sprcha, WC, TV, fén, balkon.

STRAVOVÁNÍ
Dle programu. Snídaně a večeře formou bufetu,
obědy formou bufetu podle počtu hostů, jinak
výběrem předem.

INFORMACE
Parkování v areálu zdarma.
V hlavní budově nejsou pokoje, ubytování je
pouze v ubytovacích vilách.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6619.html

JESTŘÁBÍ – KOMPLEX APARTMÁNŮ
*** LIPENSKÁ PŘEHRADA - ČERNÁ V POŠUMAVÍ

Zájezdy: 5 a více dní Strava: bez stravování

POLOHA
V přírodním prostředí na louce v rekreačním
středisku Jestřábí na břehu jezera, cca 2,5 km
od Černé v Pošumaví.

KOUPÁNÍ
Na pláži hotelu Jestřábí (cca 200 m).

VYBAVENÍ
Rekreační komplex je tvořen několika domky.
V areálu je pergola s krbem a grilem, stolní
tenis. V místě a okolí půjčovna kol, plachetnic -
katamaránů, lodí a šlapadel (cca 200 m).

UBYTOVÁNÍ
V každém domku jsou 2 rodinné apartmány pro

5 osob, se samostatnými vchody a společnou
zastřešenou terasou s  plastovým nábytkem.
V přízemí je předsíňka, sprcha, WC a obytná ku-
chyně se 2 lůžky, jídelním koutem s kuchyňskou
linkou (lednička,  dvouplotýnkový el. vařič,
 mikrovlnka, varná konvice, nádobí, příbory)
a kamna na dřevo (dřevo na požádání zdarma).
Z předsíňky vedou dřevěné příkřejší schody do
1. patra, kde je podkrovní ložnice se 3 lůžky.
Kompletní úklid apartmánů se provádí před ná-
stupem, během pobytu vlastní úklid (úklidové
prostředky k dispozici).

STRAVOVÁNÍ
Bez stravy - možnost vlastního vaření nebo
v nedalekých restauracích.

INFORMACE
Parkování u chat bez poplatku.
Pobyt se psem pouze malé rasy.

UPOZORNĚNÍ
Na místě zákazníci hradí el. energii podle sku-
tečné spotřeby za platné ceny pro rok 2018. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4294.html
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LIPENSKÁ PŘEHRADA

HOTEL BouCZECH
**** LIPNO NAD VLTAVOU

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Nově zrekonstruovaný hotel se nachází v klidné
části obce Lipno nad Vltavou.

KOUPÁNÍ
Lipenské jezero (cca 400 m).

VYBAVENÍ
V hotelu je k dispozici snídaňová jídelna, stylová
pivnice s restaurací a letním posezením, konfe-
renční místnost. V centru obce (cca 300 m od ho-
telu) se nachází řada restaurací, obchůdků atd.

UBYTOVÁNÍ
Dvou- a čtyřlůžkové pokoje se sprchou a WC, TV
a WiFi.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem nebo rozšířená
kontinentální (dle obsazenosti hotelu). Obědy
a večeře je možné dokoupit na místě.

INFORMACE
Parkování na hotelovém parkovišti zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7759.html

PENZION VYHLÍDKA A RAD
*** LIPENSKÁ PŘEHRADA - PŘEDNÍ VÝTOŇ

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Areál penzionu s rekreačními domky se nachází
v přírodní stráni nad obcí Přední Výtoň na pra-
vém břehu Lipenského jezera.

KOUPÁNÍ
Rekreační areál „Atlas“ na břehu jezera (cca
500 m, vstup za poplatek).

VYBAVENÍ
Restaurace, místnost s TV, bowling (samost. ob-
jekt u penzionu - 2 dráhy, bar, sprchy, WC, TV,
hrací automaty). V místě a okolí půjčovna sportov-
ního náčiní, stolní tenis, hřiště na odbíjenou, ús-
chovna kol. V areálu Atlas  fotbalové hřiště, hřiště
na odbíjenou, tenisové kurty, herna, kulečník,

 dětské hřiště s prolézačkami, asfaltové hřiště na
metanou, šatny, WC, bistro, půjčovna kol a lodí.

UBYTOVÁNÍ
Penzion: dvoulůžkový pokoj a čtyřlůžkový ro-
dinný pokoj (2 dvoulůžkové pokoje). Na všech
pokojích je sprcha, WC a televizor. Rekreační
apartmánové domky (RAD): malá terasa, spr-
cha a WC, místnost se 2 lůžky, stolek, židle, skříň
a závěsem oddělená malá dvoulůžková ložnice.
Možnost elektrického přitápění.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně formou švédského stolu,
večeře jednotné výběrem z  týdenního lístku.
Obědy možno dokoupit na místě.

INFORMACE
Parkování na parkovišti u penzionu zdarma,
u rekreačních domků za poplatek.
Pobyt se psem možný pouze v RAD.

PRO ZÁKAZNÍKY ČEDOKU
• u týdenních pobytů 1 hod. bowling zdarma

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4312.html
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JIŽNÍ ČECHY

HOTEL ZVÍKOV A CHATY
*** ZVÍKOVSKÉ PODHRADÍ

Zájezdy: 2 a více dní Strava: dle programu

POLOHA
V pěkné zahradě na břehu Orlické přehrady
s výhledem na skalnaté údolí řeky Otavy, 800 m
od hradu Zvíkov.

KOUPÁNÍ
Hotelový bazén (cca 12 x 4 x 1,6 m),  Orlické je-
zero (např. Sv. Anna cca 5 km).

VYBAVENÍ
K dispozici je restaurace, kavárna, vinárna, bazén
zdarma, privátní sauna a vířivka (za poplatek),
masáže dle nabídky, biliár, ruské kuželky, dětské
hřiště, sportovní areál s tenisovým kurtem (za
poplatek).

UBYTOVÁNÍ
Hotel: jedno a dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky (rozkládací gauč pro 1 dosp. osobu
nebo 2 děti), sprcha, WC, TV SAT, fén, WiFi. Bun-
galovy: dvoulůžkové s přistýlkou (rozkl. dvojk-
řeslo), sprcha, WC, lednička, rychlovarná
konvice, el. topení, veranda s posezením. Chaty
cca 200 m od hotelu.

STRAVOVÁNÍ
Dle programu – snídaně bufet, večeře výběrem
z menu.

INFORMACE
Parkování u hotelu nebo u chat zdarma. 

PRÁZDNINY PATŘÍ DĚTEM
7 nocí se snídaní (so – so)
Neomezený vstup do bazénu, program a sou-
těže pro děti vč. cen a dárků, dětská diskotéka,
dětské hřiště, dětský koutek.

Pobyty pro seniory od 60 let
– viz str. 5

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4700.html

HOTEL U KAPLIČKY
*** PÍSEK

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Rodinný hotel byl postaven v roce 1993 a leží
nedaleko centra na předměstí královského
města Písku směrem od Českých Budějovic.
Hotel je vyhledáván pro svoji klidnou rodinnou
atmosféru.

KOUPÁNÍ
Plavecký bazén v centru města (cca 15 min.)

VYBAVENÍ
k dispozici je restaurace, kavárna, vinárna, letní
terasa, pískoviště s houpačkami pro děti a dvě
uzavřená parkoviště, úschovna kol, bezdrátové

připojení k internetu. V blízkosti hotelu je teni-
sový areál.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s  možností přistýlky. Na
pokojích je sprcha, WC, fén, telefon, SAT TV. Bez-
bariérový pokoj na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem. Obědy a ve-
čeře možno objednat na místě. U pobytů pro
seniory večeře výběrem z cca 3 jídel.

INFORMACE
Parkování na hotelovém parkovišti v  uzavře-
ném areálu zdarma. Při příjezdu vlakem nebo
 autobusem možný odvoz (zdarma) – nutno ob-
jednat předem.

Pobyty pro seniory od 55 let
– viz str. 8

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4582.html
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JIŽNÍ ČECHY

HOTEL PANSKÁ
*** BECHYNĚ

Zájezdy: 2 a více dní Strava: dle programu

POLOHA
Hotel se nachází přímo na náměstí krásného lá-
zeňského města Bechyně.

VYBAVENÍ
K dispozici je restaurace s vyhlášenou kuchyní,
letní terasa, na objednávku masáže a kosme-
tika. V hotelu je výtah pouze do první patra
k pokojům Standard a Deluxe. WiFi v celém ho-
telu zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje kategorie Standard s mož-
ností přistýlky. Na vyžádání pokoje kategorie
Deluxe, které jsou prostornější a většinou s vý-
hledem na náměstí. Na všech pokojích je spr-
cha, WC, TV, telefon a minilednička.

STRAVOVÁNÍ
Dle programu. U Samostatného ubytování - sní-
daně formou bufetu, do deseti osob kontinen-
tální snídaně. Fakultativně možný doplatek na
polopenzi - večeře dvouchodové menu (hlavní
jídlo, polévka nebo dezert), výběr ze 2 hlavních
jídel.

INFORMACE
Parkování na hotelovém parkovacím dvoře hlí-
daném kamerou - zdarma.

NABÍDKA PROGRAMŮ
na www.cedok.cz

Pobyty pro seniory od 55 let
– viz str. 8

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6559.html

HOTEL PRA JER
***** VODŇANY

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Město Vodňany leží na řece Blanici a je známé
zejména pro svoji staletou rybníkářskou tradici.
Hotel Prajer se nachází na okraji náměstí  v his-
torickém centru města, které je známé svojí sta-
letou rybníkářskou tradicí.

KOUPÁNÍ
Přírodní koupaliště (cca 200 m), v okolí řada rybníků.

VYBAVENÍ
Restaurace s krbem a dětským koutkem, letní
terasa, whirlpool, sauna, masáže, kosmetika,
výtah, úschovna kol, WiFi, cca 25 m od hotelu
bowling (4 dráhy). V okolí jsou vhodné cyklot-
rasy – hotel nabízí možnost odvozu vč. kol do
vzdálenějších výletních míst (návrat na kole).
Majitelé rybářských lístků si mohou v hotelu za-
koupit krátkodobé povolenky.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s přistýlkou (plnohodnotné
lůžko), vybavené novým  stylovým nábytkem, spr-
cha, WC, SAT TV,  telefon a minibar. Na vyžádání
bezbariérový dvoulůžkový pokoj, který je příp.
možné propojit s dalším  dvoulůžkovým poko-
jem. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem. Obědy a večeře je
možné dokoupit na místě. V neděli je restaurace
vždy uzavřená.

INFORMACE
Parkování na placeném parkovišti v blízkosti ho-
telu nebo na parkovišti zdarma (cca 150 m).

Pobyty pro seniory od 55 let
– viz str. 6

PRO ZÁKAZNÍKY ČEDOKU
• zdarma 1 hod. sauna

UPOZORNĚNÍ
U pobytu pro seniory na 7 nocí obdrží klienti 6x
večeře zdarma (kromě neděle, kdy je uzavřená
restaurace).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4591.html



HOTEL TÁBOR
***** TÁBOR

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Rodinný hotel Tábor leží v  centru města v ul.
9 května, která je obchodní třídou s obchody, res-
tauracemi a službami všeho druhu.  Nedaleké his-
torické centrum je známé krásou historických
budov, úzkých uliček, malých hospůdek a kavárni-
ček. Autobusové i vlakové nádraží je vzdálené cca
5 min. pěší chůze. Hotel má 4 poschodí s výtahem.

UBYTOVÁNÍ
Jedno- a dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím,
TV, WiFi, TV, minibar, fén. Dětská postýlka
zdarma (nutno objednat předem). Na požádání
je na recepci zdarma k  dispozici kávový set
(varná konvice, čaj a káva). 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – formou bufetu, jsou podávány ve sní-
daňové jídelně v 1. patře.
Na místě je možné dokoupení polopenze nebo
plné penze ve vedlejší restauraci Venezia nebo
v restauraci Beseda (cca 5 – 10 min. chůze).

INFORMACE
Parkování – v parkovacím domě naproti hotelu
(rezervace objednat předem).
Pobyt se psem pouze malé rasy.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8745.html

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3938.html

POLOHA
V centru Sezimova Ústí II na náměstí s parkovou
úpravou. Atraktivní oblast Táborska s řadou his-
torických pamětihodností a zajímavým lesna-
tým povodím řeky Lužnice.

KOUPÁNÍ
Hotelový bazén (13 x 5 x 1,6 m), řeka Lužnice
(cca 1 km), Tábor – Aquapark a rybník Jordán
(cca 4 km MHD).

VYBAVENÍ
K dispozici je restaurace s barem a nekuřáckým sa-
lonkem, posezení na terase, bazén s protiproudem
a masážními tryskami a wellness centrum – ma-

sáže, sauna. Dále bowling (2 dráhy) s barem s vel-
koplošnou projekcí,  kulečník, stolní tenis, solárium,
kadeřník, WiFi, půjčovna kol, vnitřní dětský koutek.
Výtah k dispozici. V místě a okolí tenis, masáže,
sportovní střelba, rybolov, hvězdárna, vyhlídkové
lety, jízda na koni.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky (lůžko
běžné velikosti), sprcha, WC, telefon, SAT TV,
chladnička, fén.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze - snídaně a večeře bufetovým způ-
sobem (večeře jsou vč. zákusku nebo salátu).

Fakultativně doplatek na plnou penzi – obědy
výběrem z cca 5 druhů aktuální polední nabídky
hotových jídel vč. polévky.

INFORMACE
U hotelu zdarma nebo na okolních parkovištích
za poplatek.

Zájezdy: 2 a více dní Strava: polopenze

*** SEZIMOVO ÚSTÍ

HOTEL MAS

JIŽNÍ ČECHY

42 800 112 112



Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4574.html

POLOHA
Hotelový komplex leží v  blízkosti Jindřichova
Hradce uprostřed přírody, obklopen lesy a ryb-
níky.

KOUPÁNÍ
Hotelový bazén s mořskou vodou, městské kou-
paliště (cca 3 km).

VYBAVENÍ
Restaurace, letní terasa, součástí areálu je ho-
telové wellness - bazén, sauna, solárium, ma-
sáže (po předchozí domluvě), manikúra a
pedikúra. Dále je k  dispozici minigolf, stolní
tenis a šipky. Dětem je vyhrazen velký prostor

s pískovištěm, prolézačkami, skluzavkami a la-
novými můstky. Dětské hřiště je umístěné
u letní terasy restaurace. Součástí hotelu jsou
dva rybníky, kde je možné rybaření bez povo-
lení (za poplatek na místě). Výtah není k dispo-
zici.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC. Mezone-
tové apartmány – dvoulůžkové s přistýlkou pro
1 dospělou osobu nebo 2 děti. V přízemí je obý-
vací část, sprcha nebo vana a WC, ložnice
v patře. Přistýlka (rozkládací pohovka) je umís-
těna buď v obývací části nebo v ložnici.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – formou švédských stolů. Obědy a ve-
čeře lze dokoupit na místě.

NABÍDKA PROGRAMŮ
na www.cedok.cz

INFORMACE
Parkování na nehlídaném parkovišti zdarma.

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

**** JINDŘICHŮV HRADEC

FRANKŮV DVŮR

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4593.html

POLOHA
Hotel leží nedaleko centra města na soutoku
Lužnice s Nežárkou, v severní části chráněné
krajinné oblasti Třeboňsko.

KOUPÁNÍ
Veselské pískovny – jezerní plochy s  plážemi
(cca 2 km), řeka Nežárka – u jezu (cca 300 m).

VYBAVENÍ
Restaurace, Lobby bar Moon, Wellness centrum
– whirlpool, finská sauna, bylinná a parní lázeň,
masáže, odpočinková zóna, wellness bar. Na re-
cepci hotelu je možné si zapůjčit froté župan,
prostěradlo nebo ručník (za poplatek). Dále je

k dispozici místnost pro úschovu kol, výtah, WiFi
v celém objektu zdarma.

POBYTY PRO SENIORY (OD 55 LET)
5 nebo 7 nocí
Polopenze za cenu snídaně (večeře zdarma),
neomezené využití wellness (15–22 hod.),
1x káva a zákusek během pobytu zdarma,
mapa okolí. Spolucestující nesenior hradí ve-
čeře, využití wellness má zdarma.
CYKLOBALÍČEK
3 noci
Ubytování se snídaní, lahev vína na pokoj, ne-
omezené využití wellness (15 – 22 hod.), ús-
chovna kol zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Dvou- a třílůžkové pokoje Standard s balkonem,
sprcha, WC, TV, WiFi.

STRAVOVÁNÍ
Dle programu – snídaně formou bohatého bu-
fetu, večeře servírované dvouchodové.

NFORMACE
Parkování na hotelovém parkovišti zdarma.

Zájezdy: 3 a více dní Strava: dle programu

***** VESELÍ NAD LUŽNICÍ

HOTEL LUCIA

43Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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POLOHA
Hotel leží přímo v centru Hluboké nad Vltavou,
jež je jedním z nejkrásnějších koutů nejen Jiho-
českého kraje. 

KOUPÁNÍ
Aquapark (cca 500 m) - dva bazény, protiproud,
tobogán, skluzavky a vířivky.

VYBAVENÍ
Nekuřácká restaurace s dětským koutkem (zde
je k dispozici mikrovlnná trouba), kuřácká res-

taurace, zastřešená venkovní terasa, letní terasa
a vinárna Šatlava. V hotelu je výtah. Možnost vy-
užití wellness v  sousedním hotelu. Nedaleko
(cca 500 m) je bowling, golf, tenis, dále sportovní
areál – fotbalové a volejbalové hřiště, minigolf,
dětský areál apod. Možnost zajištění vyhlídko-
vých plaveb lodí.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC, TV, fén,
trezor, minibar, rychlovarná konvice a jako po-
zornost hotelu káva nebo čaj zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Dle programu – snídaně formou nabídkových
stolů.

INFORMACE
Parkování na hotelovém parkovišti zdarma.

HOTEL ZÁVIŠ Z FALKNŠTEJNA

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4570.html

Zájezdy: 3 a více dní Strava: dle programu

**** HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

JIŽNÍ ČECHY

44 800 112 112

POBYT PRO SENIORY (OD 55 LET)
2x ubytování se snídaní, 2x slav-
nostní večeře v jedné z hotelových
restaurací, 1x káva a  zákusek,
1x návštěva zámku Hluboká, za
pěkného počasí permanentka do
venkovního Aquaparku.

AKTIVNÍ BALÍČEK - 2 NOCI
2x ubytování se snídaní, welcome
drink, 2x romantická večeře
v  jedné z hotelových restaurací,
1x masáž zad a šíje (30 min.), za-
půjčení kol na 3 dny, za pěkného
počasí permanentka do venkov-
ního Aquaparku.

AKTIVNÍ BALÍČEK - 3 NOCI
3x ubytování se snídaní, welcome
drink, 3x romantická večeře
v  jedné z hotelových restaurací,
1x masáž zad a šíje (30 min.), za-
půjčení kol na 3 dny, za pěkného
počasí permanentka do venkov-
ního Aquaparku.

POBYTOVÝ BALÍČEK - 3 NOCI
3x ubytování se snídaní, 3x slav-
nostní večeře v jedné z hotelových
restaurací, 1x káva a zákusek,
1x návštěva zámku Hluboká, za
pěkného počasí permanentka do
venkovního Aquaparku.



HOTEL ALF

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4660.html

POLOHA
Na náměstí malého jihočeského města Boro-
vany 18 km jihovýchodně od Českých Budějovic
v těsné blízkosti CHKO Třeboňsko.

KOUPÁNÍ
Suchdolské/Tušťské pískovny (cca 18 km), Tře-
boň (rybník Svět, cca 18 km).

VYBAVENÍ
Restaurace, letní posezení na terase, úschovna
kol. Výtah k dispozici. V místě tenisové kurty,
hřiště. V sousední obci Dvorec (cca 3 km) Park
exotických zvířat a u Trocnova areál rodiště

s památníkem a muzeem husitského vojevůdce
Jana Žižky (značená cyklostezka z Borovan, cel-
kem cca 12 km). Možnosti rybolovu v okolních
rybnících (povolenky v místních Infocentrech).

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky (roz-
kládací pohovka) se sprchou, WC, TV a telefo-
nem. Rodinný čtyřlůžkový pokoj – dva
dvoulůžkové pokoje (v jednom sedací sou-
prava), koupelna s rohovou vanou, WC, TV, te-
lefon.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - výběrem ze snídaňového lístku. Fakul-
tativně doplatek na polopenzi výběrem ze
2 druhů jídel den předem.

INFORMACE
Parkování u hotelu bez poplatku.

Pobyty pro seniory od 55 let
– viz str. 6

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

*** BOROVANY

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4581.html

POLOHA
Hotel leží na náměstí, v CHKO Třeboňsko, pou-
hých 8 km od Třeboně.

KOUPÁNÍ
Hotelový bazén (cca 9 x 5 x 1-2 m), Vlkovské pís-
kovny (cca 8 km), rybník Svět v Třeboni (cca 8 km).

VYBAVENÍ
Restaurace s denním barem, možnost posezení
u bazénu s obsluhou, sauna, možnost zajištění
masáží, úschovna a půjčovna kol. Výtah není
k dispozici. V místě a okolí bowling, jízda na koni
(cca 2 km), rybolov (povolenky na místě).

UBYTOVÁNÍ
Dvou- a třílůžkové pokoje s přistýlkou (rozklá-
dací křeslo), sprcha, WC, TV (SAT) telefon, fén,
WiFi, trezor, župany.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - bufet. Fakultativně doplatek na polo-
penzi výběrem z jídelního lístku - nabídka
včetně rybích specialit. 

INFORMACE
Parkování na náměstí naproti hotelu zdarma.
Nástup na pobyt od 15 hod.

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

*** LOMNICE NAD LUŽNICÍ U TŘEBONĚ

RODINNÝ HOTEL BOHEMIA
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JIŽNÍ ČECHY



Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6553.html

POLOHA
Rodinný hotel Arkáda – historická budova z 16.
stol. leží přímo na hlavním náměstí historického
renesančního města Slavonice, na pomezí
Čech, Moravy a Dolních Rakous, které je vstupní
branou do České Kanady.

VYBAVENÍ
2 restaurace, dětský koutek a odpočinkové pro-
story vč. knihovny,  úschovna kol, letní posezení
před hotelem. Výtah do 1. patra a plně bezba-
riérový pokoj (na vyžádání). WiFi v celém ob-
jektu.

UBYTOVÁNÍ
Dvou- a třílůžkové pokoje, se sprchou a WC,
psací stůl, šatní skříň, WiFi. Dětská postýlka
zdarma (na vyžádání).

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - výběrem ze snídaňového menu s na-
bídkou studených a teplých nápojů. Fakulta-
tivně doplatek na polopenzi - výběr z 2 hlavních
jídel a polévky.

.

INFORMACE
Parkování na uzamykatelném parkovišti za
hradbami (cca 300 m), příjezd k vyložení a nalo-
žení zavazadel je možný. Na náměstí v blízkosti
hotelu placené městské parkoviště.

Pobyty pro seniory od 55 let
– viz str. 6

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

**** SLAVONICE

HOTEL ARKÁDA

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4589.html

POLOHA
Hotel Leonardo nabízí stylové ubytování v samot-
ném srdci historického města, necelých třicet
metrů od centrálního náměstí a deset minut chůze
od českokrumlovského zámku. Hotel se skládá ze
dvou citlivě zrekonstruovaných měšťanských
domů. Obě budovy, jejichž první zmínky sahají až
do 16. století, jsou od sebe vzdáleny cca 50 m.

VYBAVENÍ
V první budově, hotel Leonardo I., je umístěna
centrální recepce. V interiéru najdete znaky hned
několika architektonických stylů od původních
renesančních trámových stropů až po zachovalé
barokní schodiště. Druhá budova, označena jako

Leonardo II., nabízí romantické ubytování s his-
torickou atmosférou, navíc nabízí relaxaci
v útulné sauně. Součástí hotelu jsou společné jí-
delny určené pro snídaně i pro večerní posezení.
WiFi k dispozici po celém hotelu. Hotel nabízí
zprostředkování různých programů – návštěva
zámku, prohlídka města, vyjížďky na koních, vý-
lety za pamětihodnostmi apod.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje (některé s možností přistýlky)
se sprchou nebo vanou a WC, TV + SAT, minibar.

STRAVOVÁNÍ
Dle programu. Restaurace Jakub v těsné blíz-
kosti hotelu Leonardo.

INFORMACE
Parkování na záchytných parkovištích na parko-
vací kartu (vydá recepce) – poplatek zahrnut
v ceně. Hotel se nachází v pěší zóně, před hote-
lem je možné zastavit po nezbytně nutnou
dobu k vyložení a naložení zavazadel.

Zájezdy: 3 a více dní Strava: dle programu

*** ČESKÝ KRUMLOV

HOTEL LEONARDO

JIŽNÍ ČECHY

46 800 112 112

NABÍDKA PROGRAMŮ
na www.cedok.cz

NABÍDKA PROGRAMŮ
na www.cedok.cz
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OREA RESORT SKLÁŘ **** HARRACHOV

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Hotel se nachází v klidné části Harrachova na
okraji lesa v nadmořské výšce 700 m, cca 5 minut
pěšky z centra střediska.

KOUPÁNÍ
Harrachov – koupaliště cca 15 minut chůze, ho-
telový bazén.

VYBAVENÍ
Restaurace, bar, pool bar, lobby bar, bazén,
sauna, whirlpool, parní lázeň, fitness centrum,
kosmetický salón, solárium, kulečník, tenisová
hala, stolní tenis, PC koutek, WiFi v celém hotelu,
výtah. Velmi kvalitní relaxační centrum s nabídkou
různých druhů masáží. Dětské venkovní hřiště.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje Superior s možností jedné

přistýlky, sprcha, WC, fén,TV, SAT, telefon, tre-
zor, WiFi připojení zdarma. Family pokoj 2+2
dva propojené pokoje (manželská postel + 2
přistýlky nebo palanda) vybavení jako katego-
rie Superior a navíc 0,7 l minerální vody při pří-
jezdu, čajový a kávový set s rychlovarnou
konvicí na pokoji zdarma, župany a pantofle
pro dospělé na pokoji zdarma po celou dobu
pobytu.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - bufetovým způsobem. Fakultativně –
doplatek na polopenzi.

INFORMACE
Parkování – hotelové hlídané parkoviště kame-
rovým systémem zdarma.
V čase od 19.00 do 21.00 je bazén k dispozici
pouze pro osoby starší 18 let. Děti do 3 let ne-

mohou do vířivky a děti od 1 do 3 let mohou do
bazénu pouze s koupací plenou.

ZDARMA
• neomezený vstup do hotelového bazénu,

whirlpoolu a fitnessu v časech od 7.00 do 11.00
a od 13.00 do 17.00 hod.

• 10% sleva na relaxační služby v hotelovém
Relax a Care centru (kosmetika, masáže)

• Harrachov Card – karta s výhodami a slevami
v Harrachově a regionu zdarma

• Celodenní animační program nejen pro děti
zdarma (2. 7. až 31. 8. 2018 6x týdně)

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,348.html

DÍTĚ
ZDARMA

WELLNESS HOTEL HARRACHOVKA
*** HARRACHOV

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně/polopenze

POLOHA
Hotel leží v klidném prostředí na břehu říčky Ka-
menice, cca 300 m od centra Harrachova.

KOUPÁNÍ
Harrachov – přírodní koupaliště cca 20 minut
chůze, hotelový bazén.

VYBAVENÍ
Restaurace, bar, terasa s  grilem, bazén
(8x4x1,5 m), wellness centrum  (sauna, masáže, ví-
řivé koupele, pára, infrasauna,  parafinové zábaly,
vodoléčba, manikúra, pedikúra, kosmetika) kon fe -
renční místnost, WiFi připojení zdarma , fitcent-
rum, nekuřácký hotel. Dětský koutek, dětské
masáže, wellness pro děti.

UBYTOVÁNÍ
Dvou- až čtyřlůžkové pokoje s WC, sprcha, TV,
nové LED TV, trezorek. Jednolůžkový pokoj na
vyžádání za poplatek.  

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem, faktultativně
dokoupení večeří.

POHODOVÝ BALÍČEK
5 nocí s polopenzí a programem za 3200 Kč na
osobu ve dvoulůžkovém pokoji.

Pobyty pro seniory od 50 let
– viz str. 6

INFORMACE
Parkování na hotelovém parkovišti za poplatek.

ZDARMA
• denně hodina v bazénu  a fittness
• 20 % sleva na Wellness a kosmetiku
• od 7 nocí 1x hodina v solné jeskyni
• od 7 nocí při zakoupení polopenze = oběd

nebo balíček

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/3929.html

DÍTĚ
ZDARMA
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KRKONOŠE A PODKRKONOŠÍ

WELLNESS HOTEL SVORNOST
*** HARRACHOV

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Hotel se nachází na mírném kopci cca 300 m od
centra Harrachova, nedaleko hotelu Sklář.

KOUPÁNÍ
Harrachov – koupaliště cca 15 minut chůze,
travnatá plocha, koutek pro děti, občerstvení.
Hotelový bazén.

VYBAVENÍ
Restaurace, lobby, bazén, wellness centrum
(různé druhy masáží), fitcentrum,  koutek pro
děti, kadeřník, kosmetika, manikúra, pedikúra,
bar, kavárna, úschovna kol a možnost jejich za-
půjčení. 

UBYTOVÁNÍ
Ubytování: Dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky, WC, sprcha, TV.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem, možnost do-
koupení večeří.

INFORMACE
Parkování – hotelové nehlídané parkoviště za
poplatek.

ZDARMA
• bazén zdarma
• Harrachov Card – s možností využití slev Aktuální ceny na: 

www.cedok.cz/dovolena/,391.html

HOTEL PYTLOUN
*** HARRACHOV - RÝŽOVIŠTĚ

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Hotel se nachází v klidné části Harrachova - Rý-
žovišti v mírné stráni. Ideální podmínky pro tu-
ristiku, cykloturistiku a procházky. 

KOUPÁNÍ
Přírodní koupaliště Harrachov. Hotelové bazény
v Harrachově.

VYBAVENÍ
Restaurace, kavárna, hotelový bar, herna pro
děti, venkovní dětské hřiště, venkovní terasa,
WiFi, dětský klub, úschovna kol. Wellness
(sauna a whirlpool).

UBYTOVÁNÍ
Zrekonstruované dvoulůžkové pokoje s mož-
ností až 2 přistýlek s balkonem a posezením,
krásným výhledem na Čertovu horu. LDC TV,
SAT, lednice, minibar, kávový a čajový set
(zdarma), trezor, žehlící set, koupelna s vanou
a WC, fén, WiFi. Check-out ve 12.00 hodin. Po-
koje bez balkonu a jednolůžkové pokoje jsou na
vyžádání. Nekuřácké pokoje.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - bufetovým způsobem, možnost do-
koupení večeří nebo obědů (na místě).

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.

ZDARMA
• 10% sleva na masáže
• slevy s kartou Harrachov Card

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6620.html

DÍTĚ
ZDARMA

DÍTĚ
ZDARMA
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KRKONOŠE A PODKRKONOŠÍ

SPORT HOTEL POMI
*** HARRACHOV

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
V centru Harrachova cca 100 m od lanovky na
Čertovu horu. 

KOUPÁNÍ
Přírodní koupaliště -  15 min.

VYBAVENÍ
Společenská místnost, kde se podávají snídaně,
sauna, whirlpool, recepce se směnárnou, mož-
nost uložení cenností v trezoru. V místě a okolí
minigolf, tenis, golf, posilovna, bowling, squosh,
bobová dráha, zapůjčení kol. Hotel nemá výtah.

UBYTOVÁNÍ
Dvou a třílůžkové pokoje, WC, sprcha, TV. Po-
koje jsou různých typů a velikostí, většina po-
kojů má balkon a výhled na Čertovu horu.
Bezbariérový pokoj na vyžádání. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem. Další stravo-
vání v okolních restauracích.

INFORMACE
Parkování – bez poplatku (omezený počet míst,
další možnosti na centrálním parkovišti).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,258.html

HOTEL HARRACHOV INN
*** HARRACHOV

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Hotel se nachází v centru Harrachova cca 100
metrů od lanovky na Čertovu horu v klidné části
parku, pod skokanskými můstky. Bývalý hotel
Graf.

KOUPÁNÍ
Přírodní koupaliště – 20 minut chůze.

VYBAVENÍ
Bez výtahu, restaurace, recepce, bar, dětský
kout včetně her (stolní fotbal, herní automaty).
V okolí možnost zapůjčení kol, zajištění pro-
hlídky sklárny a pivovaru s ochutnávkou. 

UBYTOVÁNÍ
Dvou- a třílůžkové pokoje s možností přistýlky
různých typů a velikostí, WC sprcha, LCD TV
a SAT. Pokoje s výhledem na Čertovu horu nebo
k  městu. Možnost zajištění dětské postýlky
zdarma (nahlásit předem).

STRAVOVÁNÍ
Snídaně, fakultativně je možné dokoupit ve-
čeře. 

INFORMACE
Parkování na hotelovém parkovišti bez po-
platku. Aktuální ceny na: 

www.cedok.cz/dovolena/,273.html

DÍTĚ
ZDARMA
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KRKONOŠE A PODKRKONOŠÍ

HOTEL FIT FUN *** HARRACHOV – RÝŽOVIŠTĚ

Zájezdy: 2 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel Fit Fun se nachází v klidné části Harra-
chova – Rýžovišti u Ryzího potoka v mírné stráni. 

KOUPÁNÍ
Přírodní koupaliště – 30 min. Hotelový bazén
s protiproudem a brouzdalištěm pro děti.

VYBAVENÍ
V hlavní budově je restaurace s barem, lobby bar,
bowling bar, zimní zahrada s barem, sauna,
bazén, fitness, infra sauna, kadeřnictví, masáže,
stolní tenis, dětský koutek, úschovna kol, půjčo-
vání kol, bowling, simulátory, nově otevřené řím-
ské lázně (parní lázeň, whirlpool, speciální
masáže, solární louka), půjčování horských kol,
výtah. Na recepci možnost zapůjčení fenu. Ved-
lejší budova má 5 poschodí bez výtahu. U hotelu

je hřiště na plážový volejbal a ohniště. V místě
a okolí bowling, tenis, minigolf, lanovka, projížďky
na koni. 

UBYTOVÁNÍ
V hlavní budově: dvoulůžkové pokoje s přistýl-
kou (plnohodnotné lůžko), rodinný pokoj se
dvěma ložnicemi ozn. FAM,  sprcha, WC, TV, SAT,
trezorek. Dětská postýlka je k dispozici zdarma,
nutno nahlásit předem. 

RELAXAČNÍ POBYT
5x ubytování s polopenzí, vstup do bazénu ve
vypsaných časech, 50% sleva na bowling, 1x
balneo (Whirlpool, pára, infrasauna, sluneční
louka), 30% sleva na masáže, pro děti do 15
let 1x zmrzlinový pohár, úschova kol, parko-
vání a rekreační poplatek.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze, snídaně bufet, večeře bufet nebo
s obsluhou (podle počtu osob). K večeři 0,3 l vody.

INFORMACE
Parkování – hlídané parkoviště u hotelu za poplatek.

ZDARMA
• zdarma bazén od 14.00 do 21.00 hod., stolní

tenis a dětský koutek 

Pobyty pro seniory od 55 let
– viz str. 6

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8148.html

PENZION BOBEŠ
*** ROKYTNICE NAD JIZEROU

Zájezdy: 2 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Nedaleko městského centra s výhledem na pa-
norama Lysé hory a Studenova.

KOUPÁNÍ
Krytý vyhřívaný bazén u penzionu.

VYBAVENÍ
Restaurace, sauna, stolní tenis venkovní pose-
zení na terase, grilování, trampolína, kuželky  -
venkovní automatizovaná dráha, pískoviště,
skluzavka pro děti, horská kola. Rodinný pen-
zion je nekuřácký.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s jednou až dvěma přistýl-
kami (plnohodnotná lůžka), se sprchou, WC, TV
a telefonem.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně bufetovým způsobem, ve-
čeře – výběr ze 2 – 3 jídel, tříchodové menu
včetně desertu – česká kuchyně. Restaurace –
jen pro ubytované hosty.

INFORMACE
Parkování u hotelu bez poplatku. Pro hosty
 Čedoku garáž zdarma. Aktuální ceny na: 

www.cedok.cz/dovolena/,3910.html

DÍTĚ
ZDARMA



Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 51

KRKONOŠE A PODKRKONOŠÍ

HARMONY CLUB HOTEL
**** ŠPINDLERŮV MLÝN

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Hotel se nachází na kopci cca 1km od centra
Špindlerova Mlýna.

VYBAVENÍ
Bufetová restaurace, restaurace á la carte,
denní Lounge  bar, wellness centrum, nový ne-
rezový bazén se 2  whirlpooly, masáže, kosme-
tický a kadeřnický salon, golfový simulátor, 2
tenisové haly na squash, bowling, stolní tenis,
biliár, sportovní střelnice, hotel má 2 výtahy,
kongresové prostory až pro 350 osob, dětská
herna, bobová dráha u hotelu, souvenier shop,
služby portýra, internet point.

UBYTOVÁNÍ
Velmi kvalitní ubytování jedno až dvoulůžkové
pokoje s přistýlkou a rodinné pokoje, vana nebo
sprcha, WC, fén, TV SAT, minibar, trezor.
Všechny pokoje včetně postýlky (gratis) na vy-
žádání. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem. Fakultativně –
doplatek na bufetové večeře. 

INFORMACE
Parkování u hotelu za poplatek.

ZDARMA
• bazén a 2 whirlpooly denně, fitness, internet 
• animační programy v  červenci a  v  srpnu

5x v týdnu
• 15 % sleva na konzumaci v Lobby baru
• 10% sleva na letní bobovou dráhu (5pass

/5 jízd)
• při pobytu na 7 a více nocí 1x vstup do Sauno-

vého světa

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,267.html

DÍTĚ
ZDARMA

HOTEL START
*** ŠPINDLERŮV MLÝN

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Asi 200 m od centra Špindlerova Mlýna, v mírné
stráni.

VYBAVENÍ
Restaurace, součástí je lobby bar, krb, sauna,
masáže, fitness, biliard, připojení WiFi na loby
baru, dětský koutek, fotbálek, půjčovna kol a ko-
loběžek, možnost uložení vlastních kol.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové  pokoje s možností přistýlky, WC,
sprcha, TV SAT, telefon. Jedno- a více lůžkové
pokoje na vyžádání.    

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem, večeře – fakulta-
tivně – tříchodové menu.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4216.html
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KRKONOŠE A PODKRKONOŠÍ

HOTEL PRAHA
**** ŠPINDLERŮV MLÝN

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Hotel se nachází nedaleko centra Špindlerova
Mlýna v mírném svahu.

VYBAVENÍ
Restaurace, wellness centrum (bazén, vířivka,
sauny, masáže), úschova kol, kočárků, WiFi. Hotel
má výtah.

UBYTOVÁNÍ
Dvou až třílůžkové pokoje různých typů a veli-
kostí se stylovým nábytkem, WC, sprcha, TV,
SAT, fén.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - bufetovým způsobem.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma. 

ZDARMA
• vstup do Wellness centra denně 2 hodiny

zdarma. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7633.html

CLARION HOTEL
**** ŠPINDLERŮV MLÝN

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
V klidné části Špindlerova Mlýna u Labské pře-
hrady ve výšce 740 m n. m.

KOUPÁNÍ
Krytý hotelový bazén v hotelu 6x12 m.

VYBAVENÍ
À la carte restaurace Benada, hotelová restau-
race Labe, Lobby Bar, 3 salonky, konferenční
sál, bazén, saunový svět, solárium, whirlpool,
masáže, wellness procedury, posilovna, stolní
tenis, kulečník, dětský koutek, letní terasa, dět-
ské hřiště.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s  přistýlkou (rozkládací
křeslo vhodné pro děti), sprcha a WC, rádio, te-
levizor, telefon, s balkonem nebo bez balkonu. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetovým způsobem. Fakultativně do-
platek na polopenzi bufet nebo tříchodové
menu. 

INFORMACE
Parkování u hotelu za poplatek. 

PRO ZÁKAZNÍKY ČEDOKU 
• zdarma vstup do bazénu, vířivky a fitness
• při pobytu na 5 a více nocí saunový svět mezi 

14-21 hod. zdarma
• 20% sleva na procedury v relaxačním centru
• speciální sleva za včasný nákup

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,524.html

DÍTĚ
ZDARMA

DÍTĚ
ZDARMA
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KRKONOŠE A PODKRKONOŠÍ

OREA RESORT HORAL
**** ŠPINDLERŮV MLÝN

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Na úpatí Kozích hřbetů v  nadmořské výšce
900 m, v oblasti Sv. Petra. 

KOUPÁNÍ
Krytý hotelový bazén 6 x12 m.

VYBAVENÍ
Relaxační centrum: bazén, whirlpool, sauna
a římská parní lázeň, floating, fitcentrum, solá-
rium, relaxační masáže, kulečníková herna,
stolní tenis, dětská herna, kuželna a bohatě vy-
bavená půjčovna  sportovních potřeb (horská
kola, kolečkové brusle, míče apod.), tenisové
hřiště, víceúčelové hřiště na odbíjenou,
 košíkovou, dětské hřiště a minigolf, horolezecká

stěna,dvě restaurace, společenský sál, vinárna,
salonek, denní bar. WiFi připojení zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Pokoje se sprchovým koutem, WC, vysoušečem
vlasů, LCD SAT-TV, trezorem, telefonem a balko-
nem s výhledem do údolí (ozn. standard). 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetovým způsobem, fakultativně do-
platek na polopenzi bufetovým způsobem.

INFORMACE
Parkování u hotelu na hlídaném parkovišti za
poplatek.

PRO ZÁKAZNÍKY ČEDOKU:
• ZDARMA bazén, whirlpool a fitness denně od

7-22 hod. 
• speciální slevy za včasný nákup 
• 20% sleva na konzumaci v restaurantu Pano-

rama a Snowboard baru mezi 12-15 hod. 
• 10% sleva na procedury ve Wellness centru
• animační programy pro děti - červenec

a srpen 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,554.html

DÍTĚ
ZDARMA

HOTEL VZ BEDŘICHOV *** ŠPINDLERŮV MLÝN

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Ve Špindlerově Mlýně - Bedřichově.

KOUPÁNÍ
Aquacentrum přímo v hotelu.

VYBAVENÍ
Restaurace, bar, wellness centrum – parní
sauna, parní solná sauna, ledová tříšť, whirlpool
zóna, Kneippova lázeň, Vichy sprcha, finská
sauna s ochlazovacím bazénkem, solárium, ma-
sáže, beauty program, Vodní ráj s krytým bazé-
nem 25 m dlouhým a vodními atrakcemi,
squash, tělocvična, bowling, fitness, golfový tre-
nažér, střelecký trenažér,  půjčovna horských kol
a sportovních potřeb, kulečníky, šipky, kadeřnic-
tví a manikura, dětský koutek, bezplatné WiFi

připojení. V areálu depandancí je tenisová hala
se dvěma vnitřními a jedním venkovním kur-
tem, venkovní dětské hřiště a stylová restaurace
u Medvěda.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, TV, tele-
fonem a chladničkou, trezor na vyžádání. V de-
pandancích je ubytování ve studiích o dvou
pokojích s předsíňkou, kuchyňkou s elektrickým
vařičem, varnou konvicí, chladničkou, základ-
ním kuchyňských vybavením, WC a sprchový
kout je společný pro oba pokoje, každý pokoj
má TV.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufet, fakultativně doplatek na polo-

penzi nebo plnou penzi (bufet), v neděli strava
podávaná v podobě místních krkonošských
specialit. V depandanci bez stravy, fakultativně
lze dokoupit. 

INFORMACE
Parkování u hotelu za poplatek. 
Pobyt je možný se psem max. do 10 kg pouze
po domluvě.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,257.html
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KRKONOŠE A PODKRKONOŠÍ

HOTEL BARBORA
*** ŠPINDLERŮV MLÝN

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Nachází se v klidném prostředí nad centrem
Špindlerova Mlýna. Z terasy hotelu je krásný vý-
hled do centra, na Sv. Petr a Medvědín. 

KOUPÁNÍ
Aquapark Špindlerův Mlýn, Vojenská zotavovna
Špindlerův Mlýn.

VYBAVENÍ
Restaurace, terasa s krásným výhledem, konfe-
renční sál s technickým vybavením, vinárna,
sauna, stolní tenis, kulečník, stolní fotbálek, dět-
ské hřiště, dětský koutek, whirlpool, WiFi, mož-
nost zajištění masáží.

UBYTOVÁNÍ
Dvou a třílůžkové pokoje s možností přistýlky
(rozkládací lůžko), s vanou a WC, SAT TV a telefo-
nem. Méně prostorné dvoulůžkové  pokoje ve tře-
tím patře (možné na vyžádání) jsou se sprchou.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem, fakultativně
doplatek na večeře – formou bufetu.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma. 

Pobyty pro seniory od 50 let
– viz str. 6 Aktuální ceny na: 

www.cedok.cz/dovolena/,430.html

HOTEL TŘI RŮŽE
*** ŠPINDLERŮV MLÝN 

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
V centru města zimních sportů.

VYBAVENÍ
Stylová restaurace, terasa s grilem a dětským
koutkem, bar, finská sauna, možnost masáží,
WiFi připojení po celém hotelu zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, spr-
chový kout, WC, SAT-TV, WiFI připojení.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze - snídaně - švédské stoly s vital kout-
kem, večeře servírované o 3 chodech.

INFORMACE
Parkování u hotelu za poplatek.

Pobyty pro seniory od 50 let
– viz str. 6

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7288.html

DÍTĚ
ZDARMA
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KRKONOŠE A PODKRKONOŠÍ

HOTEL VENUŠE
*** ŠPINDLERŮV MLÝN

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel se nachází nad centrem Špindlerova
Mlýna (10 min. chůze od centra).

KOUPÁNÍ
Aquapark ve městě.

VYBAVENÍ
Panoramatická restaurace, vinárna, finská
sauna, možnost masáží, dětská herna, stolní
tenis, billiard, šipky, venkovní terasa, možnost
grilování, WiFi připojení po celém hotelu.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, se
sprchou, WC, SAT-TV.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně formou bufetu, večeře
servírované tříchodové menu výběrem ze
3 druhů hlavního jídla.

INFORMACE
Parkování na vlastním parkovišti za poplatek. 

Pobyty pro seniory od 50 let
viz str. 6

PRO KLIENTY ČEDOKU
• zdarma ping-pong, billiard, šipky, 1x během

pobytu volný vstup do hotelové sauny

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6616.html

ALPSKÝ HOTEL
*** ŠPINDLERŮV MLÝN

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
V oblasti Svatého Petra, cca 1 km od centra
Špindlerova Mlýna. 

KOUPÁNÍ
Aquacentrum Špindlerův Mlýn.

VYBAVENÍ
Restaurace ve stylu 20. let, kongresový sál, vi-
nárna, wellness, kulečník, stolní fotbal, dětský
koutek vnitřní i venkovní, masáže, venkovní te-
rasa s jedinečným výhledem na horské štíty
i údolí.

UBYTOVÁNÍ
Ubytování: Dvoulůžkové pokoje s přistýlkou
(rozkládací lůžko), sprcha, WC, SAT TV,  minibar,
telefon, sejf.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze. Snídaně formou švédských stolů
s vital koutkem, večeře  servírované o 3 chodech
výběrem ze tří druhů hlavního jídla. 

INFORMACE
Parkování u hotelu za poplatek. 

Pobyty pro seniory od 50 let
– viz str. 7

ZDARMA
• 1x vstup do hotelového wellness zdarma

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,527.html
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KRKONOŠE A PODKRKONOŠÍ

HOTEL VÝSLUNÍ
*** ŠPINDLERŮV MLÝN

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Ve Svatopetrském údolí, 15 min. od centra.

KOUPÁNÍ
Aquapark Špindlerův Mlýn.

VYBAVENÍ
Hotel v rustikálním stylu, restaurace, bar, finská
sauna, vířivka.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností 1-2 přistýlek se
sprchovým koutem, WC, telefonem, SAT televizí
a bezplatným připojením WiFi.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně švédské stoly s vital kout-
kem, večeře servírované menu o 3 chodech (vý-
běrem ze 3 druhů hlavního jídla).

INFORMACE
Parkování u hotelu za poplatek. 

Pobyty pro seniory od 50 let
– viz str. 9

PRO ZÁKAZNÍKY ČEDOKU
• zdarma 1 x 1 hod. vstup do hotelového wellness 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4143.html

HOTEL OLYMPIE
**** ŠPINDLERŮV MLÝN

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
V údolí Svatého Petra, 15 min. od centra Špind-
lerova Mlýna.

KOUPÁNÍ
Hotelový bazén.

VYBAVENÍ
Restaurace, whirlpool, bazén s protiproudem
a masážní lavicí, Kneippův chodník, saunový
svět, masáže koupele, letní terasa s lehátky, dět-
ský koutek, dětské hřiště, griloviště, trampolína,
půjčovna her, míčů, stolních her, badminton,
WiFi po celém hotelu, výtah není k dispozici.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje se sprchou, WC, TV, tre -
zorem.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetem, fakultativně polopenze –
podávané 3chodové menu s výběrem hlavního
jídla.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma. 

PRO ZÁKAZNÍKY ČEDOKU 
• neomezený vstup do Wellness centra (bazén,

whirlpool, Kneippův chodník), 
• 15% sleva v restauraci Elan Bar Caffé v centru

města 
• 10% sleva do baru Silver Rock a cukrárny Caffé

Bogner (obojí v centru města)

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4571.html
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KRKONOŠE A PODKRKONOŠÍ

HOTEL HORIZONT
**** PEC POD SNĚŽKOU

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
V centru známého turistického střediska Pece
pod Sněžkou. 

KOUPÁNÍ
Krytý hotelový bazén 11 x 5 m s protiproudem. 

VYBAVENÍ
Ve 3 restauracích si můžete vychutnat bohatou
nabídku typických českých specialit a meziná-
rodní kuchyně, včetně široké nabídky pečlivě
vybraných tuzemských i zahraničních vín. SKY
CLUB 18 v nejvyšším patře hotelu poskytne pře-
krásný výhled na vrcholky hor a celé městečko.
Ve Sport a wellness centru je bazén s protiprou-
dem, vířivkou, saunou a posilovnou. Zahrát si je
možné kuželky, venkovní badminton, squash,
ricochet a stolní tenis a nebo jít na spinning. Je
zde také půjčovna sportovních potřeb,
 horských kol, kadeřnictví, billiard, dětský kou-
tek, směnárna, možnost praní prádla. Široká je

také nabídka  wellness služeb prováděných od-
borně vyškolenými pracovníky. Lze vybírat
z pestré nabídky masáží, rehabilitací, zábalů či
koupelí. V průběhu prázdnin probíhají animační
programy pro děti, k dispozici je dále letní te-
rasa s trampolínou, houpačkami a pískovištěm. 

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, spr-
cha, WC, telefon, TV se SAT, minibar, fén, trezor,
rodinné pokoje – 2 pokoje propojené dveřmi.
Za příplatek jsou možné superior pokoje – po-
koje s výhledem, voda, ovoce, set s kávou
a čajem, župan a pantofle na pokoji. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu, fakultativně doplatek na
polopenzi (večeře) také formou bufetu. Obědy pro
seniory formou denního menu nebo svačinový
balíček. 

INFORMACE
Parkování u hotelu za poplatek. 

Pobyty pro seniory od 55 let
– viz str. 7

ZDARMA
• zdarma vstup do bazénu, whirlpool, sauny

a fitness, WiFi
• karta hosta se spoustou výhoda slev v Peci

pod Sněžkou a Velké Úpě
• 01.07.-31.08. animační programy pro děti i do-

spělé

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4238.html

DÍTĚ
ZDARMA
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KRKONOŠE A PODKRKONOŠÍ

HOTEL LUČNÍ DŮM
*** JANSKÉ LÁZNĚ

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Hotel Luční dům se nachází v klidné části Janských
Lázní. Nástupní stanice  kabinové lanovky na Čer-
nou horu (1 299 m n.m.) se nachází cca 200 m od
hotelu, lázeňská kolonáda cca 800 m.

KOUPÁNÍ
Venkovní bazén vyhřívaný solárními kolektory. 

VYBAVENÍ
Restaurace, bar, společenská místnost s kuleční-
kem a šipkami, sauna, masáže, terasa s lehátky,
trampolína, houpačky, pískoviště, zahradní do-
meček, úschovna kol.  

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje různých velikostí s přistýlkou
pro dítě, koupelnou a WC, lednicí, LCD televizi se
satelitním příjmem a připojením k internetu WiFi
zdarma. Možnost využití terasy v poschodí. Větší
a apartmánové pokoje na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu, fakultativně - večeře
výběr ze dvou jídel formou tříchodového menu.

INFORMACE
Hotelové parkoviště zdarma. Od autobusu
možnost odvozu zavazadel zdarma. 

ZDARMA
• zdarma připojení WiFi
• 1x za pobyt káva s domácím moučníkem

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3932.html

HOTEL ČERNÁ BOUDA
*** JANSKÉ LÁZNĚ

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Na vrcholku Černé hory ve výšce 1 250 m, ne-
daleko od horní stanice kabinové lanové dráhy.
Je ideálním výchozím místem k horské pěší
a cyklistické turistice po Krkonošském národ-
ním parku. Z hotelové terasy je jeden z nejkrás-
nějších výhledů na Krkonoše.

KOUPÁNÍ
Aquacentrum s balneoprovozem v Janských
Lázních.

VYBAVENÍ
Restaurace, denní a noční bar, rychlé občer-
stvení s venkovní terasou, dětský koutek,
zdarma internet na recepci, půjčovna kol, dět-
ské prolézačky a houpačky, trezor na recepci.
V místě a okolí - možné zajistit tenisové kurty,

sauna, hřiště pro míčové hry (cca 800 m od ho-
telu), možnost sjezdu na koloběžkách z Černé
hory do Janských Lázní.

UBYTOVÁNÍ
Dvou až čtyřlůžkové nekuřácké pokoje se spr-
chou, WC, SAT-TV. Na přání klienta je možné vy-
žádat čtyřlůžkového pokoje.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - bufet, fakultativně polopenze – serví-
rované tříchodové menu.

INFORMACE
Parkování u hotelu po nutné předchozí
 rezervaci (povolenku k vjezdu do KRNAPu ob-
drží hosté zdarma v Horním Maršově v agen-
tuře Veselý výlet) nebo parkování na centrálním

hlídaném parkovišti u lanovky v Janských Láz-
ních za poplatek.
Doprava zavazadel od horní  stanice lanovky
v ceně. Požadavek na zajištění odvozu je nutno
uvést na smlouvě. Odvoz bude zajištěn
v 15.00 hod. v den nástupu.

Pobyty pro seniory od 50 let
– viz str. 7

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3998.html

DÍTĚ
ZDARMA
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KRKONOŠE A PODKRKONOŠÍ

PENZION DANA
*** BENECKO

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Penzion se nachází v klidné části Benecka, stra-
nou od centra.

KOUPÁNÍ
Krytý bazén v penzionu.

VYBAVENÍ
Rodinný penzion, restaurace s dětským kout-
kem, vyhřívaný bazén, suchá sauna, dětské
hřiště s houpačkou, skluzavkou, pískovištěm,
trampolína, terasa s výhledem na hory, mož-
nost grilování, WiFi v celém objektu zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky (roz-
kládací gauč) s příslušenstvím, SAT-TV.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – formou švédských stolů, fakultativně
večeře – výběrem ze 3 druhů hl. jídla.

INFORMACE
Parkování u penzionu zdarma. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,259.html

PENZION ZA VODOU
*** DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Umístěn v  klidné části města, pouze několik
minut chůze od centra města, ZOO a měst-
ského koupaliště. 

KOUPÁNÍ
Dva venkovní bazény 13 x 6 m s možností slu-
nění (lehátka) a dětský bazén, nebo městské
koupaliště (cca 350 m). 

VYBAVENÍ
Restaurace, zahradní restaurace, internet. Pro-
storná zahrada se dvěma bazény, velké dětské
hřiště s prolézačkami a pískovištěm, Indoor golf

(cvičné odpaliště), hřiště na basketbal a fotbal.
Úschovna jízdních kol zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC, TV s kabe-
lovým příjmem, možnost připojení na internet
v zasedací místnosti. Prostorné tří a čtyřlůžkové
pokoje se sprchou a WC, TV s možností připojení
na internet.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufet. Fakultativně doplatek na polo-
penzi - večeře výběrem z jídelního lístku. 

INFORMACE
Parkování v areálu zdarma.

ZDARMA
• zdarma využití venkovních bazénů a sportov-

ního zázemí penzionu (Indoor golf za poplatek)

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4403.html
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ČESKÝ RÁJ

RESORT ČESKÝ RÁ J   
*** SEMÍN – TROSKOVICE

Zájezdy: 2 a více dní Strava: bez stravování

POLOHA
V  blízkosti hradu Trosky, v  samém srdci Čes-
kého ráje.

KOUPÁNÍ
V okolí: Jičín – přírodní koupaliště a aquapark,
rybníky.

VYBAVENÍ
V  areálu je restaurace, úschovna kol, dětské
hřiště (skuzavka, houpačky,  trampolína), zapůj-
čení jízdních kol, dětské postýlky, stolní tenis,
badminton, kroket, líný tenis, venkovní pose-
zení na zahrádce, WiFi. V  uzavřeném  areálu

střediska  je udržovaná velká travnatá plocha
(80 000 m2), WiFi.

UBYTOVÁNÍ
V apartmánech, které jsou ve dvou budovách.
Malý apartmán: 2+1 (obývací pokoj, ložnice, ku-
chyň, koupelna s  vanou, WC, předsíň). V  ku-
chyňce je trouba se sklokeramickou deskou,
mikrovlnná trouba, myčka, lednička s mraznič-
kou, varná konvice, pračka, TV, WiFi. Větší apart-
mány jsou na vyžádání. Všechny interiéry jsou
nekuřácké.  

STRAVOVÁNÍ
Vlastní vaření v apartmánech. Možnost zakou-
pení snídaní, obědů i večeří v  restauraci na
místě.  

INFORMACE
Parkování v uzamčeném objektu bez poplatku.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4152.html

HOTEL POD ŠIKMOU VĚŽÍ
*** HORNÍ LOCHOV

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Hotel se nachází v krásném prostředí v srdci
Prachovských skal, jen 5 km od pohádkového
města Jičína.

KOUPÁNÍ
Koupaliště a aquacentrum Jičín.

VYBAVENÍ
Restaurace, zahrádka, parčík a  dětské hřiště,
úschov na kol, WiFi připojení, hotelový trezor.

UBYTOVÁNÍ
Dvou- až čtyřlůžkové pokoje označené 2+1
a 3+1 (přistýlka je klasické lůžko). WC, sprcha.
TV je možné zapůjčit na recepci za poplatek.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu, obědy i večeře je možné
zajistit na místě. Výběr  tradičních specialit.  

INFORMACE
Parkování – hotelové parkoviště zdarma. Mož-
nost zajištění masáží a zapůjčení kol.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4606.html
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ČESKÝ RÁJ

HOTEL POŠTA 
**** SOBOTKA

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
V centru historického městečka v srdci Českého
ráje, jen 500 m od loveckého zámečku Hum-
precht a dalších zajímavostí (hrad Kost, Trosky,
Zámek Staré Hrady, Prachovské skály, Jičín).
Každoročně se zde konají různé akce: Sobo-
tecký jarmark, Šrámkova Sobotka.

VYBAVENÍ
Restaurace, pizzeria a kavárna, zahrádka s po-
sezením, malé dětské venkovní hřiště, půjčo-
vání kol, úschova kol, možnost zajištění masáží.

UBYTOVÁNÍ
Jedno až čtyřlůžkové pokoje, WC, sprcha, TV,
fén, WiFi, telefon.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - bufetovým způsobem, možnost zajiš-
tění obědů a večeří na místě.

KOUPÁNÍ
Koupaliště Sobotka - cca 600 m od centra měs-
tečka.

INFORMACE
Parkování před hotelem (na náměstí) za poplatek. Aktuální ceny na: 

www.cedok.cz/dovolena/,7630.html

HOTEL KAREL IV.
*** TURNOV

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně/polopenze

POLOHA
V klidné vilové čtvrti navazující na městský park
a údolí řeky Jizery a jen několik minut chůze od
historického centra města. 

KOUPÁNÍ
Hotelový bazén (10 x 5 m) a dětské brouzdaliště
(3 x 2 m), řeka Jizera.

VYBAVENÍ
Restaurace a salonek, hotelový venkovní bazén se
zázemím (lehátko,  slunečník, sprcha, WC), zahra-
dou, hřiště s pískovištěm a houpačkami pro děti,
hřiště s basketbalovým košem, terasa v hotelové
zahradě, pizzerie s dětským koutkem vybaveným
trampolínou, letní zahrádka, výtah. V místě a okolí
tenisové kurty, kolárna bez poplatku. 

UBYTOVÁNÍ
Dvou- a třílůžkové pokoje (2+1,  přistýlka je plno-
hodnotné lůžko),  sprcha, WC, TV a dvoulůžkové
pokoje s balkonem ozn. BA - výhledem do za-
hrady se sprchou a WC, lednicí, televizorem se
satelitním příjmem. Všechny pokoje jsou vyba-
veny minibarem. Na vyžádání je možné zajistit
jednolůžkový pokoj, který je za příplatek. Připo-
jení k internetu na všech hotelových pokojích. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufet. Fakultativně: doplatek na po-
lopenzi (večeře) servírované, výběr z předem
připraveného menu.

INFORMACE
Parkoviště pro hotelové hosty (v noci uzamyka-
telné) bez poplatku.
Nástup po 15 hod.

Pobyty pro seniory od 55 let
– viz str. 7

ZDARMA
• zdarma hotelový bazén

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4167.html
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ČESKÝ RÁJ

HOTEL SKÁLA
*** MALÁ SKÁLA

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Rodinný hotel Skála se nachází v malebné turis-
tické obci Malá Skála - „Perle Českého ráje“mezi
Turnovem a Železným Brodem přímo na Zlaté
stezce Českého ráje. V dostupnosti autobusové
i vlakové zastávky (cca 300 m). V okolí je mnoho
značených turistických cest i cyklotras a množ-
ství kulturních i přírodních památek: Frýdštejn,
Pantheon, Bozkovské dolomitové jeskyně, Kopa-
nina, Hrubý Rohozec, Dlaskův statek v Dolán-
kách a další. 

KOUPÁNÍ
Řeka Jizera – plovárna s travnatou pláží vzdálená
od hotelu cca 5 minut chůze (půjčování kanoí,
raftů a kol).Koupaliště Frýdštejn, Turnov nebo Že-
lezný Brod cca od 2 do 6 km. 

VYBAVENÍ
Restaurace, bar s oddělenými prostory pro kuřáky,
zastřešená venkovní terasa s grilem, kulečník,
sauna. Možnost zajištění masérských služeb, pro-
jížděk na koni, tenisové a volejbalové kurty, lanové
centrum,  dětský koutek zdarma, zajištění splutí
řeky Jizery, půjčovna vodáckého vybavení, sportov-
ních koloběžek a kol. Připojení WiFi zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Jedno- až čtyřlůžkové pokoje, sprcha, WC a TV.
Pokoje apartmánového typu jsou na vyžádání. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - bufetovým způsobem. Fakultativně
doplatek na polopenzi (večeře) výběr ze 3 jídel,
obědy je možné zajistit na místě. 

INFORMACE
Parkování na nehlídaném parkovišti před hote-
lem za poplatek. Nástup na pobyt od 14.30 hod
do 18.00 hod.

Pobyty pro seniory od 55 let
– viz str. 7

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4210.html
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VÝCHODNÍ ČECHY A ORLICKÉ HORY

HOTEL JEZERKA
**** SEČ – ÚSTUPKY

Zájezdy: 8 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
V krásném přírodním prostředí CHKO Železné
hory, cca 200 m od vodní nádrže Seč. 

KOUPÁNÍ
Viz AKVA-FIT centrum.

VYBAVENÍ
Wellness centrum, masáže, kosmetické a rela-
xační služby. AKVA-FIT centrum - vnitřní vyhřívaný
bazén (12 m), venkovní solárně vyhřívaný bazén
(20 m), dětské brouzdaliště, 2 squashové kurty,
tělocvična, fitness, stolní tenis, whirlpool, parní
sauna, infra kabina, solárium, bar, 2 bowlingové
dráhy, golfový trenažér, laserová střelnice, posi-
lovna, dva tenisové kurty, stolní tenis, dětský kou-
tek, půjčovna horských kol, lodí, elektrokol,

koloběžek, segwaye a základního sportovního vy-
bavení. Jídelna, vinárna a venkovní terasa, rela-
xační zóna – venkovní tělocvična, dětské hřiště.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky. Po-
koje mají sprchu, WC, TV, WiFi, telefon a balkon.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze. Snídaně – švédský stůl, večeře – po-
lévka nebo předkrm, hlavní jídlo (výběrem ze
4 jídel), salátový bufet. Možnost doplatku na plnou
penzi (výběr ze čtyř menu).

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma. 
Nástup na pobyt po 15 hodině.

PRO ZÁKAZNÍKY ČEDOKU
• zdarma 2 hod. AKVA CENTRA denně ( krytý vy-

hřívaný bazén, masážní vana, parní sauna,
infra kabina.

• 1x 90 min. vstup do Wellness Spa
• týdenní sportovní balíček ve výši 500 Kč

/osoba – možnost výběru

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4180.html

PENZION SLUNNÝ DVŮR
*** DOBRUŠKA – PULICE

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Rodinný penzion leží na rozlehlém pozemku
v  příměstské části. Hotel je velmi přátelský
k cyklistům a dětem. 

KOUPÁNÍ
Dětské brouzdaliště v zahradě, rybník Broumar
5 km, přehrada Rozkoš 13 km.

VYBAVENÍ
Po rekonstrukci splňuje penzion veškeré stan-
dardy moderního ubytování i stravování. Celý
areál je uzavřený, součástí je vybavený dětský
koutek jak v  interiéru, tak v exteriéru, dětské

hřiště, úschovna kol, terasa s venkovním pose-
zením a bazén.

UBYTOVÁNÍ
Čtyřlůžkové pokoje, které mají manželskou po-
stel a dvě samostatná lůžka v patře, TV, kou-
pelna se sprchou a WC. Dvoulůžkové pokoje se
sprchou a WC, pracovní stůl, TV, oddělená lůžka
nebo manželské  postele – na vyžádání. Rovněž
na vyžádání je překrásné svatební apartmá. Na
pokojích WiFi zdarma.

STRAVOVÁNÍ
V ceně pobytu snídaně, další stravování v neku-
řácké restauraci výběrem z jídelního lístku.

INFORMACE
Parkování u penzionu zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4377.html



800 112 11264

VÝCHODNÍ ČECHY A ORLICKÉ HORY

HOTEL ELKO
*** NÁCHOD

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Malý rodinný hotel je umístěn poblíž historic-
kého centra města s  městskou památkovou
zónou a velkým množstvím kulturních pamá-
tek. Ubytovací část je v patře.

KOUPÁNÍ
Krytý bazén (100 m), městské koupaliště (cca 2
km), přehrada Rozkoš (cca 7 km), kde je i mož-
nost rybaření.

VYBAVENÍ
V přízemí hotelu restaurace, salonek s videopro-
jekcí a letní venkovní zahrádka. V blízkosti hotelu

squash centrum, sauna a masáže. Úschovna
jízdních kol.

UBYTOVÁNÍ
Menší jedno a dvoulůžkové pokoje se sprchou,
WC, TV a WiFi připojením.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetových stolů, další stravo-
vání výběrem z  jídelního lístku a úhradou na
místě.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma. Aktuální ceny na: 

www.cedok.cz/dovolena/,4219.html

PENZION TEREZA
*** DOLNÍ RADECHOVÁ U NÁCHODA

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Rodinný penzion leží ve velké zahradě v klid-
ném přírodním prostředí cca 1 km od Náchoda.

KOUPÁNÍ
Venkovní vyhřívaný bazén (8x3,60), Jiráskovo
koupaliště v Náchodě.

VYBAVENÍ
Prostorná venkovní terasa, jídelna, v jejíž části
je malá kuchyňská linka s mikrovlnnou troubou
a dvěma lednicemi, sauna, solárium, stolní
tenis, masážní křeslo.  V zahradě je vyhřívaný
venkovní bazén, možnost posezení, grilování,

pro děti pískoviště a rybníček s kapry. Prolé-
začky a další vybavení pro děti je na 30 m vzdá-
leném fotbalovém hřišti. V celém penzionu je
WiFi připojení zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Prostorné dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky, TV, vana, WC, bezdrátové připojení k in-
ternetu. Pokoje jsou nekuřácké a mají balkon.
Na vyžádání je možný bezbariérový pokoj nebo
mezonetové apartmá s kuchyňkou.

STRAVOVÁNÍ
V ceně pobytu je zahrnutá snídaně formou bu-
fetu.

INFORMACE
Parkování před penzionem zdarma.

PRO ZÁKAZNÍKY ČEDOKU
• ZDARMA - během pobytu 1x návštěva sauny

nebo solária nebo masážní křeslo

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4220.html
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VÝCHODNÍ ČECHY A ORLICKÉ HORY

PENZION RAMPUŠÁK
*** ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Rodinný penzion je umístěný na náměstí měs-
tečka, které je vstupní branou do Orlických hor
a východiskem turistických tras.

KOUPÁNÍ
Přírodní koupaliště cca 100 m od penzionu,
pěkné koupaliště v Žamberku cca 15 km.

VYBAVENÍ
Restaurace zařízená ve stylu loveckého salonku
se sbírkou trofejí, stylová horská hospůdka,
letní venkovní posezení. Zdarma úschova vlast-
ních jízdních kol a možnost zapůjčení horských

kol. V blízkosti penzionu je zastávka cyklobusu
po Orlických horách. Celý penzion je nekuřácký.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové a třílůžkové pokoje s možností při-
stýlky (pevné lůžko). Pokoje jsou vybaveny spr-
chou a WC, TV, WiFi.

STRAVOVÁNÍ
V ceně pobytu je zahrnutá polopenze, snídaně
rozšířená kontinentální a večeře výběrem ze
dvou jídel. 

INFORMACE
Parkování na náměstí u penzionu zdarma, na
uzavřeném parkovišti za penzionem za po -
platek.  

Pobyty pro seniory od 55 let
– viz str. 7

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,106.html

DÍTĚ
ZDARMA

HORSKÝ PENZION NA STATKU
*** ČESKÉ PETROVICE

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
České Petrovice se nachází v jižní části Orlických
hor, poblíž hranice s Polskem.

KOUPÁNÍ
V místě bazén, přehrada Pastviny - 4 km.

VYBAVENÍ
Rodinný penzion, restaurace, kamenný salónek
s klenutým stropem, finská sauna, multifunkční
hřiště s umělým povrchem, venkovní workout,
slackline, dětské hřiště se skluzavkou a houpač-
kami, Wifi připojení po celém objektu. Penzion
je nekuřácký. 

UBYTOVÁNÍ
Dvou až čtyřlůžkové pokoje s možností přistýlky
se sprchou, WC, TV.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou bufetu (při nižší obsazenosti
podávané), fakultativně večeře - podávané.

INFORMACE
Parkování - u penzionu zdarma. 
Možnost pouze psa menší rasy.
Na požádání lze zajistit dopravu od vlaku či
auto busu - zdarma.

UPOZORNĚNÍ
Na pokojích nelze používat rychlovarné konvice
a jiné ohřívače. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6854.html
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VÝCHODNÍ ČECHY A ORLICKÉ HORY

HOTEL U SPLAVU
** KOSTELEC NAD ORLICÍ

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Hotel je umístěn v klidném a malebném údolí
řeky Divoké Orlice, cca 1,5 km od centra města.

KOUPÁNÍ
Městské koupaliště v těsné blízkosti hotelu.

VYBAVENÍ
Restaurace, v letních měsících posezení na ven-
kovní terase. Bezplatná úschova vlastních jízd-
ních kol, v těsné blízkosti hotelu tenisové kurty,
možnost rybaření v řece Orlici a nedalekých
rybnících. Půjčovna lodí v sousedním kempu,
možnost sjednání projížďky na koni. Na ná-
městí zastávka cyklobusu do Orlických hor. 

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové a třílůžkové pokoje s možností při-
stýlky (rozkládací křeslo), se sprchou, WC a TV.
Použitím přistýlky se zmenšuje prostor pokoje.
Rodinný pokoj jsou dva dvoulůžkové pokoje se
společnou sprchou a WC. Všechny pokoje mají
balkony. Lůžková část je v poschodí.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem, v sezoně (24. 6.
-26. 8) polopenze, večeře výběrem ze 2 jídel.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma. Aktuální ceny na: 

www.cedok.cz/dovolena/,4274.html

PENZION SKÁLY
*** TEPLICE NAD METUJÍ

Zájezdy: 5 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Penzion se nachází ve velmi atraktivní chráněné
oblasti Broumovsko, v blízkosti Teplicko-Adr-
špašského skalního města (cca 200 m), na hor-
ním toku řeky Metuje. Samostatná cyklostezka
spojuje Teplice nad Metují přímo s  Adršpa-
chem.

KOUPÁNÍ
Místní koupaliště, vzdálené od penzionu cca 1 km.

VYBAVENÍ
Jídelna, venkovní terasa, ve stráni nad penzio-
nem dětské hřiště (pískoviště, houpačky), koš

na basketbal, ruské kuželky,  možnost opékání
na ohništi. V místě a okolí - půjčovna kol (možná
úschovna vlastních kol), tenis, volejbal, minigolf,
možnost jízdy na koních, vyhlídkové lety. 

UBYTOVÁNÍ
Dvou a třílůžkové pokoje, čtyřlůžkový rodinný
pokoj, který tvoří dva dvoulůžkové pokoje,
jeden s možností přistýlky. Na všech pokojích je
vana nebo  sprcha, WC, TV. Možnost vyžádání
bezbariérového pokoje.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu. 

INFORMACE
Parkování na nehlídaném parkovišti u penzionu
zdarma. 
V celém objektu je zákaz  kouření. Nástup na
pobyt je od 15 hodin. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,450.html
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VÝCHODNÍ ČECHY A ORLICKÉ HORY

HOTEL KRASKOV
**** TŘEMOŠNICE

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Leží poblíž stejnojmenné obce v Železných ho-
rách, 4 km od Sečské přehrady.

VYBAVENÍ
Restaurace, zastřešen terasa, kavárna, kulečník,
WiFi, vnitřní a venkovní bazén, fitness s posilo-
vnou, indoorová hřiště, 2 bowlingové dráhy,
2 tenisové kurty, minigolf, horolezecká stěna
pro děti, venkovní posilovna pro seniory, dětský
koutek a dětské hřiště, půjčovna loděk. Mož-
nost úschovy kol, nedaleký rybník.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s balkonem - některé
s možností přistýlky, klimatizace, WC, sprcha, TV
SAT, WiFi zdarma, minibar, elektronický trezor,
fén. Zapůjčení zdarma: dětská postýlka, dětské
židle, osuška, žehlička a žehlící prkno.
Možnost zajištění rodinných pokojů a Junior suit
a chatek, které jsou vhodné pro rodiny. Jsou vy-
baveny malou kuchyňkou, WC a koupelnou,
jsou až pro 5 osob. Bez klimatizace.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení
večeří na místě - formou bufetu (při malé obsa-
zenosti servírované).

KOUPÁNÍ
Venkovní a vnitřní bazén, přehrada Seč.

INFORMACE
Parkování na pozemku hotelu zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8748.html

HOTEL NA MLÝNĚ ***** HERBORTICE

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
V oblasti Orlických hor a Kralického Sněžníku.

KOUPÁNÍ
Aquapark v Ústí nad Orlicí (cca 32 km) - skluzavky,
tobogány, hřiště, Dlouhý rybník v Lanškrouně
(cca 16 km) - přírodní koupání, windsurfing, ja-
chting , půjčovna lodí a loděk, Koupaliště v Leto-
hradě (cca 31 km), vodní nádrž Pastviny - Nekoř
(cca 39 km).

VYBAVENÍ
Restaurace, společenská místnost s TV, WiFi,
dětský koutek, stolní fotbal, šipky, petanque, kri-
ket, badminton, taneční parket, venkovní terasa
s lehátky na opalování, venkovní opékání vuřtů,
míčové hry, úschovna kol, venkovní ping-pong,

venkovní kulečník, pro děti klouzačka, dětský ba-
zének, zapůjčení koloběžek, nová relaxační zóna
(vířivá vana, masáže, obklady, inhalace).

UBYTOVÁNÍ
Dvou, tří a čtyřlůžkové pokoje se sprchou nebo
sedací vanou s WC a TV. Možnost zapůjčení dět-
ské postýlky zdarma - na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze - snídaně formou švédských stolů,
večeře 2chodové menu výběrem ze 2 jídel.
Obědy - výběrem z jídelního lístku v místě, kra-
jové speciality, hotelové vinotéka.

Fakultativně lze dokoupit
WELLNESS BALÍČKY: 
Balíček Vital (masáž 30 min, Inhalace 15 min,
vana 30 min) 
Balíček Pohoda (rašelinový zábal 30 min, In-
halace 15 min, vana 30 min) 
Balíček Maxi Komplet (30 min masáže,
30 min zábaly, 30 min vana, 15 min inhalace)

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma. Pobyt se psem nebo
jiným domácím zvířetem možný za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8288.html



HOTEL TÁLSKÝ MLÝN

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4093.html

POLOHA
Stylový hotel rodinného typu, na okraji města,
u hráze Pilské nádrže, která je obklopena lesem
chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Mo-
derní rekreační areál u Pilské nádrže byl vybu-
dován v letech 2013-2014 na ploše 5 ha
a poskytuje návštěvníkům všech věkových ka-
tegorií nepřeberné množství sportovních a re-
kreačních aktivit.

KOUPÁNÍ
Pilská nádrž (50 m).

VYBAVENÍ
Restaurace s vyhlášenou kuchyní a letní terasou
s altánem, salonek, konferenční sál. V blízkosti
hotelu sportovní areál.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC, s mož -
ností přistýlky (= rozkládací gauč 1,5 lůžka).
Pokoje jsou vybaveny TV s digitálním vysíláním,
telefonem.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování – fakultativně doplatek na polo-
penzi (snídaně kontinentální, večeře výběrem
z jídelního lístku dle stanovené hodnoty). 

INFORMACE
Parkování u hotelu bez poplatku.

Zájezdy: 3 a více dní Strava: bez stravování/polopenze

*** ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4409.html

POLOHA
Je umístěn v klidném malebném městečku na
okraji Českomoravské vysočiny, poblíž města
Polička.

KOUPÁNÍ
Za poplatek krytý bazén (12 x 6,5 m, hloubka
1,20 m, vyhřívaný na 28 °C, s mořskou vodou),
přístupný ve vyhrazených hodinách a venkovní
bazén o průměru 4 m.

VYBAVENÍ
Restaurace, venkovní restaurace, menší dětské
hřiště, pískoviště, dětský koutek, posilovna,

sauna, vířivka, stolní tenis, možnost využití slu-
žeb kosmetičky a masérky, úschovna vlastních
jízdních kol zdarma. Hotel je nekuřácký.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje, třílůžkové pokoje s mož-
ností přistýlky (běžné lůžko), všechny pokoje
se sprchou a WC, s televizorem, rádiem a tele-
fonem. Na vyžádání bezbariérový pokoj a pokoj
s antialergickou podlahou.

STRAVOVÁNÍ
Rozšířené snídaně formou bufetu, fakultativně
možný doplatek na večeři, výběr z pěti jídel. 

INFORMACE
Parkování u hotelu nebo na uzavřeném parko-
višti, obě možnosti zdarma. Mimo venkovní res-
tauraci se v hotelu nekouří.

Zájezdy: 6 a více dní Strava: snídaně/polopenze

*** BYSTRÉ U POLIČKY

HOTEL BYSTRÉ

ČESKOMORAVSKÁ VRCHOVINA

68 800 112 112



OREA RESORT DEVĚT SKAL VYSOČINA

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4095.html

POLOHA
V srdci Českomoravské Vysočiny, 6 km od Ji-
hlavy, sídla ekologicky nejčistšího regionu ČR. Je
součástí komplexu dvou budov Mlýnhotel 1
(hlavní budova) a Mlýnhotel 2 (depandance), od
sebe vzdálených cca 150 m. Ubytovaní hosté
mohou využívat služeb celého komplexu.

KOUPÁNÍ
Vlastní venkovní bazén (7 x 3,5 m) v Mlýnhotelu
II, dětské brouzdaliště v Mlýnhotelu I, aquapark
„Vodní ráj“ v Jihlavě (cca 6 km) s množstvím
atrakcí a tobogány, přírodní  koupání v okolí.

VYBAVENÍ
Mlýnhotel I - stylová restaurace, lobby-bar s galerií
a krbem, venkovní posezení s obsluhou, bowling,

stolní tenis a fotbal, el.šipky,  vnitřní a venkovní
dětský koutek se skluzavkou, pískoviště, hou-
pačka, gril, rybníček s možností organizovaného
rybaření, v červenci a srpnu  pravidelné programy
pro děti, příležitostné hudební a taneční večery,
úschovna vlastních kol (zdarma) a půjčovna kol (za
popl), WiFi zdarma, tenisový areál – 4 antukové
kurty, možnost zajištění trenéra. Mlýnhotel II –
venkovní bazén, venkovní dětský koutek.

UBYTOVÁNÍ
Mlýnhotel I: dvou a třílůžkové pokoje se spr-
chou a WC, TV, telefon. Na vyžádání čtyřlůžkové
pokoje a rodinné pokoje pro 4 až 5 osob (2
dvoulůžkové propojené pokoje), každý s vlast-
ním vchodem, soc. zařízením a TV, 1 přistýlka.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze - snídaně formou švédských stolů
nebo formou částečného bufetu s doobjedná-
ním hlavních snídaňových jídel, večeře formou
tříchodového menu (dětského menu pro děti 3-
10, 10-15 let).

INFORMACE
Parkování na vlastním pozemku bez poplatku.

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

*** VÍLANEC U JIHLAVYMLÝNHOTEL I

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,331.html

POLOHA
Přímo na břehu Milovského rybníka, v centru
CHKO Žďárské vrchy, zalesněné malebné kra-
jině, 593 m n.m., cca 3 km od Sněžného. 

KOUPÁNÍ
Vlastní krytý bazén, Milovský  rybník.

VYBAVENÍ
Restaurace 9 skal, Milovská restaurace, denní
bar, dětský koutek, fitness, sauna, masáže, stolní
tenis, kulečník, půjčovna sportovního vybavení
a horských kol, zapůjčení fenu, žehličky (vše za
poplatek v místě). Zdarma WiFi internet připojení
ve veřejných prostorách hotelu.

NABÍDKA PROGRAMŮ
Ubytování se snídaní, polopenzí
Rodinný pobyt (3 noci s polopenzí)
Romantická Vysočina pro dva (2 noci s po-
lopenzí)
Za sportem a odpočinkem (2 noci s polopenzí)
Seniorský pobyt Klid a pohoda (55+) (5 nocí
s polopenzí)
Bližší informace na www.cedok.cz. 

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje Economy a dvoulůžkové
pokoje Superior, obojí se sprchou a WC, na po-
koji TV, telefon, balkon (na vyžádání  přistýlka =
rozkládací křeslo).

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem, fakultativně
 doplatek na večeře (tříchodové menu výběrem
ze 3-4 jídel).

INFORMACE
Parkování u hotelu bez poplatku. 

ZDARMA
• hotelový bazén

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně/polopenze

*** MILOVY
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REKREAČNÍ AREÁL MOTÝLEK *** SVOJANOV U MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

Zájezdy: 8 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Nedaleko Moravské Třebové, v překrásné rekre-
ační oblasti Svojanova, jedné z oblastí s nejčist-
ším ovzduším v ČR. Okolí nabízí hustou síť
turistických stezek, kvalitní cyklotrasy, možnost
rybaření, jízdy na koni (Bouzov, Úsov, Javoříčské
jeskyně, Mladeč ské jeskyně, Mladějovská želez-
nice, Nové Hrady aj).

KOUPÁNÍ
Bazén a dvě přírodní koupaliště (soukromé ryb-
níky) v místě.

VYBAVENÍ
Jídelna, víceúčelové hřiště, občerstvení, mini ZOO
(morčata, ovce, kozy), pískoviště, houpačky, sklu-
zavka, stolní tenis, ruské kuželky, šipky, badminton,

pétanque, možnost zapůjčení kol, jízda na koni,
dovoz čerstvého pečiva, možnost rybolovu (povo-
lenky v místě), houbaření. V okolí – sportovní areál
ve Starém Městě s tenisovými kurty a minigolfem,
vyhlídkové lety (cca 10 km).

UBYTOVÁNÍ
Čtyřlůžková chata (2 lůžka + 2 palandy), šesti-
lůžková chata (2 lůžka + 2 palandy + 2 lůžka
vedle sebe. Každá chata má el.vytápění (za
popl.), vybavenou kuchyňku, sprchu a WC, svůj
krb s možností grilování, dřevo je zdarma. Na
vyžádání - osmilůžková chata s přistýlkou
(nemá palandy, v přízemí 2 lůžka, v poschodí 3
lůžka v 1. pokoji a 4 lůžka ve 2. pokoji) - ve vy-
bavení má automatickou pračku, myčku ná-
dobí, teplovzdušný krb.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

INFORMACE
Parkování u chaty zdarma. Příjezd – Moravská
Třebová, dále směr Mohelnice a přes obec Bo-
rušov do Svojanova cca 12 km. Vratná kauce
u velké chaty 2 000 Kč, u malé chaty 1 000 Kč,
poplatek za spotřebu el.energie nad 10 KW dle
skutečnosti. Pobyt se psem není možný.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4097.html

HOTEL ŽÁKOVA HORA***** HERÁLEC

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
v samém centru Žďárských vrchů, v klidném
a malebném zákoutí Českomoravské vrchoviny.
V ekologicky čisté krajině, v obci Herálec. Středem
Herálce prochází historická hranice mezi Če-
chami a Moravou. Ubytování poskytuje dostatek
klidu pro relaxaci a nerušný odpočinek. Od ho-
telu vedou značené turistické trasy a cyklotrasy.

KOUPÁNÍ
Krytý plavecký bazén v Hlinsku (cca 10 km).

VYBAVENÍ
Restaurace s barem, venkovní terasa, společen-
ská místnost s kulečníkem. Nové relaxační cent-
rum (infrasauna, parní box, 6-místná vířivá vana,
posilovna), dle domluvy na místě - masáže.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC, na pokoji
TV. Na vyžádání - pokoj 1+0, 3+0, bezbariérový
pokoj, dětská postýlka,  nadstandardní dvoulůž-
kový pokoj s vířivou vanou.

STRAVOVÁNÍ
Hotelové ubytování s polopenzí - snídaně i ve-
čeře výběrem z jídelního lístku do stanovené
hodnoty. Pobyt pro seniory s polopenzí - sní-
daně výběrem ze tří jídel, večeře výběr ze dvou
menu a zákusek. Obědy lze dokoupit na místě.

INFORMACE
Parkování - u hotelu bez poplatku.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,330.html
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HOTEL U ČERNÉHO ORLA
*** TELČ

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně/polopenze

POLOHA
Je umístěn na překrásném historickém náměstí
města Telče, zapsané v roce 1992 do Seznamu
světového kulturního dědictví UNESCO. 

KOUPÁNÍ
Krytý plavecký bazén a koupaliště „Vodní ráj“
v Jihlavě (cca 6 km) s množstvím atrakcí a tobo-
gány.

VYBAVENÍ
Restaurace, salonky, letní předzahrádka, ta-
neční místnost s parketem, WiFi zdarma, hotel
má výtah.

UBYTOVÁNÍ
Jedno a dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC,
některé s možností přistýlky, na pokoji TV (bez-
bariérový pokoj na vyžádání).

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou bufetu, fakultativně doplatek
na večeře výběrem z jídelního lístku na talony.

INFORMACE
Parkování na vyhrazeném parkovišti mimo
hotel za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4096.html

HOTEL ARTABAN
**** ŽIROVNICE

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Městečko Žirovnice leží přímo na hranicích Jiho-
českého kraje a kraje Vysočiny. Nově postavený
hotel se nachází přímo v centru města, na okraji
náměstí.

KOUPÁNÍ
Přírodní koupaliště Budín (cca 1 km).

VYBAVENÍ
V moderně vybaveném hotelu je klimatizovaná
nekuřácká restaurace, letní střešní terasa
s vlastním barem, bowling (2 dráhy) s barem,
wellness centrum - sauna, infrasauna, whirlpool,

solárium, masáže, tělocvična a půjčovna kol
(uskladnění  vlastních kol zdarma). Celý hotel má
bezbariérový přístup a výtah.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, spr-
cha, WC, SAT/TV s DVD přehrávačem, minibar,
trezor, WiFi zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – výběrem ze snídaňového lístku, v pří-
padě většího počtu hostů bufetovým způso-
bem. Obědy a večeře je možné dokoupit na
místě.

INFORMACE
Parkoviště před hotelem zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4587.html
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VRANOVSKÁ PŘEHRADA – PLÁŽ - CAMPING VRANOVSKÁ PLÁŽ
*** VRANOVSKÁ PLÁŽ

Zájezdy: 3 a více dní Strava: bez stravování

POLOHA
V bezprostřední blízkosti Vranovské přehrady
na okraji Národního parku Podyjí. Díky své teplé
vodě bývá Vranovská přehrada nazývána „Mo-
ravský Jadran“.

KOUPÁNÍ
Vranovská přehrada – pláž, pozvolný přístup do
vody. 

VYBAVENÍ
Široké spektrum služeb. V letních měsících až 5x
týdně letní kino, loutkové divadlo pro děti. K dis-
pozici je lanové centrum, tobogán, dětské hřiště,
prostorná dětská herna, kde probíhají animační
programy pro děti. Víceúčelová hřiště na volej-
bal, nohejbal a další sporty. Stoly pro stolní tenis,
3x prostorné tábořiště. Půjčovna elektrolodí, šla-
padel, jízdních kol, koloběžek, lodiček a jiného
sportovního vybavení. Nafukovací atrakce přímo
na vodní hladině. Sociální zázemí, možnost praní
a sušení prádla, vybavení kuchyňky, WiFi v celém
areálu kempu, možnost zapůjčení dětské po-
stýlky a vaničky pro děti zdarma (nutno předem
objednat).

UBYTOVÁNÍ
Chatová osada U tobogánu - čtyřlůžkové chatky,
WC a sprchy společné v areálu, lůžkoviny s povle-
čením, el. osvětlení, zásuvka na 220 V, lednička.
Penziony Gaudeo – na vyžádání komfortní me-
zonetové čtyřlůžkové pokoje, sprcha a WC, TV-
SAT, připojení k  internetu, plně vybavený
kuchyňský kout s lednicí a mikrovlnou troubou.
Penzion Na Stráni – dvoulůžkové pokoje s výhle-
dem na jezero, přistýlka, TV-SAT, sprcha a WC, bal-
kon, přímotop, plně vybavená kuchyňka s lednicí.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování - možnost vlastního vaření v kem-
pových kuchyňkách nebo přímo v objektu (Pen-
ziony Gaudeo, Penzion Na Stráni). Individuální
stravování v gastronomických zařízeních kempu
– restaurace, pivnice, stánky s občerstvením.

INFORMACE
Parkování v areálu kempu nebo u objektu. Do-
poručujeme především na vlastní dopravu (ze
Znojma směr Vranov nad Dyjí, v obci Štítary od-
bočit směr Vranovská pláž). Pobyt se psem
pouze v mimosezoně.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4098.html
www.cedok.cz/dovolena/,4099.html
www.cedok.cz/dovolena/,4100.html

Vyhlídkové plavby po Vranovské přehradě na lodích s vrchní sluneční palubou za pozná-
ním krás a malebných zákoutí tohoto vodního díla:
Plavby od dubna do konce října (v mimosezóně pouze o víkendech).
Lodní řády společnosti Lodní doprava Vranov, s.r.o. budou k dispozici na recepci Kempu Vranov-
ská pláž. Den a hodinu plavby je třeba po příjezdu na recepci nahlásit. Na lodi se klient proukáže
voucherem – ubytovacím poukazem, kde bude vyznačen i název zakoupené plavby. Nástup na
loď je vždy min. 15 min před odplutím.
Velký okruh – dvouhodinová plavba v délce 36 km Vranov- Bítov hrad - Vranov
Vyhlídková plavba z hráze Vranovské přehrady pod hrad Bítov a zpět.
Malý okruh – hodinová plavba v délce 18 km Vranov – Chvalatice - Vranov
Vyhlídková plavba z hráze Vranovské přehrady do Chvaletické zátoky a zpět.
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HOTEL SAVANNAH DE LUXE **** CHVALOVICE – HATĚ U ZNOJMA

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Hotel leží v blízkosti středověkého města
Znojma, na české straně hraničního přechodu
Hatě – Kleinhaugsdorf.

VYBAVENÍ
Restaurace s českou i mezinárodní kuchyní, lobby
bar, wellness & Spa centrum - krytý hotelový
plavecký bazén 22x8, sauna, parní lázeň, kar-
diofitness centrum, ajurvédské wellness masáže
a procedury prováděné vyškolenými terapeuty ze
Srí Lanky, kosmetické studio nabízející luxusní
alchymistická ošetření (omlazení laserem a další
procedury), privátní vířivka, v těsné blízkosti
hotelu American Chance Casino Route 59 k pří-
jemné zábavě. Hotel nabízí ajurvédské služby
společnosti Siddhalepa, poskytující celosvětově
aujurvédské služby vysoké kvality již více než 150
let. Ajurvéda („věda života“ nebo „umění života“) -

nejstarší ozdravný program na světě. Podle prin-
cipů ajurvédy je zdraví každého člověka tvořeno
vzájemnou harmonickou souhrou těla, mysli
a okolního prostředí. Cílem je prevence onemoc-
nění, léčení chorob a jejich příznaků, posilování
imunitního systému, zvyšování celkového pocitu
zdraví, vitality a oddalování procesu stárnutí.

NABÍDKA PROGRAMŮ
Ajurvédský relaxační program (2 noci, snídaně)
Ajurvédský romantický program (2 noci, sní-
daně)
Odbourání stresu a migrény (2 noci, sní-
daně)
Proti ztuhlosti a bolesti ramen a zad (2 noci,
snídaně)
Líbánky (2 noci, snídaně)
Hotelové ubytování (2 a více nocí, snídaně)
Bližší informace na www.cedok.cz. 

UBYTOVÁNÍ
Pokoje Komfort - dvoulůžkový pokoj s koupel-
nou (vana,WC), s klimatizací, na pokoji telefon,
LCD TV/SAT, minibar, trezor, WiFi.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bohatá snídaně formou bufetu.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma, v garáži za příplatek.

ZDARMA 
• volný vstup do wellness&spa centra, volný

vstup do American Chance Casina Route 59

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3008.html
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PENZION FONTÁNA
*** NOVOMLÝNSKÉ NÁDRŽE - DOLNÍ DUNAJOVICE

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Přímo v obci Dolní Dunajovice, v CHKO Pálav-
ských vrchů, 6 km od Mikulova s hraničním pře-
chodem do Rakouska, zámkem a městskou
památkovou rezervací. 

KOUPÁNÍ
Březí – koupaliště (4 km), Novo mlýnské nádrže
(6 km), městské koupaliště s tobogánem v Mi-
kulově (6 km), Aqualand Moravia Pasohlávky
(termální prameny, wellness- cca 6 km).

VYBAVENÍ
Restaurace, malý salonek, menší společenská
místnost, venkovní posezení s grilem v atriu

budovy, dětský koutek, stolní tenis,  možnost
zapůjčení společenských her, možnost pose-
zení s  řízenou degustací (dle objednávky
v místě), možnost rezervace tenisových kurtů
ve sportovním areálu obce. Bezdrátové připo-
jení k internetu (WiFi).

UBYTOVÁNÍ
Dvou-, tří- a čtyřlůžkové pokoje se sprchou
a WC. Na pokoji rádio. Třetí a čtvrté neobsazené
lůžko se neúčtuje.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně formou švédského stolu,
večeře výběrem ze čtyř jídel den předem.

INFORMACE
Parkování před objektem bez poplatku.

ZDARMA
• u všech pobytu 10% sleva na vstupné do

Aqualandu Moravia 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4109.html

MUŠOV – HOTEL TERMAL MUŠOV *** NOVOMLÝNSKÉ NÁDRŽE - MUŠOV

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
V atraktivní oblasti Pálava, na břehu Horní (Mušov-
ské) nádrže. Je vhodný pro rodinnou rekreaci, re-
laxační pobyty, rybaření, milovníky vína, turistiku
a cykloturistiku.

KOUPÁNÍ
Hotelový venkovní termální bazén (34-37 °C)
s  celoročním provozem, přírodní koupaliště
v kempu, Aqualand Moravia Pasohlávky.

VYBAVENÍ
Restaurace s  výhledem na Pálavu a zříceninu
hradu Děvičky, s moravskou i českou kuchyní (cer-
tifikát Czech specials), terasa s přímým vstupem
na travnatou plochu pod restaurací, vinotéka,
venkovní grill, dětské hřiště, hotelové Wellness
centrum – venkovní bazén s minerální sirnatou

vodou, která příznivě působí na pohybové ústrojí,
srdce, gynekologické orgány i při regeneraci kůže.
Finská sauna, relaxační místnost,  úschovna kol
(zdarma), půjčovna kol (za popl.), WiFi zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje Komfort (v hlavní budově
nebo v dependanci cca 30-50 m od hotelu). Na
všech pokojích sprcha a WC, TV, telefon,
 lednička, trezor, terasa nebo balkon, ADSL a WiFi
internet zdarma, možnost přistýlky.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – formou bufetového stolu. Obědy i ve-
čeře lze zakoupit v místě.

INFORMACE
Parkování zdarma před hotelem.

Bus – výstup Pasohlávky – Aqualand Moravia,
cca 150 m.

UPOZORNĚNÍ
Dětem do 4 let vstup do termálního bazénu
a sauny zakázán. 

ZDARMA
• bazén a sauna se slevou (úhrada na místě) 
• u  všech pobytů 10% sleva na vstupné do

Aqualandu Moravia

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4104.html
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HOTEL VOLARIK **** MIKULOV

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Vyhledávané místo pro cykloturistiku (CHKO
 Pálava, Lednicko-Valtický areál – památka
 UNESCO a vinařskou turistiku (vinařské stezky),
cca 200 m od historického centra města.

KOUPÁNÍ
Městské koupaliště s tobogánem (cca 250 m),
vodní nádrž Nové mlýny (cca 13 km), Aqualand
Moravia Pasohlávky.

VYBAVENÍ
Hotelová restaurace s lobby barem, 3 konfe-
renční místnosti, stylová irská hospoda „O’Hara“,
vinný sklep s otevřeným krbem a vinotékou,
možnost zapůjčení jízdních kol. V blízkém okolí -

tenisový kurt, sauna, fitness, masáže, spinning,
solná jeskyně, whirlpool, squash, jízda na koni.
Pro skupinky již od 20 osob zajistí hotel degustaci
přívlastkových vín, exkurzi do Vinařství Volařík,
posezení ve vinném sklepě, snoubení vín s po-
krmy (nutno předem objednat), plavbu po Novo-
mlýnských nádržích.

UBYTOVÁNÍ
Komfortní pokoje v moderním a útulném de-
signu, vybavené hypoalergenními pokrývkami
a povlečením z 100% česané bavlny. Na každém
pokoji je LCD-TV a WiFi. Koupelna je vybavena
fénem a kvalitní francouzskou kosmetikou, v ceně
je minibar. Většina pokojů je klimatizovaná. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – formou bufetového stolu. Večeře lze
zakoupit individuálně v hotelové restauraci
nebo v Irské hospodě „O’Hara“. 

INFORMACE
Parkování zdarma na hotelovém parkovišti hlí-
daném kamerovým systémem.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4105.html

HOTEL GALANT
**** MIKULOV

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Přímo v historickém centru Mikulova.

KOUPÁNÍ
Bazén a vířivky na romantické sluneční terase
s výhledem na zámek a sv. Kopeček, vodní ma-
sáže, dva protiproudy a chromoterapie.

VYBAVENÍ
Pivovarská restaurace- česká a moravská ku-
chyně, široká nabídka piva, zahrádka přímo pod
Svatým Kopečkem, vinárna, vinný sklípek.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje Standard a Delux - pro-
storné a pohodlné pokoje v příjemném, roman-
tickém i moderním stylu, sprcha, WC, SAT/TV
s multimediálnim PC, WiFi připojení, trezor a vy-
soušeč na vlasy. Většina pokojů má krásné vý-
hledy na historické dominanty Mikulova nebo
Pálavské vinice. Deluxe pokoje jsou prostor-
nější, s klimatizací a mají navíc ve vybavení cof-
fee/tea machine s kávou a čajem zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou bufetového stolu.

INFORMACE
Parkování monitorované v areálu hotelu zdarma.

ZDARMA
• u všech pobytů je v ceně vstup do Aquaworld

(bazén, vířivky) od 8.00 - 12.00 hod.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6323.html
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PÁLAVA A BŘECLAVSKO

HOTEL GALANT LEDNICE
**** LEDNICE

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Přímo v srdci Lednicko-valtického areálu, 200 m
od zámku Lednice.

KOUPÁNÍ
Venkovní plavecký bazén 18 x 6 m se slanou
vodou a přilehlých barem s nabídkou drinků.

VYBAVENÍ
Restaurace, venkovní gril s posezením po per-
golou, česká a moravská kuchyně, široká na-
bídka vín a piva, vinný sklep.

UBYTOVÁNÍ 
Dvoulůžkové pokoje Standard a Deluxe s man-
želskou nebo oddělenými postelemi nebo ro-
dinné pokoje – zařízené v  příjemném, lehce
zámeckém stylu, sprcha nebo vana, WC, SAT/TV,
WiFi připojení, minibar, trezor, bio kosmetika
a vysoušeč na vlasy – na vyžádání pokoj s bal-
konem. Pokoje mají výhled do lužního lesa, kde
pomalu protéká slepé rameno řeky Dyje. De-
luxe pokoje navíc nabízí klimatizaci, coffee/tea
set s kávou, čajem a minerální vodou na pokoji
zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – formou bufetového stolu.

INFORMACE
Parkování v areálu hotelu.

ZDARMA
• přístup do venkovního bazénu během celého

pobytu

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8749.html

HOTEL APOLLON
*** VALTICE

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně/polopenze

POLOHA
Rodinný hotel v centru vinařského městečka Val-
tice, které jsou nedílnou součástí Lednicko-Val-
tického areálu, zapsaného mezi památky
UNESCO.Ve sklepích zámku je celoročně umís-
těná degustační expozice „Salón vín“, kde lze
ochutnat až 100 nejlepších vín z Moravy a Čech.

KOUPÁNÍ
Letní koupaliště Břeclav (cca 10 km) – velký
bazén (50 m) s tobogánem, malý bazén (25 m)
se skluzavkou, dětské brouzdaliště, minigolf,
streetball, stolní tenis, ruské kuželky. Aqualand
Moravia Pasohlávky - termální prameny, nejmo-
dernější park v Evropě (cca 25 km).

VYBAVENÍ
Restaurace s barem, hotelová terasa (ochutnávky
vín a letní grilování), salonek, vinný sklep (pro sku-
piny i jednotlivce přímo v hotelu, v celé budově WiFi
zdarma, úschovna jízdních kol, houpačky a písko-
viště na hotelové zahradě. V místě a okolí – výlety
na koních, jízdy kočárem, hrady a zámky s průvod-
cem, tenis, plavba lodí po vodních trasách lednicko-
Valtického areálu. Golfové hřiště je pouhých 13 km
od Valtic.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC, na pokoji
TV, telefon.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu. Fakultativní příplatek
na polopenzi.

INFORMACE
Parkování ve dvoře hotelu, který je monitoro-
ván kamerou a vybaven uzamykatelnou bránou
(bez poplatku).

ZDARMA
• poukaz k návštěvě Salonu vín ČR s degustací

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4107.html
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PÁLAVA A BŘECLAVSKO | SLOVÁCKO

OPILÉ SKLEPY – APARTMÁNY*** VELKÉ PAVLOVICE

Zájezdy: 3 a více dní Strava: bez stravování

POLOHA
Na úpatí Staré Hory, přímo pod nejstaršími vi-
nohrady ve Velkých Pavlovicích. Jedná se o vi-
nařskou uličku, kterou tvoří 15 barevných
domků (apartmánů – vinných sklípků) v jedné
řadě.

KOUPÁNÍ
Městské koupaliště Němčičky (cca 5,5 km), letní
koupaliště v Hustopečích (cca 10 km), krytý bazén
a letní koupaliště v Břeclavi (cca 24 km), městské
koupaliště v Mikulově (cca 22 km), Novomlýnské
nádrže a nový Aquapark Moravia v Pasohlávkách
(cca 35 km).

VYBAVENÍ
V přízemí moderně vybavená kuchyňka s jídel-
ním koutem a samostatným WC. Z kuchyňky je

přístup do vlastního archivního sklepa – nabídka
vín od místních vinařů za standardní nákupní
ceny (úhrada na místě). V 1. patře dvě ložnice.
V celém apartmánu WiFi zdarma. Každý apart-
mán má vlastní garáž, kterou je možno případně
využít jako úschovnu kol. Možnost posezení na
malé terase za každým apartmánem s výhle-
dem na vinohrad a ovocný sad. V místě a okolí –
bowlingové centrum ve Velkých Pavlovicích, bo-
bová dráha v Němčičkách, možnost návštěvy vi-
nařského sklepa s řízenou degustací místních
vín, v letní sezóně účast na bohatém kulturním
programu města, akcích zaměřených na víno,
meruňky a folklór.

UBYTOVÁNÍ
Apartmán maximálně pro 6 osob – dva dvoulůž-
kové pokoje s přistýlkou, každý pokoj má vlastní

sprchu, WC a balkon s výhledem na okolní vinař-
ské obce. K dispozici 1 dětská postýlka.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování – kompletně  vybavená vlastní
kuchyňka (lednice, myčka, el. sporák, varná
konvice, sklo, nádobí). Stravování je také možné
v místních restauracích.

INFORMACE
Parkování v garáži apartmánu (1 auto) nebo na
vyhrazeném parkovišti u apartmánů (obojí
zdarma).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4108.html

HOTEL PANON
*** HODONÍN

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně/polopenze

POLOHA
V klidné části města, nedaleko od centra města
i sportovišť.

KOUPÁNÍ
Letní areál městského koupaliště se 3 bazény
a tobogánem (cca 400 m).

VYBAVENÍ
Klimatizovaná restaurace, salonek, relax-cent-
rum, snack-bar, směnárna, letní terasa s obs-
luhou (letní grilování a degustace vín). V místě
a okolí – městský sportovní areál a koupaliště
– plavecká hala se saunou a masážemi, teni-
sové kurty, squash a spinning, bowlingová hala,
 kuželky, biliár, stolní tenis, venkovní bazény,

 volejbalové hřiště, travnaté hřiště na kopanou,
 plážový volejbal, půjčovna kol, možnost ná-
vštěvy vinného sklepa s degustací vín, plavba
lodí po Baťově kanále.

UBYTOVÁNÍ
Dvou a třílůžkové pokoje se sprchou a WC, na
pokoji TV.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - bufet, fakultativně polopenze (výbě-
rem z menu do stanovené hodnoty). 

INFORMACE
Parkování u hotelu bez poplatku nebo v hote-
lové garáži za poplatek.

UPOZORNĚNÍ
V místě lze po dohodě s recepcí zajistit vinný
sklep s degustací vín, v době konání regionální
folklórní nebo kulturní akci. Sleva na vstupné do
ZOO, na koupaliště, tenisové kurty , plavbu lodí
po řece Moravě.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4110.html
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PÁLAVA A BŘECLAVSKO

HOTEL RADĚJOV
*** RADĚJOV

Zájezdy: 6 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
V klidném prostředí, v malebném údolí CHKO
Bílých Karpat, cca 200 m od přehradní nádrže
Lučina.

KOUPÁNÍ
Vlastní dětský bazén, přehradní nádrž Lučina
(200 m) s půjčovnou loděk, chovný rybník Kejda
(800 m), koupaliště ve Strážnici (10 km), městský
krytý bazén v Hodoníně (18 km), aquapark
Uherský Brod (cca 16 km).

VYBAVENÍ
Areál tvoří dva ubytovací celky – hotel a depan-
dance (20 m od sebe). Hotel - stylová restaurace
Letka, jídelna, bar, internetová kavárna, WiFi,
Relax-centrum (finská sauna s bazénem, solárium,

fitness,  masáže), stolní tenis, kulečník, stolní fot-
bal, šipky, dětský koutek, internet. V areálu fot-
balové hřiště, minigolf a asfaltové hřiště,
úschovna a půjčovna horských kol. Hotel má
výtah, depandance nemá výtah. V sezóně každý
den animační program.

UBYTOVÁNÍ
Hotel - dvou a třílůžkové pokoje Standart a Su-
perior se sprchou a WC s možností přistýlky
(pevné lůžko). Na vyžádání rodinná studia –
vždy dva dvoulůžkové pokoje se společnou
vstupní chodbou, sprchou a WC (4 až 5 lůžek).
Dětská postýlka na vyžádání (za popl.). 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně formou švédského stolu,

mimo hlavní sezónu servírované, večeře třícho-
dové, výběrem ze tří jídel a jednoho dietního.
Děti mají dětskou porci. 

INFORMACE
Parkování - hlídané parkování bez poplatku, ga-
rážové stání za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4111.html

HOTEL SKANZEN *** MODRÁ – VELEHRAD

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně/polopenze/plná penze

POLOHA
Hotel je součástí turistického komplexu Skanzenu
Modrá, který se skládá z Archeo skan zenu Modrá,
expozice sladkovodních ryb Živá voda a Centra
Slováckých tradic spolu s hotelem Skanzen. Má
výhodnou polohu pro turistiku a za poznáním
krás Slovácka -  Velehrad - národní kulturní
památka, hrad Buchlov, zámek v Buchlovicích,
památník Velké Moravy ve Starém Městě, rozh-
ledna Brdo aj. Centrum slováckých tradic nabízí
možnost prohlídky unikátní pálenice, expozice
Moravského zemského muzea, sušárny ovoce,
výstavu vín Slovácké vinařské podoblasti
s možností degustace z vinných automatů. Nově
je zprovozněna pálenková stezka s ochutnávkou
pálenek. Lze posedět ve stylové kavárničce
a navštívit prodejnu s tradičními výrobky a pro-
dukty (sušené ovoce, pálenka, víno).

KOUPÁNÍ
Přírodní biotop v areálu Živé vody, který je
přímo za hotelem. Koupaliště i aquapark
v okolí.

VYBAVENÍ
Restaurace s letní terasou, kavárna, vinotéka
s možností degustace z vinných automatů, prode-
jna výrobků sušárny ovoce a produktů pálenice,
expozice Moravského zemského muzea, dětské
hřiště s pískovištěm a bludištěm, k odpočinku
a relaxaci masáže (klasické, lymfatické, baňkování,
lávové kameny, masáže zad, rituál pro unavené
nohy aj), zapůjčení silničních koloběžek, místnost
na uskladnění kol, non-stop recepce, zdarma dět-
ská postýlka (na vyžádání). Nově expozice terari-
jních zvířat v Depandanci Skanzen.

UBYTOVÁNÍ
Hotel - dvou a třílůžkové pokoje se sprchou nebo
vanou a WC, TV/SAT, WiFi, některé s možností

přistýlky. Depandance (cca 100 m) - dvou, tří
a čtyřlůžkové pokoje se sprchou nebo vanou
a WC, TV/SAT, WiFi. V hotelu je k dispozici
i bezbariérový pokoj vč. bezbariérového přístupu
do hotelu (pokoj na vyžádání). 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou švédského stolu. Fakultativně
doplatek na polopenzi nebo plnou penzi. Hotel
nabízí jídla regionální a mezinárodní kuchyně.

INFORMACE
Parkování v bezprostřední blízkosti hotelu na
monitorovaném parkovišti. Domácí zvíře na ho-
telu není povoleno.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6591.html
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BRNĚNSKÁ PŘEHRADA | MORAVSKÝ KRAS

**** BRNĚNSKÁ PŘEHRADA  –  BYSTRC

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
V krásném přírodním prostředí areálu Brněnské
přehrady, pouhých 20 min. jízdy od centra
města.

KOUPÁNÍ
Brněnská přehrada – pláž (cca 5 min pěšky).

VYBAVENÍ
Restaurace, letní terasa s výhledem na jezero, pří-
stup na internet zdarma, venkovní stolní tenis,
multifunkční hřiště s umělým povrchem (tenis,
volejbal, nohejbal, hřiště na petanque). Wellness
centrum (bazén s protiproudem, parní lázeň, fin-
ská sauna, aromasauna).

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s koupelnou a WC, na po-
koji TV, telefon, lodžie s výhledem do okolí, ně-
které s možností přistýlky.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – formou bufetového stolu. 

INFORMACE
Parkování u hotelu bez poplatku.

ZDARMA
• u týdenních pobytů SLEVA 7=6 (1noc se sní-

daní zdarma)
• vstup do wellness centra 1x denně ZDARMA

(bazén s protiproudem, parní lázeň, finská
a aroma bylinná sauna)

• ZDARMA tenisový kurt, pétanque a stolní tenis
po celou dobu pobytu

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4114.html

HOTEL STARÁ ŠKOLA
*** SLOUP

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně/polopenze

POLOHA
Ve středu městečka Sloup, které je severní
vstupní branou do Národní přírodní rezervace
Moravský kras. Obec je napojena na rozsáhlou
síť cyklostezek. Prochází tudy i známá Jantarová
stezka. 

KOUPÁNÍ
Městské koupaliště v Blansku, aquapark s tobo-
gánem, krytý plavecký bazén (cca 12 km).

VYBAVENÍ
Stylová restaurace s barem, kavárna s bowlin-
gem a kulečníkem, školící místnost s vybave-
ním, úschova vlastních kol. V  místě a okolí -
tenisový antukový kurt, hřiště, lanové centrum
Baldovec (cca 12 km), vstupy do jeskyní, pro-
jížďky na koni, projížďky v kočáru. V  obci je
možné využít služby sportovišť ZŠ - tělocvičnu,
fitness a hřiště.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC, s mož-
ností jedné přistýlky, na pokoji je TV.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou švédského stolu, fakultativně
doplatek na večeře (2 chody výběrem ze tří
jídel).

INFORMACE
Parkování na hotelovém oploceném a uzamy-
katelném parkovišti bez poplatku.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4118.html
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MORAVSKÝ KRAS

WELLNESS HOTEL PANORAMA **** BLANSKO - ČEŠKOVICE

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně/polopenze

POLOHA
„lázně pro dospělé a ráj pro děti“ je rodinný well-
ness hotel Panorama, v krásném přírodním prs-
tředí nad městem Blanskem, cca 3 km od centra
města, v zalesněné městské části Češkovice.

KOUPÁNÍ
Venkovní dohřívaný zážitkový bazén se slanou
vodou, s tobogánem, perličkou, masáží a chrli-
čem (po celou sezónu neomezeně v ceně uby-
tování), vnitřní slaný teplý bazén.

VYBAVENÍ
Moderní klimatizovaná restaurace, unikátní „Ne-
beská terasa“, výtah, dětský koutek, ruské kuželky,
ping-pong, kulečník, travnaté hřiště, uložení vlast-
ních kol zdarma, kvalitní WiFi zdarma, místnost
pro maminky (přebalování, mikrovlnná trouba,

konvice).  Hotel má wellness centrum, kde je
bazén se slanou vodou (31° Celsia) a protiprou-
dovým plaváním, whirlopool s perličkovou kou-
pelí a hydromasáží, bylinná parní sauna
s možností solné inhalace, infrasauna, finská
sauna, Kneippova koupel a solární louka. Balne-
oprocedury v širokém spektru od klasických
aroma masáží, zábalů a voňavých procedur, po
thalassoterapii, lávové kameny. Hotel je rájem pro
děti – dětský koutek, hračky, houpačky, kolotoč,
pískoviště, zookoutek s oslí rodinkou a jinými zví-
řaty. Projížďky na koni možné přímo v hotelu, kde
je i malá venkovní jízdárna. Po celé letní prázdniny
je v ceně pro děti animační program.

UBYTOVÁNÍ
Dvou- a třílůžkové pokoje Classic New se spr-
chou a WC, LED TV, lednička, WiFi, telefon.

 Třílůžkové s balkonem. Dvoulůžkový pokoj Su-
perior se sprchou a WC, LED TV, WiFi, lednice,
trezor, telefon, balkon. Na vyžádání - přistýlka,
zdarma dětská postýlka.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou bufetového stolu, večeře
bufet nebo z více variant. Možnost předem ob-
jednat vegetariánskou stravu a bezlepkovou
nebo jinou dietu.

INFORMACE
Parkování u hotelu bez poplatku.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4117.html

HOTEL SKALNÍ MLÝN
*** BLANSKO - SKALNÍ MLÝN

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně/polopenze

POLOHA
Hotel Skalní mlýn leží v CHKO Moravský kras, po-
blíž propasti Macocha a Punkevních jeskyní s lo-
dičkami, u nástupiště vláčků, v blízkosti lanovky
na Macochu. Hotel je ideálním výchozím místem
pro výlety rodin s dětmi. Blízká poloha od Blan-
ska a veletržního města Brna, stejně jako klidná
a romantická příroda Moravského krasu, přímo
vybízí k rodinné dovolené.

KOUPÁNÍ
Blansko - přehradní nádrž Palava (cca 8 km),
Blansko - městské koupaliště, aquapark s tobo-
gánem, krytý plavecký bazén (cca 7 km), Jedo-
vnice - rybník Olšovec (cca 7 km).

VYBAVENÍ
Restaurace, večerní restaurace - piano bar, letní
terasy s možností grilování, výtah, internetový
koutek, připojení k internetu přes WiFi zdarma
a jiné služby. V areálu je půjčovna koloběžek (za
popl.), jejíž význam je umocněn uzavřením kra-
sových žlebů pro automobilovou dopravu, mož-
nost úschovy vlastních kol zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC, některé
s možností přistýlky, na pokoji sat-TV, rádio, te-
lefon. Na vyžádání- jedno a třílůžkové pokoje,
mezonetové rodinné pokoje (dvě lůžka dole
a dvě nahoře v podkroví).

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou teplého a studeného bufetu
(v hlavní letní sezóně), rozšířená kontinentální
s výběrem hlavního jídla (v mimosezóně), fakul-
tativně doplatek na večeře (výběrem ze tří hlav-
ních jídel vč. moučníku).

INFORMACE
Parkování před hotelem na vlastním parkovišti
bez poplatku.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4116.html
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HOSTÝNSKÉ A VIZOVICKÉ VRCHY

HOTEL HARMONIE
**** LUHAČOVICE

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně/plopenze/plná penze

POLOHA
Hotel Harmonie se nachází na okraji lázní Luha-
čovic, v údolí říčky Olšavy. Nedotčená příroda
s čistým ovzduším a venkovní rozlehlý areál
jsou hlavními přednostmi hotelu s ideální do-
cházkovou vzdáleností cca 20 min. jak do lázeň-
ského centra, tak k luhačovické přehradě. Hotel
je svojí polohou, šíří služeb a vybavením vhodný
pro aktivní dovolenou, rodiny s dětmi, seniory.
Animační programy, které hotel nabízí zdarma,
jsou aktivní během letních prázdnin.

KOUPÁNÍ
Vlastní krytý vyhřívaný bazén.

VYBAVENÍ
Česká restaurace, denní bar, velká a malá letní
terasa, pikniková louka, dětský klub, kongresový
sál, salonky, doplňkový prodej, WiFi. Rekon-
dičně-relaxační centrum: krytý vyhřívaný bazén,
fitness, sauna, tělocvična, masáže (klasické,
s aromatickými oleji, lávové kameny, baňkování,
reflexní masáž chodidel, podvodní, medové, de-
toxikační, čokoládové masáže, rašelinové ob-
klady, koupele, ušní svíce,inhalace)

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT/TV,
balkon, WiFi.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně -  formou bufetu. Fakultativně – dopla-
tek na polopenzi nebo plnou penzi (obědy a ve-
čeře formou bufetu nebo servírované menu).

INFORMACE
Parkování v areálu hotelu.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,2996.html

HOTEL ADAMANTINO
*** LUHAČOVICE – POZLOVICE

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně/polopenze

POLOHA
přímo na břehu luhačovické přehrady. S Luha-
čovicemi je lokalita propojena Jurkovičovou
alejí, podél níž jsou vybudována odpočívadla,
sportoviště i občerstvení. Pod hotelem je
možno využít venkovní posilovací stroje. Na
přehradu je možné přijet vyhlídkovým vláčkem
z centra Luhačovic.

KOUPÁNÍ
Vlastní krytý bazén s vyhřívanou vodou, Luha-
čovická přehrada (cca 50 m).

VYBAVENÍ
Restaurace, snack-bar, aquacentrum (bazén,
sauna s ochlazovacím bazénkem, whirlpool),
stolní tenis, kulečník, půjčovna horských kol
a sportovních potřeb, tenisový kurt s umělým

povrchem, volejbalové hřiště (vše za poplatek).
Hotel má výtah, na střeše vyhlídkovou terasu.
U hotelu dětské hřiště a stezka zdraví (venkovní
cvičící stroje). 

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s koupelnou a WC, balkon,
na pokoji TV, rádio, telefon. WiFi.

NABÍDKA PROGRAMŮ
Pobyt pro dva (2 noci, polopenze)
Relaxační pobyt (2 noci, polopenze)
Odpočinek ve všední den (5 nocí, polopenze,
nástup v neděli)
Odpočinek ve všední den (4 noci, polopenze,
nástup v pondělí)
Bližší informace na www.cedok.cz.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – formou bufetového stolu. Pobyty
s programem s polopenzí.

INFORMACE
Parkování u hotelu bez poplatku. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4123.html
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APARTMÁNY VŠEMINA
*** VŠEMINA

Zájezdy: 3 a více dní Strava: bez stravy

POLOHA
Apartmánové pokoje s kuchyňským koutem v
křídle budovy hotelu Activitypark Hotel Vše-
mina, propojené chodbou.

KOUPÁNÍ
Krytý vyhřívaný bazén (10 x 5 m) v hotelu.

VYBAVENÍ
Nové moderní apartmány vhodné i pro ná-
ročné. Cena za ubytování zahrnuje jednorázový
poplatek za výměnu ložního prádla pro 2 osoby.
Další osoby v apartmánu doplácí poplatek na
místě.

UBYTOVÁNÍ
1 kk (ozn. 3+0 AP pro 2 až 3 osoby) – 1 místnost,
kuchyňský kout, koupelna se sprchou a WC,
manželská postel, přistýlka, SAT-TV, terasa nebo
balkon, umístění v přízemí až 4. p. 
2 kk (ozn. 4+0 AP pro 2 až 4 osoby) – 2 místnosti,
kuchyňský kout s jídelním stolem, koupelna se
sprchou a WC, ložnice, obývací pokoj, přistýlka
nebo rozkládací pohovka, SAT-TV, terasa nebo
balkon, umístění v přízemí až 4. p.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravy. Možnost dokoupení další stravy
pouze na hotelu.

INFORMACE
Parkování na nehlídaném parkovišti u hotelu
zdarma nebo na uzavřeném hotelovém parko-
višti za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,335.html

HOTEL FLORA
***/**** OLOMOUC

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně/polopenze

POLOHA
V  klidné části města Olomouce, v  sousedství
městských parků a výstaviště, 10 minut pěší
chůze od historického centra.

KOUPÁNÍ
Vlastní krytý bazén v Balneocentru, městské kou-
paliště s venkovním bazénem, krytým bazénem
a tobogánem v Olomouci (cca 800 m od hotelu).

VYBAVENÍ
Restaurace, salonky, bar,  kadeřnictví, kosmetika,
manikúra, pedikúra, směnárna, trezor, čištění
a žehlení prádla, faxové služby, PC a internet ve
foyeru WiFi zdarma. Balneocentrum (vnitřní re-

laxační bazén, sauna, pára, whirlpool, solární
louka, balneo služby – koupele, zábaly, masáže
regenerační, lymfatické, medové, lávovými ka-
meny, termoterapie – herbalwax).

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje Comfort *** a Superior
**** bez možnosti přistýlky, sprcha,WC,
TV/SAT, WiFi, telefon, minibar.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – formou bufetového stolu, fakulta-
tivně doplatek na večeře (výběrem z jídelního
lístku do stanovené hodnoty nebo formou
menu).

INFORMACE
Parkování na hotelovém parkovišti za elektro-
nickou závorou, před hotelem, v uzamčeném
dvoře nebo v hotelových  garážích (vše za popla-
tek, garáž je nutné předem  objednat).

Pobyty pro seniory od 55 let
– ve všech termínech cenově zvýhodněné pobyty

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4130.html

pokoj Comfortpokoj Comfort
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WELLNESS HOTEL VISTA
**** DOLNÍ MORAVA

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně/polopenze

POLOHA
Moderní hotel Vista **** se nachází na severo -
západních svazích vrchu Slamník, v srdci panen-
ské přírody, na úpatí Kralického Sněžníku
(1424 m n. m.), přímo u nástupní stanice lanové
dráhy Sněžník. Je součástí relax & sport resortu
Dolní Morava.

KOUPÁNÍ
Krytý bazén (15 x 5 m), koupaliště v Králíkách
(cca 7 km), přehrada Pastviny (cca 20 km).

VYBAVENÍ
Restaurace, kongresové prostory, moderní well-
ness centrum s bazénem a vířivkou, finská a parní

sauna, Kneippova lázeň, zážitkové sprchy, široká
nabídka masáží, bowling, kulečník, stolní tenis,
golfový trenažér, fitness, tělocvična, dva osvětlené
kurty na tenis a míčové hry, obří tandemová hou-
pačka, bobová dráha s osvětlením, lanovkový
sjezd, lanové centrum, dobrodružná věž, Disc
Golf, půjčovna horských kol, segway a elektrokol,
pro děti hřiště a. herna. Výtah je k dispozici.

UBYTOVÁNÍ
Dvou- a třílůžkové pokoje Superior s možností
přistýlky (vhodná pro děti do 15 let), čtyřlůž-
kové rodinné pokoje Family pro 2 dosp. a 2
děti do 15 let, (dva propojené dvoulůžkové
pokoje). Na všech pokojích je sprcha, WC,

LCD, TV, WiFi, fén, minibar, trezor, telefon.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem. Fakultativně:
doplatek na polopenzi formou 3chodového
menu (dle obsazenosti hotelu).

INFORMACE
Parkování v garáži a na parkovišti před hotelem
za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,114.html

DÍTĚ
ZDARMA

WELLNESS HOTEL HELIOS
*** LIPOVÁ – LÁZNĚ

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně/polopenze

POLOHA
Nově vybudovaný uzavřený wellness komplex
v Jeseníkách na ploše 6 000 m2. Nabízí příjemné
rodinné ubytování v rekreační oblasti Lipová –
lázně, několik kilometrů od lázeňského města
Jeseník.

KOUPÁNÍ
Krytý vyhřívaný bazén (12 x 6 m) ve wellness
centru Helios.

VYBAVENÍ
Restaurace se salonky, wellness centrum - krytý
bazén, whirlpool, Kneippův masážní chodník,
saunový svět (infrasauna, finská sauna, parní

lázeň), privátní wellness zóna, relaxační cent-
rum se širokou nabídkou relaxačních masáží,
kosmetickým studiem, oxygenoterapií aj. Roz-
sáhlá hotelová zahrada s rybníky a odpočinko-
vou zónou, multifunkční hřiště s umělým
povrchem, dětská hřišt, lanová dvojpyramida,
aquazorbing, lezecká stěna, půjčovna horských
kol. Do všech pater k dispozici výtah. WiFi
v celém resortu zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Dvou až čtyřlůžkové pokoje a apartmány stan-
dard a superior, sprcha, WC, TV, WiFi, balkon.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně/polopenze – snídaně a večeře bufeto-
vým způsobem.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma. Nástup na pobyt
v den příjezdu od 15.00 do 20.00 hod, uvolnění
pokojů v den odjezdu do 10.00 hod. Dřívější
nástup není možný.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,172.html
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HOTEL TOČ 
*** LIPOVÁ - LÁZNĚ

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně/polopenze

POLOHA
Nově vybudovaný tříhvězdičkový hotel. Je sou-
částí Wellness a kongres resortu Helios.

VYBAVENÍ
Restaurace, dětský koutek, finská sauna se zážitko-
vou sprchou, masérský salón, společenský sál,
výtah k dispozici do všech pater. WiFi v celém re-
sortu zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Dvou, tří a čtyřlůžkové pokoje se sprchou a WC,
TV, WiFi, na vyžádání apartmány.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně i večeře formou bufetu
(při obsazení do 10 osob večeře servírované).

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma. Nástup na pobyt
v den příjezdu od 15.00 do 20.00 hod, uvolnění
pokojů v den odjezdu do 10.00 hod. Dřívější
nástup není možný.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6296.html

HOTEL PARK
*** OSTRUŽNÁ

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně/polopenze

POLOHA
Horský hotel v půvabné vesničce Ostružná v ob-
lasti Ramzovského sedla v  Jeseníkách v  na-
dmořské výšce 708 m.

KOUPÁNÍ
Krytý bazén (8 x 3,5 x 1,3 m), městské koupaliště
v Jeseníku (cca 14 km).

VYBAVENÍ
Restaurace, letní terasa, sauna, venkovní pose-
zení s ohništěm, dětský koutek, dětské hřiště,
hřiště pro volejbal a nohejbal, stolní tenis, whirl-
pool, masáže, tenisový kurt 150 m od hotelu.
Výtah není k dispozici.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky (pevné
lůžko), sprcha, WC, TV, čtyřlůžkové apartmány
s možností přistýlky o dvou pokojích (ložnice
3 lůžka - dvoulůžko a samostatné lůžko, ložnice
2 lůžka - dvoulůžko), sprcha, WC, TV.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetovým způsobem (dle obsazenosti
hotelu) nebo jednotné servírované. Fakulta-
tivně - doplatek na polopenzi (večeře výběrem
ze dvou menu servírované tříchodové - polévka,
hlavní chod, desert).

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma. 

ZDARMA
• Vstupy do termálního venkovního a krytého

bazénu zdarma, stolní tenis zdarma. Při po-
bytu 5 více nocí navíc 1x solná sauna zdarma.
S 20% slevou v místě Whirlpool, finská solná
sauna, parafínové zábaly rukou, termoterapie-
léčivá podložka na klouby a svaly.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,144.html
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HOTEL STARÁ POŠTA
*** FILIPOVICE – BĚLÁ POD PRADĚDEM

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně/polopenze

POLOHA
V  ekologicky Chráněné krajinné oblasti Hru-
bého Jeseníku v nadmořské výšce 780 m, neda-
leko horského střediska Červenohorské sedlo.

KOUPÁNÍ
Krytý bazén v hotelu (8 x 4 m), koupaliště v Je-
seníku (10 km).

VYBAVENÍ
Restaurace s letní terasou, denní a noční bar,
krytý bazén, infrasauna,  relaxační studio (ma-
sáže, kosmetické služby), kulečník, stolní tenis,
dětský koutek, dětské hřiště, tenisový kurt

s  umělým povrchem, venkovní gril a ohniště,
půjčovna horských kol a koloběžek.

UBYTOVÁNÍ
Dvou- až čtyřlůžkové pokoje s  možností při-
stýlky, sprcha, WC, TV, WiFi.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem. Fakultativně:
doplatek na polopenzi výběrem z tříchodového
menu.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.

ZDARMA
• u pobytů na 6 (3) a více nocí 4 hod (2 hod)

bazén zdarma

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,260.html

HOTEL DLOUHÉ STRÁNĚ *** KOUTY NAD DESNOU

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
V Chráněné krajinné oblasti Jeseníky v obci
Loučná nad Desnou v místní části Kouty, v na-
dmořské výšce 608 m, 10 km pod Červenohor-
ským sedlem (1 013 m n. m.), v údolí říčky Desné.

KOUPÁNÍ
Krytý hotelový bazén (4 x 8 m) za poplatek.

VYBAVENÍ
Restaurace, vinárna, sauna s bazénkem, malé
fitcentrum, bowling (2 dráhy), stolní tenis, biliár,
půjčovna horských kol, volejbalové a víceúče-
lové hřiště, v okolí horské minikáry. Nově
 vybudované wellness – krytý bazén vybavený
podvodním osvětlením, masážními tryskami,
chrličem a protiproudem, vířivka s perličkou,
infrasauna (min. 10 osob), vytápěné keramické

lavice. V hotelu je výtah.V obou budovách inter-
net, WiFi zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Komplex dvou ubytovacích budov, které jsou
propojeny spojovacím podchodem. V hlavní bu-
dově - dvoulůžkové pokoje s přistýlkou, sprcha,
WC, TV. Čtyřlůž kové rodinné pokoje s možností
až 2 přistýlek (2 dvoulůžkové pokoje, v jednom
2 přistýlky, společná předsíňka, sprcha, WC, TV).

STRAVOVÁNÍ
Polopenze, snídaně bufetovým způsobem, ve-
čeře výběrem ze tří jídel den předem.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.

SLEVY
Sleva 7=6, 6=5 v období od 24.6.-26.8. u po-
bytu na 7 nebo 6 nocí platí sleva 1 noc vč. polo-
penze zdarma
Sleva 7=5, 6=4 v období 1.5.-24.6., 26.8.-16.12.
u pobytu na 7 nebo 6 nocí platí sleva 2 noci vč.
polopenze zdarma. 
Sleva pro seniory od 55 let - u pobytů na 2
a více nocí s polopenzí platí sleva pro seniory
10 % ze základní ceny.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,255.html
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HORSKÝ HOTEL VIDLY
**** VIDLY – VRBNO POD PRADĚDEM

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Na severním úpatí nejvyšší hory Jeseníků - Pra-
děd (1 491 m n. m.). Vidly je jednou z nejvýše
položených obcí České republiky (800 m n. m.)
s nejčistším vzduchem ve střední Evropě. V blíz-
kosti (cca 6 km) jsou vyhledávané klimatické
lázně Karlova Studánka s léčebnými prameny
se zaměřením na dýchací ústrojí.

KOUPÁNÍ
Krytý bazén s  řadou vodoléčebných atrakcí
v lázních Karlova Studánka (6 km).

VYBAVENÍ
Restaurace s krbem a barem s dřevěnou galerií

(WiFi, TV), sluneční terasa s grilem pro 50 osob –
večerní osvětlení, salonek pro 20 osob s výstu-
pem na terasu, vinárna s vinotékou a barem pro
25 osob, dětský  koutek, wellness – finská sauna,
parní sauna, venkovní whirlpool, masáže klasické,
lávovými kameny, ájurvédská olejová masáž, me-
dová masáž, baňkování. Výtah není k dispozici.

WELLNESS VÍKEND
2 noci, 2x polopen ze, 1x venkovní vířivka,
1x sauna, 1x masáž zad

Pobyty pro seniory od 55 let
– viz str. 8

UBYTOVÁNÍ
Dvou- až čtyřlůžkové pokoje, některé s  mož-
ností přistýlky, sprcha, WC, TV, zdarma WiFi.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně bufetovým způsobem, ve-
čeře formou rautu.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,263.html

HOTEL HOLZBERG
*** SUCHÁ RUDNÁ 

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Holzberg leží v regionu Karlovy Studánky v části
Suchá Rudná pod stejnojmenným vrchem v Je-
seníkách – v horském ráji s mnoha přírodními,
historickými i technickými poklady.

KOUPÁNÍ
Krytý bazén v  lázních Karlova Studánka (cca
7 km), rybník v Andělské hoře (cca 3 km).

VYBAVENÍ
Budova Holzbergu je stylově přebudována z bý-
valé hájovny postavené již v 18. století. U této
pak byla provedena šetrná rekonstrukce a navíc
doplněna dostavba hotelu s  využitím původ-
ních architektonických prvků. Součástí budovy

jsou komfortně vybavené pokoje, stylová res-
taurace nabízející mimo jiné vynikající zvěřinové
speciality a dále pak společenský sál, jež je vy-
baven moderní zvukovou a projekční technikou
s kapacitou cca 70 míst pro pořádání jak firem-
ních, tak i soukromých akcí či oslav. Hostům je
k dispozici také letní venkovní terasa a po celý
rok i  zimní zahrada a  salónek. K  dispozici
 půjčovna kol, hotelový trezor, bezdrátové inter-
netové připojení nejen na pokojích, ale i v ostat-
ních veřejných prostorách budovy. Nově
vybudované dětské hřiště.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje Comfort nebo First Class
se sprchou a WC, LCD SAT/TV, bezplatné WiFi

připojení k internetu, telefon, minibar a poko-
jový trezor, některé mají přistýlku. Na vyžádání
– Apartmá Delux s krbem a vlastním vchodem.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - podávané v hotelové restauraci.

INFORMACE
Parkování před hotelem zdarma hlídané kame-
rovým systémem.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6629.html
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HOTEL PARAMON
*** SUCHÁ RUDNÁ

Zájezdy: 6 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
V  rekreační oblasti Hrubého Jeseníku v  obci
Suchá Rudná (700 m n. m.), 7 km od lázní Kar-
lova Studánka.

KOUPÁNÍ
Krytý bazén s  řadou vodoléčebných atrakcí
v lázních Karlova Studánka (cca 7 km), rybník
v Andělské hoře (cca 3 km), wellness centrum
v  Bruntále (cca 14 km) – tobogán, plavecký
bazén.

VYBAVENÍ
Restaurace, letní terasa, sauna, malé fitcent-
rum, masážní vana, stolní tenis, billiár, dětský

koutek, místnost s TV, tři antuková hřiště, ruské
kuželky, půjčovna horských kol, v okolí rybolov,
jízda na koních, kuželna. Výtah není k dispozici.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s  možností 2 přistýlek
(pevná lůžka), sprcha, WC. Zdarma zapůjčení TV
v recepci hotelu.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně bufetovým způsobem, ve-
čeře výběrem ze 3 jídel. Pobyty pro seniory jsou
s plnou penzí - strava začíná večeří a končí v den
odjezdu balíčkem na cestu v hodnotě oběda.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma. U pobytů pro seni-
ory možnost zajištění odvozu z Andělské Hory
nebo Světlé Hory za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,268.html

HOTEL VZ OVČÁRNA POD PRADĚDEM
*** KARLOVA STUDÁNKA

Zájezdy: 5 a více dní Strava: snídaně/polopenze/plná penze

POLOHA
Mezi nejvyšší horou Jeseníků Pradědem
(1 491 m) a skalním útvarem Petrovými kameny
(1 438 m) v nadmořské výšce 1 300 m.

KOUPÁNÍ
Krytý bazén (2,7 x 7,8 m) s protiproudem a víři-
vou vanou přímo v hotelu.

VYBAVENÍ
Restaurace, kavárna, venkovní terasa, dětský
koutek, wellness centrum – fitness, spinning, bě-
žecký trenažér, orbitrek, stolní tenis, solárium,
nabídka řady masáží (klasická masáž, indická
masáž hlavy, masáž lávovými kameny, medová
masáž, čínská masáž Tuina, Dornova metoda,

přístrojová masáž Lymfovenem), suché uhličité
koupele, parafango, sauna, whirlpool, bazén
s protiproudem, internetový koutek, WiFi zdarma,
půjčovna horských kol, dětské houpačky. Výtah
není k dispozici.

UBYTOVÁNÍ
Jedno-, dvou-, tří- a čtyřlůžkové pokoje, sprcha, WC,
TV, WiFi zdarma, telefon, lednička. Přistýlka na vy-
žádání.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – formou bufetu. Fakultativně: doplatek
na polopenzi formou bufetu. V případě objednání
polopenze nebo plné penze je v neděli strava po-
dávána  servírovanou formou.

INFORMACE
Parkování na odstavné ploše u hotelu za popla-
tek. V případě vyčerpání  kapacity parkovacích
míst u hotelu je parkování zajištěno na odstavné
ploše Točna Ovčárna (150 m od hotelu) za popla-
tek. První výjezd je v 7:00 hodin, další v každou
celou hodinu, poslední výjezd na Ovčárnu je v 17
hodin. Pobyt se psem pouze malé plemeno do
10 kg po předchozí dohodě s hotelem.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,264.html
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JESENÍKY

HOTEL FRANZ
*** REVÍZ – ZLATÉ HORY

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně/polopenze

POLOHA
Hotel Franz (nově zrekonstruovaná chata Svo-
boda) se nachází na klidném místě v obci Rejvíz,
která je mezi horskými obcemi nejkrásnější per-
lou jesenických hor. Jedná se o typicky horskou
osadu se zachovalou  původní architekturou
tvořenou dřevěnými roubenkami. Přímo na Rej-
vízu je přírodní rezervace s naučnými stezkami
procházejícícmi rašeliništi s mechovými jezírky.
Rejvíz je nejvýše položená osada ve Slezsku –
cca 780 m n. m., patří k  nejvyhledávanějším
 místům v severní části CHKO Jeseníky.

KOUPÁNÍ
Koupaliště cca 800 m od hotelu, krytý bazén
a koupaliště v Jeseníku cca 12 km.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace s letní terasou, whirlpool,
finská a parní sauna, bylinková, pivní nebo ba-
henní lázeň (dle aktuální nabídky), masáže, půj-
čovna kol a koloběžek, hotelová zahrada
s dětským hřištěm, paintball.

UBYTOVÁNÍ
Dvou- a třílůžkové pokoje s možností přistýlky,
sprcha, WC, WiFi. TV na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - bufetovým způsobem. Fakultativně:
doplatek na polopenzi (večeře) výběrem z den-
ního menu.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4387.html

HOTEL PRADĚD THAMM**** ZLATÉ HORY

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně/polopenze

POLOHA
Nově zrekonstruovaný hotel Praděd Thamm
**** se nachází v  podhůří Jeseníků v  obci
Zlaté Hory, cca 2 km od hraničního přechodu do
Polska. Vnikl náročnou, ale citlivou rekonstrukcí
budovy, jejíž historie sahá do 30. let 19. století.
Hotel je zaměřen jak na kongresové a konfe-
renční služby, tak i na relaxační a sportovní po-
byty ideální pro rodiny s dětmi.

KOUPÁNÍ
Krytý hotelový bazén, koupaliště v Jeseníku (cca
20 km).

VYBAVENÍ
Restaurace s  barem, dvoudráhový bowling,

wellness centrum – bazén, wnirlpool, parní
sauna, finská sauna, odpočívárna s lehátky, ma-
sáže. Výtah je k dispozici.

UBYTOVÁNÍ
Dvou- a třílůžkové pokoje, sprcha nebo vana,
WC, TV, WiFi, minibar, telefon, fén.

POHODA A RELAX
2 noci, polopenze, 1x 1 hod bowling, 1x vstup
na 1 hod do bazénu, láhev vína na uvítanou.
WELLNESS ROMANTIKA
2 noci, polopenze, 1x vstup na 2 hod. do
sauny (finské nebo parní), neomezený vstup
do bazénu, láhev vína na uvítanou. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - bufetovým způsobem. Fakultativně:
doplatek na polopenzi výběrem ze 2 menu.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.

Pobyty pro seniory od 60 let
– viz str. 8

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,177.html
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JESENÍKY

CHATA EDISON *** KARLOV POD PRADĚDEM

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
V obci Karlov pod Pradědem.

KOUPÁNÍ
Krytý bazén Břidličná, Bruntál (cca 14 km) s ce-
loročním provozem, vodní nádrž Slezská Harta
(cca 20 km).

VYBAVENÍ
Restaurace s barem, sauna, masáže, šipky,
stolní fotbálek, kulečník, společenská místnost,
TV/CD/DVD/video, projekční plátno, lyžárna, ús-
chovna kol, u správce trezor, WiFi pro ubyto-
vané zdarma, možnost večerního posezení
u krbu. Nová in-line dráha a cyklodráha v Kar-
lově pod Pradědem s možností zapůjčení spor-
tovního vybavení v půjčovně Malá Morávka.

V okolí - bowling, tenisové kurty, whirlpool, la-
nové centrum.

VYBAVENÍ
Restaurace s barem, sauna, masáže, šipky,
stolní fotbálek, kulečník, společenská místnost,
TV/CD/DVD/video, projekční plátno, lyžárna, ús-
chovna kol, u správce trezor, WiFi pro ubyto-
vané zdarma, možnost večerního posezení
u krbu.

UBYTOVÁNÍ
Dvou a čtyřlůžkové pokoje Komfort (s vlastním
soc. zařízením), pětilůžkové pokoje Standard +
(vlastní koupelna a WC na patře) čtyř a pětilůž-
kové pokoje Standard (soc. zařízení společné na
patře).

STRAVOVÁNÍ
Polopenze - snídaně formou švédských stolů,
večeře výběrem ze 2 jídel o 3 chodech. Obědy
lze zakoupit v místě.

INFORMACE
Parkování u chaty zdarma. S sebou nutná do-
mácí obuv na přezutí.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8286.html

CHATA MARION
*** KARLOV POD PRADĚDEM

Zájezdy: 3 a více dní Strava: bez stravování 

POLOHA
V obci Karlov pod Pradědem.

VYBAVENÍ
Společenská místnost s krbem, kuchyň, TV/CD/
DVD/video, úschovna kol, u správce trezor,
šipky, letní terasa,ohniště, travnaté volejbalové
hřiště se sítí + branky na florbal, pískoviště, hou-
pačka, kuželky, trampolína, kolotoč, gril, bad-
minton, branky na mini kopanou, pétanque,
kriket. V okolí - bowling, tenisové kurty, whirl-
pool, lanové centrum. Nová in-line dráha a cyk-
lodráha v Karlově pod Pradědem s možností
zapůjčení sportovního vybavení v půjčovně
Malá Morávka.

VYBAVENÍ
Společenská místnost s krbem, kuchyň, TV/CD/
DVD/video, lyžárna, úschovna kol, u správce tre-
zor, šipky, WFi pro ubytované zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Tří-, čtyř- a šestilůžkové apartmány.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování - vlastní vaření. Fakultativně -
možnost dokoupení polopenze v sousední
chatě Edison (cca 50 m) - snídaně švédským sto-
lem, večeře výběrem ze 2 jídel o 2 chodech.

INFORMACE
Parkování u chaty zdarma. S sebou nutná do-
mácí obuv na přezutí.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8287.html



800 112 11290

JESENÍKY

HOTEL KAMZÍK
*** MALÁ MORÁVKA – KARLOV

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
15 km západně od Bruntálu podél silnice do
Karlovy Studánky, na okraji horské obce Karlov,
v nadmořské výšce 720 m.

KOUPÁNÍ
Krytý vyhřívaný bazén s venkovní terasou v ho-
telu (12 x 6 m) a malý whirlpool. Venkovní bazén
u Horského hotelu Moravice.

VYBAVENÍ
Restaurace a denní bar. Sportovní zázemí:
vnitřní vyhřívaný bazén (6 x 16 x 1,4 m) s kapa-
citou 20-ti osob, tělocvična pro sálové hry se
sportovním vybavením (12 x 24 x 7 m), profesi-
onální posilovna, bowling, stolní tenis. Nové
hotelové wellness (whirlpool Jacuzzi s barev-
nými efekty pro 6 osob, parní sauna, infra

sauna, finská sauna, zažitkové sprchy, odpočí-
várna), malý whirlpool u bazénu, masáže. WiFi,
dětská herna, hotelový výtah, non-stop re-
cepce. Lanové centrum s dětským hřištěm
před hotelem, trampolína. Tenisový a badmin-
tonový kurt na střeše hotelu. Venkovní ohniště.
Půjčovna horských kol.

UBYTOVÁNÍ
Dvou- až čtyřlůžkové pokoje Standard, sprcha,
WC, TV. Na vyžádání - dvoulůžkové čelní pokoje
Comfort s lednicí a mrazákem, TV, s výhledem
do údolí (za příplatek).

STRAVOVÁNÍ
Polopenze - snídaně formou bohatého rautu,
3chodová večeře výběrem ze tří jídel, v den ná-
stupu jednotná. Obědy lze v místě dokoupit.

ZDARMA PRO UBYTOVANÉ HOSTY: 
• nové hotelové wellness (whirlpool Jacuzzi s ba-

revnými efekty pro 6 osob, parní sauna, infra
sauna, finská sauna, zažitkové sprchy, odpočí-
várna)

• krytý vyhřívaný bazén a sluneční terasa s le-
hátky

• malý whirlpool
• velká tělocvična
• tenisový a badmintonový kurt na střeše hotelu
• stolní tenis
• profesionální posilovna
• parkování u hotelu.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,271.html
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JESENÍKY | BESKYDY

HOTEL NEPTUN
*** MALÁ MORÁVKA

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
V atraktivní rekreační oblasti Hrubého Jeseníku
ve středisku Malá Morávka, poblíž lázní Karlova
Studánka, vzdušnou čarou 8 km od nejvyšší
hory Jeseníků – Praděd (1 491 m n. m.).

KOUPÁNÍ
Venkovní bazén s  brouzdalištěm u hotelu
(15 x 12 m), krytý bazén s řadou vodoléčebných
atrakcí v lázních Karlova Studánka (cca 8 km).

VYBAVENÍ
Restaurace, denní bar, TV ve společenské míst-
nosti, prostory pro konference, školení a jiné

hromadné akce, herna pro děti, sauna s ochla-
zovacím bazénem, tělocvična, kulečník, stolní
tenis, posilovna, WiFi zdarma, půjčovna horských
kol, zdarma uskladnění vlastních kol, volejbalové
hřiště, dětské hřiště, minigolf, badminton.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s balkonem nebo bez bal-
konu, sprcha, WC, TV, možnost přistýlky na úkor
místa v  pokoji (přistýlka vhodná pro dítě do
12 let). Čtyřlůžkové rodinné pokoje (studia) bez
balkonu, sprcha, WC, TV (2 dvoulůžkové pokoje
se společnou předsíní).

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně bufetovým způsobem, ve-
čeře výběrem ze 2 až 3 hotových jídel.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma, omezeně v garáži
za poplatek – garáž nutno objednat předem.

ZDARMA
• venkovní bazén s brouzdalištěm
• zdarma venkovní šachy a kuželky

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,274.html

WELLNESS HOTEL BAHENEC *** PÍSEK U JABLUNKOVA

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel se nachází ve Slezských Beskydech v nad -
mořské výšce 840 m cca 12 km od Jablunkova.

KOUPÁNÍ
Venkovní bazén, vnitřní bazén (8 x 4 m).

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, restaurace s velkým dět-
ským koutkem, salónek pro školení, wellness
s vnitřním bazénem o teplotě 32 °C, finskou
saunou a procedurami SPA BBB - pivní, slámové
a mléčné procedury s léčivými účinky, Koliba
s posezením u krbu, beach volejbal, dětská dře-
věná  vesnice. Výtah není k dispozici.

NABÍDKA PROGRAMŮ
Letní rodinná dovolená | Spa – 4 noci
Relax – 2 noci | Pohoda – 2 noci
BBB - Bier Bottich Bad – nejstarší a největší síť piv-
ních lázní  Evropě.  Vyjímečné procedury jejichž
součástí je finská sauna, koupel spřísadami, ze kte-
rých se vaří pivo, regenerace organismu na lůžku
z ovesné slámy a odpočinek u sauny. Dubovo – le-
vandulové procedury, hydromasáže, zábaly.
Bližší informace na www.cedok.cz

UBYTOVÁNÍ
Dvou- a čtyřlůžkové pokoje s možností přistýlky,
sprcha, WC, TV, WiFi, župan pro dospělé osoby.
Většina pokojů je s balkonem.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně bufetovým způsobem, ve-
čeře 4chodová.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.

ZDARMA
• zdarma neomezený vstup do vnitřního i ven-

kovního bazénu

Pobyty pro seniory od 55 let
– viz str. 8

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,1904.html

DÍTĚ
ZDARMA
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BESKYDY

HORSKÝ HOTEL SEPETNÁ
*** OSTRAVICE

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Rodinný horský hotel je součástí Rekreačního
centra Sepetná v Ostravici na úpatí Lysé hory
(1 323 m n. m.) v Chráněné krajinné oblasti Bes-
kydy.

KOUPÁNÍ
Volný vstup do krytého nerezového plaveckého
bazénu s 90metrovým toboganem, whirlpoolem,
parní kabinou, masážními lavicemi, dětským ba-
zénkem a dalšími atrakcemi. Sleva pro hotelové
hosty na vstup na letní koupaliště Sluníčko (cca
1 km od hotelu; bazén 25x10 m, tobogany, dětské
brouzdaliště, dětské hřiště). 

VYBAVENÍ
Stylová restaurace, dětský koutek a dětské hřiště.
RelaxCentrum – samostatný objekt u hotelu, se
kterým je spojen koridorem – krytý bazén, masáže,

relaxační koupele, sauna, bowling, tělocvična se
dvěma kurty na badminton, stolní tenis, spor-
tovní a golfový trenažér. Půjčovna elektrokol, hor-
ských kol, koloběžek, vozítek segway
a vyhlíd kového vozítka pro 6 osob. 

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností 1-2 přistýlek, spr-
cha, WC, TV, balkon, WiFi. Přistýlka je rozkládací
gauč na úkor místa v pokoji, vhodný pro 1 dospě-
lou osobu nebo 2 děti do 12 let. V hotelu je výtah.
Na vyžádání pokoje Lux s vířivou vanou v pod-
krovní části hotelu. Čtyřlůžkové bungalovy (na vy-
žádání) cca 100 m nad hotelem Sepetná (2 ložničky
v podkroví) s možností 2 přistýlek - sedací souprava
v přízemí, sprcha, WC, TV, terasa, WiFi.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně bufetovým způsobem

včetně teplých a studených nápojů, večeře for-
mou teplého bufetu nebo servírovaného třícho-
dového menu (k večeři 1x rozlévaný nealko nápoj
0,3 l, malé pivo nebo 0,2 l rozlévaného vína).

INFORMACE
Parkování zdarma.

ZDARMA
• krytý plavecký bazén, Whirlpool, parní kabina,

tobogan, masážní lavice, bazének
• 2x zdarma vstup během pobytu na koupaliště

penzionu Sluníčko
• doprovodný animační program během prázdnin

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,300.html

PENZION SLUNÍČKO
*** OSTRAVICE

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
V krásném prostředí CHKO Beskydy v nadmoř-
ské výšce 550 m n. m. V soutěži o Penzion roku
se penzion Sluníčko v roce 2014 umístil na
1. místě v České republice.

KOUPÁNÍ
Volný vstup na letní koupaliště v areálu penzi-
onu. Plavecký bazén, dětské brouzdaliště, 2 to-
bogány, whirlpool, pískoviště, houpačky,
prolézačka se skluzavkou. Volný vstup také do
krytého nerezového plaveckého bazénu s 90
metrovým toboganem, whirlpoolem, parní ka-
binou, masážními lavicemi, dětským bazénkem
a dalšími atrakcemi. 

VYBAVENÍ
Stylová sluníčková restaurace s kouzelným vý-
hledem, wellness s whirlpoolem, infra kabinou,
mořským klima a tepidáriem, široká nabídka

masáží a procedur, dětský koutek s hernou.
 Tenisový a volejbalový kurt. Penzion je součástí
Rekreačního centra Sepetná, ke kterému patří
RelaxCentrum (1 km) - krytý bazén, sauna, bow-
ling, tělocvična se dvěma kurty na badminton,
stolní tenis, sportovní a golfový trenažér. Půj-
čovna elektrokol, horských kol, koloběžek, vozí-
tek segway a vyhlídkového vozítka pro 6 osob.
300 m od hotelu lanový park  Opičárna.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností 1 - 2 přistýlek,
čtyřlůžkové rodinné pokoje se 2 ložnicemi + 2 při-
stýlky. Na všech pokojích je sprcha nebo vana, WC,
LCD s DVD a rádiem, WiFi, minibar, fén, trezor, te-
lefon, župany. Přistýlka je pohovka vhodná pro
1 osobu nebo 2 děti do 12 let. Na vyžádání pokoj
LUX s vířivou vanou. V penzionu je výtah. Pokoje
se nacházejí ve 4 patře – mají sklony stěn. Na vy-
žádání je možné zajistit pokoj ve 3. poschodí.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně bufetovým způsobem, ve-
čeře servírovaná o 3 chodech.

INFORMACE
Parkování u penzionu zdarma.

ZDARMA
• animační programy pro děti v období prázd-

nin, koupaliště s tobogány, whirlpoolem,
brouzdalištěm a dětským koutkem

• zdarma krytý bazén a atrakce v RelaxCentru
 Sepetná 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,379.html
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HOTEL RELAX
*** ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně/polopenze.

POLOHA
V podhůří Beskyd na okraji malebného měs-
tečka Rožnova pod Radhoštěm, uprostřed leso-
parku, v blízkosti světově proslulého skanzenu
„Valašského muzea v přírodě“.

KOUPÁNÍ
Krytý hotelový bazén (9 x 6 m), venkovní vyhří-
vaný bazén (15 x 10 m), koupaliště (cca 1 km).

VYBAVENÍ
Restaurace, kavárna, denní bar, letní terasa,
krytý bazén, relaxační centrum s vodoléčbou
a masážemi, sauna, fitcentrum, automatická
kuželna,  tenisové kurty, volejbalové hřiště, mi-
nigolf, stolní tenis. V hotelu je výtah. V okolí se
nachází golfové hřiště, jízdárna, Gibon park se
spoustou atrakcí – lanové centrum, dětský park,
aquazorb, zorb, trampolíny, minigolf aj.

RELAXAČNÍ POBYT – 7x ubytování, 7x polo-
penze, 1x vířivá masáž bylinková, 1x uhličitá
koupel, 1x podvodní masáž částečná, 1x kla-
sická masáž částečná, využití vyhřívaného ba-
zénu po celou dobu pobytu.
POHODOVÁ DOVOLENÁ – 5x  ubytování s po-
lopenzí, bazén neomezeně po celou dobu
RELAXVÍKEND – 2x ubytování, 2x polopenze,
1x vířivá masáž bylinková, 1x uhličitá koupel,
využití vyhřívaného bazénu po celou dobu po-
bytu.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje, některé s možností při-
stýlky pro dítě, sprcha, WC, TV, balkon.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a polopenze.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma, omezeně v garáži
za poplatek - nutno objednat předem.

ZDARMA
• krytý a venkovní bazén

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,449.html

HOTEL EROPLÁN
*** ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
V podhůří Beskyd na okraji malebného měs-
tečka Rožnova pod Radhoštěm, v blízkosti svě-
tově proslulého skanzenu „Valašského muzea
v přírodě“.

KOUPÁNÍ
Koupaliště s ohřívanou vodou a přírodní koupa-
liště – 2 bazény, krytý bazén s toboganem (cca
3 km).

VYBAVENÍ
Restaurace, kongresové centrum, letní terasa,
nové wellness centrum – whirlpool, finská
a parní sauna, ochlazovací lázeň, odpočívárna,

různé druhy masáží. Půjčovna horských a tre-
kových kol.  Naproti hotelu se nachází Gibon
park se spoustou atrakcí. V okolí bowling, mini-
golf, tenisové kurty, lanové centrum, golfové
hřiště, jízdárna. V hotelu je výtah.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky (rozkl.
křeslo), sprcha, WC, TV SAT,  telefon, minibar,
pantofle, župany, přípojka na PC.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem. Fakultativně:
doplatek na polopenzi výběrem ze 2 jídel dvou-
chodového menu.

INFORMACE
Parkování u hotelu na vlastním parkovišti hlída-
ném bezpečnostním kamerovým systémem
zdarma.

ZDARMA
• vstup na 1 hodinu do wellness centra ( Whirl-

pool, finská sauna, parní sauna, infra sauna),
u pobytů od 5 nocí navíc zapůjčení horských
kol

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4532.html
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BESKYDY

HOTEL MESIT
*** HORNÍ BEČVA

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
V Chráněné krajinné oblasti Beskydy, ve svahu
v kopci, v blízkosti přehrady Horní Bečva.

KOUPÁNÍ
Krytý bazén v hotelu (8 x 4 m), přehrada Horní
Bečva (800 m).

VYBAVENÍ
Restaurace, denní a noční bar, krytý bazén,
sauna, whirlpool, internetový koutek, stolní
tenis, biliár, šipky, tenisový kurt s osvětlením,
volejbalové hřiště, dětský koutek s pískovištěm,
na objednávku masáže, kadeřnice, manikúra,
pedikúra. V hotelu je výtah.

HOTELOVÉ UBYTOVÁNÍ – ubytování s polo-
penzí na libovolný počet nocí, bazén neome-
zeně po celou dobu pobytu. 

BALÍČEK PRO ODPOČINEK – 2x ubytování
s polopenzí, 1x whirlpool, 1x sauna, 1x masáž
dle výběru (30 min.), bazén neomezeně po
celou dobu pobytu. Každý host při příchodu
obdrží župan, pantofle, láhev minerálky + uví-
tací drink. Pobyt lze libovolně prodloužit.
Balíček pro odpočinek od 2240 Kč
BALÍČEK SE ZÁBALEM – 2x ubytování s polo-
penzí, 1x whirlpool, 1x sauna, 1x zábal (rašeli-
nový nebo skořicový), 1x masáž dle výběru (30
min.), bazén neomezeně po celou dobu po-
bytu. Každý host při příchodu obdrží župan,
pantofle, láhev minerálky + uvítací drink.
Pobyt lze libovolně prodloužit.
Balíček se zábalem od 2820 Kč
BALÍČEK PRO NÁROČNÉ – 2x ubytování s po-
lopenzí, 1x whirlpool, 1x sauna, 1x kosmetické
ošetření pleti, 1x pedikúra nebo P-shine, 1x Fiji
rituál. Každý host obdrží při příjezdu župan,
pantofle, láhev minerálky + uvítací drink.
Balíček pro náročné od 3900 Kč

UBYTOVÁNÍ
Jednolůžkové pokoje, sprcha, WC, dvou- a třílůž-
kové pokoje s možností 1-2 přistýlek, vana, WC.
Na všech pokojích je TV, lednička, WiFi. Přistýlka
je rozkládací křeslo vhodné pro dítě.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně a večeře bufetovým způ-
sobem.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.

ZDARMA
• zdarma krytý bazén

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,511.html

DÍTĚ
ZDARMA
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HOTEL BAUER
*** BÍLÁ

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Hotel Bauer leží v malebném údolí horské říčky
Bílá v nadmořské výšce 521 m. Je ideálně umís-
těn z  hlediska dostupnosti v  samém centru
obce Bílá, u silnice vedoucí na hraniční přechod
se Slovenskou republikou. Hotel je vhodný jak
pro rodiny s dětmi, tak i pro firemní akce. Okolní
příroda nabízí výlety na nedaleký Bílý Kříž, Pus-
tevny nebo Smrk, upravené cyklotrasy lákají
k projížďce v krásné přírodě. V roce 2014 prošla
hlavní budova komplexní rekonstrukcí.

KOUPÁNÍ
Hotelový bazén (9,5 x 4,5 m) s řadou atrakcí –
protiproud, masážní trysky, vodní hřib, odpo-
činková zóna, terasa, teplota vody 31 – 32°C.

VYBAVENÍ
Restaurace v novém designu, Horská jizba – vy-
bavena tradičním dřevěným nábytkem,

Bufet/Pizzeria s  širokou nabídkou jídel k  ry-
chlému občerstvení, v létě s nabídkou čerstvých
pstruhů, které si každý může vylovit v jezírku za
bufetem, moderní. Wellness centrum - bazén,
whirlpool, saunový svět – římské lázně, finská
sauna, bylinková sauna, odpočívárna, venkovní
ochlazovna na terase, masáže. Vedle hotelu se
nachází dětský letní park s řadou atrakcí – letní
tubing, 2x vodní svět, šlapací auta Bergtoys,
obří pískoviště, dětská lezecká stěna, aquazor-
bing, indiánská vesnice,  odpočinkové zóny pro
rodiče, houpací sítě, horská kola, sjezdová kola,
dětská kola, terénní koloběžky, nafukovací ská-
kací hrad se skluzavkou. Za hotelem v přilehlém
lesíku je situován dětský lanový park s překáž-
kami a systémem vodních kanálků s vodními
koly, přepady a stavidly.

UBYTOVÁNÍ
Dvou-, tří a čtyřlůžkové pokoje v hlavní třípo-

dlažní budově hotelu. Všechny pokoje mají
nové moderní vybavení sportovního charak-
teru, vlastní sociální zařízení se sprchovým kou-
tem, LCD TV, fén, WiFi, TV, vlastní sociální
zařízení se sprchovým koutem.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsoben. Fakultativně:
doplatek na polopenzi (večeře) výběrem z dvou-
chodového menu.

ZDARMA
• parkování u hotelu zdarma
• zdarma krytý bazén

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4577.html

HOTEL ONDRÁŠŮV DVŮR
**** BÍLÁ – MEZIVODÍ

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Resort se nachází v blízkosti obce Bílá - Mezi-
vodí uprostřed krásné přírody Moravskoslez-
ských Beskyd.

VYBAVENÍ
Restaurace, salonek, kavárna, venkovní terasa,
tenisový kurt, volejbalové hřiště, posilovna, tě-
locvična, půjčovna kol, stolní tenis, minigolf, za-
hrada, koupele ve speciálně upravených kádích
s vyhřívanou vodou, možnost zajištění masáží.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, WC
sprcha, minibar, trezor, telefon, fén, TV SAT,
WiFi. Další ubytování je možné v chatě až pro 5
osob s WC, sprchou, TV SAT.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - bufetovým způsobem, obědy a ve-
čeře na místě.

KOUPÁNÍ
Venkovní krytý bazén.

INFORMACE
Parkování v areálu bez poplatku.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8743.html

NABÍDKA PROGRAMŮ
na www.cedok.cz



POLOHA
Horský hotel se nachází v Resortu Valachy, na
okraji Velkých Karlovic v bezprostřední blízkosti
hranic se Slovenskem.

KOUPÁNÍ
Relaxační centrum – tři termální bazény s vyhří-
vanou vodou s mořskou solí (29 – 36 °C), kou-
paliště ve Velkých Karlovicích (6 km).

VYBAVENÍ
Čtyři rezidence, restaurace s krbem, Sport bar
s bowlingem, Valašská hospůdka, Wellness
Horal – tři termální bazény s vyhřívanou vodou:
plavecký bazén 20 m s hydromasážními trys-
kami a bublerem (29 °C), relaxační bazén, di-
voká řeka, dětský bazén (36 °C), kardio fitness,

saunový svět – Whirlpool, parní lázeň, bahenní
zábaly, Hammam,  tepidárium, nabídka  exotic-
kých masáží, saunové rituály, Kneippův chod-
ník, golfový indoor simulátor, WiFi, nekuřácký
objekt.  

LETNÍ POBYT V BESKYDECH 
3 – 4 noci
Bližší informace na www.cedok.cz.

UBYTOVÁNÍ
Zrekonstruované rezidence A,B,C – superior,
dvoulůžkové pokoje standard, rodinné dvoulůž-
kové pokoje se dvěma přistýlkami - sedací sou-
prava (na vyžádání). Sprcha, WC, LCD TV, SAT,
telefon, WiFi, minibar, trezor.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – bufetovým způsobem.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.
Celý hotel je nekuřácký.

ZDARMA
• zdarma vstup do Wellness Horal

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,525.html

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

**** VELKÉ KARLOVICE – LÉSKOVÉ

WELLNESS HOTEL HORAL

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,522.html

POLOHA
Čtyřhvězdičkový komfortní Spa hotel Lanterna
se nachází v Resortu Valachy ve Velkých Karlo-
vicích, v údolí Léskové. Svým vybavením uspo-
kojí náročné hosty.

KOUPÁNÍ
Hotelové L-Spa relaxační centrum s krytým bazé-
nem (10x5 m) a vodními atrakcemi. Koupaliště ve
Velkých Karlovicích – 4 km, Wellness Hotel Horal
s termálními bazény.

VYBAVENÍ
Hotelová restaurace s nabídkou moderní kra-
jové kuchyně, zážitková restaurace Vyhlídka
s nabídkou degustačních menu, Coctail bar, vi-
notéka, Café Lanterna s knihovnou, internetový

koutek, relaxační centrum L-Spa (bazén s atrak-
cemi, Whirlpool se slanou vodou, ochlazovací
bazén s kamennou dekorací, finská sauna, in-
frasauna, parní lázeň, nabídka masáží, exotické
rituály Pure Fiji, relaxační místnost s terasou
a vyhlídkou, nekuřácký hotel, výtah.

LETNÍ DOVOLENÁ V BESKYDECH 
3 – 4 noci
Bližší informace na www.cedok.cz.

UBYTOVÁNÍ
Moderní dvoulůžkové pokoje  Standard a Suite,
některé s možností přistýlky nebo propojitelné.
WC, sprcha, LCD TV se SAT, minibar, trezor, fén,
WiFi, župan, osuška, přezůvky do L-spa.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – teplý a studený bufet.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.
Celý hotel je nekuřácký. 

ZDARMA
• vstup do L-Spa a Wellness Horal

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

**** VELKÉ KARLOVICE – LÉSKOVÉ

SPA HOTEL LANTERNA

BESKYDY

96 800 112 112
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chalupy



800 112 11298

CHATY A CHALUPY

SMRČÍ POD KOZÁKOVEM – CHALUPA
Lokalita: Český ráj
Středisko: Smrčí pod Kozákovem
Pošta: Turnov
Žst: Železný Brod 6 km
Aus: Smrčí pod Kozákovem 100 m,
pouze v létě turistický a cyklo bus.
Max. 4 osoby a dětská postýlka
(2x 2+0).
Poloha: Roubená chalupa se na-
chází na okraji obce pod Kozáko-
vem v sousedství domu majitele.

Vybavení: Obývací kuchyň s vyba-
vením (lednice, sporák, mikrovlnná
trouba, nádobí) a dvě lůžka. Dvě
lůžka v ložnici. Koupelna s vanou
a sprchou, WC, TV, rádio, venkovní
posezení a ohniště. Přímo u cha-
lupy není pozemek oplocen.
Letní aktivity: Koupání - koupa-
liště Vesec a bazén s tobogánem
v Železném Brodě. Ideální výchozí
místo pro pěší i cykloturistiku po
Českém ráji. Koupání: koupaliště
Vesec a Železný Brod.

Parkování: Na pozemku majitele.
Upozornění: V ceně pobytu je za-
hrnuta spotřeba elektrické energie
od 80 kWh. Vyšší spotřeba se hradí
na místě.

HODKOVICE NAD MOHELKOU – CHALUPA
Lokalita: Jizerské hory - Podještědí
Středisko: Hodkovice nad Mohel-
kou
Pošta: Hodkovice nad Mohelkou
Žst: Hodkovice nad Mohelkou 1,5 km
Aus: Hodkovice nad Mohelkou 1 km
Max. 6 osob: 2x 3+0, dětská po-
stýlka
Poloha: Chalupa se nachází na
okraji obce v krásném prostředí
Podještědí.
Vybavení: V přízemí je obývací
pokoj spojený s kuchyňským kou-
tem, krbová kamna, barový stůl

a posezení. Kuchyňský kout: spo-
rák, trouba, mikrovlnná trouba,
varná konvice, kávovar, lednice,
mrazák, nádobí pro 6 osob. V pod-
kroví jsou dvě ložnice. Jedna má
balkon. WC, sprcha, TV, rádio. Poze-
mek kolem chalupy není oplocen,
venkovní posezení, ohniště, dvě
houpačky pro děti.
Parkování: U chalupy - stání pro
dvě auta.
Letní aktivity: Ideální místo pro
pěší i cykloturistiku do okolí: Libe-
rec, Ještěd, Sychrov, Český Dub,

Frýdštejn, Malá Skála a další.
Parkování: U chalupy.
Upozornění: V ceně je zahrnuta
spotřeba elektrické energie do
50 kWh. Vyšší spotřeba se hradí na
místě. Pobyt s pejskem malé ple-
meno. Jiné termíny po dohodě.

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4972.html

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4969.html
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JÍLOVÉ U DRŽKOVA 601 – CHALUPA
Lokalita: Jizerské hory
Středisko: Jílové u Držkova
Pošta: Držkov
Žst: Železný Brod 8 km
Aus: Jílové u Držkova 300 m
Max. 12 osob: 1x 2+0, 2x 3+0,
1x 4+0
Poloha: V klidném prostředí vedle
 objektu Jílové 69. Pozemek není oplo-
cen.
Vybavení: V přízemí je obývací pokoj
s osvětleným barem, sedacím nábyt-

kem a TV, na který navazuje kuchyň-
ský kout (sporák se sklokeramickou
deskou, mikrovlnka, lednice, myčka
nádobí, varná konvice, nádobí. Lož-
nice v poschodí, 2x sprcha, 1x ro-
hová vana, 2x WC, 1x bidet, sauna.
Zastřešená terasa, venkovní krb,
houpačka pro děti,  pískoviště. Bazén
je k dispozici v červenci a v srpnu.
Parkování: přímo u objektu.
Koupání: Koupaliště vŽelezném Brodě.
Zimní aktivity: Běžecké lyžování,

vleky pro začátečníky v Zásadě (2 km)
nebo Černá Studnice,  Tanvaldský
Špičák, Bedřichov a Severák.
Letní aktivity: Turistika, cykloturistika,
koupaliště Železný Brod. V červenci a
srpnu k dispozici nadzemní bazén.
Upozornění: V ceně je zahrnuta
spotřeba elektrické energie do
150 kWh. Vyšší spotřeba se hradí
na místě. 
Informace: V zimním období je
chalupa vytápěna přímotopy a hor-

kým vzduchem. Velká krbová vložka
na dřevo. Jiné termíny po dohodě. 

JÍLOVÉ U DRŽKOVA 69 – CHALUPA
Lokalita: Jizerské hory
Středisko: Jílové u Držkova
Pošta: Držkov Žst: Železný Brod
8 km
Aus: Jílové u Držkova 300 m
Max. 8 osob: 2x 4+0, dětská po-
stýlka.
Poloha: Chalupa se nachází uprostřed
zahrady vedle objektu Jílové 601.
Vybavení: V přízemí je kuchyň
a obývací pokoj. Ložnice jsou v pod-
kroví, oddělené dveřmi a malým
odpočívadlem. V kuchyni je k dispo-
zici lednice, mikrovlnná trouba,
rychlovarná konvice, sporák, ná-

dobí pro 8 osob. WC, sprcha, TV,
rádio. U objektu terasa se zahrad-
ním nábytkem a krbem, pískoviště,
houpačka. V červenci a v srpnu je
k dispozici zahradní bazén. Poze-
mek kolem objektu není oplocen.
Parkování: Přímo u chalupy.
Letní aktivity: Turistika a cyklotu-
ristika, koupaliště v Železném
Brodě. Nadzemní bazén je v pro-
vozu v červenci a v srpnu.
Zimní aktivity: V okolí jsou vhodné te-
rény pro běžkaře, lyžování pro začáteč-
níky Zásada, další možnosti  Tanvaldský
Špičák, Bedřichov a Severák.

Letní aktivity: Turistika, cykloturis-
tika, koupaliště Železný Brod. V čer-
venci a srpnu k dispozici nadzemní
bazén.
Upozornění: V ceně pobytu je za-
hrnuta spotřeba elektrické energie
do 150 kWh. Vyšší spotřeba se
hradí na místě. V zimním období se
objekt vytápí přímotopy a v obýva-
cím pokoji je krbová vložka na
dřevo. Jiné termíny po dohodě.

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4970.html

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4971.html



Lokalita: České Středohoří
Středisko: Kravaře
Pošta: Kravaře Žst: Kravaře 3 km
Aus: Kravaře 500 m
Max. 6 osob: 1x2+0, 1x 3+0, 1 při-
stýlka
Poloha: Chata se nachází v oblasti
chatové osady Velika nedaleko
obce Kravaře.
Vybavení: V přízemí chatky je obý-
vací pokoj (jedna přistýlka ), kuchyň-
ský kout (elektrický dvouvařič,
mikrovlnná trouba, varná konvice,
lednice a nádobí pro 6 osob), krb

s krbovou vložkou, vana se sprchou,
WC, TV, ložnice jsou v podkroví - pří-
stup po dřevěných schodech. Kolem
pozemku je živý plot (pozemek není
oplocen). Ohniště, pískoviště, za-
hradní gril, venkovní posezení.
Parkování: U chaty.
Upozornění: V ceně je zahrnuta
spotřeba elektrické energie do 50
kWh. Vyšší spotřeba se hradí na
místě. V chatě je užitková voda,
ubytovatel zajišťuje 50 l pitné vody.

Lokalita: Máchův Kraj - Českolipsko
Středisko: Dobranov
Pošta: Dobranov 

Aus: Dobranov 500 m
Max. : 2x 2+0, 1 přistýlka
Poloha: Na okraji obce Dobranov
nedaleko České Lípy směrem na
Zákupy a Mimoň.
Vybavení: V přízemí chalupy je ku-
chyň s vybavením (lednice, sporák
a nádobí pro 6 osob). Obývací
pokoj s přistýlkou, TV, rádio, kou-
pelna s vanou, sprchový kout, WC,
v podkroví jsou dvě oddělené lož-
nice. K dispozici je zahrada, ven-
kovní posezení, udírna, zapuštěný
bazén kulatý 3,60 m hl. 90 cm, pod

chalupou teče malý  potůček se
splávkem. Pozemek je oplocen.
Parkování: Na oploceném po-
zemku.
Letní aktivity: Ideální místo pro tu-
ristiku a cykloturistiku v okolí České
Lípy a Máchova jezera. Blízké pa-
mátky: zámek Zákupy, hrad Bezděz,
Sloup v Čechách, Lemberk, Ralsko
a další zajímavosti. Koupání: nej-
blíže koupaliště Zákupy.

800 112 112100

CHATY A CHALUPY

JANOVICE U KRAVAŘ – CHATA 

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/,4966.html

DOBRANOV – CHALUPA

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/,4965.html
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NOVÉ HUTĚ NA ŠUMAVĚ – CHALUPA
Lokalita: Pošumaví
Středisko: Nové Hutě na Šumavě
Pošta: Stachy 
Žst: Vimperk 12 km
Aus: Nové Hutě - 10 m
Max. 9 osob: 2 apartmány, v přízemí
1/3 a 1/2 průchozí, v podkroví 2/2.
Poloha: Chalupa se nachází v klidné
části obce.
Vybavení: 2 apartmány (vhodné pro
spřátelené rodiny s dětmi nebo sku-
piny přátel. Každý apartmán má
vlastní sociální zařízení (sprchu a WC),
v každém je k dispozici kuchyň se zá-
kladním vybavením - nádobí, příbory,

elektr. sporák s elektr. troubou, mik-
rovlnná trouba, varná konvice, led-
nice. V suterénu je společenská
místnost. Etážové vytápění objektu
klientem, kotel na uhlí. Kolem cha-
lupy je neoplocený pozemek. Při ob-
sazení do 5 osob nebude podkroví
uzavřeno (2/2), objekt se neprodává
navzájem cizím rodinám. Možnost
uložení vlastních lyží nebo kol.
Parkování: Na neoploceném po-
zemku u chalupy.
Letní aktivity: Koupání: Vimperk
12 km.
Zimní aktivity: Lyžařský areál Nové

Hutě - 2 km - 4 vleky a 3 sjezdovky,
Zadov - Churáňov 9 km, běžecké
tratě v okolí
Informace: Pro cestu autem se
v zimním období do této oblasti do-
poručuje zimní výbava vozidla
a sněhové řetězy!
Místní poplatky nejsou zahrnuty
v ceně pobytu – úhrada na místě.

KONOPIŠTĚ U VLACHOVA BŘEZÍ – CHALUPA, OBJEKT A
Lokalita: Pošumaví
Středisko: Konopiště u Vlachova
Březí
Pošta: Vlachovo Březí
Žst: Husinec 10 km
Aus: Konopiště rozcestí - 700 m
Max. 5 osob: 1/2 a 1/3 lůžková lož-
nice + 1 přistýlka (rozkládací po-
hovka).
Vybavení: Pronajímají se dvě, zcela
samostatné části (objekt A a objekt
B) prostorné chalupy, které mají
vlastní vchody a vlastní dvorky.
Oplocená zahrada je společná pro

objekt A a objekt B (umístěná 10 m
od chalupy s přístupem přes místní
komunikaci), zahradní posezení,
stolní tenis, ohniště, dětské písko-
viště, houpačka. Kuchyň se zákl. vy-
bavením - el. sporák, nádobí,
příbory, obývací pokoj je průchozí,
televizor, 2 x WC (1x v koupelně
a 1x samostatné). El. vytápění, kr-
bová kamna na dřevo v obývacím
pokoji. Za objektem je dětské hřiště
a hřiště na tenis.
Parkování: Parkování na uzavře-
ném dvorku nebo před chalupou.

Letní aktivity: Koupání: Husinecká
přehrada - 8 km.
Informace: Spotřeba elektrické
energie není zahrnuta v ceně po-
bytu. Místní poplatky nejsou zahr-
nuty v  ceně pobytu – úhrada na
místě.

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,5087.html

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,5100.html
www.cedok.cz/dovolena/,5101.html
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KLADRUBY U DOLNÍ HOŘICE – CHALUPA

Lokalita: Jižní Čechy - Táborsko
Středisko: Kladruby u Dolní Hořice

Pošta: Chýnov
Žst: Pořín 2 km
Aus: Kladruby - 100 m
Max. 6 osob: 1/2 (2 lůžka), 1/2+2
(dvoulůžko + palanda). Nad rámec
maximálního počtu osob je možná
účast až 2 dětí do 4 let zdarma.
Vybavení: Prostorná obývací ku-
chyně (sporák, lednice, mikrovlnka,
varná konvice, nádobí, příbory, tou-
stovač), obývací pokoj, barevný TV

a rádio, sprcha, WC. Nadzemní
bazén (Ø 3,6 m, hloubka 0,9 m), za-
hradní nábytek a gril, dětské písko-
viště, ohniště, uskladnění kol.
Oplocený pozemek (uzavřený
dvůr).
Parkování: Na oploceném uzamy-
katelném pozemku u objektu
(dvůr) – až 6 aut.
Koupání: Chýnov – venkovní bazén
(2 km), Pořín – koupaliště (2 km).

Upozornění: V ceně pobytu je za-
hrnuta spotřeba el. energie do
50 kWh, nad limit se hradí na místě.
Pes pouze malé a střední rasy.

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6081.html

KUČEŘ U ZVÍKOVSKÉHO PODHRADÍ - CH BOREK – CHATA
Lokalita: Jižní Čechy - Orlická pře-
hrada
Středisko: Kučeř u Zvíkovského
Podhradí
Pošta: Kučeř 
Žst: Milevsko 15 km
Aus: Kučeř - křižovatka 1,5 km
Max. 4 osoby: 2/2 v patře. Nad
rámec maximálního počtu osob je
možná účast 1 dítěte do 4 let za
cenu 300 Kč/týden - úhrada na
místě.
Poloha: Chata se nachází v klidném
prostředí v osadě u lesa, u soutoku

řek Vltavy a Otavy, 1 km za vesnicí
Kučeř, 3 km od hradu Zvíkov.
Vybavení: Obývací pokoj, kuchyň-
ský kout (el. dvouvařič, lednice,
varná konvice), kamna na tuhá
 paliva, barevný TV a rádio, příslu-
šenství (sprcha, WC, el. bojler).
K dispozici zahradní nábytek a oh-
niště.
Parkování: Parkování v garáži.
Letní aktivity: Koupání - Orlická
přehrada 800 m.
Upozornění: Pobyt není možný se
psem. V ceně pobytu je spotřeba el.

energie do 40 kWh, nad limit se
hradí na místě.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/,6079.html
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CHRÁŠŤANY – APARTMÁNY U ZEMANŮ
Lokalita: Jižní Čechy
Středisko: Chrášťany
Pošta: Chrášťany
Aus: Chrášťany cca 200 m
Max. 11 osob: 2 apartmány 1/2+3
a 1/3+3. Apartmány je možné obsa-
dit samostatně. Minimální obsaze-
nost v každém apartmánu jsou 4
osoby.
Vybavení: Apartmán č. 1 – max. 5
osob: 2-lůžkový pokoj, obývací ku-
chyň (3 lůžka), mikrovlnná trouba,
rychlovarná konvice, elektrický
vařič, lednice, nádobí a příbory, te-

levize, vana, WC, WiFi. Apartmán
č. 2 – max. 6 osob: 3-lůžkový pokoj,
obývací kuchyň (3 lůžka), mikro-
vlnná trouba, rychlovarná konvice,
elektrický vařič, lednice, nádobí
a příbory, sprcha a WC, WiFi. V ob-
jektu je dále hala, společná pro oba
apartmány - sedací souprava, TV +
SAT, DVD přehrávač, malá kni-
hovna, WiFi.
Parkování: Na veřejném parkovišti.
Upozornění: V ceně je zahrnuta
spotřeba el. energie do 50 kWh / na
oba apartmány, nad limit se hradí

na místě. Na místě se platí vratná
kauce 1 000 Kč za oba apartmány.
Pobyt se psem je možný pouze po
předchozí dohodě – poplatek
300 Kč. V celém objektu platí zákaz
kouření.

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6110.html

RADIMOVICE U ŽELČE - PRACOV – CHATA
Lokalita: Jižní Čechy - Táborsko
Středisko: Radimovice u Želče
Pošta: Tábor 
Žst: Sezimovo Ústí II  3 km
Aus: Sezimovo Ústí I 1,5 km
Max. 5 osob: 1/2 v přízemi a 1/3
v podkroví. Nad rámec maximál-
ního počtu osob je možná účast až
2 dětí do 4 let - zdarma.
Poloha: Chata leží v chatové oblasti
u lesa, na oploceném pozemku
(drátěný plot), v houbařské oblasti.
Vybavení: Obývací pokoj s krbem,
kuchyň (el. dvouplotýnkový vařič,
lednice, mikrovlnná trouba, varná
konvice, mrazicí box, nádobí, pří-
bory), barevný TV a rádio, el. radiá-
tor, příslušenství (sprcha a WC).
K dispozici udírna, možnost usklad-
nění vlastních kol zdarma.

Parkování: Na neoploceném po-
zemku cca 30 m od chaty (až 8 aut).
Letní aktivity: Koupání - řeka Luž-
nice (400 m), koupaliště (1 km).

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/,6083.html



CHATY A CHALUPY
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DOBRÁ VODA – CHATA 

Lokalita: Jižní Čechy - Českobudě-
jovicko
Středisko: Dobrá Voda
Pošta: Horní Stropnice
Žst: Nové Hrady 15 km
Aus: Dobrá Voda 500 m
Max. 6 osob: 3/2 v patře. 
Vybavení: Obývací pokoj s krbem, ku-
chyň (plynový sporák s troubou, el.
vařič, lednice, mikrovlnná trouba,
varná konvice, nádobí, příbory), ba-

revný TV SAT a rádio, ústřední topení,
příslušenství (vana, WC), el. bojler.
K dispozici zastřešená pergola, za-
hradní nábytek a zahradní krb.
Parkování: U chaty na oploceném
pozemku - 1 auto, ostatní na parko-
višti cca 100 m.
Letní aktivity: Koupání - koupaliště
a rybníky Horní Stropnice a Hojná
Voda (2 km). V okolí vhodné terény
pro cykloturistiku a houbaření.
Upozornění: V ceně pobytu je za-
hrnuta spotřeba el. energie do
100 kWh, nad limit se hradí na
místě.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/,6085.html

BENECKO – CHALUPA U BĚTUŠKY
Lokalita: Krkonoše
Středisko: Benecko
Žst/Aus: Benecko 2 km
Max. 14 osob: 1x 2+2 (2 lůžkový
pokoj a 2 lůžka oddělená závěsem) v
přízemí, 2/3, 1/2 s palandou v patře
Vybavení: obývací pokoj s dětským
koutkem, koupelna s vanou, sprcho-
vým koutem, WC, kuchyň s vybave-
ním (sporák, lednice, mikrovlnná
trouba, varná konvice, nádobí), v pří-
zemí koupelna, bar, společenská
místnost. Pergola s venkovním po-
sezením, bazén, houpačky pro děti,
v každém patře je televize, WiFi při-
pojení. Objekt je nekuřácký.
Zimní aktivity: Středisko zimních
sportů  - lyže, běžky.

Letní aktivity: Turistika, houba-
ření, sběr lesních plodů.
Informace: Parkování na neoplo-
ceném pozemku u chalupy. Místní
poplatky nejsou zahrnuty v  ceně
pobytu – úhrada na místě.
Upozornění: V ceně je spotřeba
energie do 50 kW, větší spotřeba se
hradí na místě dle platného ceníku.
Ve vybraných termínech je možné
ubytování zkrátit na min. 2 noci.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/,7988.html

HAJNICE – OSADA BRUSNICE – MRAVENČÍ DOMKY – CHATA

Lokalita: Východní Čehy
Středisko: Hajnice osada Brusnice
Aus:  Dvůr Králové nad Labem
12 km
Max. 4 osoby: 1/1 a 1/3 v patře
Vybavení: dvě ložnice v patře, obý-
vací kuchyň se sporákem, nádobím
a příbory, mikrovlnná trouba, varná
konvice, s krbem a kachlová kamna,
koupelna s vanou a ruční sprchou,

WC, terasa se zahradním nábytkem,
ohniště. Pozemek je oplocený.
Parkování: Na pozemku u chaty.
Letní aktivity: koupaliště ve Dvoře
Králové nad Labem 12 km.
Upozornění: Pes pouze malé rasy.
Poslední úsek příjezdové cesty (cca
500 m) je polní cestou.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/,5054.html
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POPELIŠTNÁ – CHALUPA
Lokalita: Českomoravská vrcho-
vina
Středisko: Popelištná
Pošta: Pelhřimov 
Žst: Pelhřimov 12 km
Aus: Popelištná 500 m
Max. 4 osoby: 1/3 + 1 přistýlka
v kuchyni
Poloha: V klidné části obce.
Vybavení: Kamna na tuhá paliva,
vana, WC, kuchyně s vybavením, te-
levizor, rádio, chladnička. Balkon
s posezením, zahrada, ohniště. 

Parkování: Na neoploceném po-
zemku u chalupy. K dispozici garáž
na kola nebo motocykl.
Letní aktivity: Koupání - přehrada
Trnávka cca 1,5 km (možnost rybo-
lovu na povolenky).
Upozornění: V objektu je pouze
užitková voda, pitná voda - vlastní
dovoz.

VELKÉ DÁŘKO – CHATA 
Lokalita: Českomoravská vrcho-
vina
Středisko: Velké Dářko
Pošta: Žďár nad Sázavou
Žst: Žďár nad Sázavou 12 km
Aus: Škrdlovice 3 km
Max. 5 osob: 1. p - ložnice 2 lůžka
(manželská postel), ložnice 2 lůžka
(samostatná), ložnice 1 lůžko (sa-
mostatné).
Poloha: Chata se nachází v chatové
oblasti, cca 1 km od hráze velkého
Dářka.
Vybavení: Kamna na tuhá paliva, spr-

cha s teplou vodou, WC v chatě, ku-
chyně s vybavením, rádio, chladnička.
Obývací pokoj s krbem a letní terasou
s posezením, v kuchyni elektrický 2-
plotýnkový vařič, varná konvice, re-
moska. zahradní houpačka, přírodní
ohniště, přenosný gril, společenské
hry, dětské hračky, DVD přehrávač.
Pobyt není možný se psem.
Parkování: U chaty.
Letní aktivity: Koupání - cca 0,5 až
1 km Velké Dářko, cca 10 km Pilská
nádrž u Žďáru nad Sázavou.
Upozornění: Prodejna potravin 3 km

Škrdlovice, restaurace 3 km Škrdlo-
vice, 2 letní restaurace u hráze.
V chatě není TV, pouze rádio.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/,4993.html

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/,4996.html
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MLADKOV – CHALUPA
Lokalita: Východní Čechy
Středisko: Mladkov
Žst./Aus: Mladkov 1,5 km
Max. 4 osoby: 2 pevná lůžka a dvě
přistýlky
Vybavení: obývací kuchyně s kachlo-
vými kamny s možností vaření, el.
sporák s troubou, kávovar, varná
konvice, lednice, jídelní kout, sprcha,
WC. K dispozici zahradní nábytek, oh-
niště s posezením a zahradní gril
s grilovací soupravou. Pozemek je
oplocený.
Parkování: U chalupy.

Letní aktivity: Přehrada Pastviny
6 km.
Informace: Místní poplatky nejsou
zahrnuty v ceně pobytu – úhrada
na místě.
Upozornění: Nástup na pobyt mezi
13.00 až 14.00 hodinou. Odběr
vody se hradí hotově podle stavu
vodoměru.

CHŘIBY – CHATA 
Lokalita: Brněnská přehrada
Středisko: Chřiby
Pošta: Brno - Bystrc
Žst: Brno 12 km
Aus: Brno - Bystrc 2 km
Max. 12 osob: 2/5 a2 lůžka vobývacím
pokoji, na vyžádání možná navíc
1 přistýlka.
Poloha: Samostatná chata s oplo-
ceným pozemkem v těsné blízkosti
přehradní nádrže.
Vybavení: Kamna na ušlechtilá
 paliva, 2x sprcha s teplou vodou, 3x
WC v chatě, kuchyně s vybavením,
televizor, rádio, chladnička. Obývací

vstupní hala s jídelním stolem, mo-
derně vybavená kuchyň v suterénu
- 2x el. vařič, 2x rychlovarná kon-
vice, fritovací hrnec, remoska, 2x
mikrovlnná trouba, žehlička. přímo-
topy ve všech místnostech vč. kou-
pelen a WC. K dispozici zahrada
3 tis. m2, besídka, zahradní nábytek,
slunečník, ohniště.
Parkování: U chaty.
Letní aktivity: Koupání - brněnská
přehrada cca 100 m, hotelový
bazén cca 1 km (H. Santon).
Upozornění: V ceně pobytu je spo-
třeba el. energie do 100 kWh, vody

do 4 m3, spotřeba nad limit se
hradí v místě. Ubytování 1 osoby
nebo dítěte nad stanovenou kapa-
citu lůžek je možné na přistýlce za
příplatek 500 Kč.
Informace: Prodejna potravin
2 km (Bystrc - Penny), restaurace
250 m (Bystrc). Chata je vhodná pro
dvě spřátelené rodiny. Při obsazení
menšího počtu osob bude 1 ložnice
uzavřena.

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,5031.html

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4991.html
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MOSTKOVICE – CHATA 

Lokalita: Plumlovská přehrada
Středisko: Mostkovice
Pošta: Mostkovice 
Žst: Prostějov 7 km
Aus: Plumlov - přehrada 150 m
Max. 4 osoby: 1/3 a 1 přistýlka
Poloha: V chatové oblasti, v blízkosti
Plumlovské přehrady.

Vybavení: Kamna na tuhá paliva,
studená voda ve vlastní studni na
zahradě (5 m), chemické WC v chatě,
televizor, rádio, chladnička, kuchyň-
ský kout s vybavením (rychlovarná
konvice, el.sporák, remoska, tousto-
vač, mikrovlnná trouba), obývací
pokoj s jídelním stolem a krbem. Za-
hradní posezení, ohniště,  zahradní
sprcha.
Parkování: Na oploceném po-
zemku. Příjezd k chatě po zpevněné
polní cestě cca 80 m.
Letní aktivity: Koupání - přehrada
cca 200 m
Upozornění: Prodejna potravin cca
1 km (Plumlov), restaurace cca 1 km
(Plumlov).
Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/,4998.html

PODKOPNÁ LHOTA – UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ

Lokalita: Valašsko
Pošta: Trnava cca 1 km
Žst: Lípa cca 12 km
Aus: Podkopná Lhota cca 20 m
Max. 29 osoby: pokoje 2x 2+0,
2x 3+0,1x 4+0, 3x 5+0
Vybavení: Levné ubytování v sou-
kromí rodinného domu, v pokojích
dvou až pětilůžkových s vlastním pří-
slušenstvím. K dispozici WiFi v celém

objektu zdarma. V  objektu nelze
vařit. Možnost celodenního stravo-
vání cca 800 m od domu v příjem-
ném prostředí rodinné pekárny
a hostince v Trnavě. 
Koupání: Ostraka cca 12 km (pří-
rodní koupání, rybolov), Zlín cca
17 km (městský bazén), Luhačovice
cca 25 km (přehrada).
Parkování: Před domem zdarma.
Upozornění: Nástup na pobyt v so-
botu od 14.00 hod., ukončení po-
bytu v pátek do 10.00 hod. Jiný
nástup a počet nocí není možný.
Pobyt je možný se psem - úhrada
na místě 100 Kč/noc. Dítě do 3 let
zdarma.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/,7938.html

ČELADNÁ – CHATA 
Lokalita: Beskydy
Středisko: Čeladná
Pošta: Čeladná 
Žst: Čeladná 300 m
Aus: Čeladná 200 m
Max. 6 osob: 3/2 ložnice v pod-
kroví. Možnost doobjednat 1 při-
stýlku pro dítě za úhradu na místě.
Poloha: Chata se nachází v krás-
ném prostředí rekreační oblasti Če-
ladné.
Vybavení: Kuchyň (kuchyňský kout
v obývacím pokoji, čtyřplotýnkový
plynový sporák s elektrickou trou-
bou, lednice, mrazák, varná konvice,
mikrovlnná trouba. Z obývacího po-
koje vedou dřevěné schody do pod-
kroví, kde je ubytování ve 3
dvoulůžkových oddělených ložnicích
(zasouvacími dveřmi), možnost za-

půjčení dětské postýlky. TV. Kou-
pelna (sprchový kout s parním
boxem, bidet, WC). Internet non-stop
zdarma, venkovní zahradní altán, po-
sezení a možnost grilování, dětská
trampolína, dětský bazének, sklu-
zavka pro děti, domeček pro děti.
Parkování: Pozemek není oplocen,
parkování u chaty.
Letní aktivity: Turistika, cykloturistika,
jezdecký areál a golfové hřiště 2 km.
Koupání: v řece u splavu v bezpro-
střední blízkosti chaty. Ve vzdálenosti
cca 4 km je krytý bazén, venkovní
bazén, sauna, squash, bowling.
Upozornění: V ceně pobytu je za-
hrnuta spotřeba el. energie do
50 kWh, vyšší se hradí na místě.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/,4963.html



TROJANOVICE - BYSTRÉ – CHATA 
Lokalita: Beskydy
Středisko: Trojanovice - Bystré
Pošta: Frenštát pod Radhoštěm
Žst: Frenštát pod Radhoštěm 4 km
Aus: Trojanovice - Bystré (rest.
Šenk) 500 m
Max. 6 osob: 1/4 (palandy), 2 lůžka
v obývacím pokoji (rozkládací gauč).
Poloha: Chata se nachází v krás-
ném prostředí rekreační oblasti
Trojanovice.
Vybavení: Obývací pokoj s krbovými
kamny, TV. Kuchyň: lednice, dvouplo-
týnkový vařič, nádobí pro 4 osoby,
varná konvice, mikrovlnná trouba.
WC, sprcha. Ložnice. Terasa s pose-
zením, zahradní udírna, ohniště. Po-
zemek je částečně oplocen.
Parkování: U chaty.
Letní aktivity: Turistika, cykloturis-

tika. Koupání: potok s přehradou
přímo pod chatou, aquapark s to-
bogany a krytý bazén ve Frenštátě
pod Radhoštěm 4 km.
Zimní aktivity: Lyžařský vlek cca
500 m od chaty, lyžařský areál Pus-
tevny cca 3 km, 7 vleků, technické
zasněžování.
Upozornění: V ceně je zahrnuta
spotřeba el. energie do 50 kWh.
Vyšší se hradí na místě. Při nástupu
na pobyt se hradí kauce ve výši
1 000 Kč.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/,4944.html

CHATY A CHALUPY

800 112 112108

HRANICE NA MORAVĚ - SLAVÍČ – CHALUPA

Lokalita: Beskydy
Středisko: Hranice na Moravě - Slavíč
Pošta: Drahotuše 
Žst: Hranice na Moravě 7 km
Aus: Slavíč 1 km
Max. 9 osob: 1/2, 1/3, 1/4
Poloha: V prostoru Moravské brány
zvané Bečevská brána, která je vklí-
něna mezi Oderské vrchy a Podbes-
kydskou pahorkatinu. 
Vybavení: Obývací pokoj s krbem,
TV SAT, letní kuchyně s terasou,
 zahradní nábytek, venkovní krb
s elektrickým grilem a roštem, bas-

ketbalový koš, stolní tenis. Kuchyně:
sporák, mikrovlnná trouba, lednice,
WC a sprcha. Ložnice pro 7 osob
jsou v patře, pro 2 osoby v přízemí.
Parkování: V uzavřené zahradě.
Letní aktivity: Koupání: zahradní
bazén o průměru 5,30 m, hloubka
1,30 m, koupaliště v Hranicích na
Moravě 7 km, řeka Bečva cca 350 m
od chalupy. Okolí vhodné pro cyk-
loturistiku a turistiku.
Upozornění: Pobyt se psem pouze
malé rasy. V ceně pobytu je zahr-
nuta spotřeba elektrické energie do
150 kWh za týden, další spotřeba se
hradí na místě. Majitel se zdržuje
v oddělené části chalupy se zvlášt-
ním vchodem.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/,4959.html

JANOVÁ - „U SCHMIDTŮ“  – CHALUPA
Lokalita: Beskydy
Středisko: Janová
Pošta: Janová Žst: Janová 500 m
Aus: Janová 300 m
Max. 6 osob: 1/3, 1/2, 1 přistýlka
v obývacím pokoji (sedací sou-
prava).
Poloha: Původní valašská dřevě-
nice s výhledem do údolí řeky
Bečvy na okraji vesnice.
Vybavení: Kuchyň: chladnička
s mrazákem, elektrický sporák, mik-
rovlnka, varná konvice, jídelní kout
se stylovým nábytkem, obývací
pokoj s TV, WC, sprcha. Venkovní
krb s roštem, ohniště s posezením,
pískoviště. Pozemek je oplocen.
Parkování: 3 auta na oploceném
pozemku.
Letní aktivity: Nová cyklostezka

Bečva (vhodná i pro kolečkové
brusle). Koupání: řeka Bečva 300 m,
Městské lázně Vsetín 5 km, štěrko-
viště Nový Hrozenkov 12 km.
Upozornění: V ceně pobytu je za-
hrnuta spotřeba elektrické energie
do 50 kWh. Vyšší spotřeba se do-
plácí na místě. Poslední úsek příjez-
dové cesty k chalupě je do strmého
kopce.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/,4949.html
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CHATY A CHALUPY

VELKÉ KARLOVICE – CHATA „LENKA“
Lokalita: Beskydy
Středisko: Velké Karlovice - Soláň
Pošta: Velké Karlovice
Žst: Velké Karlovice 5 km
Aus: V. Karlovice, Bzové – Soláň,
rozcestí 150 m
Max. 8 osob: 2/3 v podkroví, 1/2
v 1. podlaží. Možnost doobjednat
1 přistýlku v obývacím pokoji za
úhradu na místě.
Poloha: Pod vrcholem Soláně.
Vybavení: Nový nábytek vč. ven-
kovního posezení. Nová kuchyňská
linka, varná deska, lednička, mikro-
vlnka. V obývací pokoj (otopný krb,

TV SAT, DC a DVD). WiFi. Ložnice
jsou v podkroví, nové válendy a po-
stele se zdravotní matrací. Sprcha,
WC, v koupelně podlahové topení.
Dvě terasy, částečně zastřešené,
posezení, venkovní krb, kolárna.
Parkování: Na oploceném po-
zemku, kryté stání pod terasou.
Letní aktivity: Krytý bazén a sauna
v hotelu Luka 150 m (na objed-
návku), koupaliště Velké Karlovice
5 km. K dispozici cyklomapy.
Zimní aktivity:
Sjezdovka přímo pod chatou (380
metrů), sjezdovka na Soláni 3 km,

sjezdovky různé náročnosti středisko
Kyčerka 6 km, sjezdovka U kamen-
ného motu 6 km, Razula 10 km. Bě-
žecké trati v okolí, různé náročnosti,
východisko cca 150 m od chaty. 
Upozornění: Topení do krbu se
hradí na místě. Pes pouze malé
rasy za poplatek na místě. Při ná-
stupu na pobyt je nutné uhradit
kauci ve výši 1 500 Kč.

VSETÍN - POTŮČKY – CHATA 

Lokalita: Beskydy
Středisko: Vsetín - Potůčky
Pošta: Vsetín 
Žst/Aus: Vsetín 2 km
Max. 6 osob: 1/2 v přízemí, 1/4

v podkroví, 1 přistýlka v obývacím
pokoji.
Poloha: Na okraji Vsetína (cca 2 km
z centra). 
Vybavení: Obývací pokoj s kuchyň-
ským koutem a krbovými kamny na
dřevo, TV SAT, DVD, mikrovlnka,
toustovač, pračka, sprcha a WC, za-
hradní nábytek, terasa, venkovní
krb s posezením, pískoviště, dětské
hřiště, branka na kopanou, basket-
balový koš, šipky, houpačka. Do lož-
nice v podkroví vedou strmější
schody.

Parkování: Jedno auto zastřešené
stání, dvě auta na oploceném po-
zemku.
Koupání: Zahradní bazén o prů-
měru 3,6 m, hloubka 0,9 m, městské
lázně s koupalištěm a tobogánem
ve Vsetíně 1,5 km.
Upozornění: V ceně pobytu je za-
hrnuta spotřeba elektrické energie
do 30 kWh, další spotřeba se hradí
na místě. Pes pouze malé rasy.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/,4935.html

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/,4950.html





Lázně &
wellness



Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/
dovolena/,3094.html

800 112 112112

LÁZNĚ & WELLNESS | KONOPIŠTĚ

SPA & WELLNESS HOTEL 
Poloha: Golf Resort Konopiště na-
bízí služby rozsáhlého Spa & Well-
ness centra, které je umístěno přímo
v areálu resortu, 40 km jižně od
Prahy. 
Vybavení: v areálu se nachází tři ho-
telové budovy, restaurace, golfové
hřiště, myčka aut a rozsáhle Spa &
Wellness centrum – venkovní a vnitřní
bazén, whirlpool, solná lázeň, Kneip-
pův chodník, sauna, pára, inhalace,
masáže, zábaly, koupele, solární
louka, fitness. V zimním období je
k dispozici lyžařský areál - 300 m
dlouhá sjezdovka s průměrným sklo-
nem 10% se dvěma vleky délky 300
a 50 metrů, běžkařské trasy v délce
10 km. Přímo u sjezdovky je stánek
s občerstvením. Další doplňkové ak-
tivity - bruslení na rybnících a zimní
lov pstruhů na dírky. Ve společných
prostorách Wi-Fi zdarma. V letním
období je okolí vhodné pro výlety,
cykloturistiku, koupaní v hotelových
bazénech.
Ubytování: Dvoulůžkové pokoje
s možností přistýlky, vybavené stylo-
vým nábytkem, WC, sprcha nebo
vana, SAT TV, minibar a trezor.

Stravování: Dle programu. Snídaně
formou bufetu, večeře výběrem
z  denního menu (polévka a hlavni
jídlo).

Informace
Parkování v areálu zdarma.
Místní poplatek není zahrnut v ceně
pobytu - úhrada na místě.
Terminy dle požadavku zákazníka od
úterý do neděle.
V pondělí není Spa & Wellness cent-
rum v provozu.

Nabídka programů:

RELAX VÍKEND – 2 noci
Program: 2x ubytování se snídaní,
2 wellness procedury (pro ni, pří-
padně pro něj) dle vlastního výběru
z následující nabídky: Sluneční louka
(30 min.), Inhalace minerální voda,
olej (30 min.), Rybičky Garra Ruffa
(30 min.), Rašelinové koupel, Aroma-
terapeutická koupel, Uhličitá koupel
se solí z Mrtvého moře,  Magnesiová
koupel, Rašelinové obklady, Parafí-
nové obklady (med nebo ajurvédské
byliny), Parafínový zábal rukou.
Cena na osobu: 2 700 Kč

BEAUTY VÍKEND – 2 noci
Program: 2x ubytování se snídaní,
1x Beauty balíček (pro ni, případně

pro něj) dle vlastního výběru
z následující nabídky balíčků: 

Balíček A
1. výběr: sluneční louka, Garra Ruffa

nebo inhalace (30´) 
2. výběr z koupelí: rašelinová, uhli-

čitá, magnesiová nebo aromate-
rapeutická 

3. výběr z masáží: sportovní, rela-
xační nebo ajuvérdská 

Balíček B
1. výběr z koupelí: Kleopatřina

nebo mořské řasy 
2. výběr z lokálních obkladů: rašeli-

nový nebo parafínový 
3. výběr z pleťových masek: jílová,

mořské řasy nebo hydratační
Balíček C 
1. výběr z koupelí: Kleopatřina nebo

mořské řasy 
2. výběr z ošetření pleti: komplexní

hydratační péče nebo galvani-
zace luxus 

3. výběr: sluneční louka, Garra Ruffa
nebo inhalace (30´) 

Balíček D
1. výběr z koupelí: rašelinová, uhli-

čitá, magnesiová nebo aromate-
rapeutická 

2. výběr z celotělových zábalů: ra-
šelinový, jílový, mořské řasy nebo
zeštíhlující čokoláda 

3. výběr z pleťových masek: jílová,
mořské řasy nebo hydratační 

Balíček E 
1. výběr z koupelí: rašelinová, uhli-

čitá, magnesiová nebo aromate-
rapeutická

2. výběr z masáží: sportovní, rela-
xační nebo ajuvérdská 

3. výběr z pleťových masek: jílová,
mořské řasy nebo hydratační 

Balíček F 
1. výběr z celotělových zábalů: ze-

štíhlující čokoládový nebo z moř-
ských řas 

2. galvanoterapie vybraných tělo-
vých partií 

3. výběr: sluneční louka, Garra
Ruffa nebo inhalace (30´) 

Cena na osobu: od 3 350 Kč

U všech pobytů dále: 
neomezený vstup do bazénové
a saunové části wellness centra
(whirlpool, bazén vnitřní, venkovní,
lázeň se slanou vodou, Kneippův
chodník, sauna, pára, posilovna
s kardio zónou), neomezený vstup
na driving range, devítijamkové gol-
fové hřiště, možnost zdarma využít
půjčovnu kol, nordic walking, 20%
sleva na všechny další procedury
balneo centra, 35% sleva na fee
obou mistrovských hřišť i půjčovné
cartů.

SPA & WELLNESS HOTEL KONOPIŠTĚ ****
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PODĚBRADY | LÁZNĚ & WELLNESS

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/
dovolena/,1971.html

SPA HOTEL FELICITAS
Poloha: Hotel leží přímo v srdci Podě-
brad na pěší kolonádě naproti centrální
fontáně.
Vybavení: Restaurace s kavárnou,
bar, sauna, bazén, kosmetika, půjčovna
kol a kolečkových bruslí. Součástí ho-
telu je moderní léčebné a rehabilitační
centrum pro léčbu srdečních cévních
chorob a nemocí pohybového aparátu. 
Ubytování: Dvoulůžkové pokoje
s možností obsazení jen jednou oso-
bou, sprcha, WC, TV SAT, lednička,
trezor, fén. WiFi v  celém hotelu
zdarma.
Stravování: Dle jednotlivých pro-
gramů – snídaně formou bufetu, ve-
čeře – kombinace bufetu a ala carte,
oběd – výběr z tříchodového menu
včetně salátového bufetu. Pramen
minerální vody přístupný v hotelové
recepci. Při polopenzi začínají služby
večeří, při plné penzi obědem (pří-
jezd 11.00 – 12.00 hod.).

Informace
Parkování za poplatek na hotelovém
parkovišti nebo v garáži.
Příjezd vlak i bus: st. Poděbrady, dále
k hotelu pěšky cca 5 minut po kolo-
nádě.

Pokoje s výhledem do parku s klima-
tizací na vyžádání za příplatek. Další
nabídky a programy viz www.cedok.cz

Nabídka programů:

RELAXAČNÍ POBYT WELLNESS 
(prodloužený pobyt) 
3 noci, polopenze, možnost zajiš-
tění pobytu i na 2 noci.
Program: 1x rašelinová koupel,
1x částečná ruční masáž, 1x osvě-
žující citrusová koupel v  měděné
vaně, 1x vonný parafínový zábal na
ruce, 1x masážní lůžko Hydrojet,
1x vstup do saunového světa.
Cena na osobu od 6 490 Kč

POBYT FELICITAS – „HIT“
2 noci, polopenze
Program: 1x lékařská konzultace,
1x přísadová koupel, 1x částečná
aroma masáž, 1x rašelinový obklad,
1x masážní lůžko Hydrojet.
Cena na osobu od 4 890 Kč

POBYT SPA DE LUXE 
„OPRAVDOVÝ ZÁŽITEK“
5 nocí, polopenze
Program: 1x lékařská konzultace,

1x masáž se zábalem (75 minut),
1x masáž se zábalem (55 minut),
1x osvěžující citrusová koupel, 1x pa-
rafínový zábal na ruce,  1x masážní
lůžko Hydrojet, 1x rehabilitační cvičení
v bazénu, 1x částečná aroma masáž.
Cena na osobu od 9 490 Kč

POBYT MINI 
2 noci (neděle-pátek), polopenze
Program: 1x lékařská konzultace,
1x uhličitá koupel v  Poděbradce,
1x částečná aroma masáž, 1x raše-
linový obklad.
Cena na osobu od 3 690 Kč

POBYT POHLAZENÍ VAŠICH ZAD 
2 noci, polopenze
Program: 1x lékařská konzultace,
1x teplé pohlazení (rašelinový obklad
zad a částečná klasická masáž
50 minut), 1x částečná aroma masáž,
1x uvolňující rašelinová koupel.
Cena na osobu od 5 390 Kč 

LÁZEŇSKÝ POBYT VITAL
6 nocí, plná penze (možnost pro-
dloužení pobytu dle přání)
Program: 2 procedury denně
(pondělí – sobota), včetně vstupní
prohlídky, která se započítává do

počtu procedur. Výstupní prohlídka
u pobytů od 13 nocí.
Cena na osobu od 10 800 Kč

POBYT POMERANČOVÝ SEN 
3 noci, polopenze
Program: 1x lékařská konzultace,
1x Pomerančový sen (peeling,
zábal a částečná masáž), 1x přísa-
dová koupel, 1x vonný parafínový
zábal na ruce, 1x masážní lůžko
Hydrojet, 1x sametový zábal na
chodidla.
Cena na osobu od 6 890 Kč    

U všech pobytů:
volný vstup do hotelového bazénu
ve vypsaných časech, relaxační
zóna, zapůjčení županu. Welcome
drink, pitná kúra minerální voda Po-
děbradka.

SPA HOTEL FELICITAS ****
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LÁZNĚ & WELLNESS | PODĚBRADY

HOTEL ZIMNÍ LÁZNĚ
Poloha: Hotel se nachází v  lázeň-
ském centru města.
Vybavení: Rehabilitační bazén, výtah.
Hotel je propojen s hotelem Libenský
proskleným koridorem. Léčebné a re-
laxační procedury jsou zajištěny v bal-
neocentru Libenský nebo v  budově
Letních lázní ve vzdálenosti cca 100 m.

HOTEL ZÁMEČEK   
Poloha: Nachází se cca  600 m od lá-
zeňské kolonády v krásném prostředí
lužního lesoparku, přímo na nábřeží
Labe. Má hlavní budovu a depan-
danci.
Vybavení: Restaurace, kavárna, bar,
lobby, room service, salonky, balneo-
centrum, služby odborného lékaře.

HOTEL BELLEVUE – TLAPÁK
Poloha: Hotel se nachází přímo na
kolonádě, vedle hotelu Libenský.
Vybavení: Restaurace, recepce, výtah.
Procedury v  hotelu Libenský nebo
v budově lázní. (cca 150 m od hotelu).

HOTEL LIBUŠE
Poloha: Na okraji lázeňského parku
a kolonády v blízkosti náměstí, od bu-
dovy Centrálních lázní cca 30 m.
Vybavení: Restaurace, recepce, za-
hradní restaurace, výtah.

HOTEL LIBENSKÝ
Poloha: Hotel se nachází přímo na
kolonádě. 
Vybavení: Restaurace (i pro hotel
Zimní lázně), solná jeskyně, balneo-
provoz, ordinace lékařů, výtah.

Pro všechny hotely platí:

Stravování: dle programů, snídaně
bufetovým způsobem, večeře výběr
z menu.
Ubytování: jedno až dvoulůžkové
pokoje, WC, sprcha, TV SAT, lednice.
Jiné typy pokojů jsou na vyžádání.

Informace
Parkování před hotely nebo na par-
kovišti za poplatek: 1-4 noci
70 Kč/noc, 5-13 nocí za 50 Kč/noc,
14 a více nocí za 40 Kč/noc.
Lázeňský poplatek není zahrnut
v ceně pobytu – úhrada na místě.
Není-li uvedeno jinak, nástup na
pobyt je od 14:00 hod, u pobytů
s plnou penzí končí obědem, u pobytů

s polopenzí snídaní. Příplatek za jed-
nolůžkový pokoj: od 200 do 300 Kč
(dle sezony) osoba/noc. Děti do 18
let nemohou absolvovat žádnou pro-
ceduru.  
Dětské slevy jsou poskytovány z ho-
telového ubytování. Cenu sdělí pro-
dejce. Postýlky a přistýlky jsou na
vyžádání.

Hotel LibenskýHotel Zimní lázně

HOTEL ZIMNÍ LÁZNĚ *** / HOTEL LIBENSKÝ ****

Hotel Libenský
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Nabídka programů: 

RELAXACE V TÝDNU
2 noci, polopenze
Program: 1x částečná masáž le-
vandulová, 1x parafínový zábal
rukou, 1x uhličitá koupel, 1x solná
jeskyně – dospělí, poukázka do ka-
várny.
Cena na osobu od 2 790 Kč

LÁZNĚ NA ZKOUŠKU  
2 noci, polopenze
Program: 1x uhličitá koupel, 1x kla-
sická částečná masáž, 1x solná jes-
kyně – dospělí, poukázka do kavárny.
Cena na osobu od 2 890 Kč

VÍKEND EXCLUSIVE V HOTELU
TLAPÁK A LIBENSKÝ
2 noci, plná penze
Program: 1x uhličitá koupel,
1x aroma masáž celotělová, 1x celo-
tělový zábal – brusinkový,  1x parní
sauna,  1x solná jeskyně – dospělí,
1x láhev sektu na pokoj,  1x pou-
kázka do kavárny.
Cena na osobu od 4 790 Kč 

LÁZNĚ NA 4 DNY
3 noci, polopenze
Program: 1x uhličitá koupel, 1x přísa-
dová koupel – jalovcová s rakytníkem,
1x klasická masáž částečná, 1x zábal
jalovcový – částečný, 1x solná jeskyně
– dospělí, 1x poukázka do kavárny.
Cena na osobu od 4 390 Kč

ZÁMECKÝ AKTIVNÍ TÝDEN 
– V HOTELU ZÁMEČEK
5 nocí, polopenze
Program: 1x uhličitá koupel, 1x přísa-
dová koupel – mořská sůl, 1x klasická
celková masáž, 1x mořská masáž,
1x infrasauna, 1x solná jeskyně – do-
spělí, 1x poukázka do kavárny.
Cena na osobu od 6 990 Kč

LÁZEŇSKÝ TÝDEN 
V PODĚBRADECH 
6 nocí polopenze
Program: 1x uhličitá koupel,
1x perličková koupel,  1x přísadová
koupel Kneipp, 1x klasická částečná
masáž, 1x Candella masáž, 1x pa-
rafínový zábal rukou, 1x částečný
zábal – čokoládový, 2x solná jes-
kyně – dospělí, 1x poukázka do ka-
várny.
Cena na osobu od 7 990 Kč

SENIORSKÝ POBYT 5 NOCÍ
5 nocí, polopenze (možnost pro-
dloužení pobytu na 7 nocí)
Program: 1x lékařská konzultace,
4x uhličitá koupel, 1x klasická čás-
tečná masáž, 1x solná jeskyně – do-
spělí, 1x poukázka do kavárny.
Cena na osobu od 5 690 Kč

DÁMSKÝ VÍKEND
2 noci, polopenze
Program: 1x přísadová koupel –
růžová, 1x částečná masáž – rů-
žová, 1x parafínový zábal rukou,
1x solná jeskyně – dospělí, 
1x poukázka do kavárny.
Cena na osobu od 2 990 Kč

RELAX PRO MUŽE
2 noci, polopenze
Program: 1x přísadová koupel –
whisky, 1x částečná masáž – whisky,
1x infrasauna,  1x solná jeskyně,
1x poukázka do kavárny.
Cena na osobu od 2 990 Kč

VÍKEND PRO DVA 
2 noci, plná penze
Program pro ženu: 1x uhličitá
koupel,  1x částečná masáž – bru-
sinková, 1x infrasauna, 1x solná jes-
kyně, 1x poukázka do kavárny.
Program pro muže: 1x uhličitá
koupel, 1x částečná masáž – ko-
nopná, 1x infrasauna, 1x solná jes-
kyně,  1x poukázka do kavárny.
Cena pro dva od 6 790 Kč

REKONDIČNÍ POBYT
11 nocí, polopenze
Program: 1x lékařská konzultace,
4x uhličitá koupel, 1x perličková kou-
pel, 1x bahenní zábal z  mrtvého
moře, 1x klasická částečná masáž,
1x částečná masáž Aloe vera,
1x aroma masáž celotělová, 3x solná
jeskyně, 1x poukázka do kavárny.
Cena na osobu od 11 890 Kč 

Hotel Libuše Hotel Zámeček

Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/
,1932.html | ,1938.html | ,1953.html | ,1939.html | ,1979.html

LIBUŠE *** / ZÁMEČEK **** / BELLEVUE – TLAPÁK ****

Hotel Libuše Hotel Zámeček

Hotel Bellevue – Tlapák

Hotel Bellevue – Tlapák
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LÁZEŇSKÉ DOMY CÍSAŘSKÉ LÁZNĚ ****a BEETHOVEN ***

Císařské lázně LD Beethoven

CÍSAŘSKÉ LÁZNĚ 
Poloha: Impozantní budova Císař-
ských lázní leží v klidné části města.
Náleží k historicky nejstarším domům
v Tep licích, v minulosti zde byla po -
sky to vána lázeňská péče císaři Fran-
tišku Josefu I., na jehož počest byl
lázeňský dům pojmenován. 
Vybavení: V budově je umístěna
 klinika CLT, vybavená špičkovým lé-
kařským diagnostickým zařízením,
nachází se zde kompletní balneopro-
voz, termální bazén. K dispozici je
 jídelna, fitness, kavárna s letní tera-
sou a tanečním parketem. Pokoje
jsou po rekonstrukci. Možnost bez-
platného připojení k internetu.

LÁZEŇSKÝ DŮM 
BEETHOVEN 
Poloha: Hotel je součástí historic-
kého jádra města a vznikl architekto-
nickým propojením původních
lázeňských do mů. Nachází se v klidné
části Teplic obklopen rozsáhlými
parky a cca 3 minuty chůze od Císař-
ských lázní. 
Vybavení: K dispozici je prostorná jí-
delna, kompletní balneoprovoz, ter-
mální rehabilitační bazén, Café
Restaurant Beethoven, Oplatkárna,
solárium, kos metika, pedikúra, kou-

pací pláště. Možnost bezplatného při-
pojení k internetu v hale recepce
a v prostoru zimní zahrady.

Pro všechny hotely platí:

Ubytování: jedno- a dvoulůžkové
pokoje, sprcha, WC, telefon, lednička,
TV a SAT.
Stravování: Snídaně formou bufetu,
nabídka nápojů, večeře i oběd dle
programu.

Informace
Příjezd vlak i bus: stanice Teplice
v Čechách, dále trolejbusem ke sta-
nici U Divadla.
Parkování na hlídaném parkovišti
u hotelu za poplatek.
Lázeňský poplatek – není zahrnut
v ceně pobytu – úhrada na místě.

Nabídka programů: 

LÉČEBNÝ POBYT KLASIK
7 nocí, možnost prodloužení na
14 nocí nebo na doporučených
21 nocí. Nástup na pobyt od 12 hod.,
ukončení pobytu do 10 hod. (zahá-
jení obědem, ukončení snídaní).
Stravování: plná penze – snídaně for-

mou bufetu, večeře i oběd výběrem
z 5 druhů hlavních jídel, zeleninový
bufet, nabídka nápojů. Výběr z nabídky
je od druhého dne.
Program: vstupní a výstupní lékařská
prohlídka, 1x týdně kontrolní prohlídka
(při pobytu nad 15 nocí), 21 procedur
týdně dle doporučení lékaře, neděle
vždy bez léčení, 1x denně vstup do
termálního bazénu na 1 hodinu, pitná
kúra „Bílinská kyselka“ bez pohárku,
k dispozici župan.
Cena na osobu od 11 750 Kč

BALÍČEK
LUDWIG VAN BEETHOVEN
4 noci (čtvrtek–pondělí nebo všední
dny) v LD Beethoven. Nástup na
pobyt od 15.00 hod., ukončení po-
bytu do 12.30 hod. (zahájení večeří,
ukončení snídaní).
Stravování: polopenze – snídaně for-
mou bufetu, nabídka nápojů, večeře
(předkrm a hlavní jídlo) výběrem z mi-
nutkového jídelního lístku do počtu
20 hostů, nad 20 osob teplý bufet.
Možnost dokoupení plné penze.
Program: 1x termální koupel,
1x částečná ruční masáž, 1x přísa-
dová bylinná koupel, 1x masáž
plosky nohy, 1x solná jeskyně (Ka-
menné lázně), 1x fototerapie v kom-

binaci s oxygenoterapií. 1x denně
vstup do termálního bazénu na
1 hodinu, volný vstup do fitness,
1x poukázka na občerstvení  do
Café Beethoven v hodnotě 100 Kč.
Cena na osobu od 6 300 Kč

LÁZEŇSKÁ KÚRA
7 nocí (doporučená délka 2 týdny)
Nástup na pobyt od 12.00 hod.,
ukončení 10.00 hod.
Stravování: polopenze – snídaně
formou bufetu, večeře – výběr
z 5 druhů hlavních jídel, zeleninový
bufet, nabídka nápojů, výběr z na-
bídky jídel od druhého dne. V den pří-
jezdu večeře, v den odjezdu snídaně.
Program: 13 procedur týdně (od
pondělí do soboty) dle doporučení
lékaře. 1x týdně volný vstup do ter-
málního bazénu na 1 hodinu. Ne-
děle bez léčení. Vstupní lékařská
prohlídka.
Cena na osobu od 9 800 Kč

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,1991.html
www.cedok.cz/dovolena/,1990.html
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Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/
dovolena/,1989.html

LÁZEŇSKÝ DŮM JUDITA ***

LÁZEŇSKÝ DŮM JUDITA
Poloha: Vojenská lázeňská léčebna
JUDITA se nachází v lázeňské čtvrti
Šanov, uprostřed zeleně v těsné blíz-
kosti rozlehlého parku, který poskytuje
příjemné prostředí k odpočinku i rela-
xaci. Její tradice léčení sahá do počátku
19. století, nyní jako moderní lázeňské
zařízení poskytuje léčbu chorob pohy-
bového aparátu, periferního nervo-
vého systému a periferních cév. 
Vybavení: K dispozici je výtah, jídelna,
kavárna s internetovým koutkem a Wi-
Fi připojení zdarma, knihovna, vlastní
balneo provoz, bazén, recepce s do-
plňkovým prodejem, v letním období
posezení na terase.
Ubytování: jedno- až dvoulůžkové
pokoje, sprcha, WC, TV, lednička, te-
lefon.
Stravování: dle programu – snídaně
kontinentální v kombinaci s bufeto-
vou nabídkou, oběd a večeře výběr
minimálně ze 3 jídel. Strava je připra-
vována dle lázeňského dietního
systému, při plné penzi začíná obě-
dem, při polopenzi večeří.

Informace
Parkování na odstavné ploše u LD Ju-

dita zdarma u programu Vítejte v Te-
plicích. U ostatních programů za po-
platek 50 Kč za auto denně.
Příjezd vlak i bus: Teplice v Čechách,
pokračovat pěšky z kopce ulicí Vrch-
lického (cca 10 minut), nebo trolejbu-
sem č. 3. – zastávka Šanov I.
Lázeňský poplatek není zahrnut
v ceně pobytu, úhrada na místě.
Léčebné procedury jsou denně
mimo neděli (za neděli je léčení na-
hrazeno v týdnu), nástupní den je
středa, pokoje jsou k dispozici v den
příjezdu od 10 hod., v den odjezdu je
nutné pokoje opustit do 9 hod. Délku
všech pobytů je možné prodloužit.

Nabídka programů:

VÍTEJTE V TEPLICÍCH
3 noci, plná penze
Program: 1x termální koupel +
masáž + zábal, 1x thajská celotě-
lová olejová masáž, 1x vstup do re-
habilitačního bazénu s termální
vodou, 1x solná jeskyně, možnost
zapůjčení holí na Nordic Walking,
vstupenka do botanické zahrady
v Teplicích, parkování.

TRADIČNÍ LÁZEŇSKÁ LÉČBA
7 nocí, plná penze, doporučená
délka 14 dní
Program: vstupní lékařské vyšet-
ření, sestavení individuálního lé-
čebného programu na 7 dní na
základě zdravotních problémů
(21 procedur za pobyt), nepřetržité
zdravotnické zabezpečení. 2x volný
vstup do rehabilitačního bazénu
s termální vodou, pitný režim.
Osoby starší 70 let s chronickým
onemocněním doloží při nástupu
na pobyt vyjádření internisty ke
schopnosti absolvovat lázeňskou
léčbu s použitím horkých termál-
ních pramenů.
Cena na osobu od 10 700 Kč

LADY POBYT
7 nocí, polopenze
Program: 1x relaxační masáž obli-
čeje a hlavy, 1x thajská celotělová
olejová masáž, 1x termální koupel +
masáž + zábal, 1x perličková koupel,
1x suchá uhličitá koupel, 1x oxyge-
noterapie, 2x vstup do solné jes-
kyně, 2x vstup do bazénu s termální
vodou, 2x vstup do sauny. Zapůj-
čení županu. Možnost dokoupení

oběda. Léčebné procedury denně
mimo nedělí.
Cena na osobu od 8 450 Kč

AKTIVNÍ SENIOR
7 nocí, plná penze
Program: zapůjčení a zácvik chůze
s holemi na Nordic walking, vstup
do botanické zahrady v Tep licích,
zapůjčení županu. Lékařská kon-
zultace a sestavení individuálního
programu na základě zdravotních
problémů (14 procedur za pobyt),
pitný režim, nepřetržité zdravot-
nické zabezpečení. Osoby starší 70
let s chronickým onemocněním
doloží při nástupu na pobyt vyjá-
dření internisty ke schopnosti
absol vovat lázeňskou léčbu s pou -
ži tím horkých termálních pramenů.
Cena na osobu od 9 520 Kč
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Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/
dovolena/,6094.html

LÁZEŇSKÉ DOMY ***

LÁZEŇSKÉ DOMY
Poloha: Léčebné domy (Villy) jsou
umístěny v překrásném parku s ryb-
níkem ve vzdálenosti od 50 do 200 m.
Vybavení: v LD Pavillonu Dvorana je
centrální Velká lázeňská restaurace
a Café and Restaurant Letzel. Wi-Fi při-
pojení: v restauraci Pavillou Dvorana,
LD Praděd, LD Říp, LD Vítkov, LD Slo-
vanka a LD Kyselka.
Ubytování: Jednolůžkové a dvoulůž-
kové pokoje se sprchou  a WC, TV
a pohotovostním telefonem. Ubyto-
vání je zajišťováno v budově Blaník,
Villa Vítkov a Villa Kyselka. Ostatní
Villy jsou na vyžádání.
Stravování: Dle programu – sní-
daně formou bufetu, oběd a večeře
výběr ze 3 menu, salátový bufet
(vyjma nástupního dne), v centrální
lázeňské restauraci  Pavi llo nu Dvo-
rana, která je známa výbornou ku-
chyní. Po dohodě možnost zajištění
dietního stravování.

Informace
Parkování na nehlídaném parkovišti
lázní zdarma nebo na 2 uzavřených
parkovištích u objektu Villa Kyselka
a LD Říp za poplatek.
Příjezd: Mšené – lázně, kaplička, dále
cca 500 m k centrální recepci v bu-
dově Říp. Mšené – lázně – lázně za-
stávka v centru lázní.
Lázeňský poplatek – není zahrnut
v ceně pobytu – úhrada na místě.

Nabídka programů:

LÉČEBNÝ PROGRAM 50+
(pobyt k omezení bolesti, zejména
v oblasti pohybového aparátu).
5 nocí (neděle–pátek), plná penze,
doporučený nástup na pobyt od
15.00 do 17.00 hod.
Program: 1x lékařská prohlídka,
2x klasická masáž zad, 1x calmonalová
koupel, 1x parafínový zábal rukou,
1x slatinný zábal zad, 1x Bylinková
koupel z Lázní Mšené, 1x koupel
s rašelinovým extraktem.
Cena na osobu od 6 410 Kč

VÍKEND PRO SENIORY
2 noci, plná penze, pobyt začíná obě-
dem a končí obědem, doporučený
příjezd mezi 10.00 a 12.00 hodinou.
Možnost realizovat i během týdne.
Program: 1x Bylinková koupel
z Lázní Mšené, 1x parafínový zábal
na ruce, 1x vulkanpack (záda),
1x koupel s rašelinovým extraktem,
1x klasická masáž zad.
Cena na osobu od 3 150 Kč

KONOPNÝ LÉČEBNÝ POBYT
4 noci (pondělí–pátek), polopenze,
možnost dokoupení plné penze,
pobyt začíná večeří a končí snídaní,
doporučený příjezd na pobyt od
11.00 hod. do 13.00 hod.
Program: 1x lékařská prohlídka,
1x klasická masáž zad, 1x bylinná
masáž zad – konopná, 1x koupel

s výtažky z konopí, 1x zábal dolních
končetin – konopný, 1x vulkanpack
(záda), 1x volné plavání v bazénu
(30 minut).
Cena na osobu od 5 120 Kč

LÉČEBNÝ SLATINNÝ TÝDEN
6 nocí (pondělí–neděle), polopen ze,
pobyt začíná večeří a končí snídaní,
možnost dokoupení plné pen ze,
doporučený příjezd na po byt od
11.00 hod. do 13.00 hod.
Program: 1x vstupní lékařské vyšet-
ření, 2x slatinný zábal zad, 1x kla-
sická masáž zad, 1x konopná bylinná
masáž zad, 1x koupel s rašelinovým
extraktem, 1x parafínový zábal na
ruce, 1x magnesiová koupel.
Cena na osobu od 6 640 Kč

VÍKEND MANAGER
2 noci, plná penze, pobyt začíná ve-
čeří a končí obědem, doporučený
příjezd od 15.00 hod. do 17.00
hod.pobyt je možné realizovat kdy-
koliv během týdne.
Program: 1x bylinná masáž zad
(konopná), 1x koupel s rašelinovým
extraktem, 1x zábal dolních konče-
tin se zeleným čajem, 1x koupel se
solí z Mrtvého moře, 1x parafínový
zábal na ruce.
Cena na osobu od 3 120 Kč

ZADÁNO PRO ŽENY
2 noci (pátek–neděle), plná penze,
pobyt začíná obědem a končí obě-
dem, doporučený příjezd 10.00–
12.00 hod.
Program: 1x olejová vinná koupel
(anticelulitidní), 1x růžový zábal dol-
ních končetin, 1x aroma masáž zad,
1x základní kosmetické ošetření,
1x parafínový zábal na ruce.
Cena na osobu od 3 600 Kč

Bonus u všech pobytů 
do vyčerpání kapacity nabízených
služeb zdarma:
– zapůjčení vybavení na pétanque,

ping-pong, kuželky
– zapůjčení kol nebo holí na Nordic

Walking
– možnost využití tenisového kurtu
– venkovní posilovny a letních slu-

nečních lázní s lehátky a sprchou

Kyselka

Slovanka

Blaník

Vítkov
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Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/
dovolena/,1987.html

HOTEL NOVÝ DŮM ****

HOTEL NOVÝ DŮM
Poloha: Hotel Nový dům leží v lázeň-
ském parku. Lázeňské procedury
jsou částečně v hotelu Nový dům
a částečně se na ně dochází přes lá-
zeňský park cca 150 m.
Vybavení: Guest servis, hlavní re-
cepce, vyhlídková terasa, fitness, ka-
várna, část balneoprovozu, výtah,
částečně bezbarierový přístup, mini-

golf, WiFi připojení. Zapůjčení županu
zdarma, tenisové kurty, kulečník,
stolní tenis, horská kola, petanque,
pronájem trezoru a minibaru.
Ubytování: Jedno-a dvoulůžkové po-
koje, sprcha, WC, telefon, TV a SAT,
rádio, vysoušeč vlasů. Každý pokoj
má balkon.
Stravování: Je poskytováno v lázeň-
ském domě Ostrava cca 200 m od

ubytování (lázeňským parkem). Polo-
penze nebo plná penze – formou bu-
fetu (à la carte). Při plné penzi začíná
stravování  obědem a končí snídaní.
Při polopenzi začíná stravování ve-
čeří a končí snídaní.

Informace
Příjezd bus - st. Lázně Libverda, k hotelu
cca300m. 

Lázeňský poplatek – úhrada na místě. 
Programy a ceny během listopadu
na www.cedok.cz a u prodejců.
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HOTEL TERRA ***

HOTEL TERRA
Poloha: Lázeňský komplex se na-
chází v krásném prostředí Krkonoš
pod Černou horou. Patří k nejstarším
lázním v Čechách.
Vybavení: LD Terra je propojen s Lá-
zeňským domem, moderní termální
bazén s vodní clonou, protiproudem,
masážními a perličkovými lůžky,
sauna, parní boxy, venkovní parní
box, jídelna. Vše je propojeno výta-
hem. Procedury jsou v Lázeňském
domě a v Janském Dvoře - přístup je
spojovací chodbou. V Janském Dvoře
je i přijímací kancelář a volně pří-
stupná knihovna. Úschovna kol, lyží
a vozíků v hotelu Terra. Hotel byl
v říjnu otevřen po celkové rekon-
strukci.
Ubytování: Po rekonstrukci  nabízí
hotel 4 kategorie ubytování:
Bellis nově zrekonstruované 2-lůž-
kové pokoje vybavené standardní
manželskou postelí o šíři 180 cm
(z toho 13 pokojů s možností oddě-
lení postelí na dvě samostatná lůžka
o šíři 90 cm, 2 pokoje s neoddělitel-
nou postelí o šíři 180 cm, 1 pokoj
s postelemi na pevno oddělenými
o šíři 90 cm)
Iris nově zrekonstruované 2lůžkové po-
koje s balkónem, vybavené standardní
manželskou postelí o šíři 180 cm (z
toho 3 pokoje s možností oddělení po-

stelí na dvě samostatná lůžka o šíři
90 cm, 1 pokoj s postelemi oddělenými
na pevno o šíři 90 cm)
Lotus nově zrekonstruovaná
apartmá (suite) vybavené standardní
manželskou postelí o šíři 180 cm bez
možnosti oddělení a s možností při-
stýlky. 
Veronica nově zrekonstruované 1lůž-
kové pokoje vybavené neoddělitel-
ným lůžkem. (z toho 8 pokojů
s postelí o šíři 140 cm, 5 pokojů s po-
stelí o šíři 90 cm).
Všechny pokoje jsou vybaveny WC,
sprcha, TV, SAT, WiFi, lednice, příruční
trezor. Jednolůžkové pokoje jen na
vyžádání za příplatek.

Informace
Děti od 3 do 12 mohou absolvovat
hotelový pobyt bez procedur se 30%
slevou. Při příjezdu se hosté hlásí
v centrální recepci JANSKÝ DVŮR.
Lázeňský poplatek není zahrnut
v ceně pobytu – úhrada na místě.
Zapůjčení županu a fénu po celou
dobu  pobytu, možnost zajištění ho-
telového ubytování bez procedur
a pobytů na přání. 
V zimním období slevy na ski pasy
a zdarma karta na ski bus. WiFi gratis.
Parkování na hotelovém parkovišti
zdarma. 

Při příjezdu je vybírána vratná sdru-
žená kauce ve výši 100 Kč/ osoba (čip
od pokoje, čipové hodinky do AQUA-
CENTRA, klíče od závory k parkování).

Nabídka programů:

VÍKENDOVÝ RELAXAČNÍ POBYT
3 noci, (čtvrtek - neděle), polopenze
Program: 1x klasická masáž čás-
tečná, 1x havajská masáž částečná,
1x rašelinový zábal, 1x celková přísa-
dová  koupel, vstup do Aquacentra
(1 hodina denně), vstup do fitness
centra (1 hodina denně),  poukázka
na kávu v lázeňské Kolonádě.
Cena na osobu od 4 150 Kč 

LÁZEŇSKÝ POBYT
NEJEN PRO SENIORY
4 noci (neděle – čtvrtek), polopenze
Program: 1x Nordic Walking
(30 minut instruktáž, 60 minut
chůze),  2x parafín,  2x přísadová
koupel, 1x cvičení (skupinové) v re-
habilitačním bazénu, vstup do Aqua-
centra  (1 hodina denně), vstup do
fitness centra (1 hodina denně). Po-
ukázka na kávu v lázeňské Kolonádě.
Cena na osobu od 5 145 Kč

LÁZEŇSKÁ POHODA
7 nocí (neděle-neděle), polopenze
Program: 1x klasická masáž částečná,
1x havajská masáž částečná, 2x perlič-
ková koupel, 2x přísadová koupel,
1x rašelinový zábal, vstup do fitness
centra (1 hodina denně), vstup do
Aquacentra (1 hodina denně). Pou-
kázka na kávu v lázeňské Kolonádě.
Cena na osobu od 8 770 Kč

LÉČEBNÝ LÁZEŇSKÝ POBYT
7 nocí, (neděle - neděle) polopenze,
Program: individuální léčebný plán
sestavený na základě vstupní lékař-
ské prohlídky, celkem  20 procedur
za týden. Vstup do Aquacentra
(1 hodina denně), vstup do fitness
centra (1 hodina denně). Poukázka
na kávu v lázeňské Kolonádě.
Cena od 11 700 Kč

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/
dovolena/,3026.html
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Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/
dovolena/,3030.html

LÁZEŇSKÝ DŮM VESELÝ ***

LÁZEŇSKÝ DŮM VESELÝ
Poloha: Lázeňský komplex je umís-
těn na okraji malebného lázeňského
městečka Lázně Bohdaneč, které je
ukryto mezi lesy a rybníky úrodné
polabské nížiny a po staletí je stře-
ženo hradem Kunětická hora.
Vybavení: V pavilonu Veselý, který je
vstupní budovou do celého areálu je
hlavní recepce a rezervační kancelář.
V areálu lázní se nachází plavecký
bazén, na každé straně vybavený
masážními vířivkami. Voda má léči-
vou sílu minerální vody a teplotu 29–
30 °C. K odpo činku a relaxaci slouží
Koré – solná jeskyně, na kolonádě
jsou obchůdky, kavárna, restaurace,
bar. V pavilonu Gočár je půjčovna
a úschovna kol, v pavilonu Jubilejní je
ordinace, rozpis procedur, část lé-
čebných procedur a jídelny.
Ubytování: Dvoulůžkové pokoje,
WC, sprcha, TV, lednice, telefon, při-
pojení na internet. V pavilonu Veselý
jsou pouze oddělené postele. Na
přání je možné zajistit i ubytování
v pavilonu Veselý pokoje PLUS: dvou-
lůžkové pokoje s manželskou postelí.
Cena u prodejce. Počet jednolůžko-
vých pokojů je omezen. Na přání je
možné zajistit ubytování ve dvoulůž-
kovém pokoji s obsazením jednou
osobou za příplatek.
Stravování: Dle jednotlivých pro-
gramů- snídaně formou bufetu,
obědy a večeře serví rované výběrem

ze 3 menu, nealko nápoj, ovocný
a zeleninový bufet. Možnost zajištění
dietní stravy. U pobytů s polopenzí je
možné dokoupit obědy.

Informace
Parkování v blízkosti hotelu za popla-
tek.
Příjezd vlakem do Pardubic a dále od
hlavního nádraží trolejbusovou lin-
kou č. 3 až k lázním.
Volně prodejné procedury je nutné
rezervovat minimálně 7 dnů před ná-
stupem do lázní.
Lázeňský poplatek není zahrnut
v ceně pobytu – úhrada na místě.
Pokud nebude možné zajistit lázeň-
ský dům Veselý, bude nabídnuto
ubytování v jiném lázeňském pavi-
lonu.
Nástup na ubytování je od 14.00 hod.,
uvolnění pokojů do 10.00 hod.

Nabídka programů:

LÁZNĚ NA ZKOUŠKU
2 noci, polopenze, s možností do-
koupení plné penze
Pobyt začíná večeří a končí snídaní.
Program: 1x Wellness přísadová
koupel s bylinnou solí nebo bylin-
ným olejem + suchý zábal, 1x kla-
sická masáž částečná, 1x KORÉ
solná jeskyně, 1x finská a parní

sauna, 1x whirlpool, 1x hodina pla-
vání v bazénu.
Cena na osobu od 2 960 Kč

WELLNESS ROZMAZLOVÁNÍ
3 noci, polopenze, s možností do-
koupení plné penze
Program: 1x Wellness přísadová
koupel s bylinným olejem nebo ne-
pěnivým extraktem +  suchý zábal,
1x klasická masáž celková, 1x KORÉ
solná jeskyně, 1x finská sauna
a parní kabina nebo whirlpool, 2x
hodina plavání v bazénu.
Cena na osobu od 4 120 Kč

DOKONALÉ POTĚŠENÍ
4 noci, polopenze s možností do-
koupení plné penze
Program: 1x masáž lávovými ka-
meny nebo aroma masáž částečná,
2x wellness přísadová koupel s by-
linnou solí nebo bylinným olejem +
suchý zábal, 1x avokádový zábal,
1x klasická masáž částečná, 1x fin-
ská sauna a parní kabina nebo
whirlpool,  3x hodina plavání v ba-
zénu.
Cena na osobu od 5 870 Kč

AKTIVNÍ SENIOR
7 nocí, plná penze, pobyt začíná
obědem a končí snídaní
Program: 1x posouzení zdravot-
ního stavu – prohlídka*, 1x wellness
přísadová koupel s  bylinným ole-

jem + suchý zábal, 1x klasická
masáž částečná, 1x rašelinové ob-
klady, 1 suchá uhličitá koupel,
1x Koré – solná jeskyně, 2x volné
plavání v bazénu - rehabilitační.
* Přesné složení programu určí

lékař na základě zjištění aktuál-
ního zdravotního stavu.

Cena na osobu od  8 300 Kč

BOHDANEČSKÁ 
REKONDIČNÍ KÚRA
7 nocí, plná penze, pobyt začíná
obědem a končí snídaní
Program: 1x vstupní lékařské vy-
šetření*, 1x perličková nebo vířivá
koupel + suchý zábal, 1x suchá uhli -
čitá koupel, 1x klasická masáž cel-
ková, 1x individuální rehabilitace,
1x slatinný zábal v zábalové vaně,
2x volné plavání – rehabilitační,
1x Nordic walking.
* Přesné složení léčebného pro-

gramu určí lékař na základě aktuál -
ního zdravotního stavu.

Cena na osobu od 9 870 Kč
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Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/
dovolena/,3027.html

SPA RESORT TREE OF LIFE ****

SPA RESORT TREE OF LIFE
Poloha: Tree of Life je vyhledávaný
hotel v Lázních Bělohrad a je posta-
ven v příjemném prostředí na břehu
rybníka a dubové aleje.
Vybavení: Restaurace Vernissage,
restaurant Romantica, Exotic Spa
a wellness s bazénem. Prosklené ko-
lonádní chodby propojují interiér
s bambusovou zahradou a nabízí do-
statek světla ve všech prostorách.
Kvalita a úroveň poskytovaných pro-
cedur je postavena na dlouholetých
zkušenostech a znalostech rehabili-
tace a tradičního lázeňství a na
místní přírodní slatině s léčebnými
vlastnostmi. Garantem kvality péče je
proškolený a zkušený personál v čele
s lékaři, fyziotarapeuty a nutričními
specialisty. Portfolio obsahuje více
jak 50 procedur - rehabilitační a elek-
troléčbou počínaje a aplikací přírodní
slatiny, vodoléčbou a masážemi
konče. Slovo beauty znamená svěží
a vitální pleť a zdravou pokožku ce-
lého těla. K ošetření obličeje se pou-
žívá kompletní řada německé
kosmetiky BABOR.
Ubytování: Dvoulůžkové pokoje De
luxe (30m2), balkon, koupelna s WC,
bidet, klimatizace, TV-SAT, trezor
a minibar.
Hotel nabízí i ubytování v prostorných

apartmánech s obývací částí a ku -
chyň ským koutem. Jednolůžkové po-
koje a přistýlky na vyžádání.
Stravování: Dle programu - bohatý
teplý i studený bufet. Kuchyně je za-
měřená na lehká a zdravá jídla mezi-
národní kuchyně i na moderní
varianty tradičních českých pokrmů.

Informace
Parkování na hotelovém parkovišti
zdarma – pro 1 auto. 
Lázeňský poplatek je zahrnut v ceně
pobytu. Volný vstup do zóny Organic
Spa (sauna, sanárium, Kneippův
chodník, parní kabina) a hotelového
bazénu.
Příjezd bus – st. Lázně Bělohrad,
k hotelu cca 5 minut chůze.

Nabídka programů:

SPA VÍKEND
2x ubytování, 2x polopenze formou
bufetu, volný vstup do zóny Orga-
nic Spa (sauna, sanárium, Kneippův
chodník, parní kabina) a hotelo-
vého bazénu.
Cena na osobu od 3 600 Kč

VŠEDNÍ DNY V LÁZNÍCH
4x ubytování, 4x polopenze,
1x aroma masáž nebo klasická
masáž celého těla, 1x masáž na vod-
ním lůžku Hydro – Jet, 1x regene-
rační zábal ve vodním lůžku  Soft-
pack, 1x přírodní slatinný obklad,
1x regenerační přísadová koupel,
1x indická masáž hlavy, 2x oxygeno-
terapie, volný vstup do bazénu,
volný vstup do Organic Spa  (sauna,
sanárium, Kneippův chodník, parní
kabina).
Cena na osobu od 8 900 Kč

LÁZEŇSKÝ VÍKEND
2x ubytování, 2x polopenze formou
bufetu, 1x masáž na vodním lůžku
Hydro-Jet, 1x přírodní slatinný
zábal, 1x přírodní slatinný obklad,
1x parafínový zábal rukou, 1x hy-
dromasážní koupel, 1x oxygenote-
rapie dle prof. Ardena, volný vstup
do hotelového bazénu, volný vstup
do zóny Exotic Spa.
Cena na osobu od 4 900 Kč

LUXUSNÍ DÁREK PRO ŽENY
2x ubytování, 2x plná penze (bufet),
1x rituál dle vlastního výběru (pee-
ling, zábal a masáž), 1x kosmetické
ošetření Babor Oxygen Vita Ba-
lance, 1x masáž na vodním lůžku

Hydro-Jet, 1x oxygenoterapie dle
prof. Ardenna, 1x indická masáž
hlavy, pozdní check-out 14:00 hod.,
volný vstup do bazénu a volný vstup
do Organic Spa. (sauna, sanárium,
Kneippův chodník, parní kabina).
Cena na osobu od 6 400 Kč

LUXUSNÍ DÁREK PRO MUŽE
2x ubytování, 2x plná penze (bufet),
1x klasická masáž celého těla,
1x přírodní slatinný zábal, 1x kos-
metické ošetření s masáží obličeje
Babor Men, 1x parafínový zábal
rukou, 1x mechanický peeling –
lufa, 1x masáž na vodním lůžku
Hydro-Jet, 1x oxygenoterapie dle
prof. Ardenna, pozdní check-out
14:00 hod. volný vstup do Organic
Spa (sauna, sanárium, Kneippův
chodník, parní kabina).
Cena na osobu od 6 400 Kč
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Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/
dovolena/,6724.html

HOTEL GRAND ***, ANNA MARIE ***, JANEČEK ***

LÁZEŇSKÉ HOTELY
Poloha: Bělohradské slatinné lázně
se nachází v malebném městečku
s dlouhou lázeňskou tradicí. Léčí se
zde převážně klienti s potížemi pohy-
bového aparátu. Bělohradské sla-
tinné lázně jsou postaveny na
individuální péči o klienta. Základním
zdrojem je sirnoželezitá slatina, která
se používá ve formě koupelí, zábalů
obkladů, dále řada vodoléčebných
procedur (vířivé, perličkové, přísa-
dové i uhličité).Nedílnou součástí
jsou různé druhy masáží (klasické re-
flexní, baňkové, podvodní) a speciální
techniky jako je lymfodrenáž, mobili-
zační techniky, cvičení s fyzioterape-
uty, elektroléčba a další. Součástí
lázní je i rehabilitační bazén.
Vybavení: Jídelna v přízemí hotelu
Grand, dvě kavárny, venkovní terasa,
rehabilitační bazén. Hotely, bazén,
terapeutický blok i jídelna jsou spo-
jeny krytými mosty. V blízkém parku
Bažantnice jsou tenisové kurty, mini-
golfové hřiště a půjčovna horských
kol.
Ubytování: Ubytování je zajištěno
ve 3 lázeňských hotelích v jedno
a dvoulůžkových pokojích se spr-
chou, WC, TV, ledničkou a telefonem.
Hotel Grand, Hotel Anna Marie

a Hotel Janeček. Název hotelu bude
upřesněn při objednávce.
Stravování: Podle jednotlivých pro-
gramů – klasická česká kuchyně
a jídla vycházející ze zásad zdravé vý-
živy.

Informace
Parkování v přilehlých ulicích nebo
na hotelovém parkovišti za poplatek.
Lázeňský poplatek není zahrnut
v ceně pobytu – úhrada na místě.
Ubytování v hotelu Grand za přípla-
tek 150 Kč/osoba/noc.

Nabídka programů:

KLASIK LIGHT
Program je zaměřen na léčbu a pre-
venci obtíží pohybového ústrojí a je
vhodný pro všechny věkové kategorie.
5 nocí, polopenze, možnost dokou-
pení plné penze.
Program: 2 procedury denně,
vstupní komplexní vyšetření, indivi-
duální léčebný program sestavuje
ošetřující lékař na základě aktuálního
zdravotního stavu klienta. Možnost
zajištění i programu Klasik – 3 pro-
cedury denně.
Cena na osobu od 7 700 Kč

NATUR
Program, který využívá přírodní lé-
čivý zdroj – slatinu.
7 nocí, polopenze, 10 procedur,
možnost dokoupení plné penze.
Program: 1x lékařská konzultace,
2x klasická částečná ruční masáž,
1x slatinný zábal + suchý ovin, 1x pří-
sadová koupel + suchý ovin, 2x indi-
viduální léčebná tělesná výchova –
30 minut, 2x slatinný zábal + suchý
ovin, 1x skupinová léčebná tělesná
výchova v bazénu včetně hydrotera-
pie 45 minut, 1x slatinný obklad +
suchý ovin. Lékař je oprávněn změ-
nit skladbu procedur dle aktuálního
zdravotního stavu klienta. Navržená
skladba procedur je tedy orientační.
Cena na osobu od 9 800 Kč

RELAX
Tento program využívá procedury
k celkovému uvolnění a osvěžení or-
ganismu.
7 nocí, polopenze, 15 procedur,
možnost dokoupení plné penze.
Program: 1x lékařská konzultace,
2x klasická částečná masáž ruční +
sprcha (15 minut), 1x perličková
koupel + suchý ovin, 1x přísadová
koupel + suchý ovin, 2x uhličitá kou-
pel plynná (částečná), 2x slatinný

obklad + suchý ovin, 2x skupinová
léčebná tělesná výchova v bazénu
včetně hydroterapie 45 minut, 2x in-
dividuální inhalace O

2
– 50 minut,

1x speciální přístrojová masáž –
hydro – jet, 2x parafínový zábal na
ruce. Lékař je oprávněn změnit
skladbu procedur dle aktuálního
zdravotního stavu klienta. Na vr že ná
skladba procedur je tedy orientační.
Cena na osobu od 10 360 Kč

SENIOR
7 nocí, polopenze, 12 procedur
Program: Vstupní lékařská konzul-
tace, hodina vstup do páry a rela-
xační zóny, hodina vstup do
bazénu v hotelu Grand,1x zapůj-
čení holí na chůzi Nordic Walking.
Cena na osobu od 9 275 Kč

Hotel Grand

Hotel Anna Marie

Hotel Janeček
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HOTEL TOMMY ****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/
dovolena/,4188.html

HOTEL TOMMY
Poloha: V příměstské části Babí,  po
celkové rekonstrukci, nabízí kom-
plexní hotelové služby.
Vybavení: Restaurace v rustikálním
stylu, lobby bar, kongresový sál, well-
ness centrum, bazén s protiprou-
dem, whirlpool, finská sauna,
infrakabina, hydromasážní vana, ši-
roká nabídka relaxačních a rekondič-
ních masáží. Hotel je řešen jako
bezbariérový a má výtah. Úschovna
jízdních kol zdarma. Z důvodu zacho-
vání klidné a relaxační atmosféry ho-
telu, nejsou přijímány děti do 10 let.
Ubytování: Dvoulůžkové pokoje, za-
řízené v moderním zámeckém stylu
s příslušenstvím (sprchový kout
a WC), TV LCD se SAT, telefon s pří-
mou volbou, pevné připojení na in-
ternet. Na každém patře společná
lednice.

Stravování: Polopenze. Snídaně bu-
fetovým způsobem, večeře - třícho-
dové jednotné menu. Další
stravování v rámci  provozní doby res-
taurace, nabídka poledních menu.

Informace
Parkován na hotelovém, hlídaném
parkovišti zdarma.
Lázeňský poplatek je zahrnut v ceně
pobytu.

Nabídka programů:

WELLNESS POBYT
NEDĚLE – PÁTEK 
5 nocí, polopenze
Program: 5x vstup do hotelového
bazénu na 30 minut, 2x vstup do ví-
řivé vany whirlpool na 25 min pro
2 osoby, masáž zad a šíje na 30 minut.
Cena na osobu 5 295 Kč

POBYT S ANTISTRESOVÝM 
RITUÁLEM
2 noci (nástup možný kdykoliv), 
polopenze
Program: 1x vstup do hotelového
bazénu na 30 minut, 1x vstup do ví-
řivé vany whirlpool na 25 min., an-
tistresový rituál pro 2 osoby na
90 min. (prohřátí v infra kabince
30 min., masáž zad a šíje 30 min.
a olejový zábal umocněný nosičem
tepla 30 min.)
Cena na osobu 2 895 Kč

AKTIVNÍ POBYT NA 3 NOCI
3 noci (nástup možný kdykoliv), 
snídaně
Program: ubytování v pokoji eco-
nomy class,  3x vstup do hotelo-
vého bazénu na 30 min. pro
2 osoby, 20% sleva na další proce-
dury hotelového wellness centra.
Cena na osobu 2 245 Kč

HOTELOVÉ UBYTOVÁNÍ
min. 3 noci (nástup možný kdykoliv),
polopenze
Program: denně vstup do hotelo-
vého bazénu na 30 min., 20% sleva
na relaxační koupele ve whirlpool,
sportovní a relaxační masáže, fin-
skou saunu, infrasaunu.
Cena na osobu 1 000 Kč
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PARKHOTEL KAŠPERSKÉ HORY – ŠUMAVSKÉ LÁZNĚ ****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/
dovolena/,3025.html

PARKHOTEL
Poloha: Hotel v anglickém stylu se
nachází na náměstí horského měs-
tečka.
Vybavení: snídaňová restaurace,
hotelová restaurace v loveckém stylu,
konferenční salonek, krytý relaxační
bazén s protiproudem, vzlínáním
a hvězdnou oblohou, relaxační míst-
nost s příjemnou hudbou, sauna,
balneoprovoz (perličkové koupele,
zábaly, bylinná pára, masáže), kos-
metika. Přilehlý energetický a medi-
tační hotelový park s lehátky,
hotelová jeskyně, kde probíhá spe-
leoterapie. Dále je k dispozici teni-
sový kurt, úschovna lyží a kol,
půjčovna společenských a parkových
her (petang, kroket, badminton,…),
Wi-Fi připojení k internetu. Všechny
prostory hotelu jsou nekuřácké.
K dispozici je výtah. Hotel garantuje
klidné prostředí hotelu a hotelového
parku. Skladba pokojů a lůžek i lá-
zeňský provoz neumožňuje ubyto-
vání rodin s dětmi.
Ubytování: Pokoje jsou vybaveny ti-
sovým nábytkem a mramorovou
koupelnou v anglickém stylu, pře-
vážná část  pokojů má vany, SAT-TV,
telefon, vysoušeč vlasů, župan a pan-

tofle. V ceně pobytu je volný vstup do
hotelového relaxačního bazénu a re-
laxační místnosti, využití tenisového
kurtu, energetického a meditačního
hotelového parku.
Stravování: Snídaně formou bufetu,
večeře výběrem ze 3 hlavních chodů.

Informace
Parkování na elektronicky hlídaném
hotelovém parkovišti zdarma.
Lázeňský poplatek je zahrnut v ceně
pobytu.

Nabídka programů: 

KOUZELNÁ ŠUMAVA
3 noci (čtvrtek–neděle) nebo 4 noci
(neděle–čtvrtek, 1 noc zdarma),
 polopenze
Program: 1x perličková koupel s by-
linnými měšci a chromoterapií +
suchý zábal, 1x klasická masáž čás-
tečná – záda a šíje, 1x vířivá rašeli-
nová koupel + suchý zábal,
1x rašelinový zábal zad, 3 x 1 hod.
speleoterapie v hotelové jeskyni,
3x Priessnitzova koupel nohou
s akupresurou, pitná kúra – borův-
kový čaj v rámci jednotlivých pro -
cedur, neomezený vstup do

ho telového relaxačního bazénu a re-
laxační místnosti s příjemnou hud-
bou.
Cena na osobu od 5 250 Kč

LÁZEŇSKÝ KOKTEJL
5 nocí (neděle–pátek), polopenze
Program: 1x vířivá koupel se solí
z mrtvého moře + suchý zábal,
1x perličková koupel s bylinným ole-
jem a chromoterapií + suchý zábal,
1x bahenní zábal z mrtvého moře –
částečný, 1x rašelinový zábal zad, 1x
klasická masáž částečná – záda
a šíje, 4x 1 hod. speleoterapie
v atraktivní hotelové jeskyni, 4x Pri-
essnitzova koupel nohou s akupre-
surou, pitná kúra – borůvkový čaj
v rámci jednotlivých procedur, neo-
mezený vstup do hotelového rela-
xačního bazénu a relaxační
místnosti s příjemnou hudbou.
Cena na osobu od 6 600 Kč

TÝDENNÍ LÁZEŇSKÝ POBYT
6 nocí (nástup možný kdykoliv), po-
lopenze
Program: 1x vířivá šumavská rašeli-
nová koupel + suchý zábal, 1x perlič-
ková koupel s bylinnými měšci – výběr
z 5 druhů měšců – suchý zábal, 1x ra-

šelinový zábal zad, 1x šumavská by-
linná parní lázeň malá (2. fáze) – výběr
ze 3 druhů měšců – suchý zábal,
1x bahenní zábal z Mrtvého moře –
záda, šíje, 1x Breussova masáž pá-
teře, 1x masáž aromatickým olejem –
záda, šíje, 4x Priessnitzova koupel
nohou s akupresurou, 4x 1 hod. spe-
leoterapie, 1x barevná publikace „Šu-
mavské bylinné lázně“, pitná kúra –
borůvkový čaj, volný vstup do hotelo-
vého bazénu.
Cena na osobu od 11 290 Kč

HOTELOVÉ UBYTOVÁNÍ
minimálně 2 noci (nástup možný
kdykoliv), snídaně 
Program: volný vstup do relaxač-
ního bazénu a relaxační místnosti
s příjemnou hudbou, v letním ob-
dobí neomezené využití energetic-
kého a meditačního parku s lehátky,
tenisového kurtu.
Cena na osobu od 1 150 Kč
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LÁZEŇSKÉ DOMY ****

Město Jáchymov, založené roku
1516, leží pod nejvyšší horou Kruš-
ných hor.
V hlubokém podzemí se zde nachází
jedno z nejbohatších nalezišť mine-
rálů na světě. Odtud vyvěrají léčivé
prameny. Díky vysoké koncentraci ra-
donu ve vodě jsou dodnes nejúčin-
nějšími radonovými lázněmi na
světě. Již po 110 let poskytují Jáchy-
movské lázně léčbu pohybového
aparátu unikátní radonovou vodou.

Informace
Na vyžádání jsou možné další lázeň-
ské hotely a penziony nebo vyšší
ubytovací kategorie.
Příjezd – Vlakem do st. Ostrov nad
Ohří. Po objednání předem je možné
zajistit přepravu z nádraží do lázní,
od pondělí do pátku na určené od-
jezdové časy (info o aktuálních ča-
sech v prodejní CK při objednání). Za
poplatek je možné také zajistit odvoz
Taxi. Autobusem přímo z Prahy do Já-
chymova nebo z  Prahy a z  Plzně
s  přestupem v  Karlových Varech
(směr Ostrov - Jáchymov).
Lázeňský poplatek není zahrnut
v ceně pobytu – úhrada na místě.

HOTEL BĚHOUNEK ****

Lázeňský hotel s výhledem na pano-
rama Krušných hor se nachází ve
svahu nad jáchymovským údolím.
Všechny služby pod jednou střechou.
Vybavení: recepce, směnárna, res-
taurace, kavárna, herní salónek
 Domino a Bridge, kadeřnictví, kosme-
tický salon, pedikúra, internetový kou-
tek, sluneční terasa, úschovna kol
a lyží, výtah. Lázeňská péče - lékař, ra-
donové koupele, další léčebné a well-
ness procedury.
Wellness zóna: vstup v určený čas
podle volné kapacity zdarma – reha-
bilitační bazén, whirlpool, Kneippův
chodník, sauna za poplatek (denně
60 min., nezbytná rezervace pře-
dem). Parkování u hotelu za poplatek.
Ubytování: jedno a dvoulůžkové po-
koje s příslušenstvím a balkonem (ka-
tegorie 1. A), TV SAT, Wi-Fi zdarma,
telefon, minibar, trezor, fén, župan.
Stravování: dle programu, formou
bufetu.

KOMPLEX CURIE ***

Komplex tří vzájemně propojených
lázeňských budov leží přímo ve
středu lázeňské části města. Všechny
služby pod jednou střechou.
Vybavení: recepce, směnárna, res-
taurace, kavárna, kadeřnictví, kosme-
tický salon, pedikúra, internetový
koutek, výtah. Lázeňská péče - lékař,
radonové koupele, léčebné procedury,
rehabilitační bazén, další procedury
v Lázeňském centru Agricola (cca
300 m). Parkování před komplexem za
poplatek.
Ubytování: jedno a dvoulůžkové po-
koje s příslušenstvím (kategorie 1. A),
TV SAT, Wi-Fi zdarma, telefon, led-
nička, trezor nebo uzamykatelná
skříňka, župan.
Stravování: dle programu, formou
bufetu.

HOTEL ASTORIA ***

Hotel leží přímo v centru lázeňské
části.
Procedury v  centru Agricola nebo
komplexu Curie.
Vybavení: recepce v  Lázeňském
centru Agricola (cca 50 m), restaurace,
úschovna kol a lyží, výtah. Lázeňská
péče - lékař, radonové koupele, další
léčebné a wellness procedury
a bazén v Agricole. Parkování na par-
kovišti (cca 200 m) za poplatek.
Ubytování: jedno a dvoulůžkové po-
koje s příslušenstvím (kategorie 1. A),
TV SAT, Wi-Fi zdarma, telefon, mini-
bar, trezor, fén, župan.
Stravování: dle programu, formou
bufetu. V případě nedostatku kapa-
city v jídelně hotelu probíhá stravo-
vání v komplexu Curie (150 m).

Komplex Curie

Komplex Curie Komplex Curie LH Běhounek LH Běhounek

LH Běhounek
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Nabídka programů:

TRADIČNÍ RADONOVÁ KÚRA 
Komplexní léčba, minimálně 14 nocí 
Program: 14x ubytování s plnou
penzí nebo polopenzí, 1x lékařské
vstupní vyšetření, stanovení individu-
álního léčebného plánu, laboratorní
vyšetření (krevní obraz, krevní cukr,
kyselina močová), 1x lékařské vý-
stupní vyšetření s výstupní lékařskou
zprávou, 30x léčebná procedura
předepsaná lékařem (10x velká pro-
cedura, 20x malá procedura), 12x ra-
donová koupel.
Každá další noc: 1x ubytování
s plnou penzí, 3x léčebná proce-
dura (1x radonová koupel, 1x velká
procedura, 1x malá procedura).
Bonus k pobytu: 1x bazén a sauna
(90 min.) v Aquacentru Agricola,
1x solná jeskyně (45 min.) v Aqua-
centru Agricola, 1x minerální voda
Vincentka (0,7 l) z lázní Luhačovice.
Cena na osobu: od 1 270 Kč/noc

ZÁKLADNÍ RADONOVÁ KÚRA 
Výhodná léčba, minimálně 14 nocí 
Program: 14x ubytování s plnou
penzí nebo polopenzí, 1x konzul-
tace s lékařem s předepsáním pro-
cedur, laboratorní vyšetření (krevní
obraz, krevní cukr, kyselina mo-
čová), 16x léčebná procedura
(ostatní procedury), 12x radonová
koupel. Léčebný program nezahr-
nuje individuální rehabilitaci. 

Každá další noc: 1x ubytování
s plnou penzí nebo polopenzí, 2x lé-
čebná procedura, kromě neděle
(1x radonová koupel, 1x ostatní pro-
cedura).
Bonus k  pobytu: 1x minerální
voda Vincentka (0,7 l) z lázní Luha-
čovice.
Cena na osobu: od 1 110 Kč/noc

KÚRA NA ZKOUŠKU
Hotel Běhounek
7 nocí na poznání léčebné kúry
Program: 7x ubytování s plnou penzí
nebo polopenzí, 1x konzultace lékaře,
3x radonová koupel, 1x přísadová
koupel, 1x suchá uhličitá koupel,
1x uhličitá koupel mokrá, 2x klasická
masáž částečná, 3x parafínový zábal
rukou, 2x oxygenoterapie, 1x skupi-
nový tělocvik s fyzioterapeutem.
Bonus k  pobytu: 1x minerální
voda Vincentka (0,7 l) z lázní Luha-
čovice.
Cena na osobu: od 1 360 Kč/noc

VITAL KLASIK 
Komplex Curie,
Hotel Běhounek
Relaxace a harmonizace orga-
nismu, minimálně 6 nocí
Program: 6x ubytování s polopenzí,
1x radonová koupel, 1x perličková
koupel, 1x bylinková koupel, 2x suchá
uhličitá koupel, 2x klasická masáž
částečná, 1x parafínový zábal na ruce,
1x oxygenoterapie, 1x sauna,
1x malé občerstvení 

Hotel AstoriaLázeňské centrum Agricola

Agricola Agricola Agricola Hotel Astoria

UPOZORNĚNÍ:
Pojištěncům smluvních zdravotních pojišťoven VZP, ZP MVČR, VOZP, OZP a ZPŠ poskytují lázně

20% slevu na léčebné pobyty. Uvedené ceny tuto slevu již zohledňují.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,1974.html
www.cedok.cz/dovolena/,1969.html



800 112 112128

LÁZNĚ & WELLNESS | KONSTANTINOVY LÁZNĚ

LÁZEŇSKÉ HOTELY A PENZIONY ***

Hotely a penziony leží v klidném pro-
středí lázeňském lesoparku. 
Na léčebné procedury se dochází do
LD Prusík, kde je hlavni balneo provoz,
léčebné procedury, solná jeskyně
a do Wellness Centra Konstantin s re-
laxačním bazénem, saunou, parní
lázní, spa terapií, Knappovými chod-
níčky, fitness centrem, klidovou zónou
a kavárnou.

Informace
Parkování u LD Jirásek za poplatek
a vratnou zálohu za zapůjčení dálko-
vého ovladače. Na veřejných parko-
vištích parkovaní zdarma.
Příjezd vlak i bus - st. Konstantinovy
Lázně a cca 50 metrů pěšky k lázeň-
ským domům. 
Pobyt se psem není možný.
Lázeňský poplatek není zahrnut
v ceně pobytu - úhrada na místě. 

LÁZEŇSKÉ PENZIONY MÁNES,
PURKYNĚ A PALACKÝ
Při nástupu na pobyt se hosté hlásí
v recepci LD Jirásek, kde jim bude sdě-
leno jméno konkrétního penzionu.
Ubytování: Dvoulůžkové pokoje s te-
levizi, lednici a telefonem. Na penzi-
onu Purkyně WiFi zdarma. Koupelna

se sprchou nebo vanou (na penzi-
onu Purkyně fén) a WC.
Stravování: Dle programu. Snídaně
formou bufetu, večeře výběrem ze 4
menu den předem. Při ubytování
v penzionu Mánes je stravování v jí-
delně LD Prusík. Při ubytovaní v pen-
zionech Purkyně a Palacký je
stravování v jídelně hotelu Jirásek.

LÁZEŇSKÝ HOTEL JIRÁSEK
V hotelu Jirásek je poskytovaná čás-
tečná lázeňská peče, zaměřena
 především na prevenci, léčbu a re-
konvalescenci při kardiovaskulárních
onemocnění. Dále je zde restaurace
s kavárnou, rehabilitační bazén, půj-
čovna jízdních kol, v salonku připo-
jeni na internet
Ubytování: Dvoulůžkové pokoje
sprchou nebo vanou, WC, televizi, ra-
diem, lednici a telefonem.
Stravování: Dle programu. Snídaně
formou bufetu, večeře výběrem ze 4
menu den předem.

Nabídka programů:

TÝDEN PRO SENIORY
7 nocí
Program: ubytování s polopenzí,
1x parafínový zábal na ruce, 1x střídavé

nožní koupele, 1x uhličitá koupel,
1x klasická masáž, 1x podvodní
masáž, 2x solná jeskyně
Bonus: vycházka s průvodcem do
turisticky atraktivního okolí Kon-
stantinových Lázní, hudební večer,
zdravotnická přednáška, vstup
zdarma do bazénu v hotelu Jirásek 
Cena na osobu: od 6 700 Kč

LÁZNĚ NA ZKOUŠKU 
2 noci
Program: ubytování s polopenzí,
1x základní vstup do Wellness
centra Konstantin na 1,5 hodiny,
1x uhličitá koupel, 1x klasická
masáž částečná, 1x solná jeskyně
Bonus: vstup zdarma do bazénu
v hotelu Jirásek 
Cena na osobu: od 2 400 Kč

WELLNESS VÍKEND 
2 noci
Program: ubytování s polopenzí,
polopenze, 2x základní vstup do
Wellness centra Konstantin na 1,5
hodiny, 1x solná jeskyně, 1x smy-
slová masáž se zábalem
Bonus: vstup zdarma do bazénu
v hotelu Jirásek 
Cena na osobu: od 2 400 Kč

WELLNESS PRODLOUŽENÝ
POBYT
3 noci
Program: ubytování s polopenzí,
2x základní vstup do Wellness
centra Konstantin na 1,5 hodiny,
1x relaxační koupel, 1x smyslová
masáž částečná se zábalem
Bonus: Wellness terapie od pon-
dělí do čtvrtka s 20% slevou, vstup
zdarma do bazénu v hotelu Jirásek.
Cena na osobu: od 3 200 Kč

EXCLUSIVE TÝDEN 
7 nocí
Program: ubytování s polopenzí,
1x uhličitá koupel, 1x perličková
koupel s přísadou, 1x masáž obli-
čeje pro ženy nebo reflexní masáž
plosky nohy pro muže, 1x klasická
masá částečná, 1x parafínový zábal
na ruce, 2x solná jeskyně, 1x pod-
vodní masáž, 1x základní vstup do
Wellness centra Konstantin na 1,5
hodiny, 1x poukázka do kavárny
(káva + zákusek)
Bonus: vstup zdarma do bazénu
v hotelu Jirásek, vycházka s průvod-
cem do turisticky atraktivního okolí
Konstantinových Lázní, hudební
večer, zdravotnická přednáška
Cena na osobu: od 7 500 Kč

Hotel Jirásek

Penzion Mánes Penzion Palacký

Wellness centrum Konstantin
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Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/
dovolena/,6562.html

ASTORIA HOTEL & MEDICAL SPA ***

Poloha: Astoria Hotel & Medical Spa
má v Karlových Varech zcela unikátní
polohu. Nachází se v  historickém
centru lázeňského území přímo na-
proti Mlýnské kolonádě s léčivými mi-
nerálními prameny, v blízkosti dalších
kolonád, hlavních pamětihodností
a zajímavostí malebného lázeňského
města.
Vybavení: Celý komplex tvoří pět
budov propojených v komplex Asto-
ria a 300 metrů vzdálená Depan-
dance Wolker. Všechny budovy se
nacházejí v  městské památkové
zóně, Depandance Wolker je navíc
nemovitou kulturní památkou.
Rehabilitační a léčebné programy
 probíhají pod dohledem zkušeného
 lékařského personálu. K léčebným
a relaxačním účelům slouží vybudo-
vaný balneoprovoz, ve kterém je vyu-
žívána minerální voda, bazén, a další
velká škála léčebných procedur.

Ubytování: Jedno- a dvoulůžkové
nekuřácké pokoje s příslušenstvím,
TV SAT, chladnička, telefon, rádio, tre-
zor, WiFi zdarma.
Stravování: Dle programu. Snídaně
formou bohatého bufetu, obědy
a večeře formou teplého a stude-
ného bufetu. Možnost zajištění i více
druhů dietního stravování, vč. vege-
tariánského a bezlepkového.

Informace
Příjezd vlak: zast. Horní vlakové nád-
raží, dále autobusem MHD č. 1 do
zastávky I. P. Pavlova – cca 200 metrů
od hotelu. Bus – z autobusového
nádraží, autobusem MHD č. 6 k Trž-
nici, poté autobusem MHD č. 1 nebo
4 do zastávky I. P. Pavlova - cca 200
metrů od hotelu. Parkování možné
i v krytých garážích hotelu Thermal
250 metrů od hotelu. 
Místní poplatek: je zahrnut v ceně
pobytu.

Nabídka programů:

RELAXAČNÍ POBYT
2 až 7 nocí
Program: ubytování s polopenzí - dle
výběru snídaně + oběd nebo snídaně
+ večeře, 2 procedury denně z vý-
běru: bazén - sauna - perličková kou-
pel - klasická masáž celková, klasická
masáž částečná - medová masáž -
anticelulitidní masáž - aroma masáž
– solná terapie. Sleva na dokoupení
relaxačních procedur 20%.
Cena na osobu: od 1 490 Kč /noc

KARLOVARSKÝ BALÍČEK 
3 noci
Program: ubytování s polopenzí –
večeře 3 chodové menu, vstup do
Muzea Jan Becher, lahev léčivé Be-
cherovky 0,5 l na pokoji, volný vstup
do bazénu a sauny, 
Cena na osobu: od 2 500 Kč

POBYT PRO SENIORY (od 55 let)
5 nocí
Program: ubytování s  polopenzí,
pitná kúra - léčebné prameny + hote-
lová čajovna (čaj a voda denně k dis-
pozici), poukázka na kávu a zákusek,
lékařská konzultace, 2 procedury
denně (ve dnech po – so) dle dopo-
ručení lékaře, volný vstup do relaxační
zóny (bazén, sauna) v otevíracích ho-
dinách: bazén, sauna. Sleva na do-
koupení relaxačních procedur 20%.
Cena na osobu: od 5 500 Kč



800 112 112130

LÁZNĚ & WELLNESS | MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

SPA HOTEL VLTAVA **** / SPA HOTEL SVOBODA***

SPA HOTEL VLTAVA ****

Lázeňský resort Vltava se nachází
v klidné části města s krásným výhle-
dem na panorama lázní. Resort tvoří
budovy Vltava a Berounka, které jsou
vzájemně propojené koridorem
a dependancí Vítkov. Přímo v resortu
se nachází minerální koupele, bazén,
sauna a fitness. Hosté mohou využít
letní terasu s lehátky a slunečníky.
V blízkosti se rozprostírá lesopark
s množstvím vyhlídkových tras a míst
ideálních pro pěší i cykloturistiku.
Vybavení: Restaurace Regina, lobby
bar, letní terasa, společenská míst-
nost, kulečník, Wi-Fi a internetový
koutek pro hotelové hosty zdarma.
Lázeňská péče: ordinace lékařů a lé-
čebné oddělení v hotelu, komplexní
lázeňská léčba, procedury z přírod-
ních léčivých zdrojů – minerální kou-
pele, slatinné zábaly, suché plynové
koupele, plynové injekce, vodoléčba
a další široké spektrum léčebných
procedur. Balbínův minerální pramen
ke koupelím a k pitné kúře. Bazén s ví-
řivými proudy, whirlpool, sauna, fit-
ness, koupele, masáže, kadeřnictví,
pedikúra, manikúra.
Ubytování: jedno- a dvoulůžkové
pokoje Komfort s příslušenstvím, TV,
telefon, WiFi, minibar, sejf, fén,
župan. Výhled do lesa.
Stravování: dle programu. Snídaně
a večeře formou bufetu, obědy ser-
vírované, salátový bufet.

SPA HOTEL SVOBODA ***

Lázeňský resort Svoboda leží v klid-
ném prostředí lesoparku, nedaleko
kolonády se Zpívající fontánou.
V sousedství se nachází pavilon Les-
ního pramene s promenádou. Celý
resort prošel výraznou rekonstrukcí,
došlo k propojení Svobody, Marga-
rety a Palladia krytou promenádou,
která umožňuje využívat všechny
služby pod jednou střechou.
Vybavení: Restaurace Carlton,
lobby bar, společenská místnost
s kulečníkem a dětským koutkem,
Wi-Fi a internetový koutek pro hote-
lové hosty zdarma.
Lázeňská péče: ordinace lékařů
a léčebné oddělení v Palladio Spa
Centru, komplexní lázeňská léčba, lé-
čebné procedury z přírodních léči-
vých zdrojů – minerální koupele,
slatinné zábaly, suché plynové kou-
pele, plynové injekce a další široké
spektrum léčebných procedur. Jose-
fův minerální pramen ke koupelím
a k pitné kúře. Volný vstup do ba-
zénu s vířivými proudy, saunou a sa-
nariem v Grandhotelu Pacifik a do
hotelů Hvězda, Butterfly, Vltava.
Ubytování: jedno- a dvoulůžkové
pokoje Komfort s příslušenstvím, TV,
telefon, WiFi, minibar, sejf, fén. 
Stravování: dle programu. Snídaně
a večeře formou bohatého bufetu,
obědy servírované, salátový bufet.

Nabídka programů:

RELAXAČNÍ LÁZEŇSKÁ DOVO-
LENÁ
Hotel Svoboda, Hotel Vltava
7 nocí
Program: ubytování s polopenzí,
nápoj na uvítanou, základní lékař-
ské vstupní a závěrečné vyšetření,
závěrečnou lékařskou zprávu, 12
léčebných procedur týdně na zá-
kladě předpisu lékaře (kromě ne-
děle), minerální pitnou kúru.
Cena od: 1 590 Kč/os./noc

MINIRELAX
Hotel Svoboda, Hotel Vltava
2 noci
Program: ubytování s polopenzí,
nápoj na uvítanou, 1x minerální
koupel s přírodním CO

2
, 1x klasická

masáž částečná, 1x suchá plynová
lázeň CO

2
.

Cena od: 1 690 Kč/os./noc

MINIKÚRA
Hotel Svoboda, Hotel Vltava
3 až 6 nocí
Program: ubytování s  polopenzí,
nápoj na uvítanou, 6 až 12 procedur
(podle počtu nocí) např.: masážní
suché lůžko - hydrojet, minerální
koupel s přírodním CO

2
, klasická

masáž částečná, suchá plynová lázeň
CO

2
, parafínové ošetření rukou, inha-

lace, lavatherm, vířivá lázeň.
Cena od: 1 640 Kč/os./noc

DNY RELAXACE
Hotel Vltava
7 nocí
Program: ubytování s polopenzí,
nápoj na uvítanou, lékařské vstupní
a závěrečné vyšetření, závěrečnou
lékařskou zprávu, 2x denně vitamí-
nový nápoj, 1x aqua gymnastika,
1x reflexní masáž chodidel, 1x kla-
sická masáž částečná, 1x suchá ply-
nová lázeň CO

2
, 1x masážní suché

lůžko - hydrojet, 2x parafínové ošet-
ření rukou, 1x elektroterapie, 2x in-
halace, minerální pitná kúra.
Cena od: 1 480 Kč/os./noc

LÁZNĚ PRO SENIORY
Hotel Svoboda
5 nocí
Program: ubytování s polopenzí,
nápoj na uvítanou, 1x klasická masáž
částečná, 1x suchá plynová lázeň
CO

2
, 1x inhalace pramene, 1x para-

fínové ošetření rukou.
Cena od: 1 330 Kč/os./noc

INFORMACE
Lázeňský poplatek není zahrnut
v ceně pobytu – úhrada na místě.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,824.html
www.cedok.cz/dovolena/,823.html

Spa hotel Vltava

Spa hotel VltavaSpa hotel Vltava

Spa hotel Svoboda

Spa hotel SvobodaSpa hotel Svoboda
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RESORT HVĚZDA ****

HOTELY HVĚZDA, IMPERIAL,
NEAPOL
Resort hvězda je ukázkou unikátní lá-
zeňské architektury a historickým
skvostem v centru lázeňské části.
Svým hostům nabízí kombinaci tra-
dičního lázeňského stylu a komfort
mezinárodního hotelu. Jeho jednot-
livé části Hvězda, Imperial a Neapol
jsou navíc propojeny koridorem Via
Imperialis s lázeňskými hotely Nové
Lázně, Centrální Lázně a Maria Spa.
Vybavení: restaurace Franz Josef,
restaurace Sissi, lobby bar, kavárna
Imperial, 2 letní terasy, atrium. Aqua
wellness centrum s největším hotelo-
vým bazénem v Mariánských Lázních
(150 m2), whirlpoolem, 2 saunami,
parní lázní a tepidariem. Solná jes-
kyně, koupele, masáže, tibetské zvu-
kové masáže, kadeřnictví, kosmetické
studio Beauty Comfort Zone.
Lázeňská péče: ordinace lékařů
a léčebné oddělení v resortu Hvězda,
nové léčebné oddělení Neapol Spa
Centre, komplexní lázeňská léčba,
procedury z přírodních léčivých
zdrojů – minerální koupele, slatinné
zábaly, suché plynové koupele, ply-
nové injekce, vodoléčba a další široké
spektrum léčebných procedur. Balbí-
nův minerální pramen ke koupelím
a k pitné kúře.
Stravování: dle programu. Snídaně,
obědy a večeře formou bohatého

bufetu, salátový bufet, koutek zdravé
výživy Danubius Healthy Choice.
Ubytování v hotelu Hvězda: jedno-
a dvoulůžkové pokoje Superior plus
s příslušenstvím, TV, telefon, Wi-Fi, mi-
nibar, sejf, fén, župan, froté pantofle.
Ubytování v hotelu Imperial - jedno-
a dvoulůžkové pokoje Superior s pří-
slušenstvím, TV, telefon, Wi-Fi, mini-
bar, sejf, fén, župan, froté pantofle.
Ubytování v hotelu Neapol - jedno-
a dvoulůžkové pokoje Komfort s pří-
slušenstvím, TV, telefon, Wi-Fi, mini-
bar, rychlovarný set na kávu a čaj,
sejf, fén, župan, froté pantofle.

Nabídka programů:

RELAXAČNÍ LÁZEŇSKÁ
DOVOLENÁ
Hvězda, Imperial, Neapol
7 nocí
Program: ubytování s polopenzí,
nápoj na uvítanou, základní lékař-
ské vstupní a závěrečné vyšetření,
závěrečná lékařská zpráva, 12 lé-
čebných procedur týdně na zá-
kladě předpisu lékaře (kromě
neděle), minerální pitná kúra.
Cena od: 2 320 Kč/os./noc

ŠTÍHLÁ LINIE
Hvězda
7 nocí
Program: ubytování s plnou penzí

(speciální redukční dieta), plán stra-
vování, 1x denně bylinný čaj, osobní
konzultace s výživovým odborní-
kem, vstupní a výstupní lékařská
prohlídka, závěrečná lékařská
zpráva, rozšířené laboratorní vyšet-
ření, konzultace s osobním trené-
rem včetně stanovení cvičebního
plánu, (úvodní a závěrečné měření).
27 léčebných procedur: 3x Icoone
ošetření těla – lymfatická drenáž,
2x Body analyzer, 3x léčebný tělo-
cvik - individuální, 2x anticelulitidní
masáž se zábalem, 3x nordic wal-
king, 2x suchá plynová lázeň CO

2
,

4x fitness individuální trénink,
3x minerální koupel s  přírodním
CO

2
, 3x lymfapress, 2x klasická

masáž celková.
Cena od: 3 980 Kč/os./noc

MINIKÚRA
Hvězda, Imperial, Neapol
3 až 6 nocí
Program: ubytování s polopenzí,
nápoj na uvítanou, 6 až 12 proce-
dur (podle počtu nocí), např.: ma-
sážní suché lůžko - hydrojet,
minerální koupel s přírodním CO

2
,

klasická masáž částečná, suchá ply-
nová lázeň CO

2
, parafínové ošetření

rukou, inhalace, lavatherm, vířivá
lázeň.
Cena od: 2.370 Kč/os./noc

MINIRELAX
Hvězda, Imperial, Neapol
2 noci
Program: ubytování s polopenzí,
nápoj na uvítanou, 1x minerální
koupel s přírodním CO

2
, 1x klasická

masáž částečná, 1x suchá plynová
lázeň CO

2
.

Cena od: 2 420 Kč/os./noc

BEAUTY WELLNESS
Imperial, Neapol
3 noci
Program: ubytování s polopenzí,
1x solná jeskyně, 1x masážní suché
lůžko - hydrojet, 1x klasická masáž
celková, 1x parafínové ošetření
rukou, pro dámy: 1x péče o oči a rty
v Beauty Comfort Zone, pro pány:
1x reflexní masáž chodidel.
Cena od: 2 390 Kč/os./noc

INFORMACE
Lázeňský poplatek není zahrnut
v ceně pobytu – úhrada na místě.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/
dovolena/,7595.html
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HOTEL PACIFIK ****superior / HOTEL BUTTERFLY ****superior

HOTEL PACIFIK
Honosná budova Grandhotelu Paci-
fik majestátně ukončuje architekto-
nickou osu města Mariánské Lázně
a tvoří krásnou dominantu Hlavní
třídy s nádherným výhledem na lá-
zeňské centrum a kolonádu se Zpí-
vající fontánou. Hotel se může
pochlubit vývěrem vlastního minerál-
ního pramene, který je sveden z ne-
dalekého pavilonu Lesního pramene.
Vybavení: restaurace Primavera,
lobby bar, letní terasa, Captain James
Cook‘s Lounge, Wi-Fi a internetový
koutek – pro hotelové hosty zdarma.
Lázeňská péče - ordinace lékařů a lé-
čebné oddělení v hotelu, komplexní
lázeňská léčba, procedury z přírod-
ních léčivých zdrojů – minerální kou-
pele, slatinné zábaly, suché plynové
koupele, plynové injekce, vodoléčba
a další široké spektrum léčebných
procedur. Lesní minerální pramen ke
koupelím a k pitné kúře. Bazén s vod-
ními atrakcemi, 2 saunami, sanariem,
fitness, koupele, masáže, kadeřnictví,
kosmetika, laserové centrum.
Ubytování: jedno- a dvoulůžkové
pokoje s příslušenstvím, TV, telefon,
Wi-Fi, minibar, sejf, fén, župan. Vý-
hled do vedlejší ulice nebo do zad-
ního traktu.
Stravování: dle programu. Snídaně
a večeře formou bohatého bufetu,
obědy servírované, salátový bufet,
koutek zdravé výživy Danubius He-
althy Choice. 

HOTEL BUTTERFLY
Hotel se nachází v  centru města
přímo u lázeňského parku. Moderní

stavba ve stylu Art Nouveau s origi-
nálním uměleckým interiérem, do-
káže své hosty oslovit svým vzletným
stylem a rodinnou atmosférou. Hotel
nabízí svým hostům kompletní lé-
čebné služby pod jednou střechou -
unikátní jsou například minerální
koupele Ferdinandova pramene. No-
vinkou je pítko Ferdinandova mine-
rálního pramene přímo v  hotelové
hale, kde je možné tento pramen
také ochutnat.
Vybavení: restaurace La Fontaine,
Café de Paris, lobby bar s letní tera-
sou, pool bar. Wi-Fi a internetový
koutek pro hotelové hosty zdarma,
podzemní garáže.
Lázeňská péče: ordinace lékařů
a nové léčebné oddělení Butterfly
Spa Centre v hotelu, komplexní lá-
zeňská léčba, procedury z přírodních
léčivých zdrojů – minerální koupele,
slatinné zábaly, suché plynové kou-
pele, plynové injekce, vodoléčba
a další široké spektrum léčebných
procedur. Ferdinandův minerální
pramen k pitné kúře a ke koupelím –
unikátní účinek přírodních sulfátů.
Bazén s vířivými proudy, whirlpool,
sauna, fitness, koupele, masáže, kos-
metický salón, kadeřnictví, pedikúra,
manikúra.
Ubytování: jedno- a dvoulůžkové
pokoje Superior s příslušenstvím, TV,
telefon, Wi-Fi, minibar, sejf, fén,
župan.
Stravování: dle programu. Snídaně
formou bohatého bufetu, obědy
a večeře servírované, salátový bufet,
koutek zdravé výživy Danubius He-
althy Choice.

Nabídka programů:

RELAXAČNÍ LÁZEŇSKÁ
 DOVOLENÁ
Pacifik, Butterfly
7 nocí
Program: ubytování s polopenzí,
nápoj na uvítanou, základní lékař-
ské vstupní a závěrečné vyšetření,
závěrečná lékařská zpráva, 12 lé-
čebných procedur týdně na zá-
kladě předpisu lékaře (kromě
neděle), minerální pitnou kúru.
Cena od: 2 090 Kč/os./noc

MINIRELAX
Pacifik, Butterfly
2 noci
Program: ubytování s polopenzí,
nápoj na uvítanou, 1x minerální
koupel s přírodním CO

2
, 1x klasická

masáž částečná, 1x suchá plynová
lázeň CO

2
.

Cena od: 2 190 Kč/os./noc

MINIKÚRA
Pacifik, Butterfly
3 až 6 nocí
Program: ubytování s polopenzí,
nápoj na uvítanou, 6 až 12 procedur
(podle počtu nocí), např.: masážní
suché lůžko - hydrojet, minerální
koupel s  přírodním CO

2
, klasická

masáž částečná, suchá plynová
lázeň CO

2
, parafínové ošetření

rukou, inhalace, lavatherm, vířivá
lázeň.
Cena od: 2 140 Kč/os./noc

PACIFIK SPA PACKAGE
Pacifik
3 noci
Program: ubytování s polopenzí,
nápoj na uvítanou, 1x wellness
nápoj, 1x masáž Dolce Vita, 1x mi-
nerální koupel s přírodním CO

2
,

1x klasická masáž celková s břečťa-
nem,1x parafínové ošetření rukou.
Cena od: 2 600 Kč/os./noc

MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ
 SEZÓNNÍ NABÍDKA
Butterfly
3 noci
Program: ubytování s  polopenzí
(1x slavnostní večeře při svíčkách
se skleničkou sektu), nápoj na uví-
tanou, 1x klasická masáž částečná,
1x parafínové ošetření rukou,
1x suchá plynová lázeň CO

2
, 1x mi-

nerální koupel s přírodním CO
2
.

Cena od: 2 060 Kč/os./noc

INFORMACE
Lázeňský poplatek není zahrnut
v ceně pobytu – úhrada na místě.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,825.html
www.cedok.cz/dovolena/,8699.html

hotel Pacifikhotel Pacifik

hotel Pacifikhotel Pacifik

Hotel Butterfly

Hotel ButterflyHotel Butterfly
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CENTRÁLNÍ LÁZNĚ ****superior / MARIA SPA ****superior

CENTRÁLNÍ LÁZNĚ
Hotel Centrální Lázně, symbol lázeň-
ské tradice v Mariánských Lázních, se
nachází na místě původního lázeň-
ského domu z roku 1812. Svým hos-
tům nabízí tradiční lázeňskou léčbu,
založenou na využívání jedinečných
místních přírodních zdrojů - minerál-
ních pramenů, slatiny a léčivého Ma-
riina plynu.
Vybavení: Restaurace Goethe,
lobby bar. Wi-Fi a internetový koutek
pro hotelové hosty zdarma, parko-
viště a podzemní garáže v Marien-
bad Health Spa Resortu.
Lázeňská péče: ordinace lékařů
s největším léčebným oddělením
v Mariánských Lázních, komplexní lá-
zeňská léčba, procedury z přírodních
léčivých zdrojů – minerální koupele,
slatinné zábaly, suché plynové kou-
pele, plynové injekce, vodoléčba
a další široké spektrum léčebných
procedur. Ambrožův a Balbínův mi-
nerální pramen ke koupelím a k pitné
kúře.
Moderní Danubius Premier Fitness
s kardio, fitness a cvičební zónou,
možnost individuálního tréninku s in-
struktorem, sestavení cvičebního
plánu a poradenství ve výživě. V re-
sortu Římské lázně se 3 bazény,
Aqua wellness centrum v hotelu
Hvězda. Koupele, masáže, kadeřnic-
tví, kosmetika.
Ubytování: jedno- a dvoulůžkové
pokoje Superior s příslušenstvím, TV,
telefon, Wi-Fi, minibar, sejf, fén,
župan, froté pantofle.
Stravování: dle programu. Snídaně,
obědy a večeře formou bufetu, salá-

tový bufet, koutek zdravé výživy Da-
nubius Healthy Choice. 

HOTEL MARIA SPA
Hotel Maria Spa svou jedinečností
odráží historii Mariánských Lázní.
Jeho obnovením došlo k  rozšíření
unikátního historického komplexu na
Nové Lázně & Centrální Lázně &
Maria Spa, který se tak stal jedním
z nejúžasnějších a nejzachovalejších
skvostů lázeňské architektury nejen
v České republice, ale v Evropě vůbec.
Vybavení: Wi-Fi pro hotelové hosty
zdarma, parkoviště a podzemní ga-
ráže v Marienbad Health Spa Re-
sortu.
Lázeňská péče: lázeňský resort za-
měřený na využití přírodních zdrojů
je prvním místem v Evropě a možná
i na světě, kde se začalo léčit účinky
přírodní rašeliny (historický název
Moorbad – Slatinné lázně). Hotel
Maria Spa je také místem vývěru pří-
rodního Mariina plynu, který dal zá-
klad názvu města - Mariánské Lázně.
Dnes se hostům poskytují minerální
koupele s rašelinovým extraktem,
slatinné zábaly, skupinová inhalace
a především originální Mariino ply-
nové jezírko s oxygenoterapií. Mine-
rální pramen Nová Marie k pitné
kúře. V resortu jsou Římské lázně se
3 bazény, Danubius Premier Fitness,
Aqua wellness centrum v hotelu
Hvězda. Koupele, různé druhy ma-
sáží - klasická, slatinná. Fidžijský sen,
Rituál Matamanoa, Rituál Tokoriki.
Ubytování: jedno- a dvoulůžkové po-
koje Maria Superior s příslušenstvím
vana, bidet, kosmetické zrcadlo), TV,

telefon, Wi-Fi internet, iPod/iPhone
docking station, radiobudík, minibar,
rychlovarný set na kávu a čaj, sejf na
notebook, žehlička, fén, župan, froté
pantofle, deštník. Výhled na kolonádu
nebo na park, většina pokojů s tera-
sou nebo balkonem.
Stravování: dle programu, v restau-
raci Goethe v hotelu Centrální Lázně.
Snídaně, obědy a večeře formou bu-
fetu, salátový bufet, koutek zdravé
výživy Danubius Healthy Choice 

Nabídka programů:

RELAXAČNÍ LÁZEŇSKÁ
 DOVOLENÁ
Centrální lázně, Maria Spa
7 nocí
Program: ubytování s polopenzí,
nápoj na uvítanou, základní lékař-
ské vstupní a závěrečné vyšetření,
závěrečná lékařská zpráva, 12 lé-
čebných procedur týdně na zá-
kladě předpisu lékaře (kromě
neděle), minerální pitnou kúru.
Cena od: 2 450 Kč/os./noc

MINIRELAX
Centrální lázně, Maria Spa
2 noci
Program: ubytování s polopenzí,
nápoj na uvítanou, 1x minerální
koupel s přírodním CO

2
, 1x klasická

masáž částečná, 1x suchá plynová
lázeň CO

2
.

Cena od: 2 550 Kč/os./noc

MINIKÚRA
Centrální lázně, Maria Spa
3 až 6 nocí

Program: ubytování s polopenzí,
nápoj na uvítanou, 6 až 12 procedur
(podle počtu nocí), např.: masážní
suché lůžko - hydrojet, minerální
koupel s  přírodním CO

2
, klasická

masáž částečná, suchá plynová lázeň
CO

2
, parafínové ošetření rukou, inha-

lace, lavatherm, vířivá lázeň.
Cena od: 2 500 Kč/os./noc

WELLNESS SPECIAL
Centrální lázně
3 noci
Program: ubytování s polopenzí,
nápoj na uvítanou, 2x klasická
masáž celková, 2x minerální koupel
s přírodním CO

2
, 1x Mariino ply-

nové jezírko s oxygenoterapií.
Cena od: 2 710 Kč/os./noc

MARIA SPA
Maria Spa
3 noci
Program: ubytování s polopenzí,
1x Mariin slatinný zábal, 1x klasická
masáž celková, 1x Mariina slatinná
masáž, 1x minerální koupel s pří-
rodním CO2, 1x Mariino plynové je-
zírko s oxygenoterapií.
Cena od: 3 180 Kč/os./noc

INFORMACE
Lázeňský poplatek není zahrnut
v ceně pobytu – úhrada na místě.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8696.html
www.cedok.cz/dovolena/,8697.html

Centrální lázněCentrální lázně

Centrální lázněCentrální lázně

Maria Spa

Maria SpaMaria Spa
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Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/
dovolena/,818.html

HOTEL CRISTAL PALACE ****

HOTEL CRISTAL PALACE
Poloha: Cristal Palace je moderní
čtyřhvězdičkový, plně klimatizovaný
hotel v centru města, v blízkosti lá-
zeňských parků a hlavní kolonády se
světoznámou Zpívající fontánou,
snadno přístupný vlastním doprav-
ním prostředkem i městskou dopra-
vou.
Vybavení: Restaurace, tradiční ka-
várna – cukrárna s venkovní terasou,
lobby bar, konferenční sál, který je
možné rozdělit na menší salonky, re-
laxační centrum, které zahrnuje
bazén (4 x 6 m), saunu a whirlpool
(zdarma), solárium (za poplatek)
a nový balneoprovoz, kde pod dohle-
dem lékařského personálu probíhají
rehabilitační a léčebné programy.
Hotel je bezbariérový a má výtah.
Ubytování: Dvoulůžkové pokoje
s koupenou a WC, fén, TV SAT, minibar,
trezor, žehlič kalhot, telefon, Wi-Fi.
Stravování: Dle programu - snídaně
a večeře formou bohatého bufetu.

Informace
Příjezd Vlak i bus – st. Mariánské
Lázně – dále MHD č. 5 do zastávky
Pošta – cca 50 m od hotelu.
Parkování v hotelové garáži za poplatek. 
Místní poplatek: je zahrnut v ceně
pobytu.

Nabídka léčebných pobytů:

LÉČEBNÝ POBYT LIGHT
min. 6 nocí s polopenzí
Program: vstupní lékařská pro-
hlídka, 15 léčebných procedur na 6
nocí dle předpisu lékaře (18 proce-
dur na 7 nocí), výstupní lékařská
konzultace vč. závěrečné zprávy
Cena na osobu: od 1 480 Kč/noc

RELAX LÉČENÍ
min. 6 nocí s polopenzí
Program: vstupní lékařská pro-
hlídka, 12 léčebných procedur na 6
nocí dle předpisu lékaře, (14 proce-
dur na 7 nocí), výstupní lékařská
konzultace
Cena na osobu: od 1 350 Kč/noc

Všechny léčebné pobyty
obsahují:
uvítací nápoj + malý dárek v den
příjezdu, pitnou kúru přímo v ho-
telu – 2 nové unikátní minerální
prameny – Augustinův pramen &
pramen Edward VII., wellness set
(župan, pantofle, ručník) po dobu
pobytu, volný vstup do hotelového
relax centra (bazén, finská sauna,
infra sauna, whirlpool), 1x týdně
večer s živou hudbou

Nabídka wellness pobytů:

RELAXAČNÍ POBYT
2x ubytování s polopenzí
Program: 1x klasická částečná
masáž 20 min., 1x minerální koupel
15 min. + 5 min.
Cena na osobu: od 3 200 Kč

GOURMET & WELLNESS
2x ubytování s polopenzí (2x sní-
daně a 1x večeře formou bohatého
bufetu)
Program: 1x slavnostní oběd -
Gourmet menu, 3 chody (v rámci
polopenze), 1x minerální koupel
15 min. + 5 min., 1x masáž horkými
lávovými kameny 60 min., 1x suchá
plynová koupel (plynová obálka)
30 min., 1x láhev sektu a jahody
v čokoládě na pokoji
Cena na osobu: od 3 900 Kč

POŽITKÁŘSKÝ POBYT PRO NÁ-
ROČNÉ
3x ubytování s polopenzí (3x sní-
daně, 2x večeře formou bohatého
bufetu)
Program: 1x sklenička sektu jako
welcome drink, 1x šestichodové
degustační menu (v rámci polo-
penze)

pro NI: 1x medovo-mléčný zábal
60 min., 1x Kleopatřina zkrášlující
koupel 20 min. + 10 min. zábal,
1x kosmetické ošetření pleti (kos-
metika Alcina) 50 min.
pro NĚJ: 1x thalmarin – relaxační
zábal z mořských řas 60 min.,
1x thajská olejová masáž 60 min,
1x minerální koupel 15 min. + 5 min.
Cena na osobu: od 6 300 Kč

ANTISTRESS
3x ubytování s polopenzí
Program: 1x minerální koupel
15 min. + 5 min., 1x aroma masáž
20 min., 1x parafinový zábal rukou
15 min., 1x oxygenoterapie 20 min.
Cena na osobu: od 4 800 Kč

Všechny wellness pobyty obsa-
hují:
malý dárek na uvítanou v den pří-
jezdu, wellness set na dobu pobytu
(župan, pantofle), volný vstup do
hotelového relaxačního centra
(bazén, finská sauna, infra sauna,
whirlpool), pitnou kúru v hotelu – 2
vlastní minerální prameny, Augusti-
nův pramen + pramen Edward VII. 
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Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/
dovolena/,819.html

HOTEL SAN REMO
Poloha: Hotel San Remo se nachází
v tichém prostředí nedaleko lázeň-
ského parku, blízko centra města.
Vybavení: Hotelová restaurace
s letní zahrádkou, dále altánek s je-
zírkem uprostřed nádherně udržo-
vané zeleně, lobby bar s krbem
a akváriem, Wi-Fi. Relaxační centrum,
kde je bazén s protiproudem a ma-
sážními tryskami a finská sauna. Dále
kosmetické služby, výtah, salonek.
Ubytování: Dvoulůžkové, útulně za-
řízené nekuřácké pokoje, sprcha, WC,
TV SAT, trezor, minibar, fén.
Stravování: Dle programu - snídaně
i večeře formou bohatého bufetu.

Informace
Příjezd vlak i bus – st. Mariánské Lázně
– transfer od nádraží k hotelu zdarma
(nutno objednat 14 dní předem).
Parkování na kamerově hlídaném
parkovišti hotelu za poplatek (nutno
objednat předem).
Místní poplatek: je zahrnut v ceně
pobytu.

Léčebné pobyty:

LÉČEBNÝ POBYT LIGHT
min 6 nocí
Program: ubytování s polopenzí,
vstupní lékařská prohlídka, 18 lé-
čebných procedur na 7 nocí dle
předpisu lékaře (na 6 nocí 15 pro-
cedur), výstupní lékařská konzul-
tace vč. závěrečné zprávy
Cena na osobu: od 1 400 Kč/noc

RELAX LÉČENÍ
min 6 nocí
Program: ubytování s polopenzí,
vstupní lékařská prohlídka, 14 léčeb-
ných procedur na 7 nocí dle před-
pisu lékaře (na 6 nocí 12 procedur),
výstupní lékařská konzultace
Cena na osobu: od 1 280 Kč/noc

Léčebné pobyty obsahují:
uvítací nápoj + malý dárek v den pří-
jezdu, pitnou kúru v hotelu – 2 nové
unikátní minerální prameny – Augus-
tinův pramen & pramen Edward VII.,
župan na dobu pobytu, volný vstup
do hotelového relax centra (bazén,
finská sauna, whirlpool).

Wellness pobyty:

MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ
 RELAXACE
3 noci
Program: ubytování s polopenzí,
1x klasická částečná masáž – 20 min.,
2x parafinový zábal na ruce – 15 min.,
1x suchá plynová obálka – 30 min.
Cena na osobu: od 4 050 Kč

ŽIVOTABUDIČ
2 noci s polopenzí
Program pro NI: 1x základní ošet-
ření pleti (kosmetika Alcina) 50
min., 1x reflexní masáž plosky nohy
40 min., 1x perličková koupel s pří-
sadou 20 min.

Program pro NĚJ: 1x masáž hor-
kými lávovými kameny 60 min.,
1x reflexní masáž plosky nohy 40
min., 1x suchá plynová koupel (ply-
nová obálka) 30 min.
Cena na osobu: od 3 000 Kč

JEN PRO NÁS
2 noci
Program: ubytování s polopenzí,
1x welcome drink + 1x sladké pře-
kvapení na pokoji v den příjezdu,
1x lavatherm – 20 min., 1x aroma
masáž – 20 min.
Cena na osobu: od 2 850 Kč

Wellness pobyty obsahují:
župan na dobu pobytu, volný vstup
do hotelového relax centra (bazén,
finská sauna, whirlpool)

HOTEL SAN REMO ****
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Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/
dovolena/,826.html

HOTEL OLYMPIA **** SPA & WELLNESS

HOTEL OLYMPIA
Poloha: Luxusní hotel leží v klidném
centru města, v horní časti lázeňské
zóny nedaleko Zpívající fontány.
Vybavení: V hotelu jsou dvě restau-
race, Lobby bar, internetový koutek,
špičkově vybavené Spa&Wellness
centrum zabírá plochu 700 m2 a na-
bízí relaxační a Wellness procedury,
přístrojovou terapii, masáže, bazén
se slanou vodou, protiproud, ma-
sážní vodní lůžko, několik druhů saun
a vše pod odborným každodenním
dohledem lékařů, terapeutů a dal-
ších odborníků. Léčebné procedury
jsou prováděny každý den. Celý hotel
je nekuřácký.
Ubytování: Standardní jedno-
a dvoulůžkové pokoje s  příslušen-
stvím, TV, telefon, minibar, Wi-Fi
zdarma, fén, kosmetické zrcátko, zá-
kladní Wellness set (župan, velká
osuška, koupací čepice).
Stravování: Dle programu. Snídaně
a večeře formou bufetu.

Informace
Příjezd vlak i bus - st. Mariánské
Lázně, MHD - trolejbus č. 5 (všední
dny) nebo č. 7 (so, ne, svátky), vý-
stupní stanice Městský úřad, za po-
platek možný odvoz.
Parkování v  omezeném množství
v podzemní hotelové garáži za popla-
tek (nutno rezervovat předem) nebo
v  hlídaném parkovacím domě
v  centru města za poplatek a bez
předchozí rezervace.
Lázeňský poplatek není zahrnut
v ceně pobytu - úhrada na místě.

Nabídka programů:

SPA BALÍČEK OLYMPIA – 2 noci
Program: 2x ubytování s polopenzí,
1x konzultace s  lékařem,1x rašeli-
nový zábal jednorázový (20 min.),
1x aroma regenerační masáž
(50 min.), vstup do hotelového ba-
zénu, parní sauny a finské sauny,
předepsání pitné kůry.
Cena na osobu: od 3 980 Kč

BEAUTY BALÍČEK – 2 noci
Program: 2x ubytování s  polo-
penzí, 1x parafínový zábal na ruce
(15 min.), 1x Spa manikúra (30
min.) NEBO 1x Spa pedikúra (30
min.), 1x kosmetické ošetření pleti
ženy i muže (60 min.), vstup do ho-
telového bazénu, parní sauny a fin-
ské sauny, předepsání pitné kůry.
Cena na osobu: od 4.510 Kč

SPA BALÍČEK DUO – 2 noci
Program: 2x ubytování s  polo-
penzí, 1x Aperitiv, 1x oběd, 1x kon-
zultace s lékařem, 1x HOT STONE
masáž lávovými kameny 50 min.
(masáže jsou prováděny společně,
v jedné místnosti, dvěma maséry),
vstup do hotelového bazénu, parní
sauny a finské sauny, předepsání
pitné kůry.
Cena na osobu: od 3 980 Kč

SPA BALÍČEK RELAX – 3 noci
Program: 3x ubytování s polopenzí,
1x oběd, 1x konzultace s  lékařem,
1x HOT STONE masáž lávovými ka-
meny (50 min.) NEBO 1x Thajská ole-

jová masáž (50 min.), 1x regenerační
masáž hlavy (20 min.), 1x rašelinová
koupel (20 min.), vstup do hotelo-
vého bazénu, parní sauny a finské
sauny, předepsání pitné kůry.
Cena na osobu: od 5 970 Kč

SPA BALÍČEK OLYMPIA – 4 noci
Program: 4x ubytování s polopenzí,
1x oběd, 1x konzultace s  lékařem,
1x přírodní slatinný zábal velký
(20 min.), 1x Thajská olejová masáž
(50 min.), 1x vířivá koupel celková
(20 min.), 1x antistresová masáž
(50 min.), vstup do hotelového ba-
zénu, parní sauny a finské sauny, pře-
depsání pitné kůry.
Cena na osobu: od 7 950 Kč



Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 137

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ  | LÁZNĚ & WELLNESS

HOTEL KRAKONOŠ
Poloha: Hotel se nachází v přírod-
ním prostředí nad městem.
Vybavení: Moderní budova v hor-
ském stylu poskytuje širokou na-
bídku služeb. V  blízkosti hotelu je
Miniaturpark – miniatury českých
historických a technických památek.
Přímo před hotelem v parku se na-
chází zahrada pohádek (sochařský
pohádkový ráj). V hotelu je k dispozici
restaurace, lobby bar, krytý bazén
(11 x 6 m), manikúra, pedikúra, ka-
deřnictví, kosmetika, vlastní balneo-
provoz, který poskytuje až 30
procedur, např. plynové obálky, ply-
nové injekce, klasické, sportovní, re-
flexní a podvodní masáže, klasické
masáže, perličková koupel, rašeli-
nové zábaly, ultrazvuk, magnetotera-
pie, inhalace, individuální a skupinový
tělocvik, rybičky Garra Rufa, suchá
vodní masáž, permanentní make-up
a infrasauna, dále pak mikroklima-

tická solná jeskyně a další. Veškeré
procedury jsou vykonávány kvalifiko-
vanými rehabilitačními sestrami pod
vedením specializovaného lékaře.
Hotel využívá mineralizované vody
z vlastního vrtu. K dispozici je výtah,
bezbariérový vstup a úschovna kol.
Ubytování: Dvoulůžkové pokoje,
sprcha, WC, telefon se státní linkou,
fén, lednička, TV.
Stravování: Dle programu. Snídaně
bufetovým způsobem, večeře třícho-
dové menu (hlavni jídlo výběrem ze
2 až 3 jídel).

Informace
Příjezd vlak i bus - st. Mariánské
Lázně, dále trolejbusem č. 5 k hotelu
Excelsior, pak pěšky ke Kolibě, odtud
lanovkou k hotelu. Další možnost:
u hotelu Excelsior přestup na trolej-
bus č. 13 nebo na bus ČSAD (směr
Zádub/Závišín), výstupní zastávka
u hotelu.
Parkování u hotelu za poplatek.
Lázeňský poplatek není zahrnut
v ceně pobytu - úhrada na místě.

Nabídka programů:

RELAX PROGRAM – 2 noci
Program: 2x ubytování s  polo-
penzí, např. lékařská prohlídka,
1x klasická masáž, 1x perličková
koupel, 1x solná jeskyně, volný
vstup do bazénu.
Cena na osobu: od 2 650 Kč

RELAX PROGRAM – 3 noci
Program: 5x ubytování s polopenzí,
lékařská prohlídka, např. 1x klasická
masáž, 1x perličková koupel, 1x masáž
s aroma olejem, 1x koupel v soli z mrt-
vého moře, 2x solná jeskyně, volný
vstup do bazénu.
Cena na osobu: od 3 900 Kč

BEAUTY MEDICAL – 3 noci
Program: 3x ubytování s  polo-
penzí, lékařská prohlídka, např.
1x čokoládová masáž, 1x koupel
s vonnou esencí, 1x lymfoven se
skořicovým gelem, 2x solná jes-
kyně, volný vstup do bazénu.
Cena na osobu: od 3 910 Kč

DETOXIKAČNÍ MEDICAL
PROGRAM – 2 noci
Program: 2x ubytování s polopenzí,
lékařská prohlídka, např. 1x lymfo-
ven, 1x očistná a relaxační bylinná
koupel, 1x solná jeskyně, 2x well-
ness drink, volný vstup do bazénu.
Cena na osobu: od 3 060 Kč

DETOXIKAČNÍ MEDICAL
 PROGRAM – 3 noci
Program: 3x ubytování s polopenzí,
lékařská prohlídka, např. 1x lymfo-
ven, 1x očistná a relaxační bylinná
koupel, 1x detoxikační aroma
masáž, 1x solná jeskyně, 3x wellness
drink, volný vstup do bazénu.
Cena na osobu: od 4 840 Kč

POBYT PRO SENIORY (od 55 let)
Cenově zvýhodněné pobyty na 7 nocí
s polopenzi (večeře výběrem ze 3 jídel

předem), volný vstup do bazénu.
Cena na osobu: 6 100 Kč

HOTELOVÉ UBYTOVÁNÍ
Min. 2 noci se snídaní nebo s polo-
penzí

UPOZORNĚNÍ
Uvedené procedury mohou byt
změněny na základě vstupní lékař-
ské prohlídky.

BONUSY PRO HOTELOVÉ
HOSTY:
• až 30% sleva na vybrané léčebné

procedury v hotelu Krakonoš. 
• 15% sleva na vstup do Parku Bo-

heminium (miniaturpark) 
• 25% sleva na vstup do Muzea kar-

lovarské Becherovky. Spojeno
s degustací 3 druhů známého li-
kéru Becherovka. 

• 15% sleva na zpáteční jízdné la-
novkou (10% jedna jízda) a horské
koloběžky ve SKI Areálu v Marián-
ských Lázních. 

• 10% sleva na pravé pivní lázně (po
předchozí rezervaci, provozní
dobu sdělí recepce)

• Sleva 100 Kč na golfové hřiště
Teplá – 9 jamek 

• Sleva 10% na zapůjčení motokár
(Leihart/gokart) Standard, Karta-
rena (www.kartarena.eu)

HOTEL KRAKONOŠ ****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/
dovolena/,561.html
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Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/
dovolena/,3031.html

GOLF HOTEL MORRIS ****

GOLF HOTEL MORRIS
Poloha: Na okraji Mariánských Lázní
naproti Royal Golf Clubu. Hotel byl
oceněn v roce 2013 a 2014 v soutěži
Czech hotel Awards v kategorii Well-
ness a spa jako nejlepší v kraji.
Vybavení: Atriová restaurace, lobby
bar, balneo-lázeňské procedury,
(výběr z 50ti druhů léčebných proce-
dur, centrum zaměřeno na vodo-
léčbu a elektroléčbu) wellness
centrum, golfový simulátor, přednáš-
kové sály. Hotelová recepce zajišťuje
výlety do okolí včetně projížděk na
kole, vyjížďky kočárem nebo golfové
programy, možnost zapůjčení kolo-
běžek, cca 20 minut od hotelu (dle
sezóny), hotel poskytuje i vstupní lé-
kařskou prohlídku,tenisové kurty (cca
5 minut jízdy autem) offroadové jízdy
a u hotelu je největší lanové centrum
v regionu.
Ubytování: Jedno- a dvoulůžkové
pokoje, koupelny s vanou a sprcho-
vým koutem, fén, WC, TV SAT, telefon,
minibar, trezor, internetové připojení
Wi-Fi. Některé pokoje mají bezbarie-
rový přístup. Pokoje jsou vybaveny
starožitným nábytkem a doplňky ve
staroanglickém stylu.
Stravování: Polopenze, snídaně bu-
fetové, večeře - výběr z menu (třícho-
dové) nebo podle jednotlivých typů
pobytů.

Informace
Parkování na parkovišti hotelu za po-
platek: 100 Kč/noc.
Lázeňský poplatek – není zahrnut
v ceně pobytu – úhrada na místě.
Upozornění  Možnost zapůjčení žu-
panu za 100 Kč/pobyt.

Nabídka programů:

EXKLUSIVNÍ POBYT S VŮNÍ
RŮŽE A KOKOSU PRO DVA
2x ubytování, 2x snídaně formou
bufetu, 2x dvouchodová večeře dle
výběru menu a la carte  pro polo-
penze nebo bufet (podle sezonní
nabídky) karafa vody a mísa s ovo-
cem na pokoji při příjezdu, 1x rege-
nerační koupel se solí z  červené
růže, 1x bio-kokosová částečná
masáž, 1x tepelný zábal „šampaň-
ské a růže“, 1x privátní vstup do
Wellness (sauna a Whirlpool) na
55 minut, 1x dvouhodinový vstup
do městského plaveckého bazénu,
1x  Kneippova šlapací lázeň, 20%
sleva na další wellness a balneo
procedury.   Všechny služby vždy
pro 2 osoby.
Cena pro dva 8100 Kč

ROMANTICKÝ POBYT PRO DVA 
2x ubytování, 2x snídaně bufet,
2x dvouchodová večeře dle výběru
menu a la carte pro polopenze
nebo bufet (podle sezonní na-
bídky), romantická výzdoba pokoje
se svíčkami a mísou ovoce při pří-

jezdu. (Další požadavky nutno na-
hlásit předem), 1x privátní vstup do
whirlpool při svíčkách a lahví Bohe-
mia sektu na 55 minut, 1x částečná
aromaterapeutická masáž nebo
masáž horkými kameny, 1x perlič-
ková koupel s vůní růže, 20 % sleva
na další procedury.  Všechny služby
vždy pro 2 osoby.
Cena pro dva 7 500 Kč

DÁMSKÁ JÍZDA PRO DVĚ
2x ubytování, 2x snídaně bufet
včetně bio pamlsků, 2x večeře for-
mou dvouchodového menu (zeleni-
nový/fiteness salát  s  rozpečenou
bagetkou, 1x míchaný koktejl Sex on
the beach, 1x sklenka sektu v Lobby
baru a slané pochutiny, 1x medovo-
mléčná koupel, 1x aroma arafín na
ruce, 1x anticelulitidní zábal na
stehna/skořicový proti celulitidě,
1x pleťová maska s vitamínem D a C
na pleť, 1x vstup do Wellness centra
– whirlpool a bylinková sauna na
55 minut (veřejný vstup), 1x vstup
do Aquaparku v  Mariánských láz-
ních, 1x vstup na golfový trenažer,
1x káva capucinno a palačinka Mor-
ris se šlehačkou a skořicí, 20 % sleva
na další procedury. Všechny služby
jsou vždy pro 2 osoby.
Cena pro dva 6 790 Kč

RELAXAČNÍ WELLNESS POBYT
PRO DVA
4x ubytování, 4x dvouchodová ve-
čeře dle výběru z menu pro polo-
penze nebo formou bufetu dle

sezonní nabídky, 1x privátní vstup
do whirlpool, 1x privátní vstup do
sauny, 1x částečná masáž dle vý-
běru, 1x tepelný slatinný zábal,
1x parafínový zábal na klouby,
1x perličková bylinková koupel,
1x plynová obálka proti bolestem
nohou, 1x zapůjčení kol nebo holí
Nordic Walking, 1x vstup do měst-
ského plaveckého bazénu na 2 ho-
diny. 20% sleva na další procedury.
Všechny služby pro 2 osoby.
Cena pro dva 14 200 Kč

RELAXAČNÍ WELLNESS POBYT
S KOSMETICKÝM HÝČKÁNÍM
PRO 2 OSOBY 
2x ubytování, 2x snídaně bufet,
2x večeře dle výběru z  menu pro
polopenze, karafa vody a ovocná
mísa na pokoji při příjezdu,1x kaviá-
rová kolagenová maska na obličej
pro dva, 1x expresní ošetření pleti
ultrazvukovou špachtlí pro 1 osobu,
1x  ošetření pleti galvanickou žehlič-
kou pro 1 osobu, relaxační medová
masáž obličeje pro dva, 1x privátní
vstup do Wellness (sauna a whirl-
pool)  na 55 minut pro dva, 1x dvou-
hodinový vstup do městského
plaveckého bazénu pro dva, 1x Kne-
ipova šlapací lázeň pro dva.
Cena pro dva 8100 Kč
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LÁZEŇSKÉ SANATORIUM DR. PETÁK ***

LS DR. PETÁK
Poloha: V klidné části Františkových
Lázni, cca 5 minut od centra města,
na okraji lesoparku a v bezprostřední
blízkosti pramenů. V roce 2004 zís-
kalo status lázeňského domu, který
garantuje používání místních léčivých
zdrojů - minerální vody, bahna a léči-
vého plynu.
Vybavení: Sanatorium se skládá ze
dvou jednopatrových budov (ubyto-
vaní v  přízemi či 1. poschodí).
V hlavni budově je kromě ubytovací
kapacity restaurace, sauna, rotopedy,
běžící pas, půjčovna kol, půjčovna
holi na nordic- walking a komplexně
zařízené balneo rehabilitační oddě-
leni s bazénem (7 x 4 m). Druhá bu-
dova je nově postavený pavilon,
spojený s hlavní budovou zimní za-
hradou. V žádné z budov není výtah.
U sanatoria je minigolf, letní terasa
a zahrada, kde je možné posedět na
lavičkách a lehátkách. K uhličité a mi-
nerální koupeli je využíván vlastní pří-
rodní zdroj - minerální voda
Štěpánka, k bahenním zábalům
a koupelím - františkolázeňská raše-
lina, k plynovým injekcím - františko-

lázeňský přírodní CO2
. Manželské

páry chodí na procedury ve stejný
čas, jednotlivé procedury na sebe
navazují.
Ubytování: Jedno- a dvoulůžkové
pokoje Standard s balkonem v hlavní
budově, oddělené postele, sprcha,
WC, TV, fén, lednička.
Stravování: Dle programu. Snídaně
bufetovým způsobem, obědy a ve-
čeře výběrem z menu.

Informace
Parkování v omezeném množství na
hlídaném parkovišti za poplatek -
nutno objednat předem.
Příjezd vlakem do st. Fr. Lázně (cca
1 km), možno objednat předem
odvoz do sanatoria za poplatek. Bus
do st. Fr. Lázně Slatina (cca 200 m)
V celém prostoru sanatoria se ne-
kouří.
Lázeňský poplatek není zahrnut
v ceně pobytu - úhrada na místě.

Nabídka programů:

KOMPLEXNÍ LÉČBA 
7 nebo 14 nocí
Program: ubytování s plnou penzí
All inclusive (vč. nealko nápojů, vína
a kávy v době podávání jídel), 24
procedur týdně - 4 léčebné proce-
dury za den od pondělí do soboty
dle zdravotního stavu stanovené lé-
kařem na vstupní lékařské pro-
hlídce, 1x vstup do Aquafora
(2 hod.), župan na pokoji.
Cena na osobu: od 10 250 Kč/týden
Sleva 14=13

LEHKÁ LÉČBA – 7 nebo 14 nocí
Program: ubytování s polopenzí,
15 procedur týdně - 3 léčebné pro-
cedury za den od pondělí do pátku
dle zdravotního stavu stanovené lé-
kařem na vstupní lékařské konzul-
taci, župan na pokoji.
Cena na osobu: od 7 950 Kč/týden
Sleva 14=13

RELAX TÝDEN – 7 nebo 14 nocí
Program: ubytování se snídaní, 10
procedur týdně - 2 léčebné proce-
dury za den - 1x perličková koupel,
1x minerálně-uhličitá koupel, 1x ra-
šelinový zábal, 1x parafínový zábal
na ruce, 3x plynové injekce, 1x lym-
fodrenáž přístrojová, 1x podvodní
masáž, 1x klasická masáž zad a šíje.
Cena na osobu: od 5 900 Kč/týden
Sleva 14=13

NADUPANÝ VÍKEND – 2 noci
Program: ubytování s plnou penzí
vč. nealko nápojů, vína a kávy
v době podávání jídel, 5 procedur -
1x rašelinový zábal, 1x rašelinová
koupel či hydromasážní vana,
1x lymfodrenáž nebo klasická
masáž zad, 2x vibrogym.
Cena na osobu: od 2 960 Kč

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/
dovolena/,3023.html
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LÁZEŇSKÝ HOTEL PAWLIK ****/*** superior

LÁZEŇSKÝ HOTEL PAWLIK
Poloha: Lázeňský hotel, spolu s Cí-
sařskými lázněmi a Aquaforem (pro-
pojení vnitřním koridorem) je
situován u parku v centru města. 
Vybavení: Součástí komplexu je i za-
hrada a relaxační lesopark s naučnou
stezkou. Hotel nabízí hostům ubyto-
vání na vysoké úrovni, k dispozici je
hotelový bar, dvě kavárny, sál pro spo-
lečenské a kulturní akce, koncertní sál
(Císařské lázně), kongresový salónek,
v rámci stravování probíhá show kit-
chen. V hotelu se pořádají koncerty
a taneční večery. Dále je k dispozici in-
ternetový koutek, office servis, kni-
hovna, dětský koutek, baby sitting,
fitness koutek, beach volejbal, dětské
hřiště, aquashop, možnost kosmetiky,
manikúry, pedikúry, denního tisku,
praní a žehlení prádla, půjčovna jízd-
ních kol a nordic-walkingových holí,
zapůjčení DVD přehrávače (tyto
služby jsou za poplatek). Hotel garan-
tuje užití přírodních léčivých zdrojů, lé-
kaře v hotelu s nepřetržitou 24
hodinovou službou.
V léčebných procedurách jsou jak
klasické procedury, tak fyzikální
léčba, fyzioterapie, speciální léčebné
procedury, pohybová léčba a well-
ness procedury.

Ubytování: Jedno- a dvoulůžkové
pokoje Standard v budově B (s hlavní
budovou propojená skleněnou
chodbou). Všechny pokoje jsou s vý-
hledem do dvora, mají sprchu, WC,
fén, župan telefon, připojení k inter-
netu, LCD televizor se satelitními pro-
gramy, minibar a trezor. Pokoje vyšší
kategorie na vyžádání.
Stravování: Dle programu – rauto-
vým způsobem.

Informace
Příjezd vlak i bus-st. Františkovy
Lázně a cca 10 minut pěšky. Po do-
hodě s recepcí je možné zajistit
odvoz za poplatek taxi službou.

Parkování na hlídaném parkovišti
u Luisiných lázní za poplatek a bez
předchozí rezervace.
Lázeňský poplatek není zahrnut
v ceně pobytu – úhrada na místě.

Nabídka programů:

LEHKÁ LÉČEBNÁ KÚRA RELAX
7 nocí, nástupní den kdykoliv, polo-
penze
Program: lékařská prohlídka, 10 lé -
čebných procedur předepsaných
lékařem dle aktuálního zdravotního
stavu, neomezený vstup do Aqua-
fora.

FRANTIŠKOLÁZEŇSKÁ 
LÉČEBNÁ KÚRA
7 nocí, nástupní den kdykoliv, plná
penze
Program: vstupní a výstupní lékař-
ské vyšetření, 18 léčebných proce-
dur předepsaných lékařem dle
aktuálního zdravotního stavu, neo-
mezený vstup do Aquafora.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/
dovolena/,3032.html
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LÁZEŇSKÝ HOTEL DR. ADLER ***

LÁZEŇSKÝ HOTEL DR. ADLER
Poloha: Lázeňský hotel s přátelskou
a rodinnou atmosférou, který prošel
nákladnou rekonstrukcí, se nachází
v centru města u lázeňského parku.
Součástí hotelu je restaurace, spole-
čenská místnost, knihovna, zahrada,
v recepci bezplatný internet. Léčebné
oddělení, procedury a lékař jsou
přímo v hotelu. Nově v hotelu Kos-
telní pramen k pitné kúře a koupelím.
Ubytování: Jednolůžkové a dvoulůž-
kové pokoje kategorie Standard (s vý-
hledem do parku a do Poštovní
ulice). Na všech pokojích je sprcha,
WC, fén, župan (za poplatek), připo-
jení k internetu za poplatek, TV SAT,
lednice a trezor.

Stravování: dle vybraného pro-
gramu, polopenze nebo plná penze
formou servírovaného menu. Pobyt
s plnou penzí začíná obědem.

Informace
Příjezd vlak i bus-st. Františkovy
Lázně, pěšky cca 10 minut, za popla-
tek možný odvoz.
Parkování na centrálním hlídaném
parkovišti u Luisiných Lázní bez před-
chozí rezervace za poplatek (cca
10 minut chůze).
Upozornění lázeňský poplatek není
zahrnut v ceně pobytu – úhrada na
místě.

Nabídka programů:

LEHKÁ LÉČEBNÁ KÚRA RELAX
7 nocí, polopenze
Program: lékařská prohlídka,
10 léčebných procedur (kombinaci
procedur určuje ošetřující lékař při
vstupní prohlídce), neomezený
vstup do Aquafora (pondělí–pátek),
volný vstup na taneční večer, kul-
turní akce za zvýhodněné vstupné
nebo zdarma.

FRANTIŠKOLÁZEŇSKÁ
LÉČEBNÁ KÚRA
7 nocí, plná penze
Program: lékařské vyšetření, 18 lé-
čebných procedur, předepsaných
lékařem dle aktuálního zdravotního
stavu, neomezený vstup do Aqua-
fora (pondělí–pátek).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/
dovolena/,3033.html
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Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/
dovolena/,3061.html

RESORT JOHANKA ****

RESORT JOHANKA
Poloha: Resort Johanka se nachází
2 km od Kamenice nad Lipou, v klidné
přírodě na okraji lesa. Areál bývalé há-
jovny tvoří několik menších budov –
hotel, restaurace se zimní zahradou,
vinárna, wellness, venkovní posezení.
V místním menším rybníku je možný
rybolov – povolení a možnost zapůj-
čení vybavení v recepci. V celém
 areálu Wi-Fi zdarma. Samostatný well-
ness objekt zahrnuje veškerý komfort
pro odpočinek a relaxaci:
Wellness spa – whirlpool pro 7 osob,
parní sauna, vario sauna, finská
sauna, Kneippův chodník, horká
lázeň v dřevěném sudu, ochlazovací
bazén, relaxační zóna, venkovní te-
rasa, servis osušek a prostěradel, za-
půjčení županu (na pokoji) a wellness
přezůvek (v recepci).

Wellness procedury – masáže, Rasul-
bath, Sabai, privátní hydromasážní
vana Jacuzzi.

Ubytování: Dvoulůžkové pokoje
s přistýlkou. Ve všech pokojích je
koupelna s podlahovým vytápěním
(sprcha nebo vana, WC a bidet), LCD
TV, telefon, trezor, fén, rychlovarná
konvice a kávovar na kapsle (Dolce
Gusto) – čaj zdarma, kapsle v rámci
minibaru.

Stravování: Dle programu. Snídaně
bufet, večeře výběrem ze 2 jídel.

Informace
Příjezd: vlak a bus: st. Kamenice nad
Lipou cca 1,5 km, dále pouze pěšky.
Parkování v areálu zdarma.

Program u jednotlivých pobytů nelze
měnit. Přítomnost domácích zvířat
není možná. Vstup dětí do wellness
je povolen pouze v době od 12 do 14
hod. za doprovodu rodičů, dětem do
10 let není vstup povolen.

Nabídka programů:

SAMOSTATNÉ UBYTOVÁNÍ
min. 1 noc se snídaní. Fakultativně
lze dokoupit vstup do Wellness spa.

RELAXAČNÍ POBYT
2 noci, polopenze
Program: neomezený vstup do
Wellness spa, 1x masáž 50 min.

LUXUSNÍ RELAXAČNÍ POBYT
3 noci, polopenze
Program: neomezený vstup do
Wellness spa, 1x luxusní procedura
Ceylon Tea Therapy (110 min.).

ZVÝHODNĚNÝ 
RELAXAČNÍ POBYT
4 noci, polopenze
Program: neomezený vstup do
Wellness spa, 1x Rasulbath, 1x Sabai,
2x masáž (50 min.).
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HOTEL ZLATÁ HVĚZDA ****

HOTEL ZLATÁ HVĚZDA
Poloha: Hotel Zlatáa hvězda se na-
chází na náměstí v historickém jádru
města, nedaleko
zámku a rybníku Svět, v centru CHKO
Třeboňsko.
Vybavení: Hotelový komplex
s řadou středisek - restaurace, lobby
bar, bowling s barem (2 dráhy), Well-
ness centrum (masáže a koupele za
účasti fyzioterapeuta, infra saunou,
whirlpool), půjčovna a úschovna kol.
Výtah k dispozici. V recepci přístup
na internet.
Ubytování: Dvoulůžkové pokoje,
sprcha, WC, TV SAT, telefon, fén, WiFi,
trezor, minibar.
Stravování: Dle programu. Snídaně
bufetovým způsobem, večeře výbě-
rem ze 3 druhů menu.

Informace
Příjezd vlak - st. Třeboň - Lázně, k ho-
telu cca 700 m, bus - st. Třeboň, k ho-
telu cca 600 m. Možnost použití taxi.
Parkování u hotelu v omezeném
množství (nutno objednat předem)
za poplatek. Dále na centrálním
 parkovišti před Jindřicho-hradeckou

branou (cca 300 m od hotelu) za po-
platek. Příjezd k hotelu (k vyložení za-
vazadel a ubytovaní) je povolen.
Program u jednotlivých pobytů nelze
měnit. V celém hotelovém komplexu
platí zákaz kouřeni s výjimkou vyhra-
zených míst.
Místní poplatek není zahrnut v ceně
ubytování.

Nabídka programů:

POBYT PRO SENIORY
4 noci (neděle – čtvrtek), snídaně
Pro zákazníky od 55 let večeře
zdarma.
Program: 1x whirlpool (30 min.),
1x ruční masáž vybrané časti těla
(25 min.), 1x trojlístek pro nohy - ví-
řivá aromaterapeutická koupel
nohou, proprioceptivní stimulace
chodidel a ruční masáž chodidel
(45 min.).

WELLNESS POBYT S KONOPÍM
3 noci, polopenze - večeře výběrem
z pokrmů s konopím.
Program: 1x víno Kerner s přídav-
kem konopí, 1x konopné uvolnění:

konopná koupel, peeling, celotělová
masáž konopným olejem. Konopná
koupel - relaxační koupel v extraktu
z celých rostlin Cannabis sativa má
uklidňující, antibakteriální a protizá-
nětlivé účinky. Peeling - zbavuje po-
kožku odumřelých buněk a tím se
stane prostupnější pro další výživné
látky z konopí. Celotělová masáž -
celotělová aroma masáž a obliče-
jová masáž konopnou emulzi má
příznivé účinky proti kožním a bo-
lestivým onemocněním.

VÍKENDOVÝ RELAX 
2 noci, 2x ubytování se snídani
Program: 1x ruční masáž zad
a šije, 1x aromaterapeutická bub-
linková koupel, 1x ruční masáž ob-
ličeje a dekoltu nebo chodidel

WELLNESS POHODA
3 noci, 3x ubytovaní se snídaní
Program: 1x welcome drink na
pokoj 0,375 l sekt, 1x rašelinový ter-
moobklad, 1x ruční masáž zad
a šije, 1x whirlpool, 1x Infra-sauna,
1x aromaterapeutická bublinková
koupel

WELLNESS POHODA
6 nocí, 6x ubytovaní se snídani
Program: 1x welcome drink na
pokoj 0,375 l sekt, 1x thermoob-
klad - rašelina, 2x ruční masáž zad
a šije, 2x whirlpool vana, 1x Infra-
sauna, 1x aromaterapeutická bub-
linková koupel, 1x ruční masáž
obličeje nebo chodidel

LÁZEŇSKÝ POBYT
6 nocí, 6x ubytování se snídaní
Program: 6x polopenze, 1x welcome
drink na pokoj 0,375 l sekt, 2x bazén
v lázních Aurora, 2x rašelinová koupel,
2x masáž zad a šije, 2x rašelinový ter-
moobklad, 2x whirlpool 30 min.

ROMANTICKÝ POBYT
2 noci, 2x ubytování se snídaní
Program: 1x večeře při svíčkách,
1x ruční masáž zad a šije, 1x whirl-
pool vana se sektem, 1x rašelinový
termobklad

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/
dovolena/,3060.html
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LÁZEŇSKÝ DŮM OLGA ****

LÁZEŇSKÝ DŮM OLGA
Poloha: Komplex lázní je umístěn
v klidném prostředí na okraji města.
Vybavení: Centrem lázeňského are-
álu je lázeňský hotel Olga, ve kterém
se nachází přijímací kancelář a re-
cepce, denní bar, ordinace lékařů,
bazén (cca 20 x 20 x 1,20 m) s vířiv-
kou a saunami a prostory pro posky-
tování léčebných procedur. LD Olga
má 3 poschodí (k dispozici 4 výtahy),
léčebné procedury probíhají v pří-
zemí. Jídelna a lázeňská restaurace
jsou v sousedním objektu Jana (cca
60 m) od LD Olga. V areálu jsou po-
skytovány další služby – např. pedi-
kúra, kadeřnictví, kosmetika, praní
a žehlení, půjčovna sportovních po-
třeb a kol, úschovna vlastních kol (za
poplatek).
Komplex lázní je umístěn v klidném
prostředí na okraji města.
Ubytování: Dvoulůžkové pokoje
s možností obsazení jednou osobou
(za příplatek) v LD Olga. Na všech po-
kojích je vždy sprcha, WC, lednička,
telefon, radiobudík a TV SAT.
Stravování: V cenách všech pobytů
je zahrnuta plná penze Standard
Plus – první den příjezdové menu,
další den výběr z minutkového menu
a pak výběr ze dvou hlavních jídel, ve-
getariánského jídla a tří diet. Samo-
obslužný stůl (káva, čaj, mléko, džus,
minerální voda, ovocný salát, musli,
jogurt). Fakultativně je možné dopla-
tit plnou penzi. Standard Super – od
prvního dne snídaně formou švéd-
ských stolů (při účasti min. 20 os.
s příplatkem Standard Super), mož-
nost minutkových jídel, větší gramáž
jídel, předkrmy, dezerty, bohatší pří-
lohy vč. ovoce, samostatná jídelna.
Samoobslužný stůl (káva, čaj, mléko,
džus, minerální voda, ovocný salát,
musli, jogurt).

Informace
Parkování na parkovišti za LD Olga za
poplatek.
Příjezd vlak i bus: st. Bechyně,
cca 400 m.
Pobyty nejsou určeny dětem. 
Místní poplatek: není zahrnut v ceně
pobytu – úhrada na místě. 
Přítomnost psa nebo jiného domá-
cího zvířete není možná. 
Případný dovoz vlastních kol se musí
při příjezdu nahlásit v recepci. 
Délku jednotlivých pobytů s předem
stanoveným počtem nocí, časem ná-
stupu a programem nelze měnit.

Nabídka programů:

MALÝ RELAX
4 noci, nástup 15–17 hod., pobyt
začíná večeří a končí obědem.
Program: 1x masáž klasická čás-
tečná, 1x masáž aromatická celková,
1x plavání v bazénu, 1x koupel pří-
sadová relaxační, 1x vířivá koupel
skupinová, 1x masážní terapeutické
lehátko, 1x rehabilitační cvičení v ba-
zénu, 1x mechanoterapie, balíček
Bechyňských lázeňských oplatek,
poukázka na kávu.

CLASSIC I
7 nocí, nástup do 15 hod., pobyt
začíná obědem a končí snídaní.
Program: lékařské vyšetření s indi-
kací lázeňských procedur, prů-
měrně 3 lázeňské procedury denně.

VÍKEND PLUS
2 noci, nástup do 17 hod., pobyt
začíná večeří a končí obědem.
Program: 1x koupel přísadová rela-
xační, 1x masáž aromatická celková,
1x mechanická aromaterapie, 2x pla-
vání v bazénu, 2x vířivá koupel skupi-
nová, 1x solárium (10 min), zapůjčení

jízdního kola, poukázka na kávu, balí-
ček Bechyňských lázeňských oplatek.

BEAUTY
4 noci, nástup 15–17 hod., pobyt
začíná večeří a končí obědem.
Program: 2x solárium (10 min),
2x plavání v bazénu, 1x koupel přísa-
dová, 1x masáž aromatická částečná,
1x masáž podvodní, 2x parafinový
zábal, 2x mechanoterapie, 2x vib-
rační plošina, 2x vířivá koupel skupi-
nová, 1x aromaterapie mechanická,
1x aqua aerobic, kosmetické ošetření
obličeje, krku a dekoltu.

BOLAVÁ ZÁDA
7 nocí, nástup do 15 hod., pobyt
začíná obědem a končí snídaní.
Program: 1x lékařská prohlídka,
3x slatinná koupel, 2x laser, 1x kou-
pel přísadová, 2x masáž aromatická
částečná, 1x masáž klasická čás-
tečná, 2x koupel perličková, 1x indi-
viduální tělocvik, 2x skupinové cvičení
na míčích, 1x masážní terapeutické
lehátko, 1x léčebný tělocvik v bazénu,
1x parafinový zábal, 2x plavání, 2x ví-
řivá skupinová koupel.

SENIOR
7 nocí, nástup do 15 hod., pobyt
začíná obědem a končí snídaní.
Program: 1x lékařská prohlídka,
1x masáž aromatická částečná,
1x slatinná koupel, 2x koupel perlič-
ková, 2x vířivá skupinová koupel,
1x parafinový zábal, 1x masáž zad
klasická, 2x cvičení v bazénu, 2x aro-
materapie mechanická, 2x inhalace,
vstupenka na hudební večer, po-
znávací vycházka po Bechyni.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/
dovolena/,3062.html
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HOTEL LÁZNĚ KOSTELEC ***

HOTEL LÁZNĚ KOSTELEC
Poloha: Hotel, lázně i golfový areál
leží v předhůří Hostýnských a Vizovic-
kých vrchů.
Vybavení: Hotel má 6 podlaží, res-
tauraci, pizzerii, denní kavárnu, bar,
taneční kavárnu, saunu, tělocvičnu,
venkovní ohniště s posezením, spor-
tovní areál - tenisový kurt s umělým
povrchem, 10 minigolfových jamek,
stolní tenis, ruské kuželky, volejbalové
hřiště, 9-jamkové golfové hřiště s cvič-
nou loukou, vnitřní cvičná odpaliště
a virtuální golfový simulátor, dětské
houpačky a prolézačky. V hotelové re-
cepci je možné si zapůjčit ke všem
sportovištím nářadí (tenisové rakety,
míče, kola, společenské hry aj. nebo
zakoupit „sportovní kartu“ (cena karty
zahrnuje bazén, saunu, stolní tenis,
minigolf, ruské kuželky a pétanque,
dítě se slevou 50%). V golfovém klubu
je možné si zapůjčit golfové hole,
míčky a objednat si lekci s trenérem
golfu. Dětský koutek, Wi-Fi free připo-
jení v celém hotelu, na pokojích i na
přilehlém koupališti, 2 venkovní vyhří-
vané whirlpooly, houpačky a průlezky
pro děti. Koupání - vlastní vyhřívané
venkovní bazény vč. dětského brouz-
daliště.
Ubytování: Dvoulůžkové pokoje
s vanou a WC, TV, rádio, telefon, při-
stýlka, WiFi.

Stravování: Polopenze – snídaně
formou bufetu, večeře a obědy výbě-
rem ze 4 druhů jídel (mimo prvního
jídla). 
Polopenze začíná večeří (18.00 –
20.00 hod), plná penze obědem
(12.00 – 13.00 hod.). 

Informace
Délku jednotlivých pobytů s předem
stanoveným počtem nocí nelze
měnit. Časy nástupu jsou závazné.
Časy se liší v závislosti na množství
a načasování procedur v pobytu
a jsou stanoveny od 11 hod do 15
hod. dle typu pobytu. Procedury
mohou být načasovány hned po pří-
jezdu klientů. Zameškané procedury
propadají bez náhrady! 
Lázeňský poplatek se v místě nevybírá. 
Dětská cena platí pro děti od 3 do 12
let na přistýlce se dvěma dospělými
osobami na pokoji. Děti do 3 let bez
nároku na služby zdarma. 
Parkování u hotelu bez poplatku. Spo-
jení MHD ze Zlína-linky č.34,35,36. 
Pokoje jsou k dispozici od 15 hod (u
plné penze od 14 hod), uvolnění po-
koje do 12 hodin. V případě dřívěj-
šího příjezdu lze zavazadla uložit
v hotelové šatně. Na pokojích jsou
ručníky a osušky. Fén a župan lze za-
půjčit v recepci. 

První strava je u polopenze večeře
(18 - 20 hod.) v případě plné penze
oběd (12 - 13 hod.). 

Nabídka programů:

HARMONIE PRO DVA 
2 noci, stravování polopenze nebo
plná penze, program-procedury
typ A: 1x Kneippova koupel s arni-
kou horskou, 1x aromatická ruční
masáž 30 min, 1x hydromasážní
koupel s kosodřevinou, 1x čokolá-
dový zábal, 1x zábal s panenským
kokosovým olejem, 1x lymfatická
masáž obličeje. Čas nástupu 13.00
– 14.00 hod (v případě plné penze
do 12 hod).
Cena na osobu od: 3 600 Kč s po-
lopenzí

POHODOVÁ RELAXACE 
4 noci, stravování polopenze nebo
plná penze
Program: 2x perličková sirná kou-
pel, 1x velký rašelinový zábal-
bahno, 1x částečná ruční masáž 15
min., 1x parafínový obklad. Čas ná-
stupu 15.00 – 18.00 hod (v případě
plné penze do 12 hod).
Cena na osobu od: 4 300 Kč s po-
lopenzí

SPECIÁL PRO SENIORY 
5 nocí, stravování polopenze nebo
plná penze
Program: 2x sirná minerální kou-
pel, 1x koupel vířivá dolních konče-
tin, 2x částečná ruční masáž
15 min., 1x koupel s  rašelinovým
extraktem, 2x parafínový zábal na
ruce, 1x rašelinový zábal velký –
bahno. Čas nástupu 13.00 – 14.00
hod. (v případě plné penze do 12
hod.).
Cena na osobu od: 6 170 Kč s po-
lopenzí

SENIORSKÝ TÝDEN 
6 nocí, stravování polopenze nebo
plná penze
Program: 2x rašelinový zábal velký
– bahno, 2x suchá uhličitá koupel,
1x částečná ruční masáž 15 min,
2x perličková sirná koupel, 1x para-
fínový obklad. Čas nástupu 15.00 –
18.00 hod (v případě plné penze
do 12 hod).
Cena na osobu od: 6 700 Kč s po-
lopenzí

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/
dovolena/,3013.html



800 112 112146

LÁZNĚ & WELLNESS | RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

WELLNESS HOTEL STUDÁNKA
Poloha: V přírodním parku Les
Včelný, v malebné východočeské kra-
jině těsně pod Orlickými horami, ne-
daleko od okresního města Rychnov
nad Kněžnou. Tato oblast sloužila lá-
zeňským a rekreačním účelům již od
17 stol., zejména díky pramenům lé-
čivých vod v okolí. Luxusní hotel
v krásné přírodě s wellness službami.
V okolí vede hustá síť cyklostezek.
Vybavení: Madlenčina restaurace
se skvělou domácí kuchyní
dle M.D.Rettigové, vegetariánskou
i bio stravou, dětský koutek, vinárna,
kavárna Jiřího Šlitra s terasou, kon-
gresový sál. Relaxační bazénové
centrum (bazén s protiproudem,
Kneippův chodník, vířivka), Sauna
Welt (sauny, pára, odpočívárna, solná
terapie, solární louka), koupele (pivní,
medová, konopná, aj), masáže (kla-
sická , lázeňská, lávovými kameny, re-
flexní, pivní, indická masáž hlavy),
zábaly, aromamasáže, kosmetika, fit-
ness, bowling, kulečník, minigolf,
k zapůjčení in-line brusle, kola, kolo-
běžky, trekingové hole.

Ubytování: Jednolůžkové a dvoulůž-
kové pokoje, všechny pokoje mají
vlastní soc. zařízení (sprcha, WC), Wi-
Fi, LCD TV, minibar, sejf. Na vyžádání
2 a 4-lůžkové apartmány, dětská po-
stýlka.
Koupání: vlastní hotelový bazén
s protiproudem, městské koupaliště
(ca 1,5 km)
Stravování: dle programu – snídaně
i večeře formou bufetového stolu.
(do 20 osob výběrem z menu).

Informace
Parkování u hotelu zdarma. 
Dětská cena platí pro děti od 3 do
12 let na přistýlce, děti do 3 let bez
nároku na služby zdarma. 
Domácí mazlíček za poplatek.

Nabídka programů:

U všech pobytů - volný vstup do
hotelového bazénu, vířivky a fitness
(10.00 – 21.00) a využití Kneippova
chodníku v době k tomu určené.

WELLNESS VÍKEND PRO DVA
(Víkend plný relaxace) 2noci, 2x po-
lopenze, program: 2x 60 min sau-
nový svět, 2x 30 min odpočívárna
se solnou stěnou, 1x 30 min solární
louka, 1x 20 min koupel v hydroma-
sážní vaně, 1x 30 min pleťová
maska (nohy, ruce) ve wellness, 1x
40 min zabal-černé bahno z Mrt-
vého moře nebo balneo rašelina,
pitný režim během procedur 
Cena pro 2 osoby od: 6 440 Kč

ROMANTICKÝ POBYT PRO DVA
2 noci, 2x snídaně, 1x večeře+1x ro-
mantická 4-chodova večeře při svíč-
kách pro 2 osoby, program: 2x 60
min saunový svět, 2x 30 min odpo-
čívárna se solnou stěnou, 1x 30 min
romantická duo koupel pro dva, 2x
20 min. klasická masáž ve wellness,
pitný režim během procedur 
Cena pro 2 osoby od: 6460 Kč

POBYT PRO SENIORY 
(OD 55 LET) 
2 noci, 2x polopenze, program: 1x
20 min revmatická koupel v hydro-
masážní perličkové vaně, 1x 40 min.
zabal-černé bahno z Mrtvého moře
nebo balneo rašelina, 1x 30 min od-
počívárna se solnou stěnou, pitný
režim během procedur
Cena na osobu od: 2 760 Kč

POHÁDKOVÁ DOVOLENÁ 
4 nebo 6 nocí, polopenze, pro-
gram: 1x 30 min. odpočívárna se
solnou stěnou, 1x 20 min aroma
koupel v hydromasážní perličkové
vaně, 1x 60 min kulečník + 120 min
minigolf + 120 min sportovní hřiště,
1x 40 min zabal – černé bahno
z Mrtvého moře nebo balneo raše-
lina, pitný režim během procedur
Cena na osobu od: 5 760 Kč

WELLNESS HOTEL STUDÁNKA ***/****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/
dovolena/,3007.html
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Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/
dovolena/,3009.html

LÁZEŇSKÝ DŮM PERLA ***

LÁZEŇSKÝ DŮM PERLA
Poloha: Moderní lázeňský komplex
na jihu Moravy, jen pár minut jihový-
chodně od Brna, přímo v srdci Led-
nicko-Valtického areálu, v malebném
kraji protkaném vinicemi a cyklostez-
kami. Nabízí rehabilitační i relaxační
služby pod jednou střechou. Lázně
využívají přírodní léčivý zdroj, jodob-
romovou solanku, která se nachází
v blízkosti lázeňského domu Perla.
Lázeňský dům Perla je v těsné blíz-
kosti zámecké zahrady, má 3 podlaží
a 2 mezipodlaží, kde jsou umístěny
pokoje, výtah. Mineralizovaná voda
se díky svému vysokému obsahu
jódu řadí mezi nejkvalitnější zdroje
svého druhu v Evropě. „Mořská
voda“ léčí především nemoci pohy-
bového aparátu a kardiovaskulár-
ního systému. Výčet léčby je však
mnohem širší.
Koupání: Vlastní bazén zdarma po
celou dobu pobytu.
Vybavení: K dispozici je lázeňská jí-
delna s letní terasou, lázeňská ka-
várna s širokým výběrem vynikající
kávy, lázeňských oplatků a jihomo-
ravského vína, sauna, vířivka, solární
louka, tělocvična, fitness, kosmetika,
internetový koutek a WiFi připojení
v lázeňské kavárně, bezbariérový pří-
stup do všech částí lázeňského
domu, půjčovna kol v Lednici - na vy-

žádání přistavení kol k lázeňskému
domu. Balneocentrum - nepřeberné
množství léčebných i relaxačních
procedur (přísadové koupele, perlič-
kové a hydromasážní vany, peloidní
a parafínové obklady, elektroléčba,
klasické masáže, havajské masáže,
masáž lávovými kameny, čokoládové
či vinné kúry), exkluzivní a luxusní
procedury pro náročné. V místě
a okolí - pravidelné taneční večery,
speciální večeře s živou hudbou
a degustací, vinné sklepy, rozmanité
kulturní akce v průběhu celého roku.
Ubytování: dvoulůžkové pokoje se
sprchou a WC, TV/SAT, lednice, tele-
fon, balkon, WiFi připojení na inter-
net v každém pokoji. Na vyžádání
bezbariérový pokoj a pokoje s klima-
tizací za příplatek.
Stravování: Polopenze - snídaně
formou švédských stolů, obědy i ve-
čeře servírované s výběrem ze tří
menu. Na vyžádání - speciální diety
(redukční, vegetariánská, šetřící
apod.). Při plné penzi pobyt začíná
obědem a končí snídaní.

Informace
Parkování v areálu lázní zdarma, vla-
ková i autobusová zastávka cca
800 m od LD. Pobyty nejsou určeny
dětem. Volný vstup do bazénu. Délku
jednotlivých pobytů s předem stano-
veným počtem nocí nelze měnit. Lá-
zeňský poplatek není zahrnut v ceně
pobytu - úhrada na místě.

Nabídka programů:

U všech pobytů: volný vstup do
bazénu po celou dobu pobytu

LEDNICKÝ ANTISTRESOVÝ
POBYT 
4 noci (pondělí - pátek, nástup do
13 hod), stravování polopenze
nebo plná penze
Program: zdravotní prohlídka,
1x antistresová koupel, 1x masáž
zlatem rozšířená, 1x regenerační
antistresový zábal, 1x cvičení v ba-
zénu s fyzioterapeutem, 1x solární
louka 20 min, 1x vířivka se slanou
vodou 1 hod., 1x indická masáž
hlavy, 1x peloidní obklad.
Cena na osobu od: 7 400 Kč s po-
lopenzí

VŮNĚ BYLIN 
4 noci (pondělí - pátek, nástup do
13 hod,) stravování polopenze
nebo plná penze
Program: zdravotní prohlídka,
1x Kneippova bylinná koupel, 1x per-
ličková koupel s bylinnou přísadou,
1x masáž z léčivého konopí, 1x aroma
masáž částečná, 1x celotělový zábal
Vegetal (novinka), 1x medový obklad
s vůní bylin.
Cena na osobu od: 7 420 Kč s po-
lopenzí

ZPĚT DO KONDICE 
7 nocí (neděle - neděle, nástup do
13 hod) stravování polopenze nebo
plná penze,
Program: zdravotní prohlídka,
3x jodobromová koupel, 2x klasická
masáž částečná, 1x masáž lávovými
kameny částečná, 1x cvičení v ba-
zénu s fyzioterapeutem,  2x suchá
uhličitá koupel částečná, 2x parafí-
nový obklad, 1x mandlová káva
a medovník v kavárně, volný vstup
do bazénu po celou dobu
Cena na osobu od:  11 500 Kč s po-
lopenzí
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WELLNESS HOTEL POHODA ****

WELLNESS HOTEL POHODA
Poloha: Hotel Pohoda se nachází
v klidné bezprostřední blízkosti Luha-
čovic, cca 20 min pěší chůze od lá-
zeňské kolonády, v části Pozlovice.
Krásné okolí a poloha hotelu u neda-
leké přehrady s aquaparkem vytváří
ideální místo pro dovolenou. Pří-
jemná atmosféra hotelu je zárukou
odpočinku a rodinné pohody.
Vhodně volené trasy v okolí uspokojí
i náročné turisty a cykloturisty.
Vybavení: K dispozici je restaurace,
bazén, saunový svět, vlastní fitcent-
rum, relaxační centrum - perličkové
koupele se zábalem, hydromasáže,
suché uhličité koupele, kyslíková te-
rapie, inhalace, slatinné obklady,
různé druhy masáží. Taneční večery
s živou hudbou v salonku restaurace.
Dětský ráj - nově vybudované dětské
hřiště s odpočinkovou zónou, pose-
zením i občerstvením v podobě „Po-
hodové osvěžovny“. Hotel zajišťuje
pravidelnou dopravu do centra
města a zpět.
Ubytování: Dvoulůžkové pokoje se
sprchou a WC, balkonem, s možností
přistýlky. Na pokoji je SAT/TV, telefon,
WiFi a minibar.
Koupání: Vlastní krytý hotelový
bazén.
Stravování: Polopenze – snídaně
a večeře formou bohatého bufetu.

Informace
Lázeňský poplatek: není zahrnut
v ceně pobytu - úhrada na místě. 
Parkování na hotelovém parkovišti
střeženém kamerovým systémem
zdarma nebo v hotelové garáži za
poplatek. 
Dětská cena: platí pro děti od 5 do

15 let (poloviční porce stravy). Děti
do 5 let bez nároku na služby
zdarma. Relaxační pobyty nejsou ur-
čeny dětem. 
Nástupní den u týdenních pobytů je
neděle, u ostatních pobytů kterýkoliv
den v týdnu kromě soboty. 

Nabídka programů:

V ceně všech pobytů: je volný
vstup do wellness (bazén, saunový
svět, fitness), pravidelná dopolední
a odpolední doprava do měst-
ského centra a zpět, 10% sleva na
dokoupené procedury. 

SILVESTROVSKÝ POBYT  
27.12. – 2.1., 6 nocí, polopenze (6x
snídaně, 4x večeře formou rautu,
1x moravský raut s pečeným selát-
kem, 1x silvestrovské menu), uvítací
přípitek
Program: Silvestrovská oslava
s živou hudbou a bohatou tombolou,
Moravský večer s cimbálovou muzi-
kou, lázeňský balíček: 1x perličková
koupel se zábalem, 1x masáž bam-
buckým máslem, 1x koupel s mine-
rální solí Biotermál se zábalem, 1x
regenerační masáž zad a šíje Artri-
nem, lékařská konzultace zdarma 
Cena na osobu: 8 640 Kč 

MEDOVÝ RELAXVÍKEND 
3 noci, polopenze, uvítací přípitek
Program: 1x medovoskový zábal
na celá záda, 1x masáž zad a šíje
medovým olejem, 2x bylinková re-
laxační koupel se zábalem, 1 x in-
halace minerální vody Vincentka,
1x konzultace s lékařem 
Cena na osobu od: 5 130 Kč

MINIRELAX 
4 noci, polopenze, uvítací přípitek
Program: 1x bylinková relaxační
koupel se zábalem, 1x koupel z Mag-
néziové soli se zábalem, 2x aroma-
terapeutická masáž zad a šíje,
1x lékařská konzultace 
Cena na osobu od: 5 710 Kč

TÝDEN PRO BOLAVÁ ZÁDA 
7 nocí, polopenze, uvítací přípitek,
program: 3x hydromasáž se zába-
lem, 1x regenerační masáž zad
a šíje Artrinem, 1x uvolňující masáž
krční páteře, 1x lékařská konzultace
Cena na osobu od: 8 930 Kč

TÝDEN PRO SENIORY 
7 nocí, polopenze, uvítací přípitek
Program: 1x aromaterapeutická
masáž zad a šíje, 1x hydromasáž se
zábalem, 1x slatinný obklad na celá
záda, 1x suchá uhličitá koupel,
1x kyslíková terapie, 1x lékařská
konzultace, 1x polodenní výlet do
okolí, 7x odpolední káva nebo čaj
s moučníkem
Cena na osobu od: 7 840 Kč

RELAXACE S MINERÁLY 
(novinka 2018), 7 nocí, polopenze,
uvítací přípitek
Program: 2x koupel z Magnéziové
soli se zábalem, 1x bahenní zábal
z Mrtvého moře celkový, 1x koupel
s minerální solí Biotermál se zába-
lem, 1x masáž zad a šíje teplou
svíčkou, 1x regenerační masáž zad
a šíje Artrinem
Cena na osobu od: 10 350 Kč

POHODA NA ZKOUŠKU 
2 noci, polopenze, program:
1x Kleopatřina koupel se zábalem,
1x masáž zad a šíje medovým ole-
jem, 1x lékařská konzultace 
Cena na osobu od: 2 970 Kč

(NE)VINNÝ VÍKEND 
2 noci, polopenze, uvítací přípitek,
program: 1x vinná koupel se zába-
lem, 1x masáž zad a šíje vinným ole-
jem, lékařská konzultace zdarma,
1x láhev přívlastkového vína na
pokoj při příjezdu
Cena na osobu od: 3 200 Kč

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/
dovolena/,3006.html

SLEVA PRO SENIORY (od 55 let) - 5% z ceny pobytu u všech týdenních
pobytů s polopenzí s výjimkou již zvýhodněného pobytu Týden pro seniory. 
SLEVA PRO RODINY S DĚTMI V DOBĚ JARNÍCH A LETNÍCH PRÁZDNIN
- 5% z ceny pobytu
SLEVA PRO NOVOMANŽELE- 5% z ceny pobytu – manželé, jejichž oddací
list v den nástupu není starší 6 měsíců
SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP do 15.1. (do 31.1.) - u týdenních pobytů s po-
lopenzí 12% (7%) z ceny pobytu.
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Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/
dovolena/,2999.html

LÁZEŇSKÝ & WELLNESS HOTEL NIVA ***/****

LÁZEŇSKÝ & WELLNESS HOTEL
NIVA
Poloha: Hotel v klidné části nad lu-
hačovickou přehradou ve vzdálenosti
cca 1500 m pěší chůze od lázeňské
kolonády a centra Luhačovic. V blíz-
kosti je řada turistických a cykloturis-
tických tras. Krásné okolí a poloha
hotelu vytváří ideální místo pro dovo-
lenou.
Vybavení: Moderní hotel nabízí ši-
roké spektrum služeb, přes 40 léčeb-
ných procedur a řadu wellness
procedur. Vnitřní bazén se slanou
vodou, venkovní bazén, Luxusní well-
ness centrum (klasická finská sauna,
lesní sauna, bylinková sauna, římská
pára, liščí nora s masáží nohou, le-
dová koupel dolních končetin, whirl-
pool malý a velký, Kneippovy
koupele, Iglu = multifunkční masážní
sprchy, vodní vyhřívané lůžko, vyhří-
vané lavice a pláž, laconium. Mož-
nost speciálních vinných koupelí
a zábalů, peeling. Dále fitcentrum, tě-
locvična, půjčovna kol, dětský koutek,
stolní tenis, relaxační a zdravotní
centrum (masáže, vodoléčba, inha-
lace, zábaly, elektroléčba, pohybová
léčba, lékařské vyšetření a možnost
odborné konzultace). Připojení na in-
ternet.

Ubytování: Standard ***- dvoulůž-
kové pokoje s možností přistýlky, spr-
cha a WC, SAT/LCDTV, telefon, WiFi
zdarma, balkon, v přízemí a v 1. p. Exe-
cutive *** - dvoulůžkové pokoje, spr-
cha a WC, fén, SAT/LCDTV, telefon,
trezor, minibar, varná konvice+káva/čaj,
WiFi zdarma, župan, balkon, ve 2.p. Na
vyžádání bezbariérový pokoj nebo
apartmán Suite Deluxe ****.
Stravování: Polopenze – snídaně
formou bohatého bufetu, večeře vý-
běrem z menu v hotelové restauraci
a stylové valašské restauraci Koliba
U černého psa, která je součástí ho-
telového komplexu.

Informace
Děti do 5 let bez nároku na služby
zdarma, od 5 do 12 let se slevou. 
Dětská cena neobsahuje procedury.
Lázeňský poplatek není zahrnut
v ceně pobytu - úhrada na místě. 

Nabídka programů:

U všech programů – přípitek na
uvítanou, volné v stupy do vnitřního
bazénu se slanou vodou, volné
vstupy do venkovního bazénu a fit-
centra 

RELAXAČNÍ POBYT 
2 noci, stravování polopenze
Program: 1x relaxační masáž zad
nebo končetin, 1x slatinný zábal,
2x 2 hod. vstup do wellness centra 
Cena na osobu od: 3 250 Kč

ROMANTICKÝ POBYT 
2 noci, stravování polopenze (obě
večeře v restauraci Koliba)
Program: 1x romantická večeře při
svíčkách v rest. Koliba, láhev sektu
pro 2 os, 1x relaxační masáž zad
nebo končetin, 1x zábal dle vlastního
výběru (medový, levandulový, aj.),
2x 2 hod. vstup do wellness centra 
Cena na osobu od: 3 470 Kč

PRODLOUŽENÝ RELAXAČNÍ
POBYT 
3 noci, stravování polopenze
Program: 1x relaxační masáž zad
nebo končetin, 1x slatinný zábal,
1x parafínový zábal, 1x relaxační
masáž šíje a obličeje, 2x 2 hod.
vstup do wellness centra
Cena na osobu od: 4 990 Kč

LÁZEŇSKÁ DOVOLENÁ
(nejen pro seniory) 6 nocí, stravo-
vání polopenze
Program: konzultace s  lékařem,
1x relaxační masáž zad a končetin,
1x perličková koupel s přísadou,
1x slatinný zábal, 2x parafínový zábal,
5x inhalace Vincentky, 3x 2 hod.
vstup do wellness centra
Cena na osobu od: 9 590 Kč

TÝDEN REGENERACE 
7 nocí, stravování polopenze
Program: konzultace s  lékařem,
1x uhličitá koupel se zábalem, 1x sla-
tinný zábal, 1x relaxační masáž zad
nebo končetin, 1x perličková koupel
s přísadou, 1x nordic-walking, 1x zábal
dle výběru, 2x parafínový zábal, 5x in-
halace Vincentky, 4x 2 hod. vstup do
wellness centra
Cena na osobu od: 12 100 Kč
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Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/
dovolena/,3004.html

SPA & WELLNESS HOTEL ALEXANDRIA ****

HOTEL ALEXANDRIA
Poloha: Nachází se přímo v centru
lázeňského města a po rozsáhlé
a nákladné rekonstrukci navazuje na
svou tradici stylového a noblesního
hotelu v Luhačovicích. Dvě propo-
jené budovy – dva světy. To je luxusní
hotelový komplex Alexandria. Hlavní
budova nabízí pokoje ve stylu 30. let
minulého stol. Nová, moderní hote-
lová část reprezentuje současnou
generaci nejmodernějších evrop-
ských lázní. Dvě podlaží wellness
centra jsou velkoryse řešena ve stylu
starořímských lázní. Obě patra jsou
propojena prosklenným panorama-
tickým výtahem.
Vybavení: K dispozici je stylová
Francouzská restaurace, noční klub
s atmosférou první republiky, nej-
větší a nejmodernější hotelové well-
ness centrum v Luhačovicích –
v rámci ubytování lze volně využívat
bazén s protiproudem, masážními
tryskami a masážní hlavicí, whirlpool,
Kneippův chodník, saunový svět (la-
conium, parní, bylinková, solná a fin-

ská sauna) ochlazovací sprchy, le-
dová studna, relaxační vyhřívané la-
vice a odpočinkové zóny, fitness.
Z tradičních lázeňských procedur
jsou nabízeny minerální koupele
v přírodní léčivé uhličité vodě, hydro-
masáže a uvolňující masáže. K dispo-
zici je centrum Beauté - individuální
péče o krásu obličeje i těla, relaxační
zóny s lehátky a tichou hudbou, ori-
entální procedury. V letních měsících
lze využít ke slunění venkovní rela-
xační terasu.
Ubytování: Jedno a dvoulůžkové
pokoje s koupelnou -SAT/TV, WiFi, te-
lefon, minibar, sejf, fén, župan, ně-
které pokoje s klimatizací.
Stravování: Polopenze – snídaně
a večeře formou bufetu v hotelové
restauraci, oběd výběrem v místě á la
carte ve Francouzské restauraci.

Informace
Parkování: kryté parkoviště cca 100 m
od hotelu za poplatek. V lázeňských
hotelech a penzionech není dovoleno
kouřit, vyjma předem stanovených

míst. Pobyty nejsou určeny dětem do
12 let. Děti starší 12 let mohou využí-
vat služeb wellness centra pouze
v doprovodu dospělé osoby. Na po-
byty dětí se nevztahují žádné slevy.
Zákaz kouření. 
Lázeňský poplatek: není zahrnut
v ceně pobytu - úhrada na místě.
Nástup na pobyt od 14 hod (polo-
penze), od 11 hod (plná penze). Uvol-
nění pokoje poslední den do 9 hod.
Pobyt se zvířetem není možný.

VÁNOCE V ALEXANDRII 
21.12. – 27.12.
6 nocí, 6x snídaně formou bufetu,
2x večeře formou bufetu, 1x uvítací
večeře s přípitkem, 1x štědrovečerní
večeře (tradiční vánoční menu),
1x sváteční večeře při svíčkách ve
Francouzské restauraci, 1x degus-
tační večeře české a moravské ku-
chyně formou bufetu, Štědrý den
v Alexandrii s wellness zážitky, vá-
nočními melodiemi, večeří a dárkem

u stromečku, vánoční program –
1x relaxační bublinková koupel (15
až 20 min.), 1x wellness masáž éte-
rickým olejem 25 min., 1x uvolňující
masáž vonným krémem 25 min.,
1x obklad zad z přírodního včelího
vosku 20 min., denně pitná kúra
luhač. minerálních vod, volný vstup
do wellness a fitness centra, zapůj-
čení županu.
Cena na osobu: 17 155 Kč 
(pokoj Lux K)
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LÁZEŇSKÝ HOTEL PALACE 
Poloha: Lázeňský hotel Palace získal
prestižní certifikát EuropespaMed,
udělovaný Evropskou asociací lázní.
Splnil tak náročné podmínky stano-
vené legislativou a požadavky na kva-
litu lázeňsky nejvyspělejších zemí
Evropy. Hotel zaujímá dominantní
polohu v  centru Luhačovic. Svým
hostům poskytuje pohodlné bydlení,
restaurační služby a léčebné proce-
dury „pod jednou střechou“. Ve dvou
hotelových restauracích se podávají
jídla domácí i mezinárodní kuchyně
s možností výběru dietní i vegetari-
ánské stravy.
Vybavení: K dispozici je restaurace,
denní bar, kavárna, fitness, balneo-
provoz ve 2 hotelových patrech - vy-
hřívaný bazén, sauna a solárium,
kadeřnictví, kosmetika, pedikúra, bal-
neoterapeutická zařízení (lázeňské
procedury k léčbě dýchacích cest, trá-
vícího ústrojí, diabetu i pohybového
aparátu, uhličité koupele, inhalace,
vodoléčebné procedury, klasické,
podvodní a reflexní masáže, slatinné
obklady aj.), bezplatný  přístup na ho-
telový počítač s internetem. Vstup do
hotelu a balneoprovozu je bezbarié-
rový, k dispozici je výtah.
Ubytování: jedno a dvoulůžkové po-
koje s koupelnou, SAT/TV, WiFi, tele-
fon, minibar, malý trezor, fén.
Stravování: polopenze – snídaně
formou bufetového stolu, obědy i ve-
čeře výběrem z menu
Informace: Parkování na krytém
parkovišti (cca 100 m) nebo v hotelo-
vých garážích (obojí za poplatek).
Garáž je nutno předem objednat.
V lázeňských hotelech a penzionech
není dovoleno kouřit, vyjma předem
stanovených míst. Pobyty nejsou ur-
čeny dětem. Zákaz kouření. Pobyt se
zvířetem není možný. Lázeňský po-
platek není zahrnut v ceně pobytu -
úhrada na místě. Příplatek 1/1 je za
jednolůžkový pokoj, při obsazení
dvoulůžkového pokoje pouze 1 oso-
bou se hradí doplatek za neobsa-
zené druhé lůžko. Nástup na pobyt
od 14 hod (polopenze), od 11 hod
(plná penze). Uvolnění pokoje po-
slední den do 9 hod.

LÁZEŇSKÝ HOTEL 
JURKOVIČŮV DŮM 
Poloha: Hotel Jurkovičův dům se na-
chází v samém srdci lázní u lázeňské
kolonády, v malebném parku s pra-
meny a fontánami. Rozsáhlá rekon-
strukce zachovala domu ráz lidové
secese architekta D. Jurkoviče i jeho
původní krásu. I ty nejnáročnější
hosty uspokojí luxusní ubytování
v pokojích s dobovým nábytkem.
V hotelové restauraci jsou podávána
jídla domácí i mezinárodní kuchyně,
samozřejmostí je nabídka dietních
a vegetariánských jídel. Jedinečným
zážitkem je přírodní uhličitá koupel
v původní „zlaté vaně“ ve stylově za-
řízené kabině.
Vybavení: K dispozici je stylová res-
taurace, lobby bar, letní terasa, smě-
nárna, kadeřnictví, bezplatný přístup
na hotelový počítač s internetem
a WiFi připojení v hotelové hale, volný
vstup do whirlpoolu a vyhřívaného
bazénu s masážním programem
a protiproudem.
Ubytování: jedno a dvoulůžkové po-
koje s koupelnou, SAT/TV, WiFi, mini-
bar, telefon, fén, župan.
Stravování: Polopenze – snídaně
i večeře formou bufetového stolu
Informace: Parkování u lázeňského
divadla cca 100 m, možnost proná-
jmu garáže cca 600 m (obojí za po-
platek). Garáž je nutné objednat
předem. V lázeňských hotelech
a penzionech není dovoleno kouřit,
vyjma předem stanovených míst. Po-
byty nejsou určeny dětem. Lázeňský
poplatek není zahrnut v ceně pobytu
- úhrada na místě. Děti mladší 12 let
mohou zdarma do bazénu nebo
whirlpoolu v době od 7 do 9 hod
a 15 - 19 hod. v doprovodu dospělé
osoby. Při obsazení dvoulůžkového
pokoje pouze 1 osobou se hradí do-
platek za neobsazené druhé lůžko.
Nástup na pobyt od 14 hod (polo-
penze), od 11 hod (plná penze).
Uvolnění pokoje poslední den do
9 hod.

Nabídka programů 
(Alexandria, Palace, 
Jurkovičův dům, 
Dům B. Smetany, penziony):
Léčebné procedury jsou rozděleny
na velké a malé. Z důvodu zátěže
organismu je ordinována denně 1
velká procedura a 2 malé proce-
dury. * velké procedury (např. uhli-
čité koupele-max. 2 týdně, koupele
s přísadami, hydromasáže, rašeli-
nové obklady-max.2 týdně) * malé
procedury (např. koupele perlič-
kové, vířivé, nožní, masáže klasické
nebo éterickým olejem, parafínové
obklady, inhalace, oxygenoterapie,
aromaterapie). 

SILVESTROVSKÁ KŮRA 
V HOTELU PALACE
(Hotel Palace) 27.12. – 2.1., 6 nocí,
6x snídaně formou bufetu, 1x slav-
nostní uvítací večeře, 3x večeře výbě-
rem z  nabídky české a moravské
kuchyně, 1x sváteční novoroční ve-
čeře, 1x předpis doporučené proce-
dury lékařem, 1x přírodní uhličitá
koupel 15 min., 1x koupel s bylinnou
přísadou 15 min, 1x masáž klasická
částečná 20 min, 1x rašelinový ob-
klad zad 20 min., 2x individuální inha-
lace, denně pitná kúra léčivých
minerálních vod, Silvestrovský galave-
čer ve Společenském domě (wel-
come drink, večeře formou bohatého
rautu s neomezenou konzumací vy-
braných teplých, studených i slad-
kých lahůdek, bohatý zábavný
program, ohňostroj.
Cena na osobu: 11 420 Kč (LH Pa-
lace, pokoj Superior Plus)

TÝDEN PRO ZDRAVÍ 
7 nocí (neděle – neděle), polopenze
Program: 1x konzultace s lékařem
a předpis procedur, 12x lázeňská
procedura (6x velká a 6x malá),
denně pitná kúra minerálních vod
Cena na osobu od:  7 035 Kč 

POBYT PRO SENIORY
k posílení zdraví, 7 nocí (neděle – ne-
děle), polopenze
Program: 1x předpis doporučené
procedury lékařem, 5x inhalace pří-

rodní minerální vody 5+15 min. nebo
oxygenotgerapie 30 min., denně pitná
kúra. Vzorový program: 1x přírodní uh-
ličitá koupel 15 min., 1x perličková kou-
pel 15 min., 1x masáž étrickým olejem
částečná 20 min., 1x masáž klasická
částečná 20 min., 1x parafínový obklad
zad 20 min.
Cena na osobu od: 5 360 Kč

RELAXAČNÍ POBYT
nejoblíbenější, 7 nocí (neděle-neděle),
polopenze
Program: 1x přírodní uhličitá koupel
15 min, 1x perličková koupel s přísa-
dou 15 min., 1x masáž podvodní
15 min., 1x masáž klasická částečná
20 min., 1x masáž éterickým olejem
dle výběru 20 min., 1x rašelinový ob-
klad zad 20 min., 5x inhalace přírodní
minerální vody 5+15 min., denně
pitná kúra minerálních vod. Klienti
z Jurkovičova domu docházejí na in-
halace do Inhalatoria.
Cena na osobu od:  6 060 Kč

TOP PRO KAŽDÝ VĚK
7 nocí (neděle-neděle), polopenze
Program: 1x přírodní uhličitá koupel
15 min., 1x perličková koupel s bylin-
nou přísadou 15 min., 1x masáž kla-
sická částečná 20 min., 1x masáž
éterickým olejem dle výběru 20 min.,
1x rašelinový obklad zad 20 min.,
denně pitná kúra minerálních vod
Cena na osobu od: 5 460 Kč

LÁZEŇSKÁ DOVOLENÁ
7 nocí (neděle – neděle), polopenze
Program: 5x lázeňská procedura
(3x velká a 2x malá) dle vlastního
výběru z nabídky volně prodejných
nebo 5x wellness procedura (max
25 min.) dle vlastního výběru při
ubytování v  h. Alexandria, denně
pitná kúra minerálních vod
Cena na osobu od:  5 780 Kč

LH PalaceLH Jurkovičův dům

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3001.html
www.cedok.cz/dovolena/,3002.html

LÁZEŇSKÝ HOTEL PALACE ****/ JURKOVIČŮV DŮM ****
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Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/
dovolena/,2998.html

LÁZEŇSKÝ HOTEL DŮM BEDŘICHA SMETANY ****

LÁZEŇSKÉ PENZIONY VEPŘEK - PÓLA ***

LÁZEŇSKÝ HOTEL DŮM 
BEDŘICHA SMETANY 
Poloha: Luxusní secesní hotel je situ-
ován v  centru lázní, uprostřed krás-
ného a tichého parku. Před hotelem je
krásná Bruselská fontána. Hotel po-
skytuje nejnáročnějším hostům vysoký
standard ubytování v pokojích se sty-
lovými interiéry. V útulném prostředí
hotelové restaurace je hostům dána
možnost celodenního stravování. Na
procedury se dochází do Centrálních
lázní a Inhalatoria (cca 300 m ).
Vybavení: K dispozici restaurace,
snack bar s letní terasou, služba
 recepce se směnárnou, zdarma pří-
stup na hotelový počítač s interne-
tem a připojení WiFi v prostorách
hotelu, výtah.
Ubytování: Jedno a dvoulůžkové
pokoje s koupelnou, SAT/TV, WiFi, te-
lefon, minibar, malý trezor, fén.

Stravování: Polopenze – snídaně
formou bufetového stolu, obědy i ve-
čeře výběrem ze dvou menu

Informace
V lázeňských hotelech a penzionech
není dovoleno kouřit, vyjma předem
stanovených míst. Pobyty nejsou ur-
čeny dětem. 
Lázeňský poplatek: není zahrnut
v ceně pobytu. 
Parkování u lázeňské polikliniky cca
150 m, lázeňské garáže cca 300 m
(obojí za poplatek). Garáže je nutné
objednat předem. Příplatek 1/1 je za
jednolůžkový pokoj, při obsazení
dvoulůžkového pokoje pouze 1 oso-
bou se hradí doplatek za neobsa-
zené druhé lůžko. 
Nástup na pobyt od 14 hod (polo-
penze), od 11 hod (plná penze).
Uvolnění pokoje poslední den do
9 hod.

LÁZEŇSKÉ PENZIONY 
VEPŘEK - PÓLA 
Poloha: Penzion Vepřek z roku 1927
a penzion Póla z roku 1925 jsou situ-
ovány v klidné části města, v blízkosti
kostela, cca 10 min pěší chůze od au-
tobusového a vlakového nádraží. Po-
koje v obou penzionech jsou účelově
zařízeny, mají vlastní příslušenství.
Penziony jsou vzájemně propojeny.
Na procedury se dochází do Centrál-
ních lázní (cca 1000 m) a Inhalatoria
(cca 500 m). V penzionech není výtah.
Vybavení: K dispozici je společen-
ská místnost a televizní místnost.
Ubytování: Jedno a dvoulůžkové
pokoje Standard A - s vlastním příslu-
šenstvím (sprcha nebo vana,
WC),  SAT/TV
Stravování: Polopenze – snídaně
kontinentální, večeře výběrem z menu
– strava je podávána ve Společen-
ském domě (cca 800 m od penzionu)

Informace
Klienti se hlásí v  recepci Společen-
ského domu. V lázeňských hotelech
a penzionech není dovoleno kouřit,
vyjma předem stanovených míst. Po-
byty nejsou určeny dětem. 
Lázeňský poplatek není zahrnut
v ceně pobytu. 
Parkování u penzionu Riviera cca
150 m (kapacita parkování je ome-
zena) nebo u Lázeňské polikliniky cca
1000 m (obě za poplatek). Příplatek
1/1 je za jednolůžkový pokoj, při ob-
sazení dvoulůžkového pokoje pouze
1 osobou se hradí doplatek za neob-
sazené druhé lůžko.  
Nástup na pobyt od 14 hod (polo-
penze), od 11 hod (plná penze). Uvol-
nění pokoje poslední den do 9 hod.

Penzion Póla

Penzion VepřekLH Dům Bedřicha Smetany
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Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/
dovolena/,2997.html

BOUTIQUE HOTEL RADUN ****

BOUTIQUE HOTEL RADUN
Poloha: V klidném místě přírodního
lázeňského parku s léčivým prame-
nem Aloiska, a zároveň v těsné blíz-
kosti centra, avšak stranou jeho ruchu.
Vybavení: „Luhačovický Tugendhat“.
Nový boutique hotel Radun - kom-
pletně a citlivě zrekonstruovaná pa-
mátkově chráněná funkcionalistická
vila Bohuslava Fuchse z 30. let min.
stol. Zažijete úslužnost první repub-
liky, špičkovou gastronomii a wellness
těla i duše. K dispozici je kavárenská
restaurace proslulá zážitkovou gas-
tronomií, vinotékou a kávovým menu,
s letní terasou a grilem. Wellness ho-
telu „Prožitkový klub“ se saunou, te-
rapeutickou vanou a odpočívárnou
poskytuje masáže, zábaly, koupele,
inhalace, kosmetiku, terapie, rela-
xační cvičení, meditace. Hotel má
výtah, připojení na internet. S hote-
lem těsně sousedí „Vodní ráj“ s pla-
veckým bazénem. 
Ubytování: Stylové dvoulůžkové po-
koje s balkónem nebo terasou, spr-
cha a WC, TV, minibar, internet,
široká lůžka se zdravotními matra-
cemi.
Koupání:  Vodní ráj v těsném soused-
ství hotelu (krytá Městská plovárna
s 25 m plaveckým bazénem, zážitko-
vým bazénem s masážními tryskami,
bublery, skákací záliv a divoká řeka,

whirlpool, parní sauna, dětský bazé-
nek, vyhřívané lavice, letní sluneční te-
rasy), Luhačovická přehrada – cca
2 km, Aquapark Pozlovice – cca 2 km.
Stravování: Polopenze (Penze
dobré pohody z lokálních a bio suro-
vin) = vitální snídaně formou stude-
ného i teplého bufetu, odpolední
domácí  dezert s kávou nebo čajem,
čtyřchodové gurmánské večerní
menu při svíčkách.

Informace
Dítě 4-12 let na přistýlce bez proce-
dur s Penzí dobré pohody, dítě do
3 let bez nároku na služby zdarma. 
Délku jednotlivých pobytů s předem
stanoveným počtem nocí nelze měnit. 
Lázeňský poplatek není zahrnut
v ceně pobytu – úhrada na místě. 
Parkování v hotelové podzemní ga-
ráži za poplatek.

Nabídka programů:

U všech programů: volný vstup do
přilehlého vodního ráje, wifi připo-
jení k internetu, minibar, trezor,
župan, vysoušeč vlasů, kvalitní česká
hotelové kosmetika na pokoji, pro-
hlídka funkcionalistické vily přímo
s majitelem, romantický večer s kla-
vírem každou sobotu a úterý

TÝDEN ROZMAZLOVÁNÍ 
7 nocí, stravování polopenze
(Penze dobré pohody) 
Program: reflexní terapie plosek
nohou, relaxace slatinným nebo
bahenním zábalem dle výběru, aro-
materapeutická holistická masáž
zad a šíje, perličková nebo hydro-
masážní koupel s bylinným solným
výluhem, antistresová masáž hlavy,
kombinovaná harmonizační masáž 
Cena na osobu od: 12 280 Kč

ESENCE BYTÍ 
4 noci, stravování: polopenze
(Penze dobré pohody) 
Program: reflexní terapie plosek
nohou, relaxace slatinným nebo ba-
henním zábalem dle výběru, aroma-
terapeutická holistická masáž zad
a šíje, perličková nebo hydromasážní
koupel s bylinným solným výluhem
Cena na osobu od: 7 150 Kč

OŽIVENÍ SMYSLU 
3 noci, stravování polopenze
(Penze dobré pohody) 
Program: reflexní terapie plosek
nohou, relaxace slatinným nebo ba-
henním zábalem dle výběru, aroma-
terapeutická holistická masáž zad
a šíje, perličková nebo hydromasážní
koupel s bylinným solným výluhem 
Cena na osobu od: 5 800 Kč

TO NEJLEPŠÍ Z RADUNU 
2 noci, stravování polopenze
(Penze dobré pohody) 
Program: 1x procedura 60 min dle
vlastního výběru, prodloužený od-
jezd do 12 hod., parkování v hote-
lové garáži v ceně 
Cena na osobu od: 3 990 Kč

ROMANTIKA PRO DVA 
2 noci, stravování polopenze
(Penze dobré pohody) 
Program: aromaterapeutická ho-
listická masáž 60 min, na přání sní-
daně na pokoj, romantická výzdoba
pokoje, láhev sektu pro dva a mísa
ovoce na pokoj 
Cena na osobu od: 3 990 Kč



Nabídka programů:

LÁZÉŇSKÝ TÝDEN PRO ZDRAVÍ
7 nocí (nástupní dny denně kromě
soboty), plná penze výběrového
typu
Program: 1x malá vstupní lékařská
prohlídka, 1x celková uhličitá
 koupel se solí z Mrtvého moře se
zábalem, 1x celková uhličitá koupel
se zábalem, 1x celotělová vířivá
lázeň se zábalem, 1x vířivá nožní
lázeň, 1x zábal části těla z bahna
z Mrtvého moře, 2x klasická čás-
tečná masáž, 7x hodinový vstup do

bazénu ve vyhrazenou dobu,
1x dvouhodinový vstup do wellness
centra v LD Moravan. Pro klienty
ubytované v  LD Praha je v  ceně
navíc 2hodinový vstup do finské
sauny.
Cena na osobu od: 9 350 Kč (LD
Moravan), 8 820 Kč (LD Praha)

TEPLICKÁ LÉČEBNĚ-
RELAXAČNÍ KÚRA
7 nocí, (nástupní dny denně kromě
soboty), plná penze výběrového
typu
Program: 1x malá vstupní lékařská

prohlídka, 1x celková uhličitá kou-
pel se zábalem, 1x celková uhličitá
koupel se solí z Mrtvého moře se
zábalem, 1x celková brusinková uh-
ličitá koupel se zábalem, 1x kyslí-
ková terapie + vitamínový nápoj, 1x
lokální parafínový zábal, 1x zábal
celého těla z bahna z Mrtvého
moře, 1x brusinková klasická čás-
tečná masáž s rakytníkovým ole-
jem, 1x klasická částečná masáž, 7x
hodinový vstup do bazénu ve vy-
hrazenou dobu, 2x dvouhodinový
vstup do wellness centra v LD Mo-
ravan. Pro klienty ubytované v LD

Praha je v  ceně navíc 2hodinový
vstup do finské sauny.
Cena na osobu od: 10 190 Kč (LD
Moravan) 10 550 (LD Praha)

LÉČEBNÝ POBYT SENIOR  
7 nocí (nástupní dny denně kromě
soboty), plná penze výběrového
typu, (není omezen věkem, ale
vhodný pro seniory)
Program: 1x malá vstupní lékařská
prohlídka, 1x vyšetření EKG, 5x cel-
ková uhličitá koupel se zábalem,
2x klasická masáž částečná, 2x lokální
parafínový zábal nebo elektroléčba

800 112 112154
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LÁZEŇSKÝ DŮM MORAVAN ****

LÁZEŇSKÝ DŮM PRAHA ***

LÁZEŇSKÉ DOMY
Lázně leží v malebném údolí řeky
Bečvy v Moravské bráně nedaleko
Olomouce, cca 2 km jihovýchodně
od Hranic na Moravě, v klidném pro-
středí obklopeném lesy a lázeňským
parkem. Patří k nejstarším lázním na
Moravě, jejich historie sahá až do
roku 1553. Zdejší unikátní minerální
voda s vysokým obsahem oxidu uh-
ličitého pomáhá obnovit síly nejen
dospělým, ale i dětem a dospívajícím. 
Pobyty jsou vhodné zejména pro re-
habilitaci oběhového a nervového
systému, pohybového aparátu, léčbu
poruch látkové výměny (diabetes
mellitus - cukrovka) a obezity u dětí.
Pomáhají i onkologickým pacientům. 

Součástí lázeňského areálu je také
odborný léčebný ústav, kde je posky-
tována časná kardiorehabilitační
péče. Vniřní i venkovní areál lázní je
nekuřácký. Kouření je povoleno
pouze na speciálně vyhrazených mís-
tech u lázeňských domů.

Vybavení
LD Moravan: komfortně vybavený lá-
zeňský dům, který nabízí komplexní
služby. Nachází se v poklidné části

lázní obklopené zelení a nabízí širo-
kou škálu služeb pro relaxaci a odpo-
činek. K dispozici je bazén, wellness
centrum, nechybí ani pestrá nabídka
léčebných a relaxačních procedur
i doplňkových služeb. Denně je otev-
řena kavárna s příjemnou atmosfé-
rou a pestrou nabídkou jídel
a nápojů. V létě je možné posedět na
venkovní terase. Při procházkách po
areálu lze navštívit Zbrašovské arago-
nitové jeskyně, které jsou nedaleko
LD Moravan. Recepce, možnost při-
pojení na internet, jídelna, kavárna,
venkovní terasa s lehátky, wellness
centrum se saunovým světem
a whirlpoolem a krytý rehabilitační
bazén s masážními tryskami a proti-
proudem, mokrý bar, uhličité kou-
pele, celá řada přísadových uhličitých
koupelí, uhličitá koupel se solí z Mrt-
vého moře s briliantem, zábaly
z bahna Mrtvého moře, lymfodrenáž
ruční a přístrojová, pestrá paleta re-
laxačních masáží - masáže lávovými
kameny, aromamasáže, čokoládové
masáže, medové masáže, olejové
thajské masáže,  Madagaskarské ma-
sáže, kyslíková  terapie, inhalace, elek-
troléčba, magnetoterapie, podvodní
masáže, celotělové vířivé lázně, para-

fín, EKG, kosmetika, pedikúra, půj-
čovna kol, stolní tenis, billiard.  V are-
álu lázní lze navíc využít další
volnočasové aktivity - minigolf, tenis,
Nordic walking apod.
LD Praha: kompletně zrekonstruo-
vaný lázeňský dům.  Krásná funkcio-
nalistická budova dominující
lázeňskému parku blízko kolonády
nabízí luxusní ubytování v komfortně
vybavených pokojích. Většina pokojů
má navíc terasu s výhledem do ze-
leně.  Přímo v  budově se podávají
snídaně, k dispozici je sauna s odpo-
činkovou místností. Léčebné proce-
dury a stravování (obědy a večeře)
jsou poskytovány v nedalekém lázeň-
ském domě Bečva (cca 100 m).
Ubytování
LD Moravan: Jedno a dvoulůžkové
pokoje Standard plus, sprcha nebo
vana, WC, fén, lednice, TV, župany,
uzamykatelná zásuvka, WiFi free.
Jedno a dvoulůžkové pokoje Exclusive
- sprcha nebo vana, WC, fén, lednice,
telefon, TV, župany, trezor, WiFi free. 
LD Praha: Jedno a dvoulůžkové pokoje
Standard plus, sprcha, WC, fén, led-
nice, telefon, LED TV s rádiem, župany,
trezor, WiFi free, balkon nebo klimati-
zace. Dvoulůžkové pokoje Deluxe

s manželskou postelí, rozkládací po-
hovkou, sprcha, WC, fén, lednice, tele-
fon, LED TV s rádiem, župany, trezor,
WiFi free, balkon nebo klimatizace. 
Stravování
Dle programu - polopenze výběro-
vého typu nebo plná penze - snídaně
formou bufetu, obědy a večeře ser-
vírované. Stravování začíná večeří
a končí snídaní (polopenze) nebo
obědem (plná penze).
Informace
Parkování u LD Moravan za poplatek
(vratná kauce 200 Kč za parkovací
kartu/klíč). Parkování u LD Praha za
poplatek nebo zdarma na oploce-
ném parkovišti v areálu lázní s kame-
rovým systémem. 
Lázeňský poplatek a poplatek z lůž-
kové kapacity: není zahrnut v ceně
pobytu - úhrada na místě. 
Nástup na pobyt je od 16.00 hod. Lé-
čebné programy mohou být lékařem
na základě posouzení zdravotního
stavu při vstupní lékařské prohlídce
upraveny. Děti do 3 let bez nároku
na služby zdarma. U léčebných po-
bytů v doprovodu rodičů dětská cena
na vyžádání. Pobyt se psem není
možný!

LD Praha LD Moravan
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Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,1905.html
www.cedok.cz/dovolena/,1970.html

LD MORAVAN | LD PRAHA – PROGRAMY A CENY

dle doporučení lékaře,  1x hodi-
nový vstup do bazénu ve vyhraze-
nou dobu.
Cena na osobu od:  9 170 Kč (LD
Moravan) 8490 (LD Praha)

LÉČBA POHYBOVÉHO APARÁTU
A NERVOVÝCH ONEMOCNĚNÍ
7 nocí (nástupní dny denně kromě
soboty), plná penze výběrového
typu
Program: 1x malá vstupní lékařská
prohlídka, 1x vyšetření EKG, 2x kla-
sická částečná masáž, 1x skupinové
cvičení v bazénu, 3x skupinová lé-
čebná tělesná výchova, 5x elektro-
léčba (skladbu určí lékař), 2x lokální
parafínoý zábal, 3x celková uhličitá
koupel se zábalem, 2x hodinový
vstup do bazénu ve vyhrazenou
dobu. 
Cena na osobu od:  9 590 Kč (LD
Moravan) 8 910 Kč (LD Praha)

WELLNESS DNY
2 noci (10% sleva při nástupu v ne-
děli, pondělí, úterý, středa), polo-
penze
Program: 2x celková uhličitá kou-
pel se zábalem, 1x zábal části těla
z bahna z Mrtvého moře (záda
nebo dolní končetiny), 1x celotě-
lová aromamasáž, 2x hodinový
vstup do bazénu ve vyhrazenou
dobu, 1x dvouhodinový vstup do
wellness centra ve vyhrazenou
dobu v  LD Moravan. Pro klienty
ubytované v  LD Praha je v  ceně
navíc 2hodinový vstup do finské
sauny.
Cena na osobu od: 3 980 Kč (LD
Moravan) 3900 (LD Praha) 

LETEM SVĚTEM
3 noci (10% sleva při nástupu v ne-
děli, pondělí, úterý), polopenze
Program: 1x celková uhličitá koupel
se zábalem, 1x vířivá nožní lázeň,

1x eukalyptová uhličitá koupel se zá-
balem, 1x madagaskarská částečná
masáž, 1x částečná masáž lávovými
kameny, 1x částečná thajská olejová
masáž, 1x vstup do polária vč zapůj-
čení oděvu, 1x dvouhodinový vstup
do wellness centra ve vyhrazenou
dobu v LD Moravan, 3x hodinový
vstup do bazénu ve vyhrazenou
dobu.
Cena na osobu od:  6 100 Kč
(pouze LD Moravan)

LÁZEŇSKÉ ROZMAZLOVÁNÍ
(NOVINKA 2018) 
4 noci (10% sleva z pobytu při ná-
stupu v neděli, pondělí nebo úterý),
polopenze, 1x láhev červeného
moravského vína na pokoj
Program: 1x celková uhličitá kou-
pel přísadová dle výběru se zába-
lem, 1x klasická masáž částečná
s olejem dle výběru, 1x celotělový
zábal dle výběru, 1x vířivá nožní

lázeň, 3 hodinový vstup do bazénu
ve vyhrazenou dobu, 1x dvouhodi-
nový vstup do wellness centra ve
vyhrazenou dobu v LD Moravan. 
Pro klienty ubytované v LD Praha je
v  ceně navíc 2hodinový vstup do
finské sauny.
Cena na osobu od: 4 750 Kč (LD
Moravan) 5090 Kč (LD Praha)
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LÁZNĚ & WELLNESS | HORSKÉ LÁZNĚ KARLOVA STUDÁNKA

LÁZEŇSKÉ DOMY ***

Poloha: V Chráněné krajinné oblasti
Jeseníky v nadmořské výšce 800 m
pod nejvyšší horou Moravy Pradědem
(1 491 m n. m), v romantickém údolí
říčky Bílé Opavy. K dispozici je krytý
bazén s řadou vodoléčebných atrakcí
– 3 chrliče k masážím, whirlpool,
 perličková lehátka a lavice pod vodní
hladinou, dnová vřídla, dnové šampaň-
ské perličky. Součástí bazénového
centra je tepidarium, umožňující rela-
xaci v suchém i vlhkém teple, finská
sauna, nová wellness technika vibro-
sauna a vacuwell.

Vybavení:
LÁZEŇSKÝ HOTEL SLEZSKÝ DŮM -
nově zrekonstruovaná budova v are-
álu lázní se společenskou místností.
Stravování je zajištěno v centrální jí-
delně lázeňského hotelu Libuše cca
450 m. V objektu není výtah. 
LÁZEŇSKÁ VILA VLASTA - budova
z roku 1894, po celkové rekonstrukci,
cca 50 m od hlavní lázeňské budovy
Libuše. V objektu není výtah. 
LÁZEŇSKÝ DŮM BEZRUČ - nově re-
konstruovaná budova s jedno-
a dvoulůžkovými pokoji s vlastním
sociálním zařízením, TV a satelitem.
V objektu se nachází lázeňská čítárna
s možností využité internetu. 
LÁZEŇSKÁ BUDOVA LIBUŠE - hlavní
lázeňská budova, recepce, kavárna,
centrální jídelna, biliár, stolní tenis,
knihovna, inhalatorium, balneopro-
voz, elektroléčba, stálá lékařská
služba, výtah.

Ubytování: V jedno- a dvoulůžko-
vých pokojích Comfort se sprchou,
WC a TV, které poskytuje několik lá-
zeňských domů v areálu lázní (Slez-
ský dům, Vlasta, Bezruč aj.). Pokoj
Superior je za příplatek. Ubytování
bude upřesněno při objednávce.

Stravování: Dle programu – jednot -
ná plná penze nebo polopenze.
Strava je podávána v centrální jídelně
hlavní lázeňské budovy Libuše.

Informace
Parkování v areálu lázní na vyhraze-
ném parkovišti za poplatek. 
Příjezd vlak i bus – st. Bruntál, dále
autobusem do st. Karlova Studánka
– dolní parkoviště, odtud cca 5 minut
pěšky do přijímací kanceláře lázní Po
příjezdu je nutné se hlásit v centrální
recepci Lázeňské budovy Libuše, kde
budou sděleny potřebné informace
a předány klíče od pokoje. Provozní
doba recepce 24 hodin. U obou pří-
jezdových cest k budově Libuše je
dopravní značení Zákaz vjezdu, uby-
tovaným je ale vjezd povolen. Lázeň-
ský poplatek není zahrnut v ceně
pobytu - úhrada na místě. 
Nástup do ubytovacího zařízení je od
11 hodin. Procedury mohou být na-
časovány již v den příjezdu od
12.30 hod. Uvolnění pokoje poslední
den do 10 hod.

Nabídka programů:

ZÁŽITKOVÝ WELLNESS 
PRO DVA (NOVINKA)
2 noci (nástup kdykoliv), polopenze
Program: 1x společná soukromá ví-
řivka, sekt + ovoce, 1x čokoládová
procedura, 1x bazénový komplex
vstup na 80 min., 1x lázeňské oplatky
Cena na osobu od: 5 100 Kč

Z LÁZNÍ NA PRADĚD A ZPĚT
2 noci (nástup kdykoliv), polopenze
Program: 2x bazénový komplex
vstup na 80 min, 1x zábal z mine-
rálního bahna Krymského jezera
Saki - celá záda, 1x mapa Jeseníků,
1x vstup na rozhlednu Praděd. 
Cena na osobu od: 2 140 Kč

POBYT PRO ZDRAVÍ
6 nocí (nástup kdykoliv), polopenze
Program: 1x solná jeskyně, 2x ba-
zénový komplex vstup na 80 min,
1x uhličitá koupel, 1x masáž kla-
sická -1 sestava, 1x zábal z minerál-
ního bahna Krymského jezera Saki
- celá záda.
Cena na osobu od: 5 410 Kč

AKTIVNÍ NORDIC WALKING
2 noci, (nástup pouze v pátek), po-
lopenze
Program: 1x karbonové hole na
Nordic Walking, 1x proškolení in-
struktorem, 1x vycházka s instruk-
torem, 2x bazénový komplex vstup
na 80 min. 
Cena na osobu od: 2 690 Kč

DRUHÝ DECH V HORSKÝCH
LÁZNÍCH (NOVINKA)
6 nocí (nástup kdykoliv), polopenze
Program: 4x inhalace, 1x solná jes-
kyně
Cena na osobu od: 4 550 Kč

RELAX V KAŽDÉM VĚKU
6 nocí, (nástup kdykoliv), plná
penze
Program: 1x solná jeskyně, 2x ba-
zénový komplex vstup na 80 min,
1x uhličitá koupel, 1x masáž s bylin-
ným termoforem, 5x inhalace,
1x zábal z minerálního bahna Krym-
ského jezera Saki – páteř a bedra.
Cena na osobu od: 6 800 Kč

Slezský dům

LD Bezruč

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/
dovolena/,1906.html

Vila Vlasta



Kompletní znění pojistných podmínek obdržíte při sjednání pojištění.

Cestovní pojištění České pojišťovny zahrnuje pojistné krytí v rozsahu
a za ceny uvedené níže:

Komplexní cestovní pojištění TUZEMSKO (pojistné za osobu a pobyt)               35,- Kč                         85,- Kč                         100,- Kč

Služby zahrnuté                                                             Limity plnění              Limity plnění              Limity plnění
v kompexním cestovním pojištění Tuzemsko:                         v Kč                           v Kč                           v Kč

Pojištění léčebných výloh a asistenční služby                                 –                                –                                 –

Úrazové pojištění pro cesty a pobyt:
za trvalé následky úrazu stanovené % z                            200 000                     200 000                     200 000
za úmrtí následkem úrazu                                                  100 000                     100 000                     100 000
za dobu nezbytného léčení stanovené % z                          20 000                       20 000                       20 000

Pojištění odpovědnosti klienta za škodu způsobenou 
za škodu na zdraví do                                                             –                                –                                –
za škodu na věci do                                                                –                                –                                –
za škodu finanční do                                                                –                                –                                –

Pojištění cestovních zavazadel
za jednu pojistnou událost                                                   10 000                       10 000                       10 000

Odstoupení od smlouvy - storno                                                    –                               6 000                       10 000

Pojištění nevyužité dovolené                                                           –                            3 000                         3 000
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Tato inzerce má pouze informativní charakter. Přesné znění pojistných 
 podmínek obdržíte při sjednání pojištění.

www.ERVpojistovna.cz

Výhodná možnost připojištění HolidayDomestic

Limity pojistného plnění (v Kč) Na dovolenou v ČR

Trvalé následky úrazu
Úmrtí následkem úrazu

180 000
100 000

Škoda na osobních věcech 18 000 1)

Odpovědnost za škodu na zdraví
Odpovědnost za škodu na majetku

2 000 000
1 000 000

Stornopoplatky 25 000 2)

Zvýhodněná cena do 24 dní HolidayDomestic

Osoba 158 Kč

Vysvětlivky:   
1)   spoluúčast 500 Kč 
2)   spoluúčast 20 %, v případě vážných důvodů bez spoluúčasti

Cestovní pojištění pro dovolenou v Česku
Užijte si dovolenou a starosti nechte na nás! 

Exkluzivní nabídka  

pro klienty Čedoku

na českém trhu

worldwide

Vy cestujete.
    My se staráme.



AUTORIZOVANÍ PRODEJCI
Aš: AŠSKÁ CA s.r.o., Hlavní 2747, 354528825; BENEšOV: ADVENTURE PLUS, Václava ŘÍHOVÁ, Masarykovo náměstí 102, 317728443; MEDIATOUR, Juraj SCHUMMER, Tyršova 
175, 317725990; BEROUN: ČAS, Blanka KADEŘÁBKOVÁ, Havlíčkova 7, 311625762; JK TRAVEL, Jana KODADOVÁ, Husovo náměstí 175, 311600000; BÍlINA: AJA TOUR,  
Jaroslava FÁROVÁ, Komenského 27, 417535874; BlANskO: AIKO TOUR, Tomáš ZUKAL, Svitavská 1, 516418629; S-TOUR BLANSKO s.r.o., Rožmitálova 14, 516417035;  
BOhUmÍm: START, Ing. Eva ROZSYPALOVÁ, Studentská 1225, 604111252; BOskOVICE: SLUNCE A SNÍH, Mgr. Jana VÍTKOVÁ, Růžové náměstí 3, 605454249; BRANDýs NAD 
lABEm: NEON TRAVEL, Ondřej NĚMEČEK, Boleslavská 31, 733193991; PAO, Olga BAREŠOVÁ PAVLISOVÁ, Komenského náměstí 1267/7, 326902848; BRNO: ANET, Hana 
ADAMCOVÁ, Milady Horákové 8, 777674725; CÉ KÁ SERVIS s.r.o., Kotlářská 53, 541212779; INVIA.CZ, a.s., Cejl 105/107, 533111533; STUDENT AGENCY K.S., Náměstí  
Svobody 17, 542424242; VALDIVIA TOUR s.r.o., Železná 505/26, 543214800; Agentura ZÁJEZDY.CZ, a.s., Veselá 199/5, 800656630; SUMMIT TOUR s.r.o., Zahradnická 223/6, 
773647900; BRUNTál: LUKEŠOVÁ, Monika LUKEŠOVÁ, Náměstí Míru 7, 554712847; Bystřice pod Hostýnem: KYŠÁKOVÁ, Lenka KYŠÁKOVÁ, Dolní 1567, 573378193; 
Čáslav: EL-TOUR, Ludmila ZÁRUBOVÁ, Nám. J. Žižky z Trocnova 172, 327314469; Čelákovice: KADLECOVÁ, Lenka KADLECOVÁ, Masarykova 780, 608303903; Červený 
kOsTElEC: SUR s.r.o., Havlíčkova 654, 498100657; Česká třeBová: ČILE, Lenka ČÍŽOVÁ, Hýblova 286, 777025093; Český Brod: ČESKOBRODSKÁ CA, Náměstí Arnošta 
z Pardubic 46, 321622651; Český těšín: VITALITA TRAVEL, JAROSLAV WALCZYSKO, Hlavní třída 31, 558711804; děČín: JATOUR, JUDr. Josef JANŮ, Masarykovo náměstí 
190/17, 412516313; doBříš: GLOBTOUR, Ing. Eva TRUBAČOVÁ, Pražská 1752, 318520059; domažlice: SUNNY.CZ, Barbora ŠEŠULKOVÁ, Náměstí Míru 129, 721177828; 
dvůr králové nad laBem: MENCLOVÁ CA, Jana MENCLOVÁ, Palackého 106, 499629139; FRýDEk - mÍsTEk: SLOVÍKOVÁ, Lucie SLOVÍKOVÁ, Radniční 10, 558633867; 
SLUNÍČKO, Renata SIKOROVÁ, Nádražní 1100, 558629104; Havířov: DIANA TOUR, Marcela DLOUHÁ, Dlouhá třída 470/17, 596813005; LETEM SVĚTEM, Silvie TROJANOVÁ, 
Dlouhá třída 29, 596812615; HavlíČkův Brod: ADA TOUR, Ing. Jana FISCHEROVÁ, CSc., Havlíčkovo náměstí 56, 569428464; M TOUR, Dolní 227, 569424267; HluČín:  
CIMEA, Anna TRÖSTROVÁ, Mírové náměstí 5/5, 595042240; RS TRAVEL, Anna SLIVKOVÁ, Hornická 5, 595046359; hODONÍN: LIDO, Jitka KRABIČKOVÁ, Nár. Třída 4, 
518342867; REDO, Jana RYŠAVÁ, Dolní Valy 1, 518343641; Horažďovice: CIAO - HŽ, Ciao..., cestovní kancelář, s.r.o., Mírové náměstí 15, 376511999; Hradec králové: 
B&K TOUR, Komenského 249, 495408198; KAMILA, Švehlova 463, 495580252; hRANICE: VIA TOUR, Zdenka ZACHAROVÁ, Svatoplukova 79, 581601293; hUmPOlEC:  
ADORES s.r.o., Nerudova 185, 565533296; HLINÍK, Martina ŠIMONOVÁ, Svatopluka Čecha 665, 608222933; ChEB: LEVOROVÁ, Alexandra LEVOROVÁ, Svobody 31, 
723974484; ChlUmEC NAD CIDlINOU: CHLUMECKÁ CA, Lenka RAKOUSKÁ, Klicperovo náměstí 11, 495485764; cHoceň: MAUNA KEA, BcA. Veronika ŠTĚRBOVÁ, Tyršovo 
náměstí 298, 606076097; VS TOURS, Věra SCHMITTOVÁ, Kollárova 1045, 465471588; ChRUDIm: JAKUBÍKOVÁ, Ing. Ivana JAKUBÍKOVÁ, Filištínská 28, 469638788; ŠŤASTNÝ 
DEN s.r.o., Havlíčkova 99, 469333999; AGENTURA ŠŤEPÁNKA s.r.o., Břetislavova 61, 469622768; JABlONEC NAD NIsOU: CESTA SNŮ, Jan HÜBNER, Dvorská 8, 488572019; 
HONZOVÁ - SEDLÁKOVÁ, Lenka SEDLÁKOVÁ, E. Floriánové 2, 483320976; INDIVINDI s.r.o., Jiráskova 9, 483306627; LAGUNA CA, Helena NĚMEČKOVÁ, Dolní Náměstí 594/14, 
483315465; JEsENÍk: MONDI-TOUR s.r.o., Palackého 1333/1, 584409423; JiČín: FARSKÁ, Milena FARSKÁ, Valdštejnovo náměstí 88, 493538818; SPORTCENTRUM, Jan 
SOCHOR, Valdštejnovo náměstí 2, 493531977; ZÁJEZDY JIČÍN s.r.o., Židovská 68, 493525696; Jílové u  děČína: MC TRAVEL, Miluše CYRIUSOVÁ, Přemyslova 302/8, 
412551200; Jílové u praHy: AGENTURA 97 s.r.o., Chotouň 97, 241951214; JindřicHův Hradec: HRONOVÁ, Dana HRONOVÁ, Růžová 40/II, 384321649; kARVINá - 
nové město: SVATKA TOURS, Alena GONDEKOVÁ, Čapkova 1515/19, 596323151; kARVINá 1 - FRyšTáT: TOP TOUR, Danka MERTOVÁ, Karola Sliwky 128/14, 596315010; 
kdyně: CAMPANA, Náměstí 131, 379311272; klADNO: ALKA, Jitka HANZLOVÁ, Italská 2369, 312682349; MONTY s.r.o., Italská 2316, 311215900; STELLA, BIG TIME s.r.o., 
CA Stella, Kleinerova 1471, 312245270; SUNRISE, Laura KLOKOČNÍKOVÁ, Floriánská 576, 312249300; WTC, Náměstí Starosty Pavla 10, 312240285; Z-TOUR, Ing. Dana 
ZÍKOVÁ, Tyršova 1002, 312242651; klášterec nad oHří: CILINDR, Mgr. Jitka KUBRTOVÁ, Petlerská 416, 603757417; klATOVy: JAROŠÍK, Miloslav JAROŠÍK, Nám. Míru 64/I, 
376310279; kOlÍN: GLOBUS TOUR CZ spol. s.r.o., Na Hradbách 155, 321718718; ROJA TOUR, Jana SYŘÍNKOVÁ, Rubešova 61, 321623292; kopřivnice: CK Agentura Fox, 
s.r.o., Záhumenní 1152, 556808250; IMPULS, Vladimíra HOUŠŤAVOVÁ, Štefánikova 1155/27, 556808780; kOsTElEC NAD ORlICÍ: TANUS s.r.o., Dukelských hrdinů 900, 
494323493; kRAlOVICE: ANDRIAS Tour, s.r.o., Nám. Osvobození 35, 373317180; kRAlUPy NAD VlTAVOU: ABACA, Lenka MALÍKOVÁ, Jungmannova 89, 326550480; 
kroměříž: Kroměřížská CK TINA s.r.o., Farní 95, 573342244; láNy: BOČKOVÁ, Marie BOČKOVÁ, Lesní 362, 313502150; ledeČ nad sázavou: NONA, Ing. Jana NOVÁKOVÁ, 
Husovo náměstí 139, 569731087; lETOhRAD: SUPERPOBYTY, SECURITYNET.CZ s.r.o., Orlice 168, 734475747; lIBEREC: BELLA TOUR, Lenka DOBEŠOVÁ, Palachova 1404, 
486103007; lipník nad BeČvou: GTOUR group s.r.o., 28. října 602, 581771503; lITOVEl: BAVI, Viktor KOHOUT, Náměstí Přemysla Otakara 754, 585371076; lITVÍNOV: 
JORDAN, Lenka KARAGAVRILIDISOVÁ, 9. května 2041, 476732453; lOUNy: DANATOUR, Danuše KOBLIŽKOVÁ, Pražská 898, 415655906; IVA, Ivana BARTOŠOVÁ, Žatecká 
146, 415652848; TAM I ZPĚT, Jan GABRIEL, Vrchlického 781, 415652086; lysá NAD lABEm: EVENTOUR, Ing. Evžen ŠULC, Masarykova 209, 325551595; mariánské lázně: 
INFORMSERVIS, Ing. Alena DOLEŽALOVÁ, Hlavní 222, 603242564; TOUR CENTRUM, Irena HORÁČKOVÁ, Poštovní 160, 354622405; mělník: ASTRA TOUR, Stuff s.r.o., 
Náměstí Míru 4, 603142023; GALATOUR, Jakub INGALA, Nám. Karla IV. 3359, 315623915; mOhElNICE: TOURINFO, Vladimíra MACHÁLKOVÁ, Náměstí Tyrše a Fügnera 3, 
583430047; mOsT: ASPEN TOUR s.r.o., Radniční 1/2, 476000027; A-TURIST s r.o., Budovatelů 2375, 476700470; NáChOD: A - Z TRAVEL, Marcela DRAŠNAROVÁ, Palackého 
27, 491423688; nové město nad metuJí: CIS - cestovní agentura s.r.o., T.G.Masaryka 69, 491471073; nové strašecí: ALLEGRO, Ing. Ivana KAPKOVÁ, Čsl. armády 172, 
313573700; NymBURk: MATOUŠEK, Ing. Petr MATOUŠEK, Na Příkopě 61, 325616348; nýřany: RODATOUR, Dagmar SOJKOVÁ, Benešova 745, 377932266; opoČno: 
MARIN, Miroslava POČAROVSKÁ DiS., Nádražní 167, 494667848; orlová - lutyně: JEŽOVÁ, Věra JEŽOVÁ, Masarykova třída 1325, 596516387; SUN TRAVEL, Pavlína 
ŠORMOVÁ, F. S. Tůmy 1200, 597603619; OsTRAVA: AGENTURA Hana s.r.o., Dvořákova 12, 596120694; CK HB TOUR s.r.o., Francouzská 6167, 596913030; HRUBÁ, Alena 
HRUBÁ, Alšovo náměstí 691, 596911511; TRAVEL CENTRUM, Mgr. Hana PŘINDIŠOVÁ, Tyršova 20, 596111122; LUMIS, Lukáš SVĚTLÍK, Teslova 1129/2b, 603984297; OsTROV 
nad oHří: LEMON TOURS s.r.o., Hlavní třída 982, 353615255; PARDUBICE: STŘÍDOVÁ, Jaroslava STŘÍDOVÁ, Čadské 1120, 466304606; pelHřimov: KOTRČOVÁ, Marie 
KOTRČOVÁ, Růžová 82, 565323102; plzeň: A-TURIST P, Jana LEFLEROVÁ, Husova 5, 377222207; DUNA, spol.s r.o., Riegrova 10, 377226319; ENERGOSLUŽBY s.r.o., 
Guldenerova 17, 371102471; podBořany: AZURO, Marie KUNEŠOVÁ, Přátelství 411, 415722454; poděBrady: IVANKA, Barbora HELLEROVÁ, Havlíčkova 53, 606893670; 
PRAhA 1: INVIA.CZ, a.s., U Půjčovny 2, 226000622; Agentura ZÁJEZDY.CZ,a.s., Jindřišská 941/24, 565656761; PRAhA 10: Gala-travel, s.r.o., Švehlova 1391/32, 271752362; 
PRAhA 2: Cestuj.cz, s.r.o., Perucká 7, 224999550; PRAhA 3: SUPERZÁJEZDY.CZ, Lukáš ADÁMEK, Chrudimská 2a, 272743981; PRAhA 4: Cestovní kancelář FISCHER, a.s., 
Na Strži 65/1702, 596915232; FLY UNITED s.r.o., Bartůňkova 717/3, 271096360; NUBIS, Zdeněk KOCHTA, Arkalycká 757, 222365747; PRAhA 5: TRAVEL GROUP s.r.o. - 
Dovolenkování.cz, Pecháčkova 1242/4, 732402202; PRAhA 6: LAST.CZ, s.r.o., V Podbabě 118/25, 227222277; PRAhA 7: ESO-travel a.s., Korunovační 22, 233377711-15; 
LEVNÉ ZÁJEZDY s.r.o., Poupětova 1128/22, 270005170; PRAhA 8: iSTEP s.r.o., TRAVEL PORTAL, Karolínská 650/1, 234121121; PRAChATICE: OCEAN CZ, s.r.o., Zvolenská 30, 
388318746; přelouČ: ANNASTA, Anna ŠANDOVÁ, 28. října 146, 466958076; HOLIDAY TIP, Lenka VAŇKOVÁ, Perštýnské náměstí 181, 774075755; příBram: Lucie Travel, 
spol. s r.o., Václavské náměstí 144, 318630837; RAkOVNÍk: RASTA, Jana KOUTOVÁ DiS., Trojanova 37, 313517384; CK ROTERA s.r.o., Nádražní 4, 313513371; ROkyCANy: 
ŠKODA AVIA TOUR, Zdeněk ŽIVNÝ, Palackého 15, 371728777; ROUDNICE NAD lABEm: 1.CESTOVNÍ, František SCHERBAUM, Jungmannova 1033, 602260782; H-TOUR, Olga 
HOLUBOVÁ, Alej 17. listopadu 812, 416815590; rožnov pod radHoštěm: ARENDÁŠOVÁ, Jana ARENDÁŠOVÁ, Meziříčská 774, 571657080; říČany: BENONI, Marie 
BENONI, CA BENONI, 17. listopadu 243/15, 323604365; sedlČany: FRIEDOVÁ, Anna FRIEDOVÁ, Nám. T.G.M. 165, 735889444; slavČín: SUN TOUR s.r.o., Mladotické 
nábřeží 848, 604257087; soBěslav: EVA, Eva NEUMANNOVÁ, Náměstí Republiky 57, 777245568; sOkOlOV: F&K TRAVEL s.r.o., Staré náměstí 37, 352623319; M SPORT, 
Pavel KLEPIŠ, Nám. Budovatelů 1407, 733537287; sTARá BOlEslAV: BOHEMIA, Jana SVATOVÁ VÍCHOVÁ, Boleslavská 240, 608051562; sTRAkONICE: CIAO…, cestovní 
kancelář s.r.o., U Sv. Markéty 58, 383323450; STRAKOTOUR, s.r.o., Palackého náměstí 86, 383321964; sUšICE: TEMPO TOURS SUŠICE s.r.o., Náměstí Svobody 6, 376528389; 
sVITAVy: PALMA, Alena FRANCOVÁ, Nám. Míru 89, 461541000; šTERNBERk: BARTOŇKOVÁ, Eva BARTOŇKOVÁ, ČSA 7, 585013470; štětí: Štětská cestovní agentura s.r.o., 
Krátká 64, 416810605; TAChOV: ČERNÝ, Zdeněk ČERNÝ, K. H. Borovského 520, 374725707; TANVAlD: BEZVACESTOVÁNÍ.CZ, Klára ŠOURKOVÁ, Krkonošská 90, 608027703; 
TEPlICE: ASSIST- your way s.r.o., U Nemocnice 3064, 417532820; TEP TOUR, Anna SCHÖNMANNOVÁ, Masarykova třída 652/18, 417577738; TRUTNOV: CESTOVANÍ SNŮ, 
Miroslava KOHUTOVÁ, Smetanova 807, 724513656; GOJMI-TOUR s.r.o., Bulharská 61, 499818364; třeBíČ: ADRIATIC TOUR s.r.o., Smila Osovského 42/6, 568840340; 
ALCAMPOS, Ludmila NECHVÁTALOVÁ, Smila Osovského 40/10, 568840804; ANCLA TOUR, Marcela PRUKNEROVÁ, Soukupova 14/77, 723140370; LOSTRIS, Petr HÁJEK, 
Karlovo náměstí 33, 568841281; třinec: BESKYD-EURO s.r.o., Palackého 397, 558997200; ISLA, Michaela VILÍMOVÁ, Dukelská 1137, 558989858; MARTED, Miroslav JŮVA, 
Náměstí Svobody 528, 558321726; TýNEC NAD sáZAVOU: GLOBUS, Petra BOBKOVÁ, Jílovská 504, 317701888; uHerské Hradiště: KŘENOVÁ, Jitka KŘENOVÁ, Masarykovo 
náměstí 34, 572550420; UhERský BROD: DALIMA, Dagmar HRADECKÁ, Moravská 83, 572637026; ÚsTÍ NAD lABEm: URBÁNKOVÁ, Kamila URBÁNKOVÁ, Mírové náměstí 99/23, 
475213003; ÚsTÍ NAD ORlICÍ: Agentura CAM s.r.o., M.R. Štefánika 234, 465527696; valašské meziříČí: BOB TOUR, Vladimíra JUŘIČKOVÁ, Poláškova 32, 571620619; CA LAST 
MINUTE, s.r.o., Mostní 98/8, 571610111; VIA TOURS, Vlasta BĚLÍKOVÁ, Stříbrná 676, 571612606; VARNsDORF: TKÁČ, Bc. Milan TKÁČ, Třída Legií 2268, 412372755; velké 
meziříČí: NEKO TOUR, Ing. Jana NECIDOVÁ, Náměstí 165, 566524663; VImPERk: KCK cestovní kancelář s.r.o., 1. máje 74, 388411366; VlAšIm: YVETTA CA, Yveta KATROVÁ, 
Riegrova 1828, 317847132; VRChlABÍ: Vrchlabská CK, s.r.o., Krkonošská 203, 499421131; VsETÍN: VS TRAVEL CESTOVNÍ AGENTURA s.r.o, Nám. Svobody 1321, 571437721; 
VyškOV: COLUMBUS s.r.o., Masarykovo nám. 4, 517333255; SWISS SERVICE, JUDr. Josef GERYK, Masarykovo náměstí 42, 517333300; záBřeH: PRADĚD, Eva VALNOHOVÁ, Valová 
2, 583455596; zastávka u  Brna: HAVLÁT, Jiří HAVLÁT, Zakřany 157, 734695161; ZlÍN: YOUTOURS, s.r.o., Bartošova 15, 577210058; ZNOJmO: JINÁ, Jitka NAHODILOVÁ, 
Hakenova 25, 515227147; PARTNER AG, Leona VACULOVÁ, Horní náměstí 10, 515224663; žatec: JAROTOUR, Alena FENCLOVÁ, Nám. Svobody 42, 415710236; CK PALMERA, 
Jiří HARAJDA, Obránců Mírů 1924, 415710031
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VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ČEDOK A.S.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Čedok a.s. jsou platné

pro všechny zájezdy, jejichž pořadatelem je cestovní kancelář Čedok a.s.,
a dále pro jednotlivé služby cestovního ruchu prodávané jménem a na
účet cestovní kanceláře Čedok a.s., nestanoví-li Zvláštní/Speciální
smluvní podmínky jinak. 

2. Cestovní kancelář Čedok a.s. jako pořadatel (§ 2523 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník – dále jen OZ) prodává zájezdy (§ 2522 OZ) na zá-
kladě Smlouvy o zájezdu vyhotovené v písemné formě, která obsahuje
všechny zákonem stanovené náležitosti pro písemné Potvrzení o zájezdu
(§ 2525 OZ). Obdobně prodává svým jménem a na svůj účet i jednotlivé
služby cestovního ruchu na základě Smlouvy o poskytnutí jednotlivé
služby. Není-li Smlouva o zájezdu vyhotovena v písemné formě (zejm.
internetový prodej), cestovní kancelář Čedok a.s. vydá zákazníkovi píse-
mné Potvrzení o zájezdu, jehož převzetí zákazník potvrdí. Obdobně není-
li Smlouva o poskytnutí jednotlivé služby vyhotovena v písemné formě,
cestovní kancelář Čedok a.s. vydá zákazníkovi příslušný písemný doklad
o zakoupení služby (voucher/poukaz, letenku apod.), jehož převzetí zá-
kazník potvrdí.

3. Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kance-láře Čedok a.s. (dále
jen „VSP“) jsou nedílnou součástí Smlouvy o zájezdu (Potvrzení o zá-
jezdu) nebo Smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby cestovního ruchu
uzavřené mezi zákazníkem a cestovní kanceláří Čedok a.s.

Článek I – ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU
Účastníky smluvního vztahu jsou:
a) pořadatel Čedok a. s., se sídlem Na Příkopě 18, 111 35 Praha 1, Česká

republika, IČO: 601 92 755, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze pod. sp. zn. B 2263 (dále jen „Čedok“) a

b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba (dále jen „zá-
kazník“).

Článek II – PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU
Tyto VSP upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji:
a) zájezdů (§ 2522 OZ), jejichž pořadatelem je Čedok, nebo
b) ubytovacích, stravovacích, dopravních a jiných služeb cestovního ruchu

dle individuálního požadavku zákazníka, prodávaných jménem a na účet
Čedoku (dále jen „jednotlivé služby“).

Článek III – VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU A OBSAH SMLOUVY
1. V případě zájezdů vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a Čedokem

uzavřením Smlouvy o zájezdu. Obsah této smlouvy je dále určen též tě-
mito VSP, které jsou součástí katalogu a jsou zveřejněny též na
http://www.cedok.cz/, katalogem, jehož nedílnou součástí je i ceník, pří-
padně jinou nabídkou, která byla zákazníkovi předána, odkazem na číslo
nebo jiné označení zájezdu uvedené ve Smlouvě o zájezdu (v Potvrzení
o zájezdu), dále i podmínkami poskytování služeb, které vysvětlují a do-
plňují některé údaje uvedenými v katalogu (Informace – obsah, rozsah
a další podmínky poskytování služeb), a na http://www.cedok.cz/
(Důležité informace a podmínky pro účast na zájezdu/pobytu), přeprav-
ními podmínkami příslušných dopravců zveřejněnými na
http://www.cedok.cz/ příp. i Zvláštními podmínkami přiloženými ke
Smlouvě o zájezdu (Potvrzení o zájezdu) jako nedílná součást.

2. V případě jednotlivých služeb cestovního ruchu vzniká smluvní vztah
mezi zákazníkem a Čedokem uzavřením Smlouvy o poskytnutí jednotlivé
služby. Obsah této smlouvy je dále určen též těmito VSP, které jsou zve-
řejněny též na http://www.cedok.cz/, přepravními podmínkami přísluš-
ných dopravců zveřejněnými na http://www.cedok.cz/, příp. i Zvláštními
podmínkami přiloženými ke smlouvě jako její nedílná součást.

3. Ubytování, které je obsahem Smlouvy o zájezdu pořádaném Čedokem,
je vždy v souladu s právními předpisy státu, ve kterém je poskytováno.

4. Jsou-li ve Smlouvě o zájezdu nebo ve Smlouvě o poskytnutí jednotlivé
služby sjednány podmínky odlišně od ustanovení VSP nebo jiných pod-
mínek uvedených v odst. 1 a 2, mají odchylná ujednání v takové smlouvě
přednost před zněním VSP nebo jiných podmínek uvedených v odst. 1
a 2. 

5. Délka zájezdu je vyjádřena v katalogu počtem dní. Podle právních před-
pisů ČR i EU je za začátek zájezdu považován okamžik zahájení první
služby a za konec zájezdu ukončení poskytnutí služby. Zájezd začíná ten
kalendářní den, kdy Čedok poskytl první službu (např. odbavení na le-
tišti, nástup do autobusu při transferu na letiště, nástup do autobusu
při autobusové dopravě, ubytování v případě zájezdů bez dopravy, atd.).
Do celkového počtu dní trvání zájezdů jsou tedy zahrnuty i dny určené
pro cestu do místa pobytu a zpět, a to i v případech, kdy je zahájení zá-
jezdu a ukončení zájezdu organizováno v pozdních nočních hodinách,
příp. časných ranních hodinách.

Článek IV – CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
1. Zákazník je povinen uhradit cenu zájezdu před jeho zahájením a ceny

jednotlivých služeb před jejich poskytnutím. Za zaplacení ceny se pova-
žuje, podle formy úhrady, den převzetí hotovosti, den platby platební
kartou anebo den připsání platby na účet Čedoku. 
Výše záloh a časový rozvrh plateb je stanoven, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak, takto:
a) u zájezdů je zákazník povinen při vzniku smluvního vztahu uhradit zá-

lohu ve výši 50 % sjednané ceny, doplatek je zákazník povinen uhradit
nejpozději 30 dnů před zahájením zájezdu; při porušení tohoto zá-
vazku má Čedok právo od Smlouvy o zájezdu odstoupit (§ 2533 OZ).
V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 30 dnů před
zahájením zájezdu je zákazník povinen uhradit 100 % sjednané ceny
již při vzniku smluvního vztahu,

b) u jednotlivých služeb je zákazník povinen uhradit 100 % celkové ceny
při vzniku smluvního vztahu.

V případě úhrady ceny nebo části ceny zájezdu či jednotlivých služeb
formou poukázky (poukazu) Čedoku nebo jiné poukázky (poukazu)
Čedokem přijímané zákazník (poukazník) i Čedok (poukázaný) postupují
v souladu s podmínkami pro jejich uplatnění a přijímání stanovenými
poukazatelem (vydavatelem) takové poukázky (poukazu).

2. Čedok má právo jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu uvedenou
ve Smlouvě o zájezdu v případě, že dojde ke zvýšení
a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, nebo

b) plateb spojených s dopravou, např. letištních, bezpečnostních a pří-
stavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, nebo

c) směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu
v průměru o více než 10 %,

pokud k této změně dojde do 21. dne před zahájením zájezdu. 
Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nej-
později 21 dní před zahájením zájezdu na emailovou adresu uvedenou
ve Smlouvě o zájezdu, a pokud není uvedena, doporučeným dopisem
zaslaným na adresu bydliště uvedeného ve Smlouvě o zájezdu. Zákazník
je povinen do 5 dnů od oznámení o zvýšení ceny zájezdu uhradit navý-
šení ceny zájezdu. Při porušení tohoto závazku má Čedok právo od
Smlouvy o zájezdu odstoupit (§ 2533 OZ). 

Způsob výpočtu zvýšení ceny zájezdu: 
Ad a) Čedok je oprávněn při splnění podmínek dle § 2530 OZ zvýšit cenu

zájezdu, zvýší-li se cena dopravy včetně ceny pohonných hmot, takto:
1. letecké nebo lodní zájezdy 
Ceny zájezdu byly kalkulovány při ceně pohonných hmot - ropy typu Brent
53,19 USD/barel (zdroj: http://www.kurzy.cz).
Pokud dojde ke zvýšení ceny PH - ropy nad 63 USD /barel, je Čedok opráv-
něn zvýšit cenu zájezdu pro každou osobu (včetně dětí) o příplatek, jehož
výše bude vypočtena tak, že každé započaté procento nárůstu ceny nad
úroveň 63 USD/barel bude vynásobeno 
1a) částkou 40,- Kč u leteckých zájezdů, kde doba letu v jednom směru ne-

přesáhne 5 hodin (počítá se přímý let z místa odletu do místa/oblasti
realizace zájezdu) 

1b) částkou 100,- Kč u leteckých zájezdů, kde doba letu v jednom směru
přesáhne 5 hodin (počítá se přímý let z místa odletu do místa/oblasti
realizace zájezdu)

Informace o délce letů do jednotlivých destinací je možné získat na poboč-
kách CK.
2. autokarové zájezdy 
Ceny zájezdu byly kalkulovány při ceně nafty 28,62 Kč/litr (zdroj:
http://www.kurzy.cz).
Pokud dojde ke zvýšení ceny nafty nad 31,- Kč/litr, je Čedok oprávněn zvýšit
cenu zájezdu pro každou osobu (včetně dětí) o příplatek, jehož výše bude
vypočtena tak, že za každou započatou 1,- Kč zvýšení ceny nafty nad úroveň
31,- Kč/litr bude klientovi vyúčtován příplatek ve výši 1,- Kč za každých za-
počatých 100 km ujetých v průběhu zájezdu.
Ad b) Při zvýšení plateb spojených s dopravou, např. letištních, bezpeč-

nostních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu,
je Čedok oprávněn jednostranně zvýšit cenu zájezdu o částku odpo-
vídající navýšení těchto plateb na osobu.

Ad c) Při zvýšení směnného kursu české koruny použitého pro stanovení
ceny zájezdu v průměru o více než 10 % je Čedok oprávněn jedno-
stranně zvýšit cenu zájezdu o částku odpovídající procentní výši
změny kurzu služeb zaplacených v cizí měně. Rozhodný den, kdy byla
stanovena cena služeb, je uveden v katalogu, ceníku nebo v jiné
formě nabídky zájezdů.

Článek V – PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
1. K základním právům zákazníka patří zejména:
a) právo na řádné poskytnutí sjednaných a zaplacených služeb,
b) právo vyžadovat od Čedoku informace o všech skutečnostech, které jsou

mu známy a které se dotýkají sjednaných a zaplacených služeb,
c) právo být seznámen s případnými změnami sjednaných služeb, 
d) právo na ochranu osobních dat a informací o cílech cest, které jsou ob-

sahem smlouvy, příp. dalších dokumentů před nepovolanými osobami,
e) právo na doručení dalších podrobných a pro zákazníka důležitých údajů

o všech skutečnostech, které jsou Čedoku známy, pokud nejsou obsa-
ženy již ve Smlouvě o zájezdu nebo v katalogu, který byl zákazníkovi pře-
dán, nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu, a pokud to vyžadují
okolnosti, i na předání letenky, poukazu/voucheru k ubytování nebo
stravování, dokladu nutného pro poskytnutí fakultativních výletů nebo
jiný doklad, jehož je pro uskutečnění zájezdu dle Smlouvy o zájezdu
třeba, zpravidla na emailovou adresu uvedenou ve Smlouvě o zájezdu,
a pokud není uvedena, doporučeným dopisem zaslaným na adresu byd-
liště uvedeného ve Smlouvě o zájezdu, a to ve stejné lhůtě.

f) právo postoupit Smlouvu o zájezdu, splňuje-li třetí osoba podmínky
účasti na zájezdu, a písemně Čedoku oznámit, že se místo něho zájezdu
zúčastní jiná osoba uvedená v oznámení. V případě, že zákazník právo
na změnu v osobě účastníka zájezdu chce uplatnit, je povinen dodržet
postup a podmínky dle odst. 2 písm. j) tohoto článku.

2. K základním povinnostem zákazníka patří zejména:
a) poskytnout Čedoku součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpe-

čení a poskytnutí služeb, především pravdivě a úplně uvádět Čedokem
požadované údaje ve smlouvě vč. jakýchkoliv změn takových údajů
a předložit další doklady k žádosti o udělení víz, 

b) zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled zletilé osoby a souhlas
zákonných zástupců u osob mladších 15 let s doprovodem třetí osobou,
obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyža-
duje,

c) předložit souhlas zákonných zástupců v případě, že zákazník starší 15
let a mladší 18 let hodlá uzavřít smlouvu na služby čerpané v zahraničí,

d) převzít od Čedoku doklady potřebné pro čerpání služeb a dostavit se ve
stanoveném čase na místo určení (srazu, odjezdu apod.) se všemi poža-
dovanými doklady, 

e) mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí
pobytu i tranzit (platný cestovní doklad vydaný státem, jehož uvedl, že
je občanem, víza, doklad o zdravotním pojištění apod., pokud je vyža-
dováno), 

f) splnit očkovací, popř. další zdravotnické povinnosti při cestách do zemí,
pro které jsou stanoveny zdravotnickými předpisy, mít příslušná lékařská
potvrzení a doporučení pro cesty požadovaná zejména leteckými do-
pravci,

g) řídit se pokyny průvodce zájezdu nebo jiné Čedokem určené osoby a do-
držovat stanovený program, dodržovat předpisy platné v navštívené
zemi, vč. předpisů dopravců a ubytovatelů, 

h) počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na
úkor ostatních zákazníků, dodavatelů služeb nebo Čedoku a uhradit pří-
padnou škodu, kterou způsobil,

i) zdržet se jednání, která by omezovala práva ostatních zákazníků,

j) v případě, že zákazník využije svého práva na oznámení změny v osobě
účastníka zájezdu dle odst. 1 písm. f) tohoto článku, je povinen oznámení
učinit písemně a doručit je Čedoku, případně prodejci, u kterého uzavřel
Smlouvu o zájezdu, a k oznámení přiložit podepsané prohlášení nového
zákazníka (postupníka), které obsahuje všechny jeho osobní údaje po-
třebné k uzavření smlouvy, že:
– souhlasí s uzavřenou Smlouvou o zájezdu, a zda souhlasí či nesouhlasí

se zpracováváním svých osobních údajů dle článku XI a
– splňuje podmínky stanovené pro účast na zájezdě, pokud jsou tyto

podmínky definovány ve Smlouvě o zájezdu nebo v katalogu. 
Změna v osobě zákazníka je vůči Čedoku účinná, doručí-li mu postupitel
(původní zákazník) oznámení spolu s uvedeným prohlášením. Oznámení
je včasné, je-li Čedoku doručeno alespoň sedm dnů před zahájením zá-
jezdu.
Jsou-li však důvody pro určení podmínek, které musí účastník zájezdu
splňovat, jsou tyto podmínky uvedeny ve Smlouvě o zájezdu vč. lhůty,
ve které může zákazník oznámit, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná
osoba. Změna v osobě zákazníka je v těchto případech vůči Čedoku
účinná, doručí-li mu postupitel výše uvedené oznámení a prohlášení ve
stanovené lhůtě. 
V případě změny v osobě účastníka zájezdu dle tohoto ustanovení jsou
postupitel a postupník zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení ceny
zájezdu a k úhradě nákladů, které Čedoku v souvislosti se změnou zá-
kazníka vzniknou.

3. K povinnostem zákazníků, kteří uzavřeli smlouvu ve prospěch tře-
tích osob (§ 1767 OZ) dále patří:

a) seznámit osoby, v jejichž prospěch smlouvu s Čedokem uzavřeli, s těmito
VSP, jakož i s dalšími informacemi, které od Čedoku obdrží nebo na které
je odkazováno v těchto VSP, zejména je pak informovat o rozsahu a kva-
litě služeb,

b) v případech, kdy předmětem smluvního vztahu je zájezd, seznámit
všechny účastníky zájezdu s dokladem pojišťovny, který obdrželi dle
článku VI odst. 4,

c) zabezpečit, aby všichni účastníci plnili základní povinnosti zákazníků,
které vyžadují jejich osobní součinnost a jejichž nositelem může být jen
jednotlivý účastník.

Článek VI – POVINNOSTI A PRÁVA ČEDOKU
1. K právům a povinnostem zákazníků uvedeným v článku V se vztahují od-

povídající povinnosti a práva Čedoku.
2. Čedok je povinen pravdivě a řádně informovat zákazníka o všech sku-

tečnostech týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro zákazníka dů-
ležité a které jsou Čedoku známy.

3. Náhradu škody vzniklou z porušení závazku Čedoku ze smlouvy není
Čedok povinen nahradit nad částku přesahující omezení v souladu s me-
zinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána. 
a) V letecké přepravě se odpovědnost řídí Úmluvou o sjednocení někte-

rých pravidel v mezinárodní letecké dopravě ze dne 28.5 1999 (tzv.
Montrealskou úmluvou) a dále nařízením Evropského parlamentu
a Rady Evropské unie č. 2027/97, ve znění nařízení č. 889/2002 ze dne
13. května 2002, které vychází z Montrealské úmluvy a vztahuje se jak
na mezinárodní, tak na vnitrostátní leteckou dopravu a dále i naříze-
ním Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004 ze dne 11.2.2004..

b) V autobusové dopravě se odpovědnost řídí Nařízením Evropského
parlamentu a Rady Evropské unie č. 181/2011 o právech cestujících
v autobusové a autokarové přepravě a o změně nařízení (ES)
č. 2006/2004 ze dne 16. 2. 2011. 

c) V železniční přepravě se odpovědnost řídí Úmluvou o mezinárodní že-
lezniční přepravě (COTIF) ze dne 9. 5. 1980 ve znění Vilniuského pro-
tokolu ze dne 3. 6. 1999 a Dohodou mezi Evropskou unií a Mezivládní
organizací pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF) o přistoupení
EU k uvedené Úmluvě uzavřené v Bernu ve Švýcarsku dne 23. 6. 2011,
která vstoupila v platnost 1. 7. 2011.

4. Čedok má sjednáno pojištění záruky pro případ úpadku dle zákona
č. 159/1999 Sb. v platném znění, na základě kterého vzniká zákazníkovi,
s nímž Čedok uzavřel Smlouvu o zájezdu, právo na plnění v případě po-
jistné události. Čedok je povinen předat zákazníkům se Smlouvou o zá-
jezdu nebo Potvrzením o zájezdu doklad pojišťovny, který obsahuje
informace o uzavřeném pojištění, zejména označení pojišťovny, pod-
mínky pojištění a způsob oznámení pojistné události. 

Článek VII – ZRUŠENÍ A ZMĚNY DOHODNUTÝCH SLUŽEB
1. Zrušení dohodnutých služeb
a) Čedok je oprávněn zrušit zájezd a jednotlivé služby před zahájením

jejich čerpání.
b) Jestliže nebude dosaženo minimálního počtu zákazníků, jehož dosa-

žením bylo podmíněno konání zájezdu, což bylo uvedeno v Potvrzení
o zájezdu, ve Smlouvě o zájezdu nebo v katalogu, je Čedok oprávněn
zájezd zrušit. Čedok je povinen oznámit zákazníkovi zrušení zájezdu
písemně ve lhůtě uvedené v Potvrzení o zájezdu, ve Smlouvě o zá-
jezdu nebo v katalogu. 

c) Jestliže Čedok zájezd nebo jednotlivé služby zruší z jiného důvodu než
pro porušení povinnosti zákazníkem, má zákazník právo požadovat,
aby mu Čedok na základě nové smlouvy poskytl jiný zájezd nebo jed-
notlivé služby celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně
ujednáno, může-li Čedok takový zájezd či jednotlivé služby nabídnout.
Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové smlouvy, je Čedok po-
vinen bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho ob-
držel na úhradu ceny zájezdu nebo jednotlivých služeb podle zrušené
smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit Čedoku odstupné. Jestliže
dojde k uzavření nové smlouvy, platby uskutečněné na základě pů-
vodní smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena
nového zájezdu nebo jednotlivých služeb nižší než již uskutečněné
platby, je Čedok povinen takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbyteč-
ného odkladu vrátit. 

d) Zruší-li Čedok zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před jeho zahájením,
je povinen uhradit zákazníkovi penále ve výši 10 % z ceny zájezdu.
Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno. Čedok se může
zprostit odpovědnosti za škodu nebo povinnosti zaplatit penále jen
tehdy, prokáže-li, že ke zrušení zájezdu došlo z důvodu uvedeného
pod písm. b) tohoto odstavce nebo vzhledem k vyšší moci.
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2. Změny dohodnutých služeb před zahájením zájezdu a čerpání
služeb

a) Nutí-li vnější okolnosti Čedok před zahájením zájezdu změnit pod-
mínky Smlouvy o zájezdu, navrhne zákazníkovi změnu Smlouvy o zá-
jezdu. Pokud změna Smlouvy o zájezdu vede i ke změně ceny zájezdu,
musí být v návrhu nová cena uvedena. Navrhne-li Čedok změnu
Smlouvy o zájezdu, má zákazník právo se rozhodnout, zda bude se
změnou Smlouvy o zájezdu souhlasit, nebo zda od Smlouvy o zájezdu
odstoupí. 

b) Pokud zákazník ve lhůtě určené Čedokem, která nesmí být kratší než
5 dnů a musí skončit před zahájením zájezdu, od této smlouvy neod-
stoupí, platí, že s její změnou souhlasí (§ 2531 odst. 2 OZ). Jestliže
změna Smlouvy o zájezdu vede ke zvýšení ceny zájezdu, je zákazník
povinen uhradit Čedoku rozdíl v ceně zájezdu ve lhůtě určené v ná-
vrhu na změnu této smlouvy. Při porušení tohoto závazku má Čedok
právo od smlouvy odstoupit (§ 2533 OZ). Jestliže změna Smlouvy o zá-
jezdu vede ke snížení ceny zájezdu, je Čedok povinen buď snížit do-
platek celkové ceny zájezdu, pokud nebyl zákazníkem dosud uhrazen,
nebo vrátit rozdíl v ceně zájezdu v případě, že zákazník již uhradil cel-
kovou cenu zájezdu.

c) Jestliže zákazník nesouhlasí se změnou Smlouvy o zájezdu a ve lhůtě
určené v návrhu na její změnu od Smlouvy o zájezdu odstoupí, má
právo požadovat, aby mu Čedok na základě nové smlouvy poskytl ná-
hradní zájezd celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně
ujednáno, může-li Čedok takový zájezd nabídnout. Jestliže dojde k uza-
vření nové Smlouvy o zájezdu, platby uskutečněné na základě původní
smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena zájezdu
nižší než již uskutečněné platby dle předchozí Smlouvy o zájezdu, je
Čedok povinen takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného od-
kladu vrátit. Nedojde-li k uzavření nové Smlouvy o zájezdu, je Čedok
povinen bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho
obdržel na úhradu ceny zájezdu podle zrušené Smlouvy o zájezdu,
aniž by byl zákazník povinen platit Čedoku odstupné.

d) Je-li Čedok nucen z objektivních důvodů před zahájením čerpání jed-
notlivých služeb změnit podmínky Smlouvy o poskytnutí jednotlivých
služeb, platí ustanovení písm. a) odst. 2 tohoto článku obdobně.

3. Změny smluvních podmínek ze strany zákazníka
Čedok na přání zákazníka, je-li to podle okolností možné, provádí
změny podmínek sjednaných ve smlouvě. Provedení takových změn
podléhá zaplacení poplatku ve výši a za podmínek níže uvedených.
Poplatky se účtují vždy za každou osobu včetně dětí.

a) Změna jména a jiných osobních údajů vč. adresy zákazníka před za-
hájením zájezdu nebo čerpání jednotlivých služeb 100,- Kč.

b) Změna místa odjezdu v tuzemsku před zahájením zájezdu do zahra-
ničí i tzv. svozy autokarem 100,- Kč.

c) Zkrácení doby pobytu v rámci stanoveného termínu a místa pobytu
před zahájením zájezdu nebo čerpání jednotlivých služeb 200,- Kč.

Článek VIII – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
A ODSTUPNÉ

1. Čedok je oprávněn před zahájením zájezdu nebo čerpáním jednotli-
vých služeb od smlouvy odstoupit z důvodu zrušení zájezdu či z dů-
vodu zrušení jednotlivých služeb nebo poruší-li zákazník svou
povinnost vyplývající ze smlouvy. Písemné oznámení o odstoupení od
smlouvy doručí Čedok zákazníkovi. Účinky odstoupení od smlouvy na-
stávají dnem doručení oznámení.

2. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu
nebo čerpáním jednotlivých služeb

a) bez uvedení důvodu,
b) jestliže nedojde k uzavření nové smlouvy dle ustanovení článku VII

odst. 2,
c) z důvodů porušení povinností Čedoku, vyplývajících ze smlouvy.
Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy zákazník doručí Čedoku,
popřípadě prodejci, u kterého zájezd nebo jednotlivé služby zakoupil.
V oznámení zákazník musí uvést jméno, příjmení, adresu, číslo
zájezdu/rezervace. Odstoupení od smlouvy může zákazník rovněž se-
psat v prodejním místě, kde zájezd nebo jednotlivé služby zakoupil.
Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení.

3. Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinnosti
Čedoku stanovené smlouvou nebo odstoupí-li Čedok od smlouvy z dů-
vodu porušení povinnosti zákazníkem stanovené smlouvou a VSP, je zá-
kazník povinen zaplatit Čedoku odstupné ve výši stanovené v odstavci 4
a Čedok je povinen vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržel na úhradu
ceny služeb podle zrušené smlouvy.

4. Výše odstupného je stanovena při odstoupení od smlouvy před nástu-
pem na zájezd či zahájením čerpání služeb na osobu.

4.1. Výše odstupného u tuzemských zájezdů a jednotlivých služeb
v ČR, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, je stanovena takto:

V případě, že zákazník odstoupí od smlouvy
a) nejpozději 46. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí od-

stupné 200,- Kč za osobu 
b) 45. až 29 den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné

10 % sjednané ceny
c) 28. až 15. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné

30 % sjednané ceny
d) 14. až 7. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné

70 % sjednané ceny
e) 6. až 4. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné

80 % sjednané ceny
f) 3 a méně dní před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné

100 % sjednané ceny
4.2. Výše odstupného u zahraničních zájezdů a jednotlivých služeb do

Evropy a do Středomoří, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, je
stanovena takto:

V případě, že zákazník odstoupí od smlouvy 
a) nejpozději 46. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí od-

stupné 2 000,- Kč za osobu u leteckých zájezdů v Evropě a Středomoří,
1 500,- Kč za osobu u ostatních zájezdů a jednotlivých služeb v Evropě
a Středomoří,

b) 45. až 29. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné
30 % sjednané ceny,

c) 28. až 15. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné
50 % sjednané ceny,

d) 14. až 7. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné
70 % sjednané ceny,

e) 6. až 4. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné
80 % sjednané ceny,

f) 3 a méně dní před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné
100 % sjednané ceny.

4.3. Výše odstupného u lodních zájezdů (i v Evropě a Středomoří)
a dále u zájezdů a jednotlivých služeb mimo Evropu a Středomoří,
pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, je stanovena takto:

V případě, že zákazník odstoupí od smlouvy 
a) nejpozději 60. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí od-

stupné 3 000,- Kč na osobu,
b) 59. až 30. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné

30 % sjednané ceny,
c) 29. až 21. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné

50 % sjednané ceny, 
d) 20. až 15. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné

70 % sjednané ceny,
e) 14. až 5. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné

80 % sjednané ceny,
f) 4 a méně dní před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné

100% sjednané ceny.
5. Do Středomoří se pro účel odstoupení od smlouvy zahrnují země:

Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libye, Egypt, Kypr, Turecko, Sýrie, Libanon,
Izrael a Jordánsko. Do Evropy se pro účel odstoupení od smlouvy zahr-
nuje i Island, Madeira, Azorské a Kanárské ostrovy.

6. Nenastoupí-li zákazník na zájezd či nevyčerpá-li službu cestovního ruchu
bez předchozího odstoupení od smlouvy nebo nemůže-li pokračovat
v zájezdu, či čerpání jednotlivých služeb cestovního ruchu z důvodu, že
nesplnil některou z povinností dle čl. V odst. 2 písm. e) a f), hradí 100 %
sjednané ceny.

7. Sjednanou cenou se rozumí konečná prodejní cena včetně všech zákaz-
níkem zakoupených fakultativních služeb. 

8. Čedok má právo započíst na úhradu odstupného uhrazené zálohy nebo
zaplacenou cenu. V případě, že odstupné je vyšší než zaplacená záloha,
je zákazník povinen rozdíl uhradit nejpozději do 10 dnů od vyúčtování.

9. V případě odstoupení platí pro výpočet odstupného den, kdy nastaly
účinky odstoupení. 

10. V případech, kdy cenu, příp. část ceny zájezdu nebo jednotlivých služeb
zákazník uhradil formou poukázky (poukazu) Čedoku nebo jiné pou-
kázky (poukazu) Čedokem přijímané, zákazník i Čedok ve věci úhrady
odstupného postupují v souladu se stanovenými podmínkami pro je-
jich uplatnění a přijímání.

Článek IX – REKLAMACE
1. V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb, jež byly sjed-

nány ve smlouvě s Čedokem, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Způsob
uplatnění reklamace, postup vyřizování reklamace, jakož i rozhodnutí o re-
klamaci blíže upravuje Reklamační řád Čedoku, který je zákazníkům k dis-
pozici ve všech provozovnách Čedoku i u třetí osoby, která uzavření smlouvy
zprostředkovala, nebo na http://www.cedok.cz/smluvni-podminky/.

2. Uplatnění práva zákazníka z odpovědnosti za vady služeb poskytovaných
Čedokem (reklamace) musí být učiněno vážně, určitě a srozumitelně. 

3. Práva z odpovědnosti za vady služeb, jež byly sjednány ve smlouvě,
(reklamaci) má zákazník právo uplatnit v kterékoliv provozovně nebo
v sídle Čedoku a, bylo-li uzavření smlouvy zprostředkováno třetí oso-
bou, také u této třetí osoby. Prodávající vydá písemné potvrzení o tom,
kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyří-
zení reklamace zákazník požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu
vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí rekla-
mace.

4. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu
poté, co se o výskytu takové vady dozví, nejlépe již přímo v místě posky-
tované služby u průvodce Čedoku nebo jiného Čedokem pověřeného
zástupce, aby mohla být zjednána náprava. Uplatnění reklamace může
zákazník provést v jakékoliv formě s uvedením data, předmětu rekla-
mace a požadovaného způsobu vyřízení reklamace. Průvodce zájezdu
nebo jiný Čedokem pověřený zástupce je povinen sepsat se zákazníkem
reklamační protokol, resp. vydat písemné potvrzení o přijetí reklamace.
Čedok upozorňuje, že dle § 2540 OZ nevytkne-li zákazník vadu zájezdu
bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, soud mu právo na slevu
z ceny nepřizná, jestliže Čedok namítne, že zákazník neuplatnil své právo
ani do jednoho měsíce od skončení zájezdu. 

5. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení rekla-
mace. V případech, kdy zákazník čerpá služby bez přítomnosti průvodce
Čedoku či jiného Čedokem pověřeného zástupce a poskytnutá služba
má vady, je zákazník povinen dbát též o včasné a řádné uplatnění nároků
vůči dodavatelům /poskytovatelům služeb v tuzemsku či v zahraničí.

6. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý
na vůli, činnosti a postupu Čedoku (vyšší moc) nebo okolnosti, které jsou
na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevy-
užije objednané, zaplacené a Čedokem zabezpečené služby, nevzniká
zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny ani na slevu z ceny.

Článek X – POJIŠTĚNÍ
1. Součástí zájezdů a služeb cestovního ruchu Čedoku není pojištění zá-

kazníka pro cesty a pobyt ani pojištění pro případ, že zákazníkovi vznik-
nou náklady v souvislosti s odstoupením od smlouvy.

2. Zákazník má možnost uzavřít pojištění pro cesty a pobyt včetně pojištění
pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením
od smlouvy, prostřednictvím Čedoku. Čedok na vyžádání zákazníka ta-
kovéto pojištění při uzavírání smlouvy zprostředkuje.

Článek XI – ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
1. Čedok zpracovává osobní údaje svých zákazníků s jejich souhlasem:

a) za účelem uzavření Smlouvy o zájezdu podle článku III odst. 1 nebo
Smlouvy o poskytnutí jednotlivých služeb podle článku III odst. 2 (dále
jen „smlouvy“) a příp. jejich změn a zajištění plnění ze smluv vyplýva-
jících,

b) za účelem evidence zákazníků ve věrnostním systému Čedoku (Club
Čedok) a vyhodnocování jejich cest s Čedokem pro potřeby realizace
věrnostních slev a poskytování nabídek služeb Čedoku věrným zákaz-
níkům na základě vyhodnocování jejich cestování s Čedokem,

c) za účelem nabízení služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných
Čedokem.

2. K účelu podle odst. 1 písm. a) jsou zpracovávány osobní údaje zákazníka
v rozsahu titul, jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost, byd-
liště, telefon, elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím
uvedenou jinou kontaktní adresu, dále č. pasu, datum jeho platnosti,
kód vydávající země a pohlaví, pokud jsou požadovány k zajištění pří-
slušného víza nebo poskytovateli služeb. Poskytnuté osobní údaje zá-
kazníka k tomuto účelu mohou být zpřístupněny zaměstnancům
Čedoku, pověřenému zpracovateli a také předávány těm, kteří jsou
oprávněni služby cestovního ruchu poskytovat v EU i mimo EU a rovněž
těm, kteří jsou oprávněni nabízet a prodávat služby poskytované nebo
zprostředkované Čedokem. Poskytnutí uvedených údajů je dobrovolné.
Důsledkem neposkytnutí nezbytných osobních údajů k tomuto účelu je
neuzavření smlouvy.

3. K účelu podle odst. 1 písm. b) jsou zpracovávány osobní údaje zákazníka
v rozsahu titul, jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon, elek-
tronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou jinou kon-
taktní adresu, země pobytu, údaje o rozsahu, obsahu a ceně čerpaných
služeb. Poskytnuté osobní údaje zákazníka k tomuto účelu mohou být
zpřístupněny  zaměstnancům Čedoku a pověřenému zpracovateli a dále
v případě elektronického kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka
těm, jež jsou oprávněni šířit jménem Čedoku obchodní sdělení Čedoku
dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
Poskytnutí uvedených údajů a souhlas s jejich zpracováním je dobro-
volný. Nesouhlas se zpracováním uvedených údajů má za následek ne-
zařazení zákazníka do věrnostního systému pro poskytování věrnostních
slev a nabídek služeb Čedoku.

4. K účelu podle odst. 1 písm. c) je Čedok oprávněn zpracovávat a shro-
mažďovat jméno, příjmení a adresu zákazníka. Podrobnosti o elektro-
nickém kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka je Čedok dále
oprávněn zpracovávat a shromažďovat i pro potřeby šíření
 obchodních sdělení dle citovaného zákona č. 480/2004 Sb. Osobní
údaje zákazníka k tomuto účelu mohou být zpřístupněny zaměstnan-
cům Čedoku a pověřenému zpracovateli a dále v případě elektronic-
kého kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka těm, již jsou
oprávněni šířit jménem Čedoku obchodní sdělení Čedoku dle citova-
ného zákona č. 480/2004 Sb.

5. V případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch třetích osob podle
§ 1767 OZ, uzavřením smlouvy potvrzuje, že je oprávněn k poskytnutí
osobních údajů těchto třetích osob a k poskytnutí souhlasu se zpraco-
váním jejich osobních údajů, zpřístupněním a předáváním jejich osob-
ních údajů za účelem a v rozsahu podle odst. 2, příp. i k vyjádření
souhlasu či nesouhlasu se zpracováním a zpřístupněním jejich osobních
údajů za účelem a v rozsahu podle odst. 3.

6. Při uzavření Smlouvy o zájezdu dle článku III odst. 1 nebo uzavření
Smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby dle článku III. odst. 2 zákazník
vyslovuje souhlas či nesouhlas s tím, aby v souladu s § 5 odst. 2 a násl.
zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Čedok zpracovával,
shromažďoval a zpřístupňoval osobní údaje zákazníka, a v případě, že
zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch třetích osob podle § 1767 OZ,
také osobní údaje třetích osob ve smlouvě uvedených za účelem a v roz-
sahu podle odst. 3.

7. Poskytnuté osobní údaje zákazníka je oprávněn zpracovávat a shromaž-
ďovat Čedok nebo jím pověřený zpracovatel v souladu s § 6 zákona
č. 101/2000 Sb. a to za účelem a v rozsahu podle odst. 2 po dobu 5 let
od skončení zájezdu či od poskytnutí jednotlivých služeb a za účelem
a v rozsahu podle odst. 3 po dobu členství zákazníka v Clubu Čedok. Po
uplynutí uvedené lhůty a po skončení členství zákazníka v Clubu Čedok
je Čedok povinen osobní údaje zákazníka zlikvidovat.

8. Osobní údaje zákazníka zpracovávané v rozsahu a k účelu podle odst. 4
Čedok nebo jím pověřený zpracovatel nesmí dále zpracovávat, pokud
s tím zákazník vyslovil písemný nesouhlas.

9. Poskytnuté osobní údaje zákazníka v rozsahu a k účelu podle tohoto
článku budou zpracovávány Čedokem i zpracovatelem automatizovaně
i manuálně a v elektronické i tištěné formě.

10. Při zpracovávání osobních údajů zákazníka je Čedok povinen dbát, aby
zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména právu na zachování
lidské důstojnosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním
do jeho soukromého a osobního života.

11. Zákazník má právo souhlas se zpracováním svých osobních dat dle to-
hoto článku kdykoli písemnou formou odvolat. V případě zpracovávání,
shromažďování a využití podrobností o elektronickém kontaktu pro
elektronickou poštu zákazníka má zákazník právo zdarma nebo na účet
Čedoku odmítnout souhlas s využitím jeho elektronického kontaktu
i při zasílání každé jednotlivé zprávy způsobem uvedeným v obdrže-
ném obchodním sdělení Čedoku dle citace zákona č. 480/2004 Sb.

12. Zákazník má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osob-
ních údajů, jakož i další práva dle § 21 citovaného zákona
č. 101/2000 Sb. 

Článek XII – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Rozhodným právem pro řešení všech sporů, které by mohly vznik-

nout ze Smlouvy o zájezdu podle článku III odst. 1 nebo Smlouvy
o poskytnutí jednotlivé služby podle článku III odst. 2 těchto VSP nebo
v souvislosti s takovou smlouvou, je právo ČR, kterým se řídí i tato
smlouva. 

2. V souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
Čedok informuje zákazníka o možnosti řešit případné spory vyplývající
ze smluv uzavřených s Čedokem prostřednictvím subjektu mimosoud-
ního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce,
se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00, internetová adresa
http://www.coi.cz.

3. Tyto VSP nabývají účinnosti dnem 1. 11. 2017. Dnem nabytí účinnosti
těchto VSP pozbývají účinnost VSP ze dne 1. 9. 2016. Těmito VSP se řídí
práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jejich účinnosti.
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CK ČEDOK ČESKé BuDěJOviCE
nám. Přemysla Otakara II. 39
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460 01 Liberec
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CK ČEDOK liBEREC
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Obchodní centrum Nisa
České Mládeže 456
460 03 Liberec
482 317 670, 724 626 882
cedok-liberec-nisa@cedok.cz

CK ČEDOK liTOMěřiCE
Dlouhá 194/47
412 42 Litoměřice
416 731 318
cedok-litomerice@cedok.cz

CK ČEDOK MlADá BOlESlAv
T. G. Masaryka 1009/III
293 01 Mladá Boleslav
326 326 903, 724 626 749
cedok-mladaboleslav@cedok.cz

CK ČEDOK MOST
Tř. Budovatelů 3067
434 84 Most
476 704 504; 476 704 455
cedok-most@cedok.cz

CK ČEDOK OlOMOuC
nám. Národních hrdinů 622/4
779 00 Olomouc
585 225 235; 585 228 832
cedok-olomouc@cedok.cz

CK ČEDOK OlOMOuC
Otevřeno 7 dní v týdnu
Galerie Šantovka
Polská 1201/1
779 00 Olomouc
585 436 540
cedok-olomouc-santovka@cedok.cz

CK ČEDOK OSTRAvA
30. dubna 2b
702 00 Ostrava
596 121 384; 596 124 087
cedok-ostrava@cedok.cz

CK ČEDOK OSTRAvA
Otevřeno 7 dní v týdnu
Avion Shopping Park Ostrava
Rudná 3114/114
700 30 Ostrava – Jih
595 782 648; 595 782 642
cedok-ostrava-avion@cedok.cz

CK ČEDOK PARDuBiCE
Palackého 1947
530 02 Pardubice
466 511 521; 466 513 240
cedok-pardubice@cedok.cz

CK ČEDOK PÍSEK
Velké nám. 1
397 01 Písek
382 213 096; 382 212 001
cedok-pisek@cedok.cz

CK ČEDOK PlzEň
Prešovská 10, 301 00 Plzeň
377 222 609; 377 222 625
cedok-plzen@cedok.cz

CK ČEDOK PRAHA
Na Příkopě 857/18 
(vchod z ul. Nekázanka)
110 00 Praha 1
��224 197 637, 224 197 699,  

224 197 632
halazajezdy@cedok.cz
cedok-prikopy@cedok.cz

CK ČEDOK PRAHA
Vestibul stanice Metra „A“ Můstek
110 00 Praha 1
224 224 461
cedok-mustek@cedok.cz

CK ČEDOK PRAHA
Otevřeno 7 dní v týdnu
OC Chodov
Roztylská 2321/19
148 00 Praha 4
272 075 000
cedok-chodov@cedok.cz

CK ČEDOK PRAHA
Otevřeno 7 dní v týdnu
Centrum Arkády Pankrác
Na Pankráci 1727/86
140 00 Praha 4
241 411 363
cedok-pankrac@cedok.cz

CK ČEDOK PRAHA
Otevřeno 7 dní v týdnu
Metropole Zličín
Řevnická 121/1
155 21 Praha 5 – Zličín
226 082 237; 226 082 410
cedok-zlicin@cedok.cz

CK ČEDOK PRAHA
Otevřeno 7 dní v týdnu
Centrum Nový Smíchov
Plzeňská 233/8
150 00 Praha 5
257 941 551; 257 941 552
cedok-smichov@cedok.cz

CK ČEDOK PRAHA
Otevřeno 7 dní v týdnu
Obchodní centrum Letňany
Veselská 663
199 00 Praha 9 – Letňany
221 743 107
cedok-letnany@cedok.cz

CK ČEDOK PRAHA
Otevřeno 7 dní v týdnu
Centrum Černý Most
Chlumecká 765/6
198 00 Praha 9 – Černý Most
724 626 967
cedok-praha-cernymost@cedok.cz

CK ČEDOK TáBOR
Tř. 9. května 2471
390 02 Tábor
381 252 235
cedok-tabor@cedok.cz

CK ČEDOK TEPliCE
Otevřeno 7 dní v týdnu
Nákupní centrum Galerie
Nám. Svobody 3316
415 01 Teplice
417 534 171, 417 534 172
cedok-teplice@cedok.cz

CK ČEDOK ÚSTÍ NAD lABEM
Hrnčířská 57/10
400 01 Ústí nad Labem - centrum
475 220 382; 475 220 384
cedok-ustinl@cedok.cz

CK ČEDOK zlÍN
Kvítkova 80, 760 43 Zlín
577 210 567; 577 210 705
cedok-zlin@cedok.cz

CK ČEDOK ŽďáR NAD SázAvOu
Nám. Republiky 292/32
591 01 Žďár nad Sázavou
566 623 648
cedok-zdar@cedok.cz

BlANKA RAuDOvá,  
BENEšOvSKá CA
Pražská 1696/2 
256 01 Benešov
317 723 491
info@benesovskaca.cz

JiTKA GOTTliEBEROvá
Nám. T. G. Masaryka 172
470 01 Česká Lípa 
487 823 155
gottlieberova@tiscali.cz 

BENFiCA s.r.o.
Nám. ČSA 10
737 01 Český Těšín
558 711 727
info@benfica.cz 

ing. EvA TRuBAČOvá
Pražská 1752
26301 Dobříš
318 520 059
ca.dobris@centrum.cz

AOM Cz, s.r.o. BENE CA
Msgre. B. Staška 66
344 01 Domažlice
379 722 266
ca.bene.domazlice@iol.cz 

TOuR TěšÍN, s.r.o.
Hlavní třída 71
736 01 Havířov
596 811 740
tourtesin1@seznam.cz 

lADA šiMKOvá, CA lAviA
Palackého 3996
430 01 Chomutov 
792 405 105
cedok@calavia.cz 

AlENA KOšÍČKOvá
Valdštejnovo nám. 99
506 01 Jičín 
493 531 536
alfajicin@iol.cz 

iRENA HADRAvOvá
Panská 136/1
377 01 Jindřichův Hradec 
384 361 099
irena.hadravova@cedokpartnerjh.cz 

PAvEl REGáSEK
Panská 136/1
377 01 Jindřichův Hradec
384 361 099
regasek@dkopen.cz

MiCHAElA WEiSSOvá JElÍNKOvá, 
CA MK – TOuR
Kpt. Jaroše 510
432 01 Kadaň 
474 342 727
mktour@atlas.cz 

lC KONTAKT s.r.o.
T. G. Masaryka 2725 
272 01 Kladno
312 242 382
lck4@lck.cz 

TOMáš zAHálKA, CA 
EuROCENTRuM
Tyršova 880
517 41 Kostelec nad Orlicí 
494 323 878
eurocentrum@eurocentrum.cz 

JAROSlAvA MAREšOvá, 
KuTNOHORSKá CA
Palackého náměstí 330
284 01 Kutná Hora 
327 512 331, 797 703 897
kca@atlas.cz 

luDMilA KEllEROvá, lM TOuR
Gen. Hlaďo 22
741 11 Nový Jičín 
556 701 598, 720 101 648
Ludmila.kellerova@seznam.cz 

MiROSlAv GillAR, lM TOuR
Gen. Hlaďo 22
741 11 Nový Jičín 
736 534 945
mirek.gillar@ktknet.cz

ATlAS záJEzDů s.r.o.
Horní náměstí 3
746 01 Opava
553 711 202
prodej@atlas-zajezdu.cz 

CK SOuČEK S.R.O.
Palackého 20
750 02 Přerov
581 706 050
provck@soucek.cz 

TOMáš zAHálKA,  
CA EuROCENTRuM
Svatohavelská 66
516 01 Rychnov nad Kněžnou
494 532 949
eurocentrum@eurocentrum.cz

ivETA RiCHTEROvá, CA viTATuR
Masarykovo náměstí 138/13
274 01 Slaný
608 339 918
vitatur@cavitatur.cz

PaedDr. lADA EiDNER, CK lADA
Bulharská 54
541 01 Trutnov
499 819 018
cklada@lada-trutnov.cz 

BENFiCA s.r.o.
Nám. Svobody 527
739 61 Třinec 
558 331 959
info@benfica.cz 

iNTERNETOvý ON-liNE PRODeJ
24 hodin denně na www.cedok.cz
Telefonické informace a rezervace na modré lince Čedok 800 112 112

Údaje uvedené v katalogu byly zpracovány na základě informací dostupných a platných v době jeho zpracování. 
Čedok si vyhrazuje právo na jejich změnu. Tiskové chyby v katalogu i ceníku jsou vyhrazeny.
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