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*Platnost a podmínky uplatnění jednotlivých slev a výhod uvádíme na str. 175, 178, 180 a 181 tohoto katalogu nebo na www.cedok.cz 

V OBDOBÍ 
PŘEDPRODEJE

SLEVY 
A VÝHODY 

Slevy za včasný nákup až 40 %* 

Děti až do 14 let ZCELA ZDARMA* 

Záloha 990 Kč* 

Parkování u letiště pro členy 
Clubu Čedok ZDARMA*

Pro členy Clubu Čedok 
slevy vyšší o 2 %*

*Platnost a podmínky uplatnění jednotlivých slev a výhod uvádíme na str. 178 tohoto katalogu nebo na www.cedok.cz
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FANTASTICKÉ 
NABÍDKY

*Platnost a podmínky uplatnění jednotlivých slev a výhod uvádíme na str. 178 tohoto katalogu nebo na www.cedok.cz

Rodinná sleva: 
Dítě až do 14 let ZCELA ZDARMA 
+ sleva až 10 % pro rodiče*

Pobyt pro dítě ZDARMA*

PRO DĚTI



www.ERVpojistovna.cz

Cestovní pojištění ERV Evropské v nabídce naší kanceláře
Užijte si dovolenou a starosti nechte na nás!

Limity pojistného plnění (v Kč) Light Complex Complex Plus Light Complex Complex Plus

Územní rozsah Evropa Celý svět

Léčebné výlohy
Zubní ošetření
Fyzioterapie

3 000 000
24 000

120 000

3 000 000
24 000

120 000

3 000 000
24 000

120 000

6 000 000
24 000

120 000

6 000 000
24 000

120 000

6 000 000
24 000

120 000

Aktivní asistence
Převoz, přeložení a repatriace
Převoz tělesných ostatků
Opatrovník

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

Trvalé následky úrazu
Úmrtí následkem úrazu

200 000
100 000

200 000
100 000

400 000
200 000

400 000
200 000

Škoda na osobních věcech
Zpoždění zavazadel

18 000 1) 18 000 1) 30 000
10 000

1)

2)

30 000
10 000

1)

2)

Škoda na zdraví
Škoda na majetku
Právní zastoupení

2 000 000
1 000 000

200 000

2 000 000
1 000 000

200 000

6 000 000
3 000 000

200 000

6 000 000
3 000 000

200 000

Zmeškání odjezdu
Zpoždění odjezdu

5 000
5 000 3)

5 000
5 000 3)

Stornopoplatky
Přerušení cesty

30 000
50 000

4) 80 000
50 000

4) 50 000
50 000

4) 80 000
50 000

4)

Nevyužitá dovolená 8 000 5) 8 000 5) 16 000 6) 16 000 6)

Cena za osobu Evropa Celý svět

do 24 dní 300 Kč 590 Kč 990 Kč 490 Kč 1 090 Kč 1 290 Kč

Pokud cena zájezdu na dospělou osobu přesáhne limit uvedený u stornopoplatků varianty Complex (30, resp. 50 tis. Kč), je nutné zvolit variantu Complex Plus.

Vysvětlivky:  
1)  spoluúčast 500 Kč  2) 5 000 Kč za každých 12 hodin  3)  1 000 Kč za každých 6 hodin   
4)  spoluúčast 20 %, v případě vážných důvodů bez spoluúčasti  5)  1 000 Kč za den  6)  2 000 Kč za den 

Tato inzerce má pouze informativní charakter. Přesné znění pojistných podmínek obdržíte při sjednání pojištění.

100% pojištění storna 

v případě vážných důvodů!



Komplexní cestovní pojištění SVĚT (pojistné za osobu a pobyt)         Standard        Special*            Plus         Plus Special*     Plus 120   
                                                                                                                  990,- Kč       1 390,- Kč      1 190,- Kč      1 790,- Kč      1 495,- Kč
Služby zahrnuté v kompexním cestovním pojištění Svět:                Limity plnění v Kč  Limity plnění v Kč   Limity plnění v Kč   Limity plnění v Kč   Limity plnění v Kč
Pojištění léčebných výloh a asistenční služby                                         100 000 000     100 000 000      100 000 000       100 000 000      100 000 000
Úrazové pojištění pro cesty a pobyt:

za trvalé následky úrazu stanovené % z                                               400 000            400 000             400 000              400 000             400 000
za úmrtí následkem úrazu                                                                     200 000            200 000             200 000              200 000             200 000
za dobu nezbytného léčení stanovené % z                                            40 000              40 000               40 000                40 000               40 000

Pojištění odpovědnosti klienta za škodu způsobenou 
za škodu na zdraví do                                                                        2 000 000         2 000 000          2 000 000           2 000 000          2 000 000
za škodu na věci do                                                                           1 000 000         1 000 000          1 000 000           1 000 000          1 000 000
za škodu finanční do                                                                             500 000            500 000             500 000              500 000             500 000

Pojištění cestovních zavazadel
za jednu pojistnou událost                                                                      30 000              30 000               30 000                30 000               30 000

Odstoupení od smlouvy - storno                                                                      50 000              50 000               80 000                80 000             120 000
Pojištění nevyužité dovolené                                                                             15 000              15 000               15 000                15 000               15 000

Ke službám České pojišťovny, patří zajištění aktivní asistence klientům při nemoci nebo úrazu v jakémkoliv místě pobytu, kterou poskytuje v českém
jazyce asistenční služba Europ Assistance, s.r.o. 24 hodin denně.
U pojištění Standard, Special, Plus, Plus Special a Plus 120 je součástí pojištění i náhradní doprava do ČR v případě vážné rodinné události (nemoc
nebo úmrtí rod. příslušníka, vloupání do bytu, požár bytu) do výše 20 tis. Kč.
Kompletní znění pojistných podmínek obdržíte při sjednání pojištění.

Evropa
zahrnuje i Kypr, Egypt, Maroko, Tunisko, Turecko, Izrael

Cestovní pojištění České pojišťovny
zahrnuje pojistné krytí v rozsahu a za ceny uvedené níže: Ostatní svět

Limity plnění v Kč
100 000 000

Limity plnění v Kč
100 000 000

Pojištění léčebných výloh (pojistné za osobu a pobyt)                           Evropa Basic        300,- Kč            Svět Basic           490,- Kč

Toto pojištění zahrnuje pojištění léčebných výloh a asistenční služby

Komplexní cestovní pojištění EVROPA (pojistné za osobu a pobyt)         Standard              Special*                  Plus                 Plus 120
                                                                                                           490,- Kč              590,- Kč              890,- Kč            1 295,- Kč

Služby zahrnuté v kompexním cestovním pojištění Evropa:             Limity plnění v Kč   Limity plnění v Kč   Limity plnění v Kč    Limity plnění v Kč
Pojištění léčebných výloh a asistenční služby                                            100 000 000           100 000 000            100 000 000           100 000 000
Úrazové pojištění pro cesty a pobyt:

za trvalé následky úrazu stanovené % z                                                  200 000                  200 000                   200 000                  200 000
za úmrtí následkem úrazu                                                                        100 000                  100 000                   100 000                  100 000
za dobu nezbytného léčení stanovené % z                                                20 000                    20 000                     20 000                    20 000

Pojištění odpovědnosti klienta za škodu způsobenou 
za škodu na zdraví do                                                                           2 000 000               2 000 000                2 000 000               2 000 000
za škodu na věci do                                                                              1 000 000               1 000 000                1 000 000               1 000 000
za škodu finanční do                                                                                500 000                  500 000                   500 000                  500 000

Pojištění cestovních zavazadel
za jednu pojistnou událost                                                                         15 000                    15 000                     15 000                    15 000

Odstoupení od smlouvy - storno                                                                         30 000                    30 000                     80 000                  120 000
Pojištění nevyužité dovolené                                                                                15 000                    15 000                     15 000                    15 000

Specialy*  Exkluzivně 0% spoluúčasti v případě plnění z pojištění storna. Nabídka tohoto pojištění je platná pouze do 31. 8. 2018.

Cestovní pojištění při zájezdech o délce trvání 4 a méně dnů (pojistné za osobu a den):  30,- Kč. 
Limity plnění shodné s typem pojištění Evropa standard (mimo pojištění storna).

Připojištění storna zájezdu (limit plnění 6000,- Kč): 30,- Kč za osobu a zájezd. Lze zakoupit pouze v kombinaci s cestovním pojištěním.

100% POJIŠTĚNÍ
STORNA u pojištění

SPECIAL



KANÁRSKÉ OSTROVY
Legendární souostroví, kam již od starověku mnozí umisťují bájnou Atlantidu, je tvořeno třinácti ostrovy, z nichž sedm je obydleno. Leží
západně od pobřeží Afriky, na stejné zeměpisné šířce jako Florida či Bahamské ostrovy. Díky vynikajícímu klimatu se stálou teplotou, slunečním
počasím, jiskřivě čisté atmosféře a možnosti celoročního koupání ve vlnách Atlantského oceánu jsou označovány příznačně jako ostrovy
věčného jara. Vždyť zimní teplota neklesá pod 20 stupňů, zatímco v létě zde naměříte kolem 25 stupňů. Kanárské ostrovy patří k oblíbeným
cílům našich turistů po celý rok. Nabízíme zájezdy na oblíbený ostrov Fuerteventura a Tenerife.

KANÁRSKÉ OSTROVY | FUERTEVENTURA

800 112 1126

SOUOSTROVÍ A JEHO LIDÉ
Souostroví, které leží v Atlantickém oceánu při
severozápadním pobřeží Afriky, tvoří ostrovy,
které se navzájem diametrálně liší svou atmo-
sférou i charakterem krajiny:  od zelených sub-
tropických rájů až po pouštní krajinu, od vysokých
horstev až po kultivované nížiny. Cílem turistů
jsou zejména dva největší ostrovy:  Gran Canaria
a Tenerife nabízející široké zázemí pro pobyt

u moře, noční zábavu i výlety do vnitrozemí.
V posledních letech se stále větší  popularitě těší
i ostrovy Lanzarote a Fuerteventura nabízející
relaxaci u moře v kompletně vybavených samo-
statných hotelových rezortech se službami na
bázi all inclusive. Cílem výletů jsou tři méně ci-
vilizované ostrovy La Gomera, La Palma a El Hi-
erro, které nabízejí klid a dosud nedotčené
přírodní ráje. Dříve než na ostrovy přišli první
Evropané, žili zde místní domorodci -  Guanchové,
kteří sem přišli z Afriky. Dnes zde žijí převážně
Španělé, kteří ostrovy kolonizovali od středověku.
Jejich kultura obohacená o místní a africké prvky
vytváří svérázný místní kolorit. Španělé určují

ráz převažujícího náboženství, kterým je křes-
ťanská římskokatolická víra. 

PO KOUPÁNÍ
Ve večerním a nočním životě Kanárských ostrovů
se nezapře španělský vliv. V turistických centrech
je k dispozici rozsáhlá nabídka nočních barů,
klubů a diskoték se živou hudbou a tancem. Ši-
rokou nabídku animace nabízejí svým hostům
i velké hotelové komplexy. K dispozici je výběr
folklorních i mezinárodních show. Na hlavních
ostrovech jsou k dispozici i akvaparky, zoologické
a botanické zahrady.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE
7 hlavních vulkanických ostrovů: 
Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteven-
tura, Gomera, La Palma, El Hierro
Rozloha souostroví: 7 273 km2

Počet obyvatel souostroví: 2 miliony

Nejvyšší hora: Pico del Teide (3 718 m n. m.)
Úřední jazyk: španělština
Místní měna: euro
Časový posun: SEČ (SELČ) mínus 2 hod.
Doba letu z Prahy: 4–5 hodin



NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA – ostrov Fuerteventura
OSTROV FUERTEVENTURA
Ostrov se nachází v Atlantském oceánu, jižně
od Lanzarote a východně od Gran Canaria. Kra-
jina na tomto ostrově je pouštního typu, povrch
tvoří sopečné horniny a zdejší podnebí je spíše
suché. Ostrov je proslulý svými dlouhými pí-
sečnými plážemi, kterých se tu nachází více než
150, jeden z důvodů je ten, že ze Sahary vítr
přináší písek, který napomáhá vzniku nových
pláží. Hlavním příjmem místních obyvatel je
především turistický ruch, dále rybolov, pro-
dukce místního kozího sýra, zpracování ovoce
a zeleniny. Na historické památky je tento ostrov

chudší, a ty které tu jsou, jsou duchovního rázu,
například Nuestra Senora de la Regla v Pájara.
Za návštěvu stojí městečko Betancuria, kde stojí
františkánský klášter Monasterio de San Bue-
naventura z 15. století a kostel Iglesia de Santa
Maria ze 17. století. 

COSTA CALMA
Atraktivní středisko v jihovýchodní části ostrova
nabízí překrásné pláže se světlým pískem a moře
s průzračnou vodou, lemované hotely a prome-
nádou s mnoha obchody, restauracemi a bary.
Na nedaleké pláži Playa de Sotavento si přijdou

na své milovníci vodních sportů (windsurfing,
kitesurfing). Díky neustále vanoucím větrům je
zde příjemné klima. Costa Calma je ideálním
místem pro rodinnou dovolenou s možným vy-
užitím vodních sportů. Transfer z letiště trvá asi
45 minut.  

CALETA DE FUSTE 
Turisticky stále oblíbenější destinace Caleta de
Fuste (známá také jako El Castillo), se nachází
na východním pobřeží ostrova a nabízí široké
pláže se světlým pískem, nákupní zónu s mnoha
obchody, restauracemi a bary, sportovní vyžití,
vodní sporty (jachting, potápění, windsurfing).
Hlavní město Puerto del Rosario je vzdáleno
cca 12 km, v blízkosti se nachází i 18jamkové
golfové hřiště. Transfer z letiště trvá asi 20 minut.  

MORRO JABLE
Velice atraktivní středisko nabízí několik kilometrů
dlouhých písčitých pláží, promenádu se spoustou
obchodů, barů, restaurací a diskoték a uspokojí
i náročnější klienty. Nachází se cca 100 km od
letiště směrem na jih ostrova. V tomto malebném
městečku lze vyzkoušet vodní sporty (windsur-
fing, vyjížďky na katamaránech, kajak). Místní
přístavní zdi jsou jako stvořené pro rybaření.
Transfer z letiště trvá asi 50 minut.

ČEDOK PLUS
• česky hovořící delegát 
• stálé klima po celou sezónu 
• hotely s programem ALL INCLUSIVE 
• vhodné pro milovníky golfu 

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• příjemné klima po celý rok
• rychle dostupná exotika
• bez výrazného časového posunu
• koupání, wellness, sport

Caleta de Fuste

Morro Jable

OSTROV FUERTEVENTURA

Costa Calma

Tarajalejo

PŘÍMÉ LETY BEZ PŘESTUPU, FUERTEVENTURA

ODLETY: 8/15 DNÍ Z PRAHY

Pobyt ZDARMA*
Hotel Kategorie Strava pro dítě do str.

FUERTEVENTURA
R2 Rio Calma **** PL 12 let 8
R2 Pajara Beach ***** AI 12 let 10
R2 Bahia Playa Design **** AI - 12
Sheraton Fuerteventura ***** SN 13 let 13
SBH Costa Calma Beach **** AI - 14
Occidental Jandia Mar ***** AI 13 let 16

SN = snídaně, PL = polopenze, AI = all inclusive
* Pobyt ZDARMA  pro dítě v uvedeném věkovém limitu

zahrnuje bezplatné ubytování a stravování obsažené
v základní ceně zájezdu pro dítě ubytované v jednom
pokoji se dvěma dospělými. Dítě platí jen cenu
letenky nebo jízdenky, případně je u zájezdů s vlastní
dopravou zcela zdarma. Další podmínky poskytnutí
této slevy uvádíme v závěru tohoto katalogu. 

FUERTEVENTURA | KANÁRSKÉ OSTROVY

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 7
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KANÁRSKÉ OSTROVY | FUERTEVENTURA

od 17 320 Kč*

* více na str. 181

HOTEL R2 RIO CALMA 2017

**** COSTA CALMA

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: polopenze

POLOHA
Hotel se nachází na jihovýchodním pobřeží cca
800 m od centra střediska Costa Calma, cca
1,5 km od nákupního centra a cca 60 km od le-
tiště.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, výtahy, internet za po-
platek, WiFi na recepci zdarma, restaurace, ně-
kolik barů, obchody, dětské hřiště, půjčovna aut,
dva bazény (jeden v zimních měsících vyhřívaný
a jeden s mořskou vodou), dětský bazén, terasa
s lehátky a slunečníky zdarma, osušky za vratný
depozit a výměna za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
Víceúčelové hřiště, volejbal, posilovna, miniclub
(4-12 let), animační programy; za poplatek teni-
sové kurty, minigolf, relaxační Spa centrum -
malý krytý bazén, sauna, vířivka, masáže, kos-
metické procedury.

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací,
SAT/TV, telefonem, trezorem a minibarem za po-
platek, balkonem s výhledem do zahrady. Na vy-
žádání a za příplatek rodinné pokoje až pro 4
osoby.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem s bohatým vý-
běrem jídel. Hotel vyžaduje u večeře formální
oblečení (pánové dlouhé kalhoty).

PLÁŽ
Menší uměle vybudovaná mořská laguna s pís-
čitou pláží přímo před hotelem, lehátka a sluneč-
níky zdarma. Dlouhá písčitá pláž se nachází cca
15 minut chůze od hotelu, lehátka za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7424.html

Rodinná SLEVA
Více na str. 178

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 178

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 179
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od 18 330 Kč*

* více na str. 181

HOTEL R2 PA JARA BEACH 2017

***** COSTA CALMA

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Velmi pěkný hotel se nachází na jihovýchodním
pobřeží cca 1,5 km od střediska Costa Calma
a 70 km od letiště. Nejbližší obchůdky jsou vzdá-
leny cca 30 m, větší obchodní centrum cca 2 km.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, výtah, WiFi zdarma v lobby,
internet za poplatek, bary, restaurace, půjčovna
aut, tři bazény v hotelové zahradě (jeden se sla-
nou vodou, jeden v zimních měsících vyhřívaný),
dětský bazén, lehátka a slunečníky zdarma,
osušky za vratný depozit.

SPORT A ZÁBAVA
Animační programy pro dospělé osoby a děti,
posilovna, víceúčelové hřiště, stolní tenis, aerobic,

miniclub (4-12 let); za poplatek tenisové kurty,
windsurfingové kurzy, Spa a wellness centrum
- krytý bazén, hydromasáže, sauna, pára, masáže,
kosmetické procedury.

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací,
SAT/TV, telefonem a balkonem; za poplatek WiFi
a trezor. Na vyžádání a za příplatek pokoj s vý-
hledem na moře a rodinné pokoje až pro 4 osoby.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive formou plné penze, pozdní snídaně,
lehké občerstvení během dne, nealkoholické
a alkoholické nápoje místní výroby v hotelem

určených časech a místech. Hotel vyžaduje u ve-
čeře formální oblečení (pánové dlouhé kalhoty).

PLÁŽ
Menší písčitá pláž se nachází v zátoce se skálami
v blízkosti hotelu, přístupná po schodech bez
plážového servisu. Další veřejné pláže 400 m
a 500 m od hotelu, lehátka a slunečníky za po-
platek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7421.html

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 178

Rodinná SLEVA
Více na str. 178

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 179
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HOTEL R2 BAHIA PLAYA DESIGN
**** TARAJALEJO

Standard: AA Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Moderní hotel se nachází cca 200 m od centra
městečka Tarajalejo, v klidné malé rybářské ves-
nici, přímo u moře s pobřežní promenádou, cca
100 m od autobusové zastávky a cca 50 km od
letiště. Hotel je určený pouze pro dospělé osoby
(18+).

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí a směnárnou, výtahy,
hlavní restaurace, několik barů, společenská
místnost, WiFi zdarma v lobby, malá zahrada,
parkoviště; za poplatek internetový koutek, půj-
čovna kol a aut. 2 bazény (jeden sezónně vyhří-

vaný), terasa s lehátky a slunečníky zdarma,
osušky na kauci, výměna za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, posilovna s výhledem na oceán, dis-
kotéka, animační programy; za poplatek kulečník,
dobře vybavené Spa (cca 10 EUR/vstup, bez pro-
cedur a masáží) - masáže, kosmetické procedury,
vířivky, sauna, turecké lázně, vodní sporty - po-
tápění, windsurfing, kitesurfing. Golfové hřiště
cca 15 km od hotelu.

UBYTOVÁNÍ
Pěkné, moderně zařízené standardní dvoulůž-

kové pokoje jsou vybaveny vlastním příslušen-
stvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací,
telefonem, SAT/TV, minibarem a balkonem nebo
terasou; za poplatek WiFi, trezor. Na vyžádání
a za příplatek pokoje s výhledem na moře.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy, večeře for-
mou švédských stolů v hlavní restauraci, občer-
stvení během dne, kávu, čaj, alkoholické
a nealkoholické nápoje místní výroby v časech
a místech určených hotelem. Hotel vyžaduje
u večeře formální oblečení (pánové dlouhé kal-
hoty).

PLÁŽ
Veřejná přírodní pláž s tmavým pískem a kameny
se nachází před hotelem, bez plážového servisu.
Další pláž Playa de Sotavento s bílým pískem,
nejkrásnější na ostrově, oceněná certifikátem
Modrá vlajka cca 15 km od hotelu (veřejná do-
prava), lehátka a slunečníky za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8184.html

od 17 940 Kč*

* více na str. 181

800 112 11212
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od 22 260 Kč*

* více na str. 181

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 178

HOTEL SHERATON FUERTEVENTURA BEACH
***** CALETA DE FUSTE

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 13 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: snídaně

POLOHA
Velmi pěkný hotelový komplex se nachází cca
1 km od centra střediska Caleta de Fuste s ob-
chody, restauracemi a bary a cca 8 km od letiště.

VYBAVENÍ
Prostorná vstupní hala s recepcí, hotelová res-
taurace, tři à la carte restaurace, bar na recepci
a u bazénu, WiFi zdarma na recepci, konferenční
sál; za poplatek internetový koutek, kadeřnictví,
půjčovna aut, hlídání dětí. 2 velké bazény a dětský
bazén, terasa s lehátky a slunečníky zdarma,
osušky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Víceúčelové hřiště, minigolf, posilovna, plážový
volejbal, dětské hřiště a miniclub, animace pro
děti i dospělé; za poplatek tenisový kurt, proná-
jem kol, Thalasso Spa - krytý bazén, vířivka, sauna,
masáže, kosmetické procedury, možnost vodních
sportů na pláži. V blízkosti hotelu se nachází 18-
jamkové golfové hřiště.

UBYTOVÁNÍ
Velmi pěkné standardní pokoje s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací,
SAT/TV, telefonem, balkonem nebo terasou; za
poplatek trezor a minibar. Na vyžádání a za pří-
platek pokoje s výhledem na moře a junior suite.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně, možnost dokoupení obědů a večeří.
Hotel vyžaduje u večeře formální oblečení (pá-
nové dlouhé kalhoty).

PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se
nachází před hotelem, možnost pronajmutí le-
hátek a slunečníků za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7439.html
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od 18 330 Kč*

* více na str. 181

HOTEL SBH COSTA CALMA BEACH
**** COSTA CALMA

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 13 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Rozlehlý hotelový komplex čtyř budov se nachází
přímo u pláže a v mírném svahu, cca 400 m od
centra střediska Costa Calma a cca 70 km od le-
tiště. V blízkosti hotelu malé nákupní centrum,
restaurace a bary, autobusová zastávka cca
350 m od hotelu.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, výtahy, restaurace, několik
barů včetně baru u bazénů, minimarket, konfe-
renční místnost; za poplatek WiFi ve vstupní hale,
internetová kavárna, půjčovna kol a aut. 3 velké
bazény (1 sezónně vyhřívaný), 2 dětská brouz-
daliště, terasa s lehátky a slunečníky zdarma,
osušky za vratný depozit, výměna za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
Posilovna, tenisové kurty, stolní tenis, vířivka,
sauna, miniclub, dětské hřiště, několikrát týdně
animační programy pro děti a dospělé; za po-
platek škola windsurfingu a potápění.

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
a s možností přistýlky jsou vybaveny klimatizací,
SAT/TV, telefonem, trezorem a minibarem (oboje
za poplatek) a balkonem nebo terasou s výhle-
dem do zahrady. Na vyžádání a za příplatek po-
koje s výhledem na moře a apartmány až pro 4
osoby s oddělenou ložnicí.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive formou bufetové plné penze, od-
polední lehké občerstvení, nealkoholické a al-

koholické nápoje místní výroby v časech a mís-
tech určených hotelem. Hotel vyžaduje v restau-
raci u večeře formální oblečení (pánové dlouhé
kalhoty).

PLÁŽ
Hotelová pláž přímo u hotelu navazuje na ve-
řejnou pláž Playa Sotavento se světlým pískem,
jednu z nejkrásnějších pláží na ostrově (u hotelu
je skalnaté pobřeží s malými kamínky). Lehátka
a slunečníky na hotelové pláži zdarma, na veřejné
pláži za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8565.html
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od 19 890 Kč*

* více na str. 181

HOTEL OCCIDENTAL JANDÍA MAR
***** MORRO JABLE

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 13 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Velmi pěkný hotelový komplex se nachází v mír-
ném kopci v letovisku Morro Jable, ve čtvrti Jandía,
na začátku hlavní promenády, cca 2 km od centra
s obchody, restauracemi, bary a hotely a cca
80 km od letiště.

VYBAVENÍ
Vstupní hala, recepce, výtahy, hlavní restaurace,
à la carte restaurace (za poplatek), několik barů
včetně baru u bazénu, disco bar (nápoje nejsou
v rámci all inclusive), WiFi zdarma ve společných
prostorách, internetový koutek (za poplatek). 2
bazény (1 sezónně vyhřívaný), dětský bazén, te-
rasa na slunění s lehátky a slunečníky zdarma,
osušky za vratný depozit, výměna za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
Víceúčelové hřiště, dětské hřiště, miniclub (4-12 let),

animační programy pro děti a dospělé; za poplatek
minigolf, billiard, SPA centrum s vnitřním bazénem
(nutná koupací čepice), vířivkou, masáže, sauna, fit-
ness centrum. V blízkosti hotelu půjčovna jízdních
kol a čtyřkolek. Možnost vodních sportů na pláži -
potápění, šnorchlování, windsurfing, kitesurfing
(vše za poplatek).

UBYTOVÁNÍ
Pěkné standardní pokoje s možností přistýlky
jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna,
vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, telefo-
nem, ledničkou a trezorem (za poplatek) a bal-
konem s výhledem do zahrady. Na vyžádání a za
poplatek pokoje s výhledem na moře a rodinné
pokoje až pro 4 osoby s oddělenou ložnicí.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje plnou penzi bufetovým

způsobem, snack, nealkoholické a místní alko-
holické nápoje ve vyznačených barech. V restau-
raci je u večeře vyžadováno formální oblečení
(pánové dlouhé kalhoty).

PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře, oce-
něna certifikátem Modrá vlajka, cca 300 m od
hotelu - přístup na pláž areálem hotelu, po ulici
nebo podchodem (zdarma hotelový bus něko-
likrát denně). Lehátka a slunečníky na pláži za
poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8566.html

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 178
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA – ostrov Tenerife
OSTROV TENERIFE
Největší a současně nejzelenější ze sedmi ost-
rovů Kanárského souostroví. Tenerife lze dopo-
ručit především těm, kteří vedle koupání v moři
preferují i překrásnou kontrastní přírodu ostrova
s dominantou nejvyšší hory na španělském
území Pico del Teide (3718 m). Jih je horký a slu-
nečný se zvláštními plážemi s tmavým pískem.
Sever je zelený a úrodný s rozmanitou flórou,
bujnými lesy a plný banánových plantáží. Střed

ostrova nabízí romantické pahorky lákající ke
trekkingu a výletům na horských kolech, typický
kanárský folklor, životní styl, víno a gastronomii.
To vše je zde k dispozici nenuceně protkáno do-
konalou strukturou vybavení a služeb. 

PLAYA DE LA ARENA
Menší klidnější středisko obklopené kulisou vy-
sokých hor u jedné z nejkrásnějších černých pláží
ostrova. Rozkládá se v bezprostřední blízkosti

 strmých  vysokých útesů Los Gigantes prakticky
na dosah přístavu  Santiago de Tenerife u vstupu
do horských partií hory Teide. Transfer z jižního
letiště  trvá asi 60 minut. Asi 12 km odsud leží
malé městečko Adeje, jedno z nejnavštěvova-
nějších míst ostrova.

PLAYA DE LAS AMÉRICAS
Hlavní rušné středisko ostrova Tenerife s nej-
větším komplexem pláží. Příjemné mikroklima
garantuje slunečné počasí i v době, kdy se jiné
 části ostrova halí do mlhy. Středisko překypuje
množstvím hotelů, barů, restaurací a obchodů.
Vhodné pro milovníky koupání v moři a vodních
sportů. Transfer z jižního letiště trvá asi 30
minut.

COSTA ADEJE
Rychle se rozvíjející nové turistické středisko na-
vazující na západní okraj hlavního ostrovního pří-
mořského letoviska Playa de las Américas.

PUERTO DE SANTIAGO
Letovisko Puerto De Santiago tvoří spolu se stře-
disky Playa La Arena a Los Gigantes jednu velkou
rekreační zónu na západním pobřeží Tenerife.
Původně rybářská vesnička se časem proměnila
v živé turistické letovisko nabízející pro Tenerife

800 112 11218
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typickou tmavou pláž, řadu malebných zátok,
krásný výhled na bizarní skalní útvary sahající
až do výšky 800 m s případným názvem Los Gi-
gantes, nejlepší mikroklimatické podmínky na
ostrově a samozřejmě i rozvinutou turistickou

infrastrukturu, moderní hotely, obchody, res-
taurace a bary. Vzhledem k hornatému terénu
není toto středisko vhodné pro osoby s pohy-
bovými obtížemi ani pro rodiny s dětmi v kočár-
cích. Transfer z letiště trvá asi 60 minut.

CALLAO SALVA JE
Letovisko, které nepatří mezi velká a rušná stře-
diska, dosud nabízí klidné prostředí, příjemnou
atmosféru, turistické stezky s romantickými vy-
hlídkami, divoké pobřeží Atlantiku i krásnou
pláž Playa Ajabo s tmavým vulkanickým pískem.
Nechybí ani nabídka turistických služeb, res-
taurací, kaváren a barů. Transfer z letiště trvá
asi 30 minut.

OSTROV TENERIFE

Santa Cruz 
de Tenerife

Playa de la Arena
Puerto de Santiago

Callao Salveje

Costa Adeje

Playa de las 
Américas

Atlantický oceán

PŘÍMÉ LETY BEZ PŘESTUPU, TENERIFE

ODLETY: 8/15 DNÍ Z PRAHY

Pobyt ZDARMA*
Hotel Kategorie Strava pro dítě do str.

TENERIFE
Be Live Experience La Nina ***** AI – 20
Be Live Experience La Arena **** AI – 22
Barcelo Santiago **** AI – 24
Allegro Isora **** AI 13 let 26
Troya **** PL 7 let 28
Gala **** PL 7 let 29
La Siesta **** PL 7 let 30
Blue Sea Callao Garden *** AI 7 let 31

AI = all inclusive, PL = polopenze
* Pobyt ZDARMA  pro dítě v uvedeném věkovém limitu

zahrnuje bezplatné ubytování a stravování obsažené
v základní ceně zájezdu pro dítě ubytované v jednom
pokoji se dvěma dospělými. Dítě platí jen cenu
letenky nebo jízdenky, případně je u zájezdů s vlastní
dopravou zcela zdarma. Další podmínky poskytnutí
této slevy uvádíme v závěru tohoto katalogu. 

TENERIFE | KANÁRSKÉ OSTROVY
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od 23 250 Kč*

* více na str. 181

HOTEL BE LIVE EXPERIENCE LA NIÑA
***** COSTA ADEJE

Standard: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 13 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Hotel se nachází v centru módního letoviska
Costa Adeje na jižním pobřeží ostrova, v blízkosti
obchodů, barů a restaurací, cca 500 m od přístavu
Puerto Colón a cca 20 km od letiště, autobusová
zastávka 500 m od hotelu.

VYBAVENÍ
Prostorná vstupní hala s recepcí, výtahy, hlavní
restaurace, à la carte restaurace, 2 bary, WiFi
zdarma, internetový koutek (za poplatek), ob-
chody, konferenční místnost, půjčovna aut a kol.
2 bazény (jeden v zimě vyhřívaný), bazén pro
děti, lehátka a slunečníky u bazénu zdarma,
osušky za vratný depozit.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, squash s půjčovnou vybavení, luko-
střelba, fitness, dětská herna, miniclub (4-7 let),
animační programy pro děti a dospělé, večerní
show; za poplatek billiard, Spa (osoby nad 16
let) - vnitřní bazén, vířivka, sauna, turecké lázně,
masáže a kosmetické procedury. Nedaleko ho-
telu je 18-jamkové golfové hřiště.

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoje s možností až dvou přistýlek
pro děti jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV
(kauce na dálkové ovládání), telefonem a balko-
nem (některé pokoje mají francouzské okno) nebo
terasou; za poplatek trezor a minibar. Na vyžádání
a za příplatek pokoje s výhledem na moře. Mož-
nost bezbariérových pokojů (na vyžádání).

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje plnou penzi bufetovým
způsobem, občerstvení během dne, nealkoho-
lické a alkoholické nápoje místní výroby v hote-
lem určených časech a místech.

PLÁŽ
Veřejná písčitá pláž s tmavým pískem a pozvol-
ným vstupem do moře se nachází cca 300 m od
hotelu, slunečníky a lehátka za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7672.html
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od 21 450 Kč*

* více na str. 181

HOTEL BE LIVE EXPERIENCE PLAYA LA ARENA 
**** PUERTO DE SANTIAGO

Standard: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Osmipatrový hotel leží na západním pobřeží ne-
daleko útesů Los Gigantes, cca 500 m od centra
střediska Puerto de Santiago a cca 40 km od le-
tiště, autobusová zastávka cca 50 m od hotelu.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí a směnárnou, výtahy,
2 restaurace, TV místnost, WiFi v prostoru re-
cepce zdarma, obchod se suvenýry, konferenční
místnosti; za poplatek internetový koutek, par-
koviště, kadeřnictví, prádelna. 2 bazény (jeden
sezónně vyhřívaný), dětský bazén se skluzavkou,
terasa na opalování, lehátka a slunečníky zdarma,
osušky za vratný depozit.

SPORT A ZÁBAVA
Pétanque, minigolf, hřiště na volejbal, stolní
tenis, lukostřelba, herna, dětské hřiště, miniclub
(4-12 let), animace pro děti a dospělé; za poplatek
kulečník, tenisový kurt, fitness centrum, kosme-
tické procedury.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek
pro děti mají vlastní příslušenství (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV, telefon,
chladničku a balkon nebo terasu; za poplatek
trezor, varnou konvici, žehličku. Na vyžádání a za
příplatek pokoje s výhledem na moře a rodinné
pokoje.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře for-
mou bufetu, občerstvení během dne, kávu, čaj,
nealkoholické a místní alkoholické nápoje v ho-
telem určených časech a místech.

PLÁŽ
Pláž Playa de la Arena s tmavým sopečným pís-
kem a pozvolným vstupem do moře se nachází
asi 100 m od hotelu (přes silnici). Slunečníky a le-
hátka za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7671.html
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od 22 800 Kč*

* více na str. 181

HOTEL BARCELO SANTIAGO
**** PUERTO DE SANTIAGO

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 13 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Hotelový komplex se zajímavou architekturou
se nachází v blízkosti slavných útesů Los Gigantes
v západní části ostrova, v turistickém městečku
Puerto de Santiago, v blízkosti obchodů, restau-
rací a barů, asi 30 km od Playa de las Americas,
cca 45 km od letiště Reina Sofia. Zastávka místní
dopravy 500 m od hotelu.

VYBAVENÍ
Velká hala s recepcí, směnárnou a bankomatem,
WiFi v lobby zdarma (30 min denně), výtahy, hlavní
restaurace, à la carte restaurace, čtyři bary včetně
lobby baru, butik, konferenční sál; za poplatek:
internetový koutek, kadeřnictví, lékařská služba,
půjčovna aut a kol, prádelna. Velká sluneční terasa
s výhledem na ostrov La Gomera a útesy Los Gi-
gantes, 3 bazény (jeden v zimě vyhřívaný), brouz-

daliště pro děti, slunečníky a lehátka u bazénů
zdarma, osušky za vratný depozit.

SPORT A ZÁBAVA
Tenis (v rámci all inclusive 1 hod/den - ome-
zený počet míst), stolní tenis, herna, aerobik,
basketbal, volejbal, vodní aerobik, dětské
hřiště, miniklub (4-12 let), amfiteátr, animace
pro děti i dospělé, večery s živou hudbou; za
poplatek billiard, spa, vodní sporty v blízkosti
hotelu.

UBYTOVÁNÍ
Moderně zařízené standardní pokoje s možností
jedné přistýlky jsou vybaveny vlastním příslu-
šenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klima-
tizací, SAT/TV, telefonem, lednicí, trezorem (za
poplatek) a balkonem nebo terasou s výhledem

na mořskou stranu. Na vyžádání a za příplatek
pokoje superior.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje plnou penzi bufetovým
způsobem, dopolední a odpolední občerstvení,
příležitostné tematické večeře, nealkoholické
a alkoholické nápoje místní výroby v hotelem
určených časech a místech.

PLÁŽ
Písčito-kamenitá pláž Puerto de Santiago 200 m
od hotelu, slunečníky a lehátka za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8968.html
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od 19 400 Kč*

* více na str. 181

HOTEL ALLEGRO ISORA
**** PLAYA DE LA ARENA

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 13 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Renovovaný hotelový komplex je umístěný ve
velké zahradě s bujnou vegetací a leží v západní
části ostrova v centru městečka Playa de la Arena,
cca 45 km od letiště. Zastávka místní dopravy
u hotelu.

VYBAVENÍ
Hala s recepcí a bankomatem, výtahy, hlavní res-
taurace, bar v lobby a u bazénu, WiFi zdarma,
půjčovna aut. Terasy v různých úrovních se 3 ba-
zény (jeden v zimě vyhřívaný, jeden se skluzav-
kou), dětské brouzdaliště. Lehátka a slunečníky
u bazénu zdarma, osušky za vratný depozit, vý-
měna za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisový kurt (v rámci all inclusive 1hod/den,
k dispozici dle volných míst, nutná rezervace),
stolní tenis, hřiště na minifotbal, volejbal, posi-
lovna, dětské hřiště, miniclub (4-12 let); za po-
platek wellness centrum - masáže a kosmetické
procedury, vířivka, sauna.

UBYTOVÁNÍ
Prostorné a funkčně zařízené apartmány až pro
4 osoby mají obývací pokoj s kuchyňským kou-
tem a ložnici, vlastní příslušenství (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV, telefon,
ledničku a balkon nebo terasu; za poplatek tre-
zor. Za příplatek boční výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, příležitostné tematické večeře,
občerstvení během dne, nealkoholické a alko-
holické nápoje místní výroby v časech a místech
určených hotelem.

PLÁŽ
Veřejná pláž Playa de la Arena s tmavým pískem
cca 500 m od hotelu, slunečníky a lehátka za po-
platek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8943.html

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 178
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od 19 750 Kč*

* více na str. 181

HOTEL TROYA
**** COSTA ADEJE

Standard: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: polopenze

POLOHA
Hotel leží v blízkosti centra střediska Costa Adeje
s mnoha obchody a restauracemi, cca 1 km od
zábavního Siam parku a cca 17 km od letiště.
Zastávka místní dopravy cca 200 m od hotelu.

VYBAVENÍ
Prostorná vstupní hala s recepcí a barem, výtahy,
restaurace, bar u bazénu, WiFi ve veřejných pro-
storách zdarma, konferenční místnost; za po-
platek prádelna, půjčovna aut, hlídání dětí. Velký
bazén s vyhrazenou částí pro děti, lehátka a slu-
nečníky u bazénu zdarma, osušky za vratný de-
pozit.

SPORT A ZÁBAVA
Herna pro děti a dětské hřiště Magic Park, za

poplatek tenisový kurt, squash, stolní tenis, mi-
nigolf, kulečník, Spa centrum - krytý bazén se
slanou vodou, fitness, sauna, masáže, kosmetické
procedury.

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až
dvou přistýlek pro děti mají vlastní příslušenství
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci,
SAT/TV, telefon a balkon; za poplatek trezor a mi-
nibar. Na vyžádání a za příplatek lze zajistit ro-
dinné pokoje.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem. Možnost do-
koupení obědů nebo all inclusive, které zahrnuje
snídaně, obědy a večeře bufetovou formou, ob-

čerstvení během dne, nealkoholické a alkoholické
nápoje místní výroby v časech a místech urče-
ných hotelem.

PLÁŽ
Veřejná písčito-oblázková pláž s pozvolným vstu-
pem do moře cca 50 m od hotelu. Lehátka a slu-
nečníky za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8944.html

Pobyt pro
2 děti do 7 let ZDARMA

Více na str. 178
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HOTEL GALA
**** PLAYA DE LAS AMÉRICAS

Standard: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: polopenze

POLOHA
Renovovaný třípatrový hotel je umístěn v rušnější
části střediska v blízkosti mnoha atrakcí, cca
15 km od letiště. Zastávka místní dopravy cca
800 m od hotelu.

VYBAVENÍ
Prostorná vstupní hala s recepcí a směnárnou,
výtahy, 2 restaurace, 3 bary, TV místnost, WiFi
v prostoru recepce zdarma, konferenční sál; za
poplatek internetový koutek, půjčovna aut, prá-
delna. 2 bazény (jeden v zimě vyhřívaný), dětský
bazén v miniclubu, lehátka a slunečníky u bazénu
zdarma, osušky za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, pétanque, fitness, herna, dětská

herna, dětský miniclub (4-12 let), animační pro-
gramy pro děti a dospělé; za poplatek kulečník,
posilovna, Spa centrum (pro osoby starší 16 let)
- sauna, pára, masáže, kosmetické procedury.
V okolí se nachází několik golfových hřišť.

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až
dvou přistýlek pro děti jsou vybaveny vlastním
příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC),
klimatizací, SAT/TV, telefonem a balkonem nebo
terasou, za poplatek minibar a trezor. Na vyžá-
dání a za příplatek rodinné pokoje.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem. Možnost do-
koupení obědů nebo all inclusive, které zahrnuje

snídaně, obědy a večeře formou bufetu v hlavní
restauraci, odpolední občerstvení, nealkoholické
a alkoholické nápoje místní výroby v hotelem
vyznačených časech a barech.

PLÁŽ
Veřejná pláž s tmavým pískem a pozvolným vstu-
pem do moře se nachází cca 500 m od hotelu.
Lehátka a slunečníky za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8945.html

od 19 600 Kč*

* více na str. 181

Pobyt pro
2 děti do 7 let ZDARMA

Více na str. 178
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od 19 440 Kč*

* více na str. 181

HOTEL LA SIESTA 
**** PLAYA DE LAS AMÉRICAS

Standard: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: polopenze

POLOHA
Třípatrový hotel leží na jižním pobřeží ostrova
cca 100 m od centra letoviska s nabídkou ob-
chodů, restaurací a kaváren, v blízkosti atrakcí
ostrova (Siam Park, Los Cristianos, Las Aguilas
Jungle) a cca 19 km od letiště.

VYBAVENÍ
Prostorná vstupní hala s recepcí a směnárnou,
výtahy, restaurace, 3 bary, TV místnost, WiFi
v prostoru recepce zdarma, internetový koutek
(za poplatek), konferenční centrum, dětské
hřiště a herna. Bazén (v zimě vyhřívaný) a brouz-
daliště pro děti, lehátka a slunečníky u bazénu
zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, pétanque, lukostřelba, vodní pólo,
volejbal, basketbal, dětské hřiště a herna, mi-

niclub (4-9 let), animační programy pro děti a do-
spělé; za poplatek tenisové kurty, biliard, posi-
lovna, Spa - krytý bazén, sauna, pára, masáže,
hydroterapie, vířivka, kosmetické procedury.
Hotel zajišťuje rezervace green fee na golfových
hřištích v okolí za speciální ceny.

UBYTOVÁNÍ
Prostorné standardní dvoulůžkové pokoje s mož-
ností až dvou přistýlek pro děti jsou vybaveny
vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč
vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem, bal-
konem nebo terasou; za poplatek minibar a tre-
zor. Pokoje Club Alexandre s možností až dvou
přistýlek pro děti a s výhledem na bazén mají
základní vybavení shodné se standardním po-
kojem, navíc kávovar, župan, pantofle, kosme-
tickou sadu a dárek na uvítanou, vstup zdarma
do Spa centra (osoby nad 16 let).

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem. Možnost do-
koupení obědů nebo all inclusive, které zahrnuje
snídaně, obědy a večeře formou bufetu, odpo-
lední občerstvení, nealkoholické a alkoholické
nápoje místní výroby v časech a místech urče-
ných hotelem.

PLÁŽ
Písčitá pláž se světlým pískem Playa de las Ame-
ricas s pozvolným vstupem do moře cca 200 m
od hotelu.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8969.html

Pobyt pro
2 děti do 7 let ZDARMA

Více na str. 178
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HOTEL BLUE SEA CALLAO GARDEN
*** CALLAO SALVAJE

Apartmán: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Apartmánový komplex ve středomořském stylu
je umístěn v udržované zahradě na jihozápadním
pobřeží ostrova cca 500 m od střediska Callao
Salvaje s obchody a restauracemi a cca 30 km
od letiště. Zastávka místní dopravy 400 m od
hotelu.

VYBAVENÍ
Prostorná vstupní hala s recepcí, restaurace, bar
u bazénu, WiFi v prostoru recepce zdarma (ome-
zený dosah); za poplatek prádelna, půjčovna aut
a kol. 4 bazény, vyhrazená část pro děti, lehátka
a slunečníky u bazénu zdarma. Vzhledem k umís-
tění ve svahu a členitosti terénu nedoporučujeme
osobám se sníženou pohyblivostí.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, herna, šipky, squash, vodní pólo,
plážový volejbal, dětské hřiště, animační pro-
gramy pro dospělé a děti; za poplatek tenisový
kurt, minigolf.

UBYTOVÁNÍ
Apartmány s možností až dvou přistýlek pro děti
mají vlastní příslušenství (koupelna,WC), kuchyň-
ský kout, obývací pokoj, ložnici a balkon nebo
terasu; za poplatek trezor, SAT/TV. Za příplatek
apartmán Superior se stejným vybavením a s vý-
hledem na bazén nebo bočním výhledem na
oceán.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, nealkoholické a alkoholické ná-
poje místní výroby v časech a místech určených
hotelem.

PLÁŽ
Tmavá písčito-kamenitá pláž se nachází asi 600 m
od hotelu. Lehátka a slunečníky za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7677.html

od 16 590 Kč*

* více na str. 181

Pobyt pro
dítě do 7 let ZDARMA

Více na str. 178



EGYPT
Jedna z nejstarších kolébek civilizace láká cestovatele svými fascinujícími historickými památkami, které zde stály již v době, kdy se
v jiných částech světa lidstvo teprve probouzelo. Od konce 20. století však Egypt láká návštěvníky také svými kvalitními písčitými plážemi
na březích Rudého moře, kde doslova před očima rostou luxusní hotelové resorty a celá turistická města. Tajemstvím úspěchu těchto
center jsou výborné klimatické podmínky umožňující přímořskou rekreaci a koupání po celý rok a současně i snadná dostupnost z Evropy.
V neposlední řadě lákají zdejší přímořská střediska svými skvělými podmínkami pro potápění, šnorchlování a hraní golfu.

ZEMĚ A JEJÍ LIDÉ 
Země pokrývá velkou část severovýchodního
cípu afrického kontinentu a do Asie zabíhá Si-
najským poloostrovem. Na severu hraničí se
Středozemním mořem, na východě s Rudým
mořem, na jihu a západě jej obklopují Súdán
a Libye. Osu země tvoří úrodné údolí řeky Nilu,
který ústí širokou deltou do Středozemního
moře. Do údolí Nilu se již od starověku soustře-
ďuje 98% hospodářského života země, jehož zá-
kladem je zemědělství. Ostatní části země
pokrývá kamenitá i písčitá poušť. 

 Celosvětově strategicky významným místem
v Egyptě je Suezský průplav, který je i v moderní
době nezastupitelnou tepnou námořní dopravy.
Egypt je proslulý především jednou z největších
starověkých civilizací, pyramidami, chrámy, hroby
a mumiemi. Méně známé je jeho středověké dě-
dictví koptského křesťanství a islámské kultury,
jejich chrámů, klášterů a mešit. V 16. století se
Egypt stal součástí Osmanské říše, její vliv oslábl
v 19. století, ve 20. století se dostal pod britskou
nadvládu a v r. 1922 vyhlásil nezávislost. Británie
si udržela vliv v zemi až do poloviny 20. století,
v r. 1953 byla vyhlášena republika.

GASTRONOMIE 
Typická jsou nepříliš ostrá jídla ochucená bylin-
kami. Oblíbeným masem je jehněčí nebo sko-
pové výborně upravované jako špíz, jako kebab,
mleté či sekané. V přímořských oblastech se po-
dávají dobře upravované ryby, například grilovaný
alexandrijský garnát a mořské plody. Nejznáměj-
ším egyptským jídlem je falafel (tamíja), dále pl-
něné vinné listy a švarma. Konzumuje se

množství  exotického ovoce, zejména banány,
fíky, datle a pomeranče. Oblíbeným dezertem
je rýžový nákyp s mlékem a rozinkami, orientální
cukrovinky založené na medu a baklava - mouč-
ník z listového těsta plněný oříšky a medem.
Z alkoholických nápojů se konzumuje v malé
míře pouze pivo, oblíbené jsou ovocné šťávy
a čaje - výborný klasický, mátový nebo ibiškový
čaj (karkade).

POTÁPĚNÍ 
Jednou z hlavních atraktivit pobytu u moře
v Egyptě je možnost korálového i vrakového po-
tápění a šnorchlování. Rudé moře, známé nejse-
vernějším výskytem korálů na naší planetě, nabízí
toto nezapomenutelné divadlo nejblíže k evrop-
ským břehům. Pouhé čtyři hodiny letu Vás dělí
od této podmořské exotiky, kterou doporučujeme
vyzkoušet každému zdravotně způsobilému ce-
stovateli. Naše nabídka zahrnuje širokou škálu
potápěčských programů, které lze rezervovat pře-
dem i na místě v průběhu pobytu u moře. Bližší
informace Vám podají prodejci zájezdů.
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ČEDOK PLUS
• česky hovořící delegát 
• doprava ve třídě Travel Plus Comfort 

příplatek 3 890 Kč
• výhodné parkování na letišti v Praze

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• celoroční koupání a poznávání
• nejbližší exotika – 4 hodiny letu
• široká nabídka hotelů za výhodnou cenu

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Oficiální název: Egyptská arabská republika
Politický systém: republika
Rozloha: 1 000 000 km2

Počet obyvatel: 80 milionů
Hlavní město: Káhira
Úřední jazyk: arabština
Dorozumění: angličtina v turistických oblastech
Náboženství: islám 94%, křesťanství 6%
Místní měna: egyptská libra (EGP) = 100 piastrů
(orientační kurz 1 USD = 7 EGP, 1 Eur = 9 EGP)
Peníze s sebou: USD (v destinaci Marsa
Alam Eur), platby úvěrovými kartami běžné,
bankomaty zatím málo rozšířené
Místní čas: SEČ +1 hodina (i v době letního
času)
Elektřina: 220 V, adaptér není nutný
Vstupní formality: cestovní pas a turistické
vízum. Vízum lze zakoupit na letišti za poplatek
cca 25 USD (cena platná ke dni vydání kata-
logu).
Místní doprava: poměrně bezpečná a cenově
dostupná taxi, cenu by si měl cestující s řidičem
sjednat předem – dohovořit se s nimi lze vět-
šinou anglicky.
Očkování a lékař: povinné očkování není pře-
depsáno. Hygienické podmínky nejsou vždy na
středoevropské úrovni, doporučuje se cestovat
s léky proti zažívacím potížím. Turistická střediska
mají většinou své lékaře nebo zdravotníky.

EGYPT
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HURGHADA | MARSA ALAM – PŘÍMÉ LETY BEZ PŘESTUPU

ODLETY: 8/15 DNÍ Z PRAHY

Káhira

EGYPT

El Gouna

Rudé m
oře

Hurghada

Marsa
AlamLuxor

Alexandrie

Sharm 
El Sheikh

Taba

Safaga (Soma Bay)
Makadi Resort

NAŠE CESTOVNÍ KANCELÁŘ VÁM NABÍZÍ NĚKOLIK DRUHŮ ZÁJEZDŮ:
• pobytové zájezdy do stále oblíbeného letoviska Hurghada
• pobytové zájezdy do atraktivní oblasti hlavně pro potápěče Marsa Alam



EGYPT – MARSA ALAM
Pořádáme zájezdy na 8 nebo 15 dní s přímým letem do Marsa Alam. Marsa Alam je původně
malá rybářská osada a přístav na břehu Rudého moře situovaná asi 280 km jižně od Hurghady
a 250 km severně od súdánských hranic. Protože území leží nedaleko od obratníku Raka,
jedná se již o tropickou oblast. Víte, že v době letního slunovratu zde Slunce stojí téměř v nad-
hlavníku a svítí na dno hlubokých studní? Proto je zde v zimním období také vyšší průměrná
teplota vody a vzduchu než jinde v Egyptě a láká teplomilné rekreanty i v měsících lednu
a únoru. Menší mezinárodní letiště je vzdáleno asi 65 km. V širokém okolí osady se nachází
civilizací dosud málo dotčené pobřeží Rudého moře, charakteristické svými krásnými zálivy
s písčitými plážemi, které jsou lemovány romantickými útesy. V moři na okrajích pláží se zpra-
vidla nacházejí bohaté kolonie korálů a pestrobarevných ryb. Území severně od Marsa Alam
směrem k mezinárodnímu letišti bylo vybráno pro vybudování nové zóny turistiky s luxusními
plně soběstačnými hotelovými komplexy. Jako korálky na niti leží u jednotlivých zálivů sa-
mostatně stojící hotelové areály, které nabízejí dostatečný ubytovací luxus a přitom i klid
v prostředí nenarušené pouštní oázy.

Oblast doporučujeme nejen vyznavačům potápění, šnorchlování a dalších vodních sportů
jako jsou windsurfing, vodní lyžování a parasailing, ale i pro seniory a rodiny s dětmi.
Výhodou území jsou kvalitní příležitosti ke koupání u nádherných pláží a vynikající podmínky
pro potápění ke korálovým útesům. Moře je zde průzračné a bohatý podmořský život s nád-
hernými barevnými korály je skutečně na dosah. V nabídce hotelových resortů samozřejmě
nechybějí ani exotické výlety do pouště a hor spojené s džíp safari, jízdami na velbloudech
a návštěvami beduínských stanových táborů. K dispozici jsou i klasické výlety za památkami
faraonů v údolí Nilu do Luxoru a Karnaku. Transfer z letiště trvá asi 20 - 60 minut v závislosti
na poloze konkrétních resortů, které leží rozptýleně na 60 km dlouhé linii pobřeží od me-
zinárodního letiště směrem na jih až k původní osadě Marsa Alam a na sever k městečku
El Quseir.

EGYPT | MARSA ALAM
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Pobyt ZDARMA*
Hotel Kategorie Strava pro dítě do str.

Royal Brayka Beach Resort ***** AI 14 let 36-37
Jaz Lamaya Resort ***** AI 14 let 38-39
Royal Tulip Beach Resort ***** AI 14 let 40-41
Novotel Marsa Alam ***** AI 14 let 42
Hilton Nubian Resort Marsa ***** AI 14 let 43
Club Calimera Akassia
Swiss Resort ***** AI 14 let 44-45
Three Corners Fayrouz
Plaza  ***** AI 14 let 46-47
Three Corners
Sea Beach Resort **** AI 14 let 48-49
Three Corners Happy Life ***** AI 14 let 50
Blue Reef Resort **** AI 14 let 51

AI = all inclusive
* Pobyt ZDARMA  pro dítě v uvedeném věkovém limitu

zahrnuje bezplatné ubytování a stravování obsažené
v základní ceně zájezdu pro dítě ubytované v jednom
pokoji se dvěma dospělými. Dítě platí jen cenu
letenky nebo jízdenky, případně je u zájezdů s vlastní
dopravou zcela zdarma. Další podmínky poskytnutí
této slevy uvádíme v závěru tohoto katalogu. 



NABÍDKA VÝLETŮ
LUXOR – CELODENNÍ VÝLET
Celodenní výlet do jednoho z nejvýznamnějších
míst starověkého Egypta. Odjezd v brzkých ran-
ních hodinách. V programu je prohlídka nádher-
ného chrámového komplexu v Karnaku, návštěva
parfumérie, chrámu královny Hatšepsut a Údolí
králů. Dle časových možností návštěva alabast-
rové dílny. V ceně je zahrnut oběd v restauraci
v Luxoru (nápoje se hradí zvlášť) a vstupy do pa-
mátek, plavba loďkou po Nilu. Výlet je doprová-
zen česky mluvícím průvodcem.
Orientační cena dospělý: 110 Eur
děti 6-12 let: 55 Eur 

ASUÁN – CELODENNÍ VÝLET
Celodenní výlet s odjezdem v brzkých ranních
hodinách. Návštěva Asuánské přehrady, chrámu
v Philae, Nubijské vesnice, 45 minutová plavba
po Nilu. V ceně je zahrnut oběd v Nubijské res-
tauraci (nápoje se hradí zvlášť). Výlet je dopro-
vázen česky hovořícím průvodcem.
Orientační cena dospělý: 110 Eur
děti 6-12 let: 55 Eur 

AL QUSEIR – POLODENNÍ VÝLET
Odpolední výlet do 3000 let starého městečka,
vyhlídka na fotografování, návštěva přístavu,
mešity, koptského ortodoxního kostela, zastávka
v parfumerii. Zakončení výletu je v přímořské
kavárně (1 nealko nápoj je v ceně) v blízkosti
staré části města. Výlet je doprovázen česky mlu-
vícím průvodcem.
Orientační cena dospělý: 20 Eur
děti 6-12 let: 10 Eur 

MOTO SAFARI  – POLODENNÍ VÝLET
Odpolední výlet čtyřkolkou do beduínské vesnice
v poušti, prohlídka a výklad o způsobu jejich ži-
vota. Návrat okolo 19:00. 
Orientační cena dospělý: 50 Eur
děti 6-12 let: 25 Eur 

DOLPHIN HOUSE – CELODENNÍ VÝLET
Příjemný lodní výlet z přístavu v Marsa Alam pro
milovníky mořského života a šnorchlování do
chráněné přírodní rezervace Dolphin House. Za-
stávka na šnorchlování a s velkou pravděpodob-
ností plavání s delfíny. Oběd s nealkoholickými
nápoji v ceně výletu. Nutná rezervace minimálně
2 dny před konáním výletu. Návrat v odpoledních
hodinách.
Orientační cena dospělý: 75 Eur
děti 6-12 let: 45 Eur 

ZÁTOKA ABO DABBAB – PŮLDENNÍ VÝLET
Příjemný, půldenní výlet k jedné z nejkrásnějších
zátok v Marsa Alam, kde se vyskytují želvy karety
a někdy i mořská kráva dugong. Šnorchlování
s instruktorem. Zátoka má pozvolný vstup do
moře. Na pláži jsou slunečníky, lehátka, sprchy
a toaleta. Návrat v odpoledních hodinách.
Orientační cena dospělý: 30 Eur
děti 6-12 let: 15 Eur 
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od 12 950 Kč*

* více na str. 181

HOTEL ROYAL BRAYKA BEACH RESORT
***** MARSA ALAM

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Pěkný a rozlehlý hotelový komplex s příjemnou
atmosférou se nachází přímo u překrásného zálivu
s písčitou pláží a s ideálními podmínkami pro po-
tápění a šnorchlování. Letiště leží asi 40 km se-
verně od hotelu.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, à la
carte restaurace s arabskou a středomořskou
kuchyní (nejsou součástí all inclusive), bar v lobby,
bar na pláži, bar u bazénu; za poplatek WiFi, in-
ternetový koutek, konferenční místnost, lékař
na vyžádání, kadeřnictví, kosmetika. Terasa s vel-
kým bazénem (v zimě vyhřívaným) a dětský
bazén se skluzavkou, lehátka, slunečníky a osušky
zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Dva tenisové kurty (osvětlení za poplatek), stolní
tenis, billiard, posilovna, plážový volejbal, miniclub,
animační programy pro děti i dospělé, šipky, boccia,
diskotéka. Za poplatek Spa – sauna, masáže, kos-
metické procedury; potápěčské centrum s mezi-
národními instruktory.

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až
dvou dětí na společné přistýlce jsou vybaveny
vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč
vlasů, WC), klimatizací, telefonem, SAT/TV, menší
chladničkou, trezorem zdarma, varnou konvicí
a balkonem nebo terasou. Na vyžádání a za pří-
platek lze zajistit pokoje Deluxe s výhledem na
moře a bazén, pokoje Deluxe beach front až pro

4 osoby s výhledem na moře a záliv, rodinný
pokoj se dvěma propojenými pokoji s možností
až dvou přistýlek a s výhledem na bazén a moř-
skou stranu nebo Junior suite s oddělenou lož-
nicí.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje plnou penzi formou švéd-
ských stolů, pozdní snídani, lehké občerstvení
během dne, oběd v restauraci u pláže (nutná re-
zervace den předem), zmrzlinu (v určených časech
v baru na pláži), snack, kávu, nealkoholické a místní
alkoholické nápoje v hotelem určených časech
a místech.

PLÁŽ
Přímo u hotelového komplexu je pěkná asi 500 m
dlouhá písčitá pláž, na jejímž začátku je mělké
moře s korály, pak hloubka na potápění, vstup
do moře je možný i z mola. Lze využít i krásnou
písčitou pláž v zálivu s pozvolným vstupem do
moře, jednu z nejlepších pláží v této oblasti vhod-
nou pro děti. Lehátka, slunečníky a osušky
zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4675.html

Pobyt pro
2 děti do 14 let ZDARMA

Více na str. 178

Rodinná SLEVA
Více na str. 178
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od 15 840 Kč*

* více na str. 181

HOTEL JAZ LAMAYA RESORT
***** MARSA ALAM

Superior: AA Rodinný pokoj: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Hotelový resort je součástí komplexu pěti hotelů,
které se nacházejí v oblasti Madinat Coraya a je
ideálním místem pro rodinnou dovolenou. Na-
chází se v soukromém zálivu s možností potápění
a šnorchlování. Letiště Marsa Alam je od hotelu
vzdáleno asi 7 km. Navštívit můžete také 9 km
vzdálený uměle zbudovaný přístav Port Ghalib.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí a lobby barem, bankomat,
hlavní restaurace, bar u bazénu, stánky s občer-
stvením, bar na pláži; za poplatek Shisha bar,
WiFi a vysokorychlostní připojení na internet,
obchody, půjčovna aut, lékárna, kadeřnictví a kos-

metika, konferenční centrum (některé služby
jsou nabízeny v sousedních hotelech). 4 bazény
(1 v zimě vyhřívaný), dětský bazén. Lehátka, slu-
nečníky a osušky k dispozici zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Zdarma vstup do aquaparku Aqua Coraya cent-
rum, kde je 13 skluzavek/tobogánů pro děti i do-
spělé (asi 200 m od hotelu), denní i večerní
animační programy, diskotéka, plážový volejbal,
fotbal, lukostřelba, stolní tenis, vodní gymnastika,
aerobic, dětský klub, hřiště. Za poplatek fitness,
wellness centrum, squash, osvětlený tenisový
kurt a potápěčské centrum. Některé služby jsou
nabízeny v sousedních sesterských hotelech.

UBYTOVÁNÍ
Pěkné prostorné dvoulůžkové pokoje superior
jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna,
WC, vysoušeč vlasů), klimatizací, telefonem,
SAT/TV, trezorem, ledničkou, varnou konvicí, bal-
konem nebo terasou s výhledem do zahrady. Za
příplatek jsou k dispozici rodinné pokoje s vý-
hledem na moře (část s přistýlkami oddělena
závěsem) a rodinné pokoje deluxe (část s při-
stýlkami oddělena posuvnými dveřmi) s možností
až dvou přistýlek.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
v hlavní restauraci bufetovou formou, odpolední
občerstvení, zmrzlinu, nealkoholické a alkoholické
nápoje místní výroby ve vybraných barech a ča-
sech, denně láhev vody na pokoji.

PLÁŽ
U komplexu se nachází písčitá pláž s mírným
vstupem do vody (u břehu je korál) a molem.
Doporučujeme obuv do vody. Lehátka, sluneč-
níky a osušky k dispozici zdarma. Vhodné pro
potápění a šnorchlování.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8452.html

Pobyt pro
dítě 14 let ZDARMA

Více na str. 178

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 2. 12., 9. 12. 2018,  6. 1., 13. 1. 2019

Více na str. 179
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HOTEL ROYAL TULIP BEACH RESORT 
***** MARSA ALAM

Superior: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Velmi pěkný hotelový komplex několika budov
se nachází přímo u pláže s korálovým útesem
s ideálními podmínkami pro potápění a šnorch-
lování. Vzdálenost od letiště Marsa Alam je cca
17 km.

VYBAVENÍ
Prostorná vstupní hala s recepcí, hlavní restau-
race, italská a rybí à la carte restaurace (nejsou
součástí all inclusive), bar na recepci, u bazénu
a na pláži, WiFi na recepci (za poplatek), obchody
se suvenýry, dětské hřiště, miniclub (4-12 let).
2 velké bazény pro dospělé (jeden v zimě vyhří-
vaný) a dětský bazén. Lehátka, slunečníky
a osušky u bazénu zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Plážový volejbal, šipky, diskotéka, animační pro-
gramy pro děti i dospělé; za poplatek kulečník,
tenisový kurt, wellness centrum - sauna, vířivka,
pára, masáže.

UBYTOVÁNÍ
Moderní pokoje typu superior s možností až
dvou přistýlek pro děti mají vlastní příslušenství
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci,
SAT/TV, trezor, minibar (za poplatek) a balkon
nebo terasu. Na vyžádání a za příplatek lze zajistit
pokoje s výhledem na moře nebo prostornější
rodinné pokoje až pro čtyři osoby.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje plnou penzi bufetovým
způsobem, snack během dne, kávu, čaj, nealko-

holické a alkoholické nápoje místní výroby v ho-
telem určených časech a místech.

PLÁŽ
Přímo u hotelu je asi 1 km dlouhá písčito-obláz-
ková pláž, vstup do moře je zajištěn z mola (do-
poručujeme boty do vody). Korálový útes začíná
v blízkosti pobřeží, otevřené moře je vzdáleno
asi 700 m od břehu. Vhodné pro potápění,
šnorchlování (korálové útesy v blízkosti) a také
pro kite a windsurfing. Lehátka, slunečníky
a osušky na pláži zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7705.html

Pobyt pro
2 děti do 14 let ZDARMA

Více na str. 178

od 11 890 Kč*

* více na str. 181
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od 13 940 Kč*

* více na str. 181

HOTEL NOVOTEL MARSA ALAM
***** MARSA ALAM

Standard: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Pěkný hotelový komplex několika budov se na-
chází přímo u pláže s korálovým útesem v oblasti
s ideálními podmínkami pro potápění a šnorch-
lování. Vzdálenost od letiště Marsa Alam je
cca 40 km.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, italská
à la carte restaurace (není součástí all inclusive),
bar v lobby, u bazénu a na pláži, WiFi v areálu
hotelu zdarma, internet (za poplatek), obchod
se suvenýry, dětské hřiště, miniclub (4-12 let).
3 velké bazény pro dospělé (jeden v zimě vyhří-
vaný) a dětský bazén. Lehátka, slunečníky
a osušky u bazénu zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Plážový volejbal, vodní gymnastika, aerobic,
animační programy pro děti a dospělé, dětský
klub. Za poplatek Spa centrum – vnitřní bazén,
sauna, jacuzzi, fitness, masáže; potápěčské cent-
rum.

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až
dvou přistýlek pro děti mají vlastní příslušenství
(koupelna, WC, vysoušeč vlasů), klimatizaci, te-
lefon, SAT/TV, trezor, varnou konvici, minibar (za
poplatek) a balkon nebo terasu.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje plnou penzi bufetovým
způsobem, odpolední snack, kávu, čaj, nealko-

holické a alkoholické nápoje místní výroby v ča-
sech a místech určených hotelem.

PLÁŽ
Přímo u hotelu je dlouhá písčitá pláž, vstup do
moře je zajištěn z mola (doporučujeme boty do
vody). U břehu je korálový útes, pak otevřené
moře na koupání. Vhodné pro potápění a šnorch-
lování. Lehátka, slunečníky a osušky na pláži
zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7706.html

Pobyt pro
2 děti do 14 let ZDARMA

Více na str. 178
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HOTEL HILTON NUBIAN RESORT MARSA ALAM 
***** MARSA ALAM

Standard: AA|AAA|AAB  Rodinný pokoj: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Luxusní hotelový komplex s příjemnou atmo-
sférou a kvalitními službami se nachází v klidnější
oblasti s ideálními podmínkami pro potápění
a šnorchlování, v první linii u krásné pláže Abu
Dabab, cca 30 km jižně od letiště.

VYBAVENÍ
Prostorná vstupní hala s recepcí a lobby barem,
hlavní restaurace, orientální à la carte restaurace,
kavárna, bar u bazénu a na pláži, obchody se
suvenýry, bankomat, konferenční místnost, dět-
ské hřiště, lékařská služba, WiFi na recepci
zdarma, internet za poplatek. 4 bazény (z toho
dva v zimě vyhřívané) a některé s dětskou částí,
bazén s umělými vlnami, terasa na slunění. Le-
hátka, slunečníky a osušky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, posilovna, plážový volejbal, animační
programy pro děti a dospělé, dětská herna
a hřiště, miniclub; za poplatek billiard, sauna,
masáže, potápěčské centrum.

UBYTOVÁNÍ
Pěkné moderně zařízené standardní pokoje
s možností přistýlky mají vlastní příslušenství
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC) a jsou vybaveny
klimatizací, telefonem, SAT/TV, minibarem, var-
nou konvicí pro přípravu kávy a čaje, trezorem
a balkonem nebo terasou. Na vyžádání a za pří-
platek lze zajistit pokoje s výhledem na moře,
rodinné pokoje až pro 4 osoby, propojené pokoje,
suite a bezbariérové pokoje.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje plnou penzi bufetovým
způsobem, odpolední kávu a čaj, snack, zmrzlinu,
nealkoholické a vybrané místní alkoholické ná-
poje v místech a časech určených hotelem, na
pokoji denně lahev vody.

PLÁŽ
Krásná písčitá pláž Abu Dabab ve vzdálenosti
cca 400 m (vláček zdarma každých 15 minut).
Na začátku pláže je mělké moře a písčitý vstup,
dále dno s korály, vhodné na potápění a šnorch-
lování. Lehátka, slunečníky a ručníky zdarma,
plážový bar v rámci all inclusive.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8222.html

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 178

od 15 840 Kč*

* více na str. 181



800 112 11244
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od 15 400 Kč*

* více na str. 181

HOTEL CLUB CALIMERA AKASSIA SWISS RESORT
***** MARSA ALAM

Standard: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Rozlehlý hotelový komplex několika budov se
nachází přímo u pláže v oblasti s ideálními pod-
mínkami pro potápění a šnorchlování. Vzdálenost
od letiště Marsa Alam je cca 36 km.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, italská,
orientální a rybí restaurace à la carte (není sou-
částí all inclusive), bar v lobby, u bazénů a na
pláži, WiFi na recepci zdarma, obchody se suve-
nýry, kadeřnictví. 3 velké bazény pro dospělé
(jeden v zimě vyhřívaný), dětský bazén, lehátka,
slunečníky a osušky zdarma. Součástí komplexu
je velký Aquapark s několika bazény, 12 tobogánů
pro dospělé a 6 tobogánů a skluzavek pro děti,
bazén s umělými vlnami apod. Pro klienty hotelu
je vstup zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, posilovna, šipky, plážový volejbal,
dětské hřiště, miniclub (3-9 let a 10-12 let), ani-
mační programy pro děti a dospělé, diskotéka;
za poplatek kulečník, tenisové kurty, wellness,
vířivka, sauna, masáže, potápění.

UBYTOVÁNÍ
Prostorné standardní pokoje s možností až dvou
dětí na společném rozkládacím sofa jsou vyba-
veny vlastním příslušenství (koupelna, vysoušeč
vlasů, WC), klimatizací, telefonem, SAT/TV, varnou
konvicí, trezorem, minibarem (za poplatek) a bal-
konem nebo terasou. Na vyžádání a za příplatek
lze zajistit pokoje s výhledem na moře, prostor-
nější rodinné pokoje až pro 4 osoby a bez ba rié -
rové pokoje.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje plnou penzi bufetovým
způsobem, snack, kávu, čaj, nealkoholické a al-
koholické nápoje místní výroby v hotelem urče-
ných časech a místech.

PLÁŽ
Přímo u hotelu je písčito-oblázková pláž, vstup do
moře je zajištěn z mola (doporučujeme boty do
vody), zpočátku je mělké moře s korály, pak začíná
otevřené moře na koupání. Vhodné pro potápění
a šnorchlování (korálové útesy v blízkosti). Lehátka,
slunečníky a osušky na pláži zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7711.html

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 178

Rodinná SLEVA
Více na str. 178
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HOTEL THREE CORNERS FAYROUZ PLAZA 
***** MARSA ALAM

Standard: AA|AAA|AAB   Rodinný pokoj: AA|AAA|AAB |AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Pěkný hotelový komplex několika budov se na-
chází přímo u pláže s korálovým útesem v oblasti
s ideálními podmínkami pro potápění a šnorch-
lování. Vzdálenost od letiště Marsa Alam je
cca 6 km.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, italská
a orientální restaurace à la carte (nejsou součástí
all inclusive), bar v lobby, u bazénu a na pláži,
WiFi na recepci zdarma, internet (za poplatek),
obchod se suvenýry, kadeřnictví, dětské hřiště
a dětský klub (4-12 let). Velký bazén složený ze
dvou částí pro dospělé (v zimě část vyhřívaná)
a dětský bazén. Lehátka, slunečníky a osušky
u bazénu zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, fitness, plážový volejbal, animační
programy pro děti a dospělé, diskotéka; za po-
platek billiard, sauna, jacuzzi, masáže, potápěčské
centrum.

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, WC, vysoušeč vlasů), klimatizací,
SAT/TV, trezorem, varnou konvicí, minibarem (za
poplatek) a balkonem nebo terasou. Na vyžádání
a za příplatek lze zajistit prostornější rodinné
pokoje s možností až dvou přistýlek pro děti.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje plnou penzi bufetovým
způsobem, občerstvení během dne, kávu, čaj,

nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby
v místech a časech určených hotelem.

PLÁŽ
Přímo u hotelu je asi 1 km dlouhá písčitá pláž
s relaxační klidnou částí, vstup do moře je zajištěn
z mola (doporučujeme boty do vody). Korálový
útes začíná v blízkosti pobřeží, pak otevřené
moře na koupání. Vhodné pro potápění a šnorch-
lování. Lehátka, slunečníky a osušky na pláži
zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7712.html

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 178

800 112 11246

EGYPT | MARSA ALAM

od 15 480 Kč*

* více na str. 181
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HOTEL THREE CORNERS SEA BEACH RESORT
**** MARSA ALAM

Standard: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Pěkný a rozlehlý hotelový komplex s příjemnou
atmosférou je postavený v moderním arabském
stylu. Nachází se přímo u pláže v klidnější oblasti
s ideálními podmínkami pro potápění a šnorch-
lování, asi 3 km severně od letiště Marsa Alam.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí a lobby barem, hlavní res-
taurace, bar u bazénu a na pláži, pub, WiFi na
recepci zdarma, internetový koutek (za poplatek),
obchůdky se suvenýry, nedaleko hotelu smě-
nárna. Terasa na slunění se 3 velkými bazény
(jeden v zimě vyhřívaný), dětský bazén se sklu-
zavkou, lehátka, slunečníky a osušky zdarma.
Součástí hotelu je aquapark se čtyřmi skluzav-
kami a tobogány pro děti i dospělé a bazén s vod-
ními atrakcemi pro děti (v zimě vyhřívaný), klienti
hotelu mohou tyto atrakce využívat zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, posilovna, plážový volejbal, šipky,
aerobik, animační programy pro děti a dospělé,
dětské hřiště, miniclub (4-12 let); za poplatek bil-
liard, sauna, pára, masáže, potápěčské centrum.

UBYTOVÁNÍ
Menší účelně zařízené standardní pokoje s mož-
ností jedné přistýlky jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC),
klimatizací, telefonem, SAT/TV, trezorem, mini-
barem (za poplatek) a balkonem nebo terasou.
K dispozici jsou také rodinné pokoje s možností
až dvou přistýlek pro děti.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje plnou penzi bufetovým
způsobem, občerstvení během dne, kávu, čaj,
nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby
v časech a místech určených hotelem.

PLÁŽ
Přímo u hotelu je asi 300 m dlouhá písčitá pláž,
na začátku je mělké moře s korály, pak hloubka
na potápění (doporučujeme boty do vody).
Vhodné pro potápění a šnorchlování, přístup
k otevřenému moři je zajištěn z mola. Lehátka,
slunečníky a osušky na pláži zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7701.html

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 178

800 112 11248

EGYPT | MARSA ALAM

od 11 550 Kč*

* více na str. 181
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800 112 11250

EGYPT | MARSA ALAM

od 11 560 Kč*

* více na str. 181

HOTEL THREE CORNERS HAPPY LIFE RESORT
***** MARSA ALAM

Standard: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Pěkný a rozlehlý hotelový komplex s příjemnou
atmosférou se nachází přímo u pláže v klidnější
oblasti s ideálními podmínkami pro potápění.
Vzdálenost od letiště Marsa Alam je cca 25 km.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, hotelová restaurace, ital-
ská a rybí à la carte restaurace, bar na recepci,
u bazénu a na pláži, WiFi připojení na recepci
zdarma, obchod se suvenýry, dětský klub a hřiště,
lékařská služba. Velký bazén s tobogánem a sklu-
zavkou (v zimě vyhřívaný) a dětský bazén. Le-
hátka, slunečníky a osušky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, posilovna, volejbal, animační pro-
gramy pro děti a dospělé, diskotéka; za poplatek

billiard, tenisový kurt, sauna, masáže, potápěčské
centrum.

UBYTOVÁNÍ
Pěkné, účelně zařízené standardní pokoje s mož-
ností až dvou dětí na společné přistýlce jsou vy-
baveny vlastním příslušenstvím (koupelna,
vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, telefonem,
SAT/TV, trezorem, minibarem a balkonem nebo
terasou. Na vyžádání a za příplatek lze zajistit ro-
dinné pokoje až pro 4 osoby a propojené pokoje.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
bufetovým způsobem, pozdní snídaně, občer-
stvení během dne, zmrzlinu pro děti, kávu, čaj,
nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby
v časech a místech určených hotelem.

PLÁŽ
Přímo u hotelu je asi 200 m dlouhá písčitá pláž,
vstup do moře je zajištěn z mola (doporučujeme
boty do vody). Vhodné pro potápění a šnorch-
lování (korálové útesy v blízkosti). Lehátka, slu-
nečníky a osušky zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7702.html

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 178
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HOTEL BLUE REEF RESORT
**** MARSA ALAM

Standard: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Hotelový komplex s nádechem arabské archi-
tektury obohacené o moderní detaily se nachází
přímo u pláže v oblasti s ideálními podmínkami
pro potápění a šnorchlování. Vzdálenost od le-
tiště Marsa Alam je cca 40 km, v blízkosti hotelu
je minimarket.

VYBAVENÍ
Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, rybí à
la carte restaurace (není součástí all inclusive),
bar na recepci, u bazénu a na pláži, internet (za
poplatek), obchod se suvenýry, dětské hřiště,
kadeřnictví. Velký bazén pro dospělé (v zimě vy-
hřívaný) a dětský bazén. Lehátka, slunečníky
a osušky u bazénu zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, posilovna, plážový volejbal, večerní

animace pro dospělé, diskotéka; za poplatek ku-
lečník, sauna, masáže, potápěčské centrum.

UBYTOVÁNÍ
Pěkné, účelně zařízené standardní pokoje s mož-
ností ubytování až dvou dětí na společné přistýlce
jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna,
vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, telefonem,
SAT/TV, trezorem, minibarem (za poplatek) a bal-
konem nebo terasou. Na vyžádání a za příplatek
lze zajistit pokoje s výhledem na bazén, pokoje
na mořskou stranu, rodinné pokoje s možností
až dvou přistýlek nebo propojené pokoje.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
bufetovým způsobem, snack během dne, kávu,
čaj, nealkoholické a alkoholické nápoje místní
výroby v časech a místech určených hotelem.

PLÁŽ
Přímo u hotelu je písčito-oblázková pláž, vstup
do moře přes korálový útes (doporučujeme boty
do vody). Vhodné pro potápění a šnorchlování
(korálové útesy v blízkosti). Lehátka, slunečníky
a osušky zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7704.html

od 11 200 Kč*

* více na str. 181

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 178



NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
HURGHADA
Hurghada je moderní turistická oblast u Rudého
moře proslavená krásnými písčitými plážemi,
celoročním slunečním svitem, křišťálově čistou
vodou s bohatým podmořským životem, rájem
surfařů poháněných po hladině mírným vánkem
i potápěčů, kteří nacházejí podmořské útesy
a vody plné pestrobarevných ryb. Od začátku
osmdesátých let zde vyrostlo turistické středisko
mezinárodní pověsti. Je to vlastně souvislý dva-
cetikilometrový pás hotelových komplexů, který
se stále rozrůstá a nabízí široké možnosti potá-
pění, surfování, i řadu pozemních sportů – teni-
sové kurty či squash. V centru staré Hurghady
mohou zájemci najít koptský kostel blízko mešity,
bazar vedle butiku se špičkovou módou, arab-
skou kavárnu i luxusní restauraci. Doplní-li se
tato nabídka hlubokými zážitky při výletech ke
starověkým památkám dávných říší faraónů,
není možné přát si lepší dovolenou. Cca 20 km

jižně od Hurghady se nachází nová atraktivní
oblast Sahl Hasheesh, která nabízí výborné pod-
mínky pro potápění a šnorchlování.

MAKADI BAY
Atraktivní oblast Makadi Bay leží v zálivu Makadi
asi 30 km jižně od centra Hurghady. Nachází se
zde několik velkých a luxusních hotelových kom-
plexů, které se vyznačují bohatou nabídkou kva-
litních služeb a uspokojí náročnější klienty. Tuto
oblast doporučujeme i pro vyznavače potápění
a šnorchlování. Do Hurghady jezdí několikrát
denně hotelové autobusy. Transfer z letiště trvá
asi 30 minut.

EGYPT – HURGHADA
Hurghada patří mezi jedno z nejoblíbenějších letovisek pro celoroční dovolenou vůbec. Velké množsví hotelů v této destinaci nabízí
klientům, kromě vynikající kuchyně a koupání, také skluzavky, aquaparky a centrum samotné Hurghady je vyhledávaným místem nejen
pro večerní a noční zábavu například v novém přístavu.

EGYPT | HURGHADA

800 112 11252

Pobyt ZDARMA*
Hotel Kategorie Strava pro dítě do str.

Stella Di Mare Beach & Spa ***** AI 14 let 54-55
Desert Rose ***** AI 13 let 56-57
Albatros Palace Resort ***** AI 14 let 58-59
Albatros White Beach ***** AI 14 let 60-61
Albatros Sea World /
Albatros Aqua Park **** AI 14 let 62
Jungle Aqua Park ***** AI 14 let 63
Ali Baba Palace **** AI 14 let 64-65
Sea Gull **** AI 14 let 66-67
Three Corners Sunny Beach **** AI 14 let 68
Coral Beach **** AI 14 let 69
Jaz Aquamarine ***** AI 13 let 70
Tropitel Sahl Hasheesh ***** AI 14 let 71
Hurghada Long Beach **** AI 14 let 72
Steigenberger Al Dau 
Beach Resort ***** AI 13 let 73

AI = all inclusive
* Pobyt ZDARMA  pro dítě v uvedeném věkovém limitu

zahrnuje bezplatné ubytování a stravování obsažené
v základní ceně zájezdu pro dítě ubytované v jednom
pokoji se dvěma dospělými. Dítě platí jen cenu
letenky nebo jízdenky, případně je u zájezdů s vlastní
dopravou zcela zdarma. Další podmínky poskytnutí
této slevy uvádíme v závěru tohoto katalogu. 

Hurghada Soma Bay

El GounaHurghada



NABÍDKA VÝLETŮ
LUXOR – CELODENNÍ VÝLET
Celodenní výlet do jednoho z nejvýznamnějších
míst starověkého Egypta. Odjezd v brzkých ran-
ních hodinách. V programu je prohlídka nádher-
ného chrámového komplexu v Karnaku, návštěva
parfumérie, chrámu královny Hatšepsut a Údolí
králů. Dle časových možností návštěva alabast-
rové dílny. V ceně je zahrnut oběd v restauraci
v Luxoru a vstupy do památek (nápoje se hradí
zvlášť). Výlet je doprovázen česky mluvícím prů-
vodcem při min. počtu 16 osob.
Orientační cena: 105 USD dospělý,

55 USD dítě 6-12 let 

KÁHIRA – CELODENNÍ VÝLET
Časně ráno odjezd autokarem do Káhiry, ná-
vštěva Egyptského muzea, pyramid v Gíze
a Sfingy, oběd, následuje prohlídka výrobny pa-
pyru a parfémů. V podvečerních hodinách odjezd
autokarem zpět do Hurghady. V ceně je zahrnut
oběd v restauraci a vstupy do památek. 
Orientační cena: 105 USD dospělý

55 USD dítě 6-12 let 

KÁHIRA – DVOUDENNÍ VÝLET
1. den: Časně ráno odjezd autokarem do Káhiry,
návštěva Egyptského muzea, pyramid v Gíze
a Sfingy, oběd, následuje prohlídka továrny na
výrobu papyru a parfémů, návštěva bazaru Khan
El Khalily, nocleh v hotelu.

2. den: Snídaně, návštěva pyramid v Sakkaře,
dílna koberců, oběd, Citadela, Alabastrová mešita.
V podvečerních hodinách odjezd autokarem zpět
do Hurghady. V ceně je zahrnut oběd v restauraci
a vstupy do památek. 
Orientační cena: 175 USD dospělý

90 USD dítě 6-12 let 

GIFTUN – KOUPÁNÍ A ŠNORCHLOVÁNÍ
Celodenní výlet lodí na ostrov Giftun s možností
koupání v Rudém moři a dvěma zastávkami na
šnorchlování u korálových útesů. V ceně výletu
je oběd a jeden nápoj na lodi. Možnost zapůjčení
výbavy na šnorchování zdarma. 
Orientační cena: 35 USD dospělý

18 USD dítě 6-12 let 

MOTOSAFARI – POLODENNÍ VÝLET
Polodenní výlet na čtyřkolkách do pouště k be-
duínům, prohlídka beduínské vesnice a projížďka
na velbloudech. V ceně výletu je občerstvení.
Každá osoba má svoji čtyřkolku (není nutný ři-
dičský průkaz). 
Orientační cena: 50 USD 

Výlety pro děti do 6 let jsou zdarma. 
Výlety lze zakoupit na místě u delegáta, výlety
do Luxoru a Káhiry se konají s česky mluvícím
průvodcem při minimálním počtu 16 osob.
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HOTEL STELLA DI MARE BEACH & SPA   
***** HURGHADA

Standard: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Rozlehlý hotelový resort se nachází přímo na
soukromé písčité pláži poblíž nádherného ko-
rálového útesu v zálivu Makadi, cca 30 km jižně
od letiště v Hurghadě a cca 40 km od centra
Hurghady s obchody, restauracemi a kavárnami
(hotelový bus za poplatek).

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, dvě
restaurace à la carte, restaurace na pláži, několik
barů, WiFi připojení v lobby, Terrace baru a ve-
řejných prostorách zdarma. 2 bazény (jeden
v zimě vyhřívaný), dětské bazény, relaxační bazén;
lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Fitness, miniclub, stolní tenis, animační programy
pro děti a dospělé, diskotéka; za poplatek billiard,
tenisové kurty, minigolf, potápěčské centrum,
wellness centrum - sauna, masáže, kosmetika.

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky pro jednu dospělou osobu nebo dvě děti
jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna,
vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, trezo-
rem, minibarem (za poplatek) a balkonem nebo
terasou. Za příplatek je možné ubytování v pokoji
s výhledem na bazén nebo na moře a rodinný
pokoj s oddělenou ložnicí.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje snídaně, pozdní snídaně,

obědy a večeře formou bufetu v hlavní hotelové
restauraci, možnost lehčího oběda v restauraci
na pláži, odpolední občerstvení, večeře v res-
tauraci à la carte jednou za pobyt (jinak za po-
platek), nealkoholické a alkoholické nápoje místní
výroby v časech a místech určených hotelem,
láhev vody denně na pokoji.

PLÁŽ
Pěkná písčitá pláž přímo u hotelu s vlastním
380 m dlouhým molem, po kterém je přístup do
moře a ke korálům. Lehátka, slunečníky a plážové
osušky zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8147.html

od 12 670 Kč*

* více na str. 181

Rodinná SLEVA
Více na str. 178

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 178
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od 12 800 Kč*

* více na str. 181

HOTEL DESERT ROSE RESORT
***** HURGHADA

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 13 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Rozlehlý hotelový komplex s příjemnou atmo-
sférou se nachází v jižní části Hurghady v klidnější
oblasti přímo u pláže ve vzdálenosti cca 13 km
od letiště, cca 16 km od centra Hurghady s ob-
chody a restauracemi (hotelový bus za poplatek),
malé obchodní centrum cca 200 m od hotelu.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, směnárnou a lobby barem,
hlavní restaurace, italská a rybí à la carte restau-
race (součást all inclusive), bary u bazénů a na
pláži, WiFi zdarma, internet (za poplatek), obchod
se suvenýry, kadeřnictví, lékařská služba, konfe-
renční sál, dětské hřiště. 3 velké bazény (z toho

jeden v zimě vyhřívaný a jeden bazén pro spor-
tovní účely), dětský bazén, aquapark se 6 tobo-
gány a skluzavkami, vstup pro klienty hotelu je
zdarma. Lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Posilovna, stolní tenis, plážový volejbal, tenisové
kurty (noční osvětlení za příplatek), animační
programy pro děti a dospělé, dětské hřiště, dis-
kotéka; za poplatek billiard, wellness - sauna,
masáže, vodní sporty, potápěčské centrum.

UBYTOVÁNÍ
Moderně zařízené standardní pokoje s možností
ubytování až dvou dětí na společné přistýlce

jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna,
vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, telefo-
nem, trezorem, minibarem a balkonem nebo te-
rasou s výhledem do zahrady nebo do okolí.
Na vyžádání a za příplatek pokoje s výhledem
na bazén a pokoje Deluxe Club s výhledem na
mořskou lagunu.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje plnou penzi bufetovým
způsobem s bohatým výběrem jídel, pozdní ve-
čeře, občerstvení během dne, nealkoholické a al-
koholické nápoje místní výroby v časech
a místech určených hotelem.

PLÁŽ
Pěkná písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře, vhodná pro děti, se nachází na konci ho-
telového komplexu. Písčité dno a mělké moře
s lagunou se táhne cca 800 m od břehu, pak za-
číná otevřené moře. V blízkosti jsou korálové
útesy, vhodné pro potápění a šnorchlování. Le-
hátka, slunečníky a osušky na pláži zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,509.html

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 178

Rodinná SLEVA
Více na str. 178
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od 14 100 Kč*

* více na str. 181

HOTEL ALBATROS PALACE RESORT 
***** HURGHADA

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Luxusní rozlehlý hotelový komplex s příjemnou
atmosférou a kvalitními službami postavený
v moderním marockém stylu se nachází v klid-
nější oblasti a přímo u pláže, cca 8 km od centra
Hurghady (hotelový bus za poplatek) a cca 10 km
od letiště. U hotelu se nachází marína.

VYBAVENÍ
Prostorná vstupní hala s recepcí a lobby barem,
několik restaurací, bary u bazénů a na pláži, ka-
várna, internetový koutek a WiFi (za poplatek),
bankomat, obchůdky se suvenýry, dětský klub,
lékařská služba. Velký členitý bazén se rozprostírá
po celém areálu, v jedné části jacuzzi (v zimě vy-
hřívaná), dětský bazén se skluzavkami a vodními
atrakcemi. Lehátka, slunečníky a osušky u bazénu
zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisový kurt (osvětlení za příplatek), stolní tenis,
plážový volejbal, fitness, animační programy pro
děti a dospělé; za poplatek   bil liard, půjčovna kol,
Spa centrum - sauna, jacuzzi, masáže, kosmetické
procedury, centrum vodních sportů a potápěčské
cen trum.

UBYTOVÁNÍ
Pěkné prostorné pokoje s možností přistýlky jsou
vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), klimatizací, telefonem, SAT/TV,
trezorem, minibarem a balkonem nebo terasou.
Pokoje s výhledem na moře za příplatek.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje plnou penzi bufetovou
 formou s bohatým výběrem jídel v několika res-
tauracích, mj. čínská, italská, orientální, středo-

mořská, mexická a německá, občerstvení, kávu,
palačinky a zmrzlinu, nealkoholické a alkoholické
nápoje místní výroby v hotelem určených časech
a místech.

PLÁŽ
Na konci areálu se nachází pěkná dlouhá písčitá
pláž s korály. Vstup do moře je zajištěn z dlou-
hého mola, oblast je vhodná i pro potápění
a šnorchlování. Lehátka, slunečníky a osušky na
pláži zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6603.html

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 178
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HOTEL ALBATROS WHITE BEACH
***** HURGHADA

Standard: AA|AAA|AAB   Junior suite: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Moderní a luxusní hotelový komplex tří budov je
vybudovaný na dvaceti akrech písčité pláže a leží
asi 6 km od centra Hurghady a 2 km od letiště, ná-
kupní možnosti, kavárny a restaurace cca 5 minut
od hotelu.

VYBAVENÍ
Prostorná recepce, několik restaurací a barů včetně
baru na pláži a u bazénu, WiFi ve veřejných pro-
storách zdarma, konferenční centrum, obchod se
suvenýry, lékárna, nákupní pasáž, za poplatek hlí-
dání dětí, prádelna. 2 bazény (jeden v zimě vyhří-
vaný), 4 dětské bazény (v zimě vyhřívané) se
skluzavkami, lehátka, slunečníky a osušky u bazénu
zdarma. Hotel je vhodný pro hendikepované osoby,

na pláž je možný přístup na vozíčku a u bazénu
jsou madla pro snadný vstup.

SPORT A ZÁBAVA
Multi sportovní hřiště, volejbalové hřiště, stolní
tenis, minigolf, šipky, aerobic, vodní aerobic, těloc-
vična, miniclub, dětské hřiště, animační programy
pro děti a dospělé. Za poplatek Spa centrum, vodní
sporty, potápěčské centrum a billiard.

UBYTOVÁNÍ
Příjemně zařízené standardní pokoje s možností
přistýlky mají vlastní příslušenství (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC),  telefon, SAT/TV, minibar (voda
a nealko nápoje), klimatizaci, trezor, balkon nebo
terasu. Za příplatek pokoje s výhledem na moře

a junior suite s možností až dvou přistýlek pro děti
(větší pokoj s obývací částí a vířivkou v koupelně).
Na vyžádání bezbariérové pokoje.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře v ně-
které z restaurací (jednou za týden večeře v à la
carte restauraci, nutná rezervace den předem),
brzkou a pozdní snídani, dopolední a odpolední
občerstvení, zmrzlinu, palačinky, nealkoholické
a alkoholické nápoje místní výroby ve vybraných
barech v hotelem určených časech a místech.

PLÁŽ
Přímo u hotelu se nachází písčitá pláž s mírným
vstupem do vody a molem (doporučujeme obuv
do vody). Vhodné pro potápění a šnorchlování.
Lehátka, matrace, slunečníky a osušky na pláži
zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8444.html

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 178

od 14 400 Kč*

* více na str. 181
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od 12 300 Kč*

* více na str. 181

HOTEL ALBATROS SEA WORLD / ALBATROS AQUA PARK
**** HURGHADA

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Dva samostatné vedle sebe stojící hotelové kom-
plexy postavené v moderním egyptském stylu
s příjemnou atmosférou se nacházejí v klidnější
oblasti cca 700 m od pláže, cca 10 km od centra
Hurghady (hotelový bus za poplatek) a cca 5 km
od letiště.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, barem, trezorem (za po-
platek), směnárnou a bankomatem, hlavní res-
taurace, italská a čínská à la carte restaurace,
kavárna, několik barů, WiFi (za poplatek), obchod
se suvenýry, dětský klub. V areálu hotelů je cel-
kem 9 bazénů (2 v zimě vyhřívané, 1 s mořskými

vlnami), 2 dětské bazény a bazén se čtyřmi to-
bogány. Slunečníky, lehátka a osušky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty (osvětlení za poplatek), stolní
tenis, minigolf, animační programy pro děti a do-
spělé, miniclub; za poplatek biliard, fitness, well-
ness - sauna, masáže, jacuzzi, na pláži centrum
vodních sportů a potápěčské centrum. Fakulta-
tivně a za příplatek možnost návštěvy nedale-
kého vodního parku Jungle Aqua Park včetně all
inclusive a transferu z/do hotelu, pro děti do
6 let vstup zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Pěkné moderně zařízené pokoje s možností uby-
tování až dvou dětí na společné přistýlce jsou
vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna,
WC), klimatizací, telefonem, TV/SAT, minibarem
a balkonem nebo terasou. Na vyžádání rodinné
pokoje s oddělenou ložnicí nebo propojené po-
koje. Ubytování je zajištěno v hotelu Albatros
Sea World nebo v hotelu Albatros Aqua Park.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje plnou penzi bufetovou for-
mou, občerstvení během dne, kávu, čaj, zmrzlinu
pro děti, nealkoholické a alkoholické nápoje
místní výroby  v hotelem určených časech a mís-
tech.

PLÁŽ
Klienti využívají písčitou pláž hotelu Beach Al-
batros Resort, která se nachází cca 700 metrů
od hotelu (každých 30 min zdarma hotelový bus).
 Lehátka, slunečníky a osušky zdarma. V blízkosti
břehu se nachází korálový útes.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6602.html

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 178

Rodinná SLEVA
Více na str. 178
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HOTEL JUNGLE AQUA PARK
***** HURGHADA

Standard: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Rozlehlý hotelový komplex s jedním z největších
vodních parků v Hurghadě leží v krásné zahradě
cca 700 m od pláže, cca 25 km od centra Hurg-
hady (denně hotelový bus za poplatek) a cca
15 km od letiště.

VYBAVENÍ
Prostorná vstupní hala s recepcí, směnárnou
a lobby barem, 6 restaurací (mezinárodní, stře-
domořská, italská, orientální, německá, asijská),
10 barů v areálu hotelu a bar na pláži, miniclub
a dětské hřiště, WiFi v prostorách recepce
zdarma, internetový koutek (za poplatek), ban-
komat, obchody se suvenýry, lékařská služba.
Součástí hotelu je velký moderní aquapark – mj.
16 venkovních bazénů pro děti i dospělé (některé
z nich v zimě vyhřívané), 35 tobogánů a skluzavek

různých druhů a další vodní atrakce. Klienti ho-
telu mohou využívat tento vodní park zdarma.
Lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Aquapark, stolní tenis, minigolf, tenisový kurt
(příplatek za noční osvětlení), aerobic, šachy, fot-
bal, dětské hřiště, miniclub (4-12 let), animační
programy pro děti a dospělé; za poplatek billiard,
fitness, potápěčské centrum, vodní sporty na
pláži, Spa centrum – vířivka, masáže, sauna.

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až
dvou přistýlek pro děti (může být palanda) mají
vlastní příslušenství (koupelna, vysoušeč vlasů,
WC), klimatizaci, SAT/TV, telefon, trezor, minibar,
balkon nebo terasu.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, pozdní snídaně, snack, zmrzlinu,
pozdní večeře, nealkoholické nápoje a alkoholické
nápoje místní výroby v hotelem určených časech,
barech a restauracích.

PLÁŽ
Dlouhá písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře u hotelu Dana Beach Resort cca 700 m od
hotelu (každých 30 minut zdarma hotelový bus).
 Lehátka, slunečníky a osušky na pláži zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6604.html

od 13 800 Kč*

* více na str. 181

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 178
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od 11 780 Kč*

* více na str. 181

HOTEL ALI BABA PALACE
**** HURGHADA

Standard: AA|AAA|AAB|AABB  Rodinný pokoj: AA|AAA|AAB|AAAB|AAABB|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Pěkný rozlehlý hotelový komplex s příjemnou
atmosférou je postavený v moderním egyptském
stylu. Nachází se přímo u pláže, cca 20 minut
jízdy od centra Hurghady s obchody a restaura-
cemi, cca 12 km od letiště.

VYBAVENÍ
Prostorná vstupní hala s recepcí, bankomatem
a lobby barem, hlavní restaurace, italská, orien-
tální a sushi restaurace à la carte, bar u bazénů
a na pláži, internetový koutek a WiFi v lobby (za
poplatek), trezor (zdarma), kavárna, obchod se
suvenýry, konferenční sál, lékařská služba (za
poplatek); terasa se dvěma velkými bazény (jeden

v zimě vyhřívaný) a dětský bazén, lehátka, slu-
nečníky a osušky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty (osvětlení a vybavení za poplatek),
stolní tenis, minigolf, hřiště, kuželky, fitness, ani-
mační programy pro děti a dospělé, diskotéka;
dětské hřiště, miniclub (4-12 let), neomezený
vstup do aquaparku (jednoho z největších v Hurg-
hadě), kde je 6 tobogánů a skluzavek pro dospělé,
8 vodních atrakcí pro děti. Za poplatek billiard,
Spa - sauna, jacuzzi, masáže, bowling, kluziště
na bruslení, vodní sporty (windsurfing) a potá-
pěčské centrum.

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoje s možností jedné přistýlky
pro dospělého nebo s možností ubytování až
dvou dětí na společné přistýlce mají vlastní pří-
slušenství (koupelna s vanou nebo sprchou, WC,
vysoušeč vlasů), klimatizaci, telefon, SAT/TV,
malou chladničku, balkon nebo terasu. Na vy-
žádání a za příplatek rodinné pokoje až pro
5 osob s oddělenou ložnicí, mají stejné vybavení
jako standardní pokoje. K dispozici jsou také bez-
bariérové pokoje (na vyžádání).

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje plnou penzi bufetovým
způsobem, pozdní snídani, odpolední občer-
stvení, snack, kávu, čaj, pozdní večeři, nealko-
holické a místní alkoholické nápoje (v určených
časech a místech.

PLÁŽ
Dlouhá pěkná písčitá pláž s pozvolným vstupem
do moře přímo u hotelu, vhodná pro děti. Přístup
k otevřenému moři je zajištěn i z mola, vhodné
pro potápění a šnorchlování (korálový útes v blíz-
kosti). Lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8929.html

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 178

Rodinná SLEVA
Více na str. 178
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HOTEL SEA GULL
**** HURGHADA

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Velký hotelový komplex se nachází přímo u pláže
a v centru Hurghady, na hlavní třídě s nabídkou
obchůdků, kaváren a restaurací. Hotel s typickým
egyptským koloritem se skládá ze dvou částí (stará
a nová část), z nichž každá má samostatnou re-
cepci, restauraci a budovu s pokoji. Vzdálenost
od letiště cca 10 km.

VYBAVENÍ
Prostorná vstupní hala s recepcí a lobby barem
(otevřen 24 hod), hotelová restaurace, italská a asij-
ská restaurace à la carte, pub, snack bar, bar u ba-
zénu a na pláži, dětské hřiště, miniclub, internet
a WiFi (za poplatek), konferenční sál, lékařská
služba 24 hodin. V blízkosti se nachází obchodní

centrum a kino. V jedné části areálu se nachází
třístupňový komplex 2 bazénů a dětského brouz-
daliště, v další části hotelu se nachází nový bazén
s oddělenou částí pro děti (v zimě vyhřívaný), aqua-
park. Slunečníky, lehátka a osušky u bazénů
zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Akvapark se skluzavkami, tobogány a vodními
atrakcemi (v zimě vyhřívaný), fitness, stolní tenis,
vodní pólo, aerobik, dětské hřiště a herna, miniclub
(2-14 let), animační programy, diskotéka; za po-
platek billiard, tenisový kurt, squash, potápěčské
centrum s kvalifikovanými mezinárodními instruk-
tory, Spa - sauna, jacuzzi, pára, masáže.

UBYTOVÁNÍ
Pěkně zařízené standardní pokoje s možností až
dvou přistýlek pro děti jsou vybaveny vlastním
příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC),
klimatizací, SAT/TV, telefonem, minibarem, trezo-
rem a balkonem nebo terasou, některé pokoje
mají francouzská okna. Na vyžádání a za příplatek
pokoje s výhledem na moře, propojené pokoje,
suite a rodinné pokoje až pro 4 osoby (prostornější
a mají francouzské okno).

STRAVOVÁNÍ
All inclusive (24 hod) zahrnuje plnou penzi formou
švédských stolů, brzkou snídani, občerstvení
během dne, kávu, zmrzlinu, nealkoholické a alko-
holické nápoje místní výroby v hotelem určených
časech a místech.

PLÁŽ
Dvě písčité pláže přímo u hotelu, slunečníky, le-
hátka a osušky na pláži zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4851.html

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 178

od 11 400 Kč*

* více na str. 181
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HOTEL THREE CORNERS SUNNY BEACH 
**** HURGHADA

Standard: AA|AAA|AAB   Rodinný pokoj: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: all Inclusive

POLOHA
Hotelový komplex několika budov se nachází
přímo u pláže cca 24 km od letiště, cca 20 km
od centra Hurghady s možností nákupů a večerní
zábavy a cca 8 km od letoviska El Gouna.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, několik restaurací vč. plá-
žové a italské, 3 bary, minimarket, obchod se su-
venýry, lékárna, WiFi za poplatek. 3 bazény (jeden
v zimě vyhřívaný), vodní park s bazénem a sklu-
zavkami pro děti i dospělé. Lehátka, slunečníky
a osušky u bazénu zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Plážový volejbal, stolní tenis, šipky, vodní gym-
nastika, vodní pólo, aerobic, minigolf, dětské
hřiště, miniklub pro děti do 4 let (s rodiči) a pro
děti 4-12 let, animace pro děti i dospělé; za po-

platek potápěčské a vodní centrum na pláži –
šnorchlování, surfování a další vodní aktivity,
Spa (masáže, sauna, pára), kadeřnictví.

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, te-
lefonem, miniledničkou, SAT/TV, trezorem a bal-
konem nebo terasou. Na vyžádání a za příplatek
je k dispozici rodinný pokoj s možností až dvou
přistýlek pro děti (1 větší pokoj, přistýlka nebo
sofa).

STRAVOVÁNÍ
All inclusive program zahrnuje snídaně, pozdní
snídaně, obědy, odpolední občerstvení v plážové
restauraci, odpolední kávu a čaj, večeře v hlavní
restauraci, nealkoholické a alkoholické nápoje

místní výroby v časech a místech určených ho-
telem.

PLÁŽ
Přímo u hotelu se nachází písčito-oblázková pláž,
vstup do vody je z mola (doporučujeme obuv
do vody). Lehátka, slunečníky a osušky k dispozici
zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8447.html

od 11 720 Kč*

* více na str. 181

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 178
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od 10 980 Kč*

* více na str. 181

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 178

HOTEL CORAL BEACH
**** HURGHADA

Standard: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Pěkný rozlehlý hotelový komplex přízemních
vilek se nachází v klidnějším prostředí přímo u
dlouhé pláže s krásnými korály, cca 15 km od
centra Hurghady s obchody,  restauracemi a ka-
várnami (hotelový bus za poplatek) a cca 20 km
od letiště.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 3 à la
carte restaurace (orientální, italská a rybí), bar
v lobby, u bazénu a na pláži, kavárna, internet
(za poplatek), obchod se suvenýry, dětské hřiště.
Terasa se 2 bazény, dětský bazén, lehátka, slu-
nečníky a osušky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, animační programy pro děti a do-

spělé, diskotéka, dětské hřiště; za poplatek te-
nisové kurty, squash, billiard, centrum vodních
sportů (šnorchlování, windsurfing) a potápěčské
centrum.

UBYTOVÁNÍ
Účelně zařízené pokoje s možností ubytování až
dvou dětí na společné přistýlce jsou vybaveny
vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč
vlasů, WC), klimatizací, telefonem, trezorem,
TV/SAT, minibarem a terasou. Za příplatek pokoje
s výhledem na moře a rodinné pokoje.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje plnou penzi formou bufetu,
odpolední občerstvení a zmrzlinu pro děti, kávu,
čaj, nealkoholické a alkoholické nápoje místní
výroby v časech a místech určených hotelem.

PLÁŽ
Krásná 1200 m dlouhá pláž s hrubozrnným pís-
kem přímo u hotelu, dvě krásné laguny s po-
zvolným vstupem do moře, pak korálový útes
vhodný pro šnorchlování a potápění. Lehátka,
slunečníky a osušky na pláži zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4833.html
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od 14 950 Kč*

* více na str. 181

HOTEL JAZ AQUAMARINE
***** HURGHADA

Standard: AA|AAB   Rodinný pokoj: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 13 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Velmi pěkný a rozlehlý hotelový komplex tří
budov s příjemnou atmosférou a kvalitními služ-
bami je postavený v moderním egyptském stylu
a nachází se přímo u pláže v klidnější oblasti jižní
části Hurghady cca 18 km od letiště a cca 20 km
od centra Hurghady s obchody a restauracemi.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace s me-
zinárodní kuchyní, 4 restaurace à la carte (nejsou
součástí all inclusive), 5 barů, terasa s výhledem
na bazén, WiFi v lobby, internetový koutek (za
poplatek), obchody se suvenýry, minimarket,
dětský klub a hřiště, kadeřnictví, lékařská služba,
konferenční sál. Soustava několika bazénů (ně-
které v zimě vyhřívané), dětské brouzdaliště,

skluzavky a tobogány. Lehátka, slunečníky
a osušky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Aquapark, tenisové kurty (osvětlení za poplatek),
aqua aerobic, volejbal, vodní pólo, stolní tenis,
fitness, dětské hřiště a miniclub (3-14 let), dis-
kotéka (nápoje po půlnoci za poplatek), animační
programy pro děti i dospělé; za poplatek vodní
sporty.

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoje s možností přistýlky pro dítě
jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna,
vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, trezorem, tele-
fonem, SAT/TV, minibarem (za poplatek), varnou
konvicí, balkonem nebo terasou. Za příplatek

jsou k dispozici pokoje superior s možností jedné
přistýlky a rodinné pokoje s možností až dvou
přistýlek pro děti. Superior pokoje mají za pří-
platek a na vyžádání možnost výhledu na moře.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
bufetovou formou v hlavní restauraci, pozdní
snídani v baru u bazénu, občerstvení během
dne v baru u bazénu, lobby baru a na pláži, místní
nealkoholické a alkoholické nápoje v časech
a místech určených hotelem, denně láhev vody
na pokoji.

PLÁŽ
Písčito-oblázková pláž s pozvolným vstupem do
moře přímo u hotelu. Písčité dno a mělké moře
se táhne až k hraně korálového útesu asi 800 m
od břehu, za nímž začíná otevřené moře (dopo-
ručujeme obuv do vody). Vhodné pro potápění
a šnorchlování, kitesurfing a windsurfing. Le-
hátka, slunečníky a osušky zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena,8446.html

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 178
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HOTEL TROPITEL SAHL HASHEESH
***** HURGHADA

Standard: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Pěkný rozlehlý hotelový komplex s příjemnou
atmosférou a kvalitními službami postavený
v moderním egyptském stylu se nachází v po-
měrně nové a klidnější turistické oblasti Sahl
Hasheesh cca 30 km jižně od centra Hurghady
(hotelový bus za poplatek) a cca 25 km od le-
tiště.

VYBAVENÍ
Prostorná vstupní hala s recepcí, směnárnou
a lobby barem, hlavní restaurace, 3 à la carte
restaurace (italská, indická a mexická, nejsou
součástí all inclusive), bar u bazénů a na pláži,

WiFi v areálu hotelu zdarma, internet (za popla-
tek), obchody, lékařská služba, konferenční sál,
dětské hřiště. 3 bazény (jeden v zimě vyhřívaný)
a dětský bazén, skluzavky, lehátka, slunečníky
a osušky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty (osvětlení za poplatek), stolní
tenis, posilovna, venkovní jacuzzi, vnitřní bazén,
volejbal, půjčovna kol (2 hodiny na pokoj/týden),
animační programy pro děti i dospělé, dětské
hřiště, miniclub (4-12 let); za poplatek biliard,
vodní sporty a potápěčské centrum na pláži,
wellness centrum - sauna, masáže.

UBYTOVÁNÍ
Luxusní prostorné standardní pokoje s možností
až dvou dětí na společné přistýlce jsou vybaveny
vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč
vlasů, WC), klimatizací, telefonem, SAT/TV, tre-
zorem, minibarem (konzumace za poplatek)
a balkonem nebo terasou. Za příplatek lze zajistit
deluxe pokoje s výhledem na moře.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive (24 hod) zahrnuje plnou penzi for-
mou švédských stolů, snack u bazénu (pozdní
snídaně, pizza), zmrzlinu, odpolední kávu/čaj,
nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby
v časech a místech určených hotelem.

PLÁŽ
Dlouhá písčitá pláž přímo u hotelu. Mělké moře
s oblázky se táhne až k hraně korálového útesu
cca 150 m od břehu, za nímž začíná otevřené
moře (doporučujeme obuv do vody). Vhodné
pro potápění a šnorchlování. Lehátka, slunečníky
a osušky na pláži zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8449.html

od 15 740 Kč*

* více na str. 181

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 178
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Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 178

HOTEL HURGHADA LONG BEACH
**** HURGHADA

Standard: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Stylový hotelový komplex několika dvoupodlaž-
ních budov se nachází u pěkné pláže, cca 14 km
od letiště a cca 19 km od Hurghady.

VYBAVENÍ
Prostorná vstupní hala s recepcí a směnárnou,
hlavní restaurace s mezinárodní kuchyní, res-
taurace à la carte (není v all inclusive) a několika
barů, butik, obchod s dárkovými předměty, kon-
ferenční místnost; za poplatek WiFi, kadeřnictví,
prádelna. 5 bazénů (jeden v zimě vyhřívaný),
2 dětské bazény, lehátka, slunečníky a osušky
zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty (osvětlení za poplatek), volejbal,

fitness, miniclub (4-12 let), dětské hřiště a herna,
animační programy pro děti a dospělé; za po-
platek squash, kulečník, vodní sporty na pláži,
wellness.

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoje s možností až dvou přistýlek
se nacházejí ve vilové části komplexu za hlavní
budovou (dále od pláže) a jsou vybaveny vlastním
příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC),
klimatizací, trezorem, telefonem, SAT/TV, mini-
barem (za poplatek) a balkonem nebo terasou.
Za příplatek a na vyžádání lze zajistit pokoj
v hlavní budově a rodinný pokoj s možností až
dvou přistýlek (dvě oddělené místnosti, vybavení
stejné jako standardní pokoj).

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje snídani, oběd a večeři
v hlavní restauraci, občerstvení během dne, ne-
alkoholické a místní alkoholické nápoje ve vy-
braných barech.

PLÁŽ
Přímo u hotelu se nachází písčito-oblázková pláž
s pozvolným vstupem do vody, korálový útes
a molo. Doporučujeme obuv do vody. Lehátka,
matrace, slunečníky a osušky na pláži zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8450.html

od 11 400 Kč*

* více na str. 181
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HOTEL STEIGENBERGER AL DAU BEACH RESORT
***** HURGHADA

Deluxe pokoje: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 13 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Luxusní a rozlehlý hotelový komplex s příjemnou
atmosférou a  kva litními službami se nachází pří -
mo u pláže, cca 8 km od centra Hurghady (ho-
telový bus 3x týdně zdarma) a cca 5 km od letiště.

VYBAVENÍ
Prostorná vstupní hala s recepcí, směnárnou,
lobby barem a výtahy, hlavní hotelová restaurace,
několik restaurací à la carte a barů u bazénu i na
pláži, kavárna, internet a WiFi (za poplatek), ob-
chody se suvenýry, kadeřnictví,  miniclub, lékařská
služba, konferenční sály. Jeden z největších ba-
zénů v Hurghadě (v zimě vyhřívaný) a dětský
bazén. Lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, fitness, plážový volejbal, dětské
hřiště, miniclub, animační programy, diskotéka;
za poplatek billiard, moderní thalasso- a welness
centrum - sauna, jacuzzi, masáže, vnitřní bazén
se slanou vodou, kosmetické ošetření, centrum
vodních sportů na pláži, potápěčské centrum,
9-jamkové golfové hřiště, v blízkosti tenisové
kurty.

UBYTOVÁNÍ
Luxusně zařízené dvoulůžkové pokoje deluxe
s možností přistýlky mají vlastní příslušenství
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC) a jsou vybaveny
klimatizací, telefonem, TV/SAT, trezorem, mini-
barem, připojením na internet a balkonem nebo
terasou. Na vyžádání a za příplatek rodinné po-
koje až pro 4 osoby a junior suite.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive (24 hod) zahrnuje plnou penzi bu-
fetovým způsobem s bohatým výběrem jídel,
brzkou a pozdní snídani, odpolední snack, zmrz-
linu, kávu, čaj, zákusky, nealkoholické a místní
i vybrané dovozové alkoholické nápoje v hotelem
určených časech a místech.

PLÁŽ
Pěkná 400 m dlouhá písčitá pláž s pozvolným
vstupem do moře přímo u hotelu, v blízkosti je
marína. Vhodné i pro potápění a šnorchlování.
Lehátka, slunečníky a osušky na pláži zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4855.html

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 178

od 20 100 Kč*

* více na str. 181



SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
Tam, kde byste ještě před  půlstoletím našli jenom sedm ospalých rybářských vesniček  se dnes vypínají honosná obchodní města
v americkém stylu. Díky rozsáhlým ložiskům „černého zlata“ patří Emiráty k nejbohatším a nejmodernějším státům světa. Každý
návštěvník je  fascinován nekonečnou řadou kontrastů. Na jedné straně nejrychleji se vyvíjející město světa Dubaj s přepychem nákladně
zavlažovaných zelených ploch, sedmihvězdičkových hotelů a nákupních rájů v gigantických hypermarketech. Na druhé straně kolorit
tradičních orientálních bazarů, fascinující  pouštní příroda s oázami, pomalý život beduínů,  karavany velbloudů a paláce z pohádek tisíce
a jedné noci. Turisty však láká  i skvělé koupání na kvalitních písčitých plážích s garancí skutečně slunných dní bez deště a nepřebernou
nabídkou vodních sportů i rybolovu.

Ideální počasí s příjemnou teplotou panuje v zim-
ním období od září do května. Letní extrémně
vysoké teploty zmírňuje příjemný větřík, který
vane na pobřeží prakticky nepřetržitě. Výhodou
oblasti je trvale slunné počasí prakticky bez deště
s průměrně 355 slunnými dny v roce. Popsané
klima nelze v konkrétním termínu zájezdu ga-
rantovat.

NÁKUPY
Hypermoderní nákupní střediska i tradiční bazary
tvoří skutečné nákupní ráje s úplným sortimen-
tem veškerého myslitelného zboží. Koupíte zde
zejména zlaté šperky, oblečení luxusních značek,
obuv, kabelky a další kožedělné výrobky, kos-
metiku a elektrotechniku.

ZEMĚ A JEJÍ LIDÉ
Ve středověku to byla část Ormuzského království,
od konce 15. století okupovaná Portugalci, od 18.
století pak pod vlivem Kawasimů a po jejich po-
tlačení pod protektorátem Britů až do r. 1971. Za-
čátkem 20. století udělal nález nafty a plynu
v některých emirátech z těchto pouštních oblastí
kvetoucí zelený ráj. Federace sedmi emirátů, z nichž
se stát skládá, má rozdílnou úroveň, závislou na
využívání ropných ložisek. Najdete zde jedno z nej -
mo der nějších měst na zemi s bohatým nočním
životem, ale také pomalý a prostý život v poušti.

Země situovaná na březích Perského zálivu v se-
verovýchodním cípu Arabského poloostrova a sou-
sedící se Saudskou Arábií a Ománem je tvořena
nížinou pokrytou písečnou i kamenitou pouští bez
řek zhruba na úrovni obratníku Raka. Přes malou
rozlohu emirátů a jejich rozdílné rysy je možno za-
znamenat jako jednotící prvek vstřícnost jejich oby-
vatel k cizincům. Asi polovina obyvatel má arabský
a íránský původ, druhou polovinu tvoří jihoasijské
a východoasijské národnosti. Jenom 20 % z nich
má občanství státu.

GASTRONOMIE
Díky kosmopolitnímu charakteru turistických
center zde nalezneme ten nejbohatší výběr všech
významných světových kuchyní. V tradičních stra-
vovacích zařízeních se představuje i místní ku-
chyně, je pestrá, využívá bohatství místních
produktů a řídí se náboženskými příkazy. Zpra-
covává především skopové maso, obiloviny (kus-
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PŘÍMÉ LETY Z PRAHY DO DUBAJE



NABÍDKA VÝLETŮ

ČEDOK PLUS
• česky hovořící delegát 
• přímé lety Praha - Dubaj

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• krátká letová vzdálenost
• příjemná teplota vody i v zimě
• minimum deště, maximum slunce
• ideální pro zimní dovolenou a nákupy

Perský záliv

Fujairah
Ajman

Umm Al Quwain

Ras Al Khaimah

Sharjah

Dubaj
Abu Dhabi

S.A.E.

SAUDSKÁ ARÁBIE

KATAR

OMÁN

IRÁN

PŘÍMÉ LETY BEZ PŘESTUPU
ODLETY: 8 DNÍ Z PRAHY

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Oficiální název: Spojené arabské emiráty
Politický systém: federace s dělbou pravo-
mocí mezi vládu a jednotlivé emiráty
Rozloha: 83 600 km2

Počet obyvatel: 7,5 milionů 
Hlavní  město: Abu Dhabi 
Úřední jazyk: arabština
Další  jazyky: perština, hindu, urdština
Dorozumění: anglicky
Náboženství: 94 % islám, menšina hinduisté
Měna: SAE dirham (AED) = 100 filů (1,- USD =
3,7 AED)
Peníze s sebou: USD, platby úvěrovými kar-
tami běžné, bankomaty k dispozici
Místní čas: SEČ +3 hod (letní čas SEČ + 2 hod.)
Elektřina: 220 V, adaptér není nutný
Vstupní formality: cestovní pas
Doprava: kvalitní autobusová doprava a taxi. 
Očkování a lékař: povinné očkování není pře-
depsáno. Výskyt nakažlivých chorob velmi
omezený, vysoká úroveň hygieny. Převažují
soukromé kliniky a specializovaná privátní
zdravotnická zařízení na světové úrovni. Zdra-
votní rizika a aktuálně doporučované očkování
(ochranu) konzultujte prosím před cestou s hy-
gienickou stanicí či odborným lékařem.
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kus) a zeleninu. Velmi známé jsou cukrářské vý-
robky. Nabídka alkoholu je omezena na hotely,
speciální bary a diskotéky určené cizincům a liší
se i místně mezi emiráty.

RÁMCOVÝ PROGRAM ZÁJEZDŮ
1. den: Odlet z Prahy do Dubaje, transfer do vybraného hotelu.
2.-7. den: Pobyt ve vybraném hotelu, volno s možností fakultativních výletů.
8. den: Odlet z Dubaje zpět do Prahy.

JEEP DESERT SAFARI
Během odpoledních hodin  budete vyzvednuti
z hotelu a necháte se unášet terénními vozy za
hranice města do pouště, kde budete sjíždět pí-
sečné duny a během krátkých zastávek budete
mít možnost do západu slunce fotografovat ne-
konečnou poušť rozpostírající se kolem vás. Po
setmění Vás bude čekat příjemně strávený večer
v beduínském kempu pod otevřeným nebem,
kde můžete ochutnat vodní dýmku, nechat si
namalovat ornament henou na kůži, vyzkoušet
si tradiční oblečení, svézt se na velbloudovi nebo
se připojit tancem k vystoupení břišní tanečnice.
Večeři formou švédských stolů si můžete vychut-
nat při sezení na arabských polštářích kolem tra-
dičních nízkých stolků.
Cca 5 hod. – na večer

DNEŠNÍ DUBAJ CITY TOUR
Okružní jízda začíná u dubajského zálivu Creek,
který rozděluje Dubaj na dvě části a kde se pře-
plavíte z jednoho břehu zálivu na břeh druhý
vodním  taxi abra. Zastávka  na tradičním trhu
s kořením a látkami, možnost nákupu na neo-
pomenutelném trhu se zlatem. Dále se projíždí
turistickou oblastí Jumeirah s oblíbenou pláží Ju-
meirah Beach. Zastávka u jedné z nejhezčích
mešit Emirátů Jumeirah Mosque a na pláži,
odkud si prohlédnete jeden ze symbolů Dubaje
– luxusní hotel Burj Al Arab (plachetnice, 7*). Ná-
sleduje jeden z mega projektů Dubaje – palmový
ostrov. Okružní jízda dále pokračuje po ulici She-
ikh Zayed Road – mrakodrap vedle mrakodrapu.
Okružní jízda je zakončena zastávkou v Dubai
Mallu (největší nákupní centrum v Dubaji), které
nadchne svým obrovským akváriem a překrásně
zpívající a tančící fontánou pod nejvyšší věží světa
Burj Khalifa (828 m).

Celodenní bez oběda (změna programu vy-
hrazena, možnost oběda individuálně během
zastávky v nákupním centru s širokou nabíd-
kou restaurací)

HISTORICKÁ DUBAJ
Muzeum vám představí tradiční emirátská za-
městnání a procházka částí Bastakia – první ob-
chodní osadou Írančanů, odkryje půvabná
zákoutí. Textilní trh a procházka podél dubaj-
ského zálivu nás zavede do Herritage village –
malého skanzenu a velbloudího muzea. V islám-
ském centru se přiblížíte životu a zvyklostem
muslimů. Plavba na loďce abra vás vrátí do dob
minulých. Na trhu s kořením vás zasvětíme do
tajemství exotických chutí a vůní a na Zlatém
trhu do nákupů nablýskaných drahých kovů.
Cca 6 h, čas vyhrazený i na krátké občerstvení.

Hotel Kategorie Strava str.

Cove Rotana ***** AI 76
Al Hamra Village and Residence **** AI 78
Hilton Garden Inn Ras Al Khaimah **** SN 80
Umm Al Quwain *** PL 81
Madinat Jumeirah-Mina A'Salam ***** SN 82
Lou Lou a Beach Resort **** SN 83
Coral Dubai al Barsha ***** SN 84
Jebel Ali Beach Hotel **** SN 85

SN = snídaně, PL = polopenze, AI = all inclusive
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od 30 910 Kč*

* více na str. 181

HOTEL COVE ROTANA RESORT 
***** RAS AL KHAIMAH

Classic: AA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Hotel postavený v arabském stylu leží na 600 m
dlouhé nedotčené pláži u Perského zálivu. Vzdá-
lenost od centra města Ras Al Khaimah je pouze
10 minut jízdy a od letiště v Dubaji cca 87 km.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí a směnárnou, lobby, hlavní
restaurace, středomořská restaurace Basilico,
bufetová restaurace Cinnamon, lobby lounge
Breeze, bary u bazénů, obchod se suvenýry, WiFi
v lobby a veřejných prostorách zdarma. 2 bazény,
lehátka a slunečníky u bazénu zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Fitness, jacuzzi, Spa centrum, sauna, pára, dětský
club Flipper, vodní sporty, potápění, šnorchlování.

UBYTOVÁNÍ
Útulné dvoulůžkové pokoje Classic s možností
jedné přistýlky jsou vybaveny vlastním příslu-
šenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, župan, WC),
klimatizací, SAT/TV, telefonem, žehličkou s žeh-
licím prknem, setem k přípravě kávy a čaje, tre-
zorem, minibarem a balkonem nebo terasou;
za poplatek kabelové internetové připojení. Na
místě se platí povinná turistická taxa cca 20 AED/
pokoj/noc.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, vybrané nealkoholické a alko-
holické nápoje místní výroby v časech a místech
určených hotelem.

PLÁŽ
Privátní písčitá pláž se nachází přímo před ho-
telem. Lehátka a slunečníky jsou zdarma. Klienti
mají možnost pohybovat se po resortu golfovým
vozítkem, tzv. buggies.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8306.html
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od 27 350 Kč*

* více na str. 181

HOTEL AL HAMRA VILLAGE & RESIDENCE
**** RAS AL KHAIMAH

Standard: AA|AAB   Deluxe suite: AA|AAB|AAA Dítě do: 12 let Zájezdy: 8 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Hotelový komplex je umístěn mezi krásnou pláží
a golfovým hřištěm cca 80 km od letiště v Du-
baji.

VYBAVENÍ
Menší samostatná hala s recepcí, hlavní bufetová
restaurace, anglická hospoda, venkovní bazén
a golfový a plážový klub v blízkosti hotelu, bez-
drátový internet WiFi je v celém areálu za po-
platek.

SPORT A ZÁBAVA
Posilovna, sauna, masáže, plážový volejbal, te-
nisové kurty a vodní sporty na pláži. Hotel zajiš-

ťuje 2 x týdně dopravu do nákupního centra
Dubai Mall.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje situované v areálu moder-
ních arabských vilek mají vlastní příslušenství
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci,
SAT/TV, trezor, balkon nebo otevřenou terasu
s výhledem do areálu. Možnost dítěte (2-11 let)
na sdíleném lůžku s rodiči za cenu letenky - žá-
dejte u prodejce. Za příplatek možnost prostor-
ných Deluxe suite v části Residence s možností
jedné přistýlky. Na místě se platí povinná turis-
tická taxa cca 20 AED/pokoj/noc.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive - snídaně, oběd a večeře formou
bufetu, zmrzlina pro děti, vybrané alkoholické
a nealkoholické nápoje místní výroby v časech
a místech určených hotelem. Kredit na večeři
v à la carte restauraci 50 AED pro dospělé.

PLÁŽ
Nádherná písčitá pláž je cca 300 m od hotelu
(v závislosti na ubytování), viz mapa celého re-
sortu. Lehátka a slunečníky na pláži zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8305.html

Pokoj standardČást Village

Část Residence

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 179
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Část Village
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od 17 750 Kč*

* více na str. 181

HOTEL HILTON GARDEN INN RAS AL KHAIMAH
**** RAS AL KHAIMAH

Standard: AA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8 dní (PRG) Strava: snídaně

POLOHA
Zrekonstruovaný šestipatrový hotel je umístěný
v centru města Ras Al Khaimah cca 100 km od
letiště v Dubaji. Nejbližší obchody cca 100 m od
hotelu.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí a směnárnou, výtahy, res-
taurace, 2 bary, obchod se suvenýry, konferenční
místnost, WiFi v celém areálu hotelu zdarma; za
poplatek půjčovna aut, hlídání dětí. Bazén s od-
dělenou částí pro děti, lehátka, slunečníky
a osušky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
2 tenisové kurty, posilovna, fitness.

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky pro dítě mají vlastní příslušenství (kou-
pelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV,
trezor, malou chladničku a varnou konvici. Na
místě se platí povinná turistická taxa cca 20 AED/
pokoj/noc.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu, možnost dokoupení ve-
čeří bufetovou formou.

PLÁŽ
Písčitá pláž s mírným vstupem do moře u hotelu
Hilton Ras Al Khaimah cca 2 km od hotelu,
zdarma doprava hotelovým busem. Lehátka
a slunečníky zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8983.html

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 179
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UMM AL QUWAIN | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

HOTEL UMM AL QUWAIN 
*** UMM AL QUWAIN

Studio: AA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8 dní (PRG) Strava: polopenze

POLOHA
Hotel nedaleko centra emirátu Umm Al Quwain,
u krásné písčité pláže a ve vzdálenosti cca 30 km
od letiště v Dubaji.

VYBAVENÍ
Recepce, trezory zdarma, restaurace, bar u ba-
zénu, obchod s alkoholickými nápoji, kavárna;
za poplatek půjčovna aut, internetový koutek,
WiFi připojení v celém areálu. Bazén, lehátka
a slunečníky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty za poplatek, 3x týdně zdarma do-
prava do Dubaje.

UBYTOVÁNÍ
Studia situovaná v zahradě kolem bazénu mají
obývací místnost a samostatnou ložnici, vlastní
příslušenství (koupelna, WC), SAT/TV, klimatizaci
a terasu s výhledem na moře nebo do zahrady;
za poplatek minibar. Část studií je zrekonstruo-
vána. Na vyžádání a za příplatek studia se dvěma
ložnicemi. Na místě se platí povinná turistická
taxa cca 20 AED/pokoj/noc.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze (snídaně a večeře) bufetovým způ-
sobem. Možnost stravování all inclusive.

PLÁŽ
Krásná soukromá pláž přímo u hotelu, lehátka
a slunečníky zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,364.html

od 24 350 Kč*

* více na str. 181
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od 54 830 Kč*

* více na str. 181

HOTEL MADINAT JUMEIRAH-MINA A'SALAM
***** JUMEIRAH-DUBAJ

Standard: AA|AAB   Deluxe suite: AA|AAB|AAA|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8 dní (PRG) Strava: snídaně

POLOHA
Hotel je součástí komplexu Madinat Jumeirah –
Arabian Resort Dubai, který zahrnuje další hotel,
luxusní vily, bungalovy, rozlehlý bazar, lázeňské
centrum, klub zdraví a konferenční halu. Celý resort
je propojen vodními kanály a je umístěn přímo na
krásné pláži Jumeirah Beach poblíž světoznámého
hotelu Burj Al Arab. Vzdálenost od letiště cca 27 km.

VYBAVENÍ
Velká hala s recepcí a směnárnou, výtahy, 3 res-
taurace, 5 stylových barů, společenská místnost,
několik obchodů, divadlo, kavárna, WiFi zdarma
v celém hotelu. 2 venkovní bazény s lehátky, slu-
nečníky a osuškami zdarma. Klienti mohou vy-
užívat vybavení celého komplexu.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty, squash, dětský klub Sindbad,
možnost návštěvy vodního parku Wild Wadi Park;
za poplatek vodní sporty na pláži, fitness, Spa
centrum - krytý bazén, masáže, sauna, pára, kos-
metické procedury.

UBYTOVÁNÍ
Luxusně zařízené dvoulůžkové pokoje s možností
až dvou dětí na společné přistýlce mají vlastní
příslušenství (koupelna, vysoušeč vlasů, župany,
WC), klimatizaci, SAT/TV, telefon, trezor, minibar
(za poplatek) a set na přípravu kávy/čaje. Na vy-
žádání a za příplatek jsou k dispozici pokoje Club
Executive, rodinné pokoje, Ocean studia, králov-
ská studia a pokoje pro vozíčkáře. Na místě se

platí povinná turistická taxa cca 20 AED/
pokoj/noc.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu.

PLÁŽ
Krásná písčitá pláž se nachází přímo u hotelo-
vého komplexu. Lehátka, slunečníky a osušky
zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,734.html
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SHARJAH | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

HOTEL LOU LOU A BEACH RESORT
**** SHARJAH

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8 dní (PRG) Strava: snídaně

POLOHA
Oblíbený plážový hotel je situován na pobřeží
Al Khan v emirátu Sharjah necelé 3 km od centra
města s tržištěm. Dubaj je vzdálena 15 minut
jízdy a letiště cca 18 km.

VYBAVENÍ
Hlavní restaurace, venkovní restaurace, kavárna,
arkáda s několika obchody, business centrum,
WiFi v areálu zdarma. Bazén s kontrolovanou
teplotou, dětský bazén, vířivka. Lehátka a slu-
nečníky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, plážový volejbal; za poplatek lázeňské
centrum s širokou škálou masáží a léčebných

procedur, vodní sporty. Hotel poskytuje vlastní
dopravu do měst Sharjah a Dubaj 2x denně
zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou
vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna,
WC), klimatizací, SAT/TV, rádiem, minibarem a tre-
zorem. Všechny pokoje jsou bez balkónů s vý-
hledem na moře nebo do okolí. Na místě se platí
povinná turistická taxa cca 20 AED/ pokoj/noc.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetovým způsobem, možnost dokou-
pení večeří. Plážový restaurant a bar Al Waha
podává rychlá občerstvení a nápoje.

PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře je
přímo u hotelu. Lehátka a slunečníky na pláži
jsou zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8310.html

od 21 990 Kč*

* více na str. 181
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od 19 950 Kč*

* více na str. 181

HOTEL CORAL DUBAI AL BARSHA
***** DUBAJ

Standard: AA|AAB   Deluxe suite: AA|AAB|AAA|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8 dní (PRG) Strava: snídaně

POLOHA
Městský hotel (ex Auris Plaza) se nachází v blíz-
kosti nákupního centra Mall of Emirates a stanice
metra v části Al Barsha, které je nazýváno cent-
rem nové Dubaje, cca 28 km od letiště.

VYBAVENÍ
Moderní, příjemná hala s recepcí, hlavní bufetová
restaurace, kavárna, salonek nabízející lehké ob-
čerstvení a možnost kouření vodních dýmek, ob-
chod se suvenýry a květinami, konferenční
místnosti, WiFi v celém areálu hotelu zdarma,
střešní bazén s vyhrazenou částí pro děti.

SPORT A ZÁBAVA
Lázeňské centrum s širokou nabídkou masážních
procedur, sauna, parní lázně, moderně vybavená
posilovna, dětský klub. Druhé největší nákupní
centrum Dubaje v blízkosti hotelu.

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností jedné
přistýlky, mají vlastní příslušenství (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), klimatizaci, trezor a minibar
s nealkoholickými nápoji (za poplatek). Na vyžá-
dání a za příplatek jsou pokoje Deluxe, Executive
nebo Studia s 1 nebo 2 ložnicemi. Na místě se
platí povinná turistická taxa cca 20 AED/pokoj/noc.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetovým způsobem, možnost dokou-
pení večeří.

PLÁŽ
Hotel zajišťuje dopravu zdarma na klubovou pláž
Jumeirah s odjezdem v 10:00 a návratem 14:00
hod. Poplatek za vstup na pláž je cca 5 AED/osoba.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8982.html

Ilustrační foto
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JEBEL ALI BEACH HOTEL
**** JUMEIRAH-DUBAJ

Standard: AA|AAB Zájezdy: 8 dní (PRG) Strava: snídaně

POLOHA
Hotel je umístěn ve velké zahradě, přímo na pláži
Arabského zálivu, cca 60 km od centra města
Dubaj a letiště. Hotel zajišťuje zdarma dopravu
do centra.

VYBAVENÍ
Prostorná hala s recepcí, hlavní hotelová restau-
race, několik à la carte restaurací, 8 barů, kavárna,
nákupní arkáda, konferenční místnost, WiFi
v celém areálu hotelu zdarma, vlastní jachtařský
přístav, 2 klimatizované bazény, bazén pro děti,
lehátka a slunečníky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Fitness, stolní tenis, pétanque, vodní pólo, plá-
žový volejbal, fotbal, miniclub, dětské hřiště; za
poplatek 9jamkové golfové hřiště, jízda na koních,
tenisové kurty, squash a vodní sporty na pláži.

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky mají vlastní příslušenství (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV, trezor, set
na přípravu kávy a čaje a balkon s výhledem do
zahrady; za poplatek minibar. Na místě se plati
povinná turistická taxa cca 20 AED/pokoj/noc.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu, možnost dokoupení po-
lopenze, plné penze nebo all inclusive.

PLÁŽ
Nádherná, 800 m dlouhá písčitá pláž se nachází
přímo u hotelu, lehátka, slunečníky a osušky
zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,638.html

od 38 570 Kč*

* více na str. 181



OSTROV ZANZIBAR
Zanzibar – vysněný ostrov z pohádek tisíce a jedné noci. Při vyslovení tohoto jména se vybaví vůně exotických koření, které jsou zde
domovem, a od středověku nejvýznamnějším artiklem obchodu mezi Orientem a Západem. 85 km dlouhý a 30 km široký ostrov leží na
jižní polokouli jen 6 stupňů pod rovníkem asi 40 kilometrů od břehů východní Afriky. Je tvořen hlavním ostrovem s téměř neznámým
jménem Unguja, hornatým ostrovem Pemba, odkud pochází africký čarodějnický kult, a dalšími asi 50 ostrůvky. Prvním Evropanem, který
ostrov spatřil, byl asi portugalský mořeplavec Vasco da Gama. V té době byl ostrov již po staletí po vlivem arabských obchodníků, kteří
sem přijížděli na svých dřevěných lodích poháněných monzunovými větry. Ostrov se jim tak zalíbil, že sem ománští vládci na mnoho let
přesunuli své sídlo ze Šťastné Arábie. Ostatně sultanátem zůstal Zanzibar až do roku 1964. I proto zde dodnes převažuje muslimská
populace, která se mísí se zdejší africkou kulturou obohacenou o indické prvky. Metropoli ostrova tvoří proslulé kamenné město, jehož
křivolaké uličky jsou nyní pod ochranou UNESCO. Zde napsaly dějiny své stinné stránky. Dvě stě let tu kvetl obchod s otroky na největším
otrokářském tržišti světa.

Tropické klima, trvale teplé. Nejstálejší počasí pa-
nuje v období leden až březen. Nejteplejší mě-
síce s malým počtem srážek jsou říjen až březen.
Naopak období od května do listopadu je pova-
žováno za chladnější s  proměnlivým počasím
a vyšším počtem srážek, které mají charakter

každodenních přeháněk střídaných slunečními
úseky. Teplota moře neklesá pod 24 °C, vlhkost
vzduchu je relativně vysoká.  Popsané klima
nelze v konkrétním termínu garantovat. 

ZANZIBAR DNES
Vedle produkce vzácných koření se dnes ostrov
stává cílem zejména evropských turistů, kteří
hledají poslední dosud nedotčené přírodní ráje.
Toto označení si ostrov skutečně zaslouží, pro-
tože má snad nejkrásnější pláže východní
Afriky. Mnozí cestovatelé potvrzují, že nikde
jinde na světě snad neviděli tak jemný bílý písek
a skutečně azurovou barvu vody jako na
Zanzibaru. Přírodním rájem jsou i okolní ost-
růvky. Není proto divu, že na jeden z nich jezdí
i slavný Bill Gates.

PROČ NA ZANZIBAR?
V porovnání s jinými exotickými cíli má pobyt na
Zanzibaru výhodu kratší letové vzdálenosti
z Evropy bez nutnosti adaptace na jiné časové
pásmo, protože časový posun nepřesahuje dvě
hodiny. Druhou výhodou je možnost kombi-
nace pobytu na překrásných plážích s výlety ať
již za šnorchlováním k bohatým korálovým úte-
sům, na okolní exotické ostrovy nebo na safari
na blízké africké pevnině. Specifikou ostrova je
i nedotčenost místního života turistickým prů-
myslem. Komfort a luxus hledejte uvnitř hote-
lových areálů. Za jejich hranicemi se nachází
afro-muslimský kolorit a tradiční způsob života
s jeho specifiky.I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
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SPORT A ZÁBAVA

ČEDOK PLUS
• česky hovořící delegát 
• výhodné parkování na letišti v Praze
• výhodná cena cestovního pojištění

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• nádherné pláže s jemným pískem
• kombinace: koupání a výlety
• bez únavného časového posunu

Nungwi
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SPORTOVNÍ AKTIVITY
Na Zanzibaru se nabízí sportovní vyžití přede-
vším ve spojení s mořem. Oblíbené jsou lodní
výlety kombinované s koupáním v pobřežních
lagunách, případně rybolovem. Šíře nabídky zá-
bavy v jednotlivých hotelech je závislá na jejich
kategorii. Ve většině případů je v rámci hotelo-
vých areálů k dispozici plážový volejbal, fotbal,
stolní tenis, některé hotely nabízejí i tenis.
Hotelová i plážová centra vodních sportů lákají
klienty na kajaky, windsurfing či šnorchlování.
K oblíbeným aktivitám patří jízda na koni nebo
na horském kole. Některé luxusní hotely mají
vlastní animační programy.

POTÁPĚNÍ
Zanzibar patří k nejlepším potápěčským oblas-
tem na světě. Lze se tu buď naučit potápět

nebo se v potápění zdokonalit. Kurzy  probíhají
podle mezinárodního systému PADI, lze zde zís-
kat celosvětově platný certifikát. Pro zkušené
potápěče se nabízí potápění okolo lodních
vraků, v noci nebo v mořských proudech.
Potápěčskou výbavu lze zapůjčit na místě.
Místní korálový útes je jeden z druhově nejbo-
hatších na světě. Na severu Unguji se potápí
z lodí a šnorchlování je nejlepší při odlivu.
Vyhledávané lokality jsou také západně od
Kendwy a útesy kolem ostrova Mnemba (vý-
chodně od Zanzibaru, národní park).

PO KOUPÁNÍ...
Zábava na Zanzibaru je organizována přede-
vším v rámci hotelových areálů. Mimo samotné
objekty hotelů, s výjimkou fakultativních výletů,
je minimální možnost zábavy.

Hotel Kategorie Strava str.
Uroa Bay Beach Resort **** PL 88

Karafuu Beach Resort ***** PL 90 
Double Tree by Hilton ***** AI 92 
Fruit and Spice Wellnes ***** AI 94 
Neptune Pwani Beach Resort ***** AI 96
Sultan Sands Island **** AI 98

AI = all inclusive, PL = polopenze

POHODLNÉ DÁLKOVÉ LETY
S PŘESTUPEM
ODLETY: 12, 13 DNÍ Z PRAHY

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Oficiální název: Zanzibar (správní oblast
Sjednocené republiky Tanzanie) 
Politický systém: republika
Rozloha: 1 658 km2

Počet obyvatel: 800 000
Hlavní město: Zanzibar (Stone City) 
Úřední jazyk: svahilština, arabština, angličtina
Dorozumění: anglicky 
Náboženství: 99% islám 
Místní měna: Tanzanský šilink (TZS, cca
2240,- TZS = 1,- USD)
Peníze s sebou: USD, Euro je téměř neznámé,
bankomaty jsou k dispozici sporadicky, platby
kartami jen v turistických zařízeních. 
Místní čas: SEČ+2 hodiny (při letním času 
+ 1 hodina) 
Elektřina: 220 V, adaptér nutný
Vstupní formality: cestovní pas s minimální
platností 6 měsíců od data vstupu, vyplnění
vstupní karty a poplatek cca 50,- USD 
Místní doprava: místní silnice nejsou plně as-
faltované, transfery do jednotlivých hotelů
jsou zajišťovány minibusy (tzv. matatu) 
Očkování a lékař: na Zanzibar je doporučeno
očkování proti žluté zimnici, dále se doporu-
čuje očkování nebo jiná ochrana proti malárii
či žloutence typu A i B. Na ostrově nejsou kva-
litní nemocniční zařízení. Větší úrazy či zá-
važná onemocnění jsou na místě obtížně
řešitelná, nejbližší kvalitní nemocnice je v Dar
es Salaamu (cca 30 minut letadlem). Zdravotní
rizika a aktuálně doporučované očkování
(ochranu) konzultujte prosím před cestou
s hygienickou stanicí či odborným lékařem.

RÁMCOVÝ PROGRAM ZÁJEZDŮ 12, 13 DENNÍ ZÁJEZDY
1. den: Odlet přes Dubaj na Zanzibar. 
2. den: Přílet na Zanzibar, transfer do vybraného hotelu, nocleh
3.–10. (11.) den: Pobyt ve vybraném hotelu, individuální volno s možností fakultativních výletů.
11. (12.) den: Transfer na letiště a odlet zpět přes Dubaj do Prahy.
12. (13.) den: Přílet do Prahy.
Počet dní může být upraven podle aktuálního letového řádu, přičemž rozsah služeb (počet noc-
lehů) zůstává nezměněn.
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od 37 410 Kč*

* více na str. 181

HOTEL UROA BAY BEACH RESORT
**** UROA

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 6 let Zájezdy: 12, 13 dní (PRG) Strava: polopenze

POLOHA
Hotelový komplex se nachází na východním po-
břeží ostrova cca 40 km od letiště.

VYBAVENÍ
Prostorné lobby, recepce, hlavní restaurace, lobby
bar a bar u pláže, konferenční centrum, WiFi ve
společných částech hotelu zdarma; za poplatek
prádelna, lékařská služba. 2 bazény a bazén pro
děti, lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisový kurt (osvětlení za poplatek), stolní
tenis, hřiště na minifotbal, volejbal; za poplatek
wellness centrum - různé typy masáží a kosme-
tické procedury.

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací,
SAT/TV, moskytiérou, telefonem, trezorem, chlad-
ničkou a balkonem s výhledem do zahrady. Za
příplatek pokoje s výhledem na moře a rodinné
pokoje až pro 4 osoby se stejným vybavením jako
standardní pokoje.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou bufetu. Možnost dokoupit
all inclusive - plná penze formou bufetu v hlavní
restauraci, odpolední kávu a čaj, nealkoholické
a alkoholické nápoje místní výroby a míchané
nápoje v určených barech.

PLÁŽ
Veřejná pláž Uroa Beach s jemným bílým pís-
kem a pozvolným vstupem do moře přímo
u hotelu. Doporučujeme obuv do vody. Přístup
na pláž přes hotelovou zahradu a po schodech
dolů, na oddělené části umělá hotelová pláž,
slunečníky, lehátka a osušky zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8346.html

Pobyt pro
2 děti do 6 let ZDARMA

Více na str. 178



Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 89

OSTROV ZANZIBAR



800 112 11290

OSTROV ZANZIBAR

od 40 950 Kč*

* více na str. 181

HOTEL KARAFUU BEACH RESORT
***** PINGWE

Standard: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 15 let Zájezdy: 12, 13 dní (PRG) Strava: polopenze

POLOHA
Hotelový komplex jednopodlažních budov se
skládá z hlavní budovy, části Bondeni a nové
části Masai Village a nachází se ve velké tropické
zahradě na malém kopci u korálového útesu,
cca 1 km od vesnice Pingwe, cca 60 km od
Stone Town a cca 65 km od letiště v Zanzibaru.

VYBAVENÍ
Prostorné lobby, recepce, směnárna, 4 restau-
race, 3 bary, butik se suvenýry, obchod s plážo-
vými doplňky, konferenční centrum; za
poplatek WiFi, lékař na vyžádání, prádelna, ka-
deřnictví. Terasa se 3 bazény, lehátka, sluneč-
níky a osušky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
2 tenisové kurty, posilovna, stolní tenis, volejbal,
šipky, aerobic, dětské hřiště, diskotéka, animace

pro děti a dospělé, kulečník, herna; za poplatek
skvěle vybavené potápěčské centrum, vodní
sporty na pláži, Spa centrum - masáže, kosme-
tické procedury.

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky mají vlastní příslušenství (koupelna/spr-
chový kout, vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci,
ventilátor, moskytiéru, SAT/TV, telefon, trezor,
set na přípravu kávy/čaje a terasu; za poplatek
minibar a WiFi. Pokoje jsou umístěny ve svahu
v tropické zahradě. Dále jsou v nabídce pokoje
Bondeni se stejným vybavením a umístěné
u bazénu Bondeni a pokoje Masai umístěné
u bazénu Masai.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovou formou. Možnost dokou-

pení all inclusive – plná penze bufetovou for-
mou, odpolední káva, čaj a sušenky, nealkoho-
lické a místní alkoholické nápoje ve vybraných
barech a restauracích.

PLÁŽ
Hotelová pláž s bílým pískem a pozvolným vstu-
pem do moře přímo u hotelu (v závislosti na
ubytování 100-150 m), betonové molo vedoucí
přes mělkou vodu při odlivu. Lehátka, matrace
a osušky zdarma, lehátka jsou umístěna ve
stínu vzrostlých palem. V blízkosti břehu korá-
lový útes, doporučujeme obuv do vody.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8760.html

Pobyt pro
dítě do 15 let ZDARMA

Více na str. 178
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od 49 380 Kč*

* více na str. 181

HOTEL DOUBLE TREE BY HILTON RESORT
***** NUNGWI

Standard: AA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 12, 13 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Hotel v tradičním ostrovním stylu se nachází
přímo u pláže, na okraji obce Nungwi, cca
55 km od města Zanzibar a cca 65 km od letiště.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí a směnárnou, 2 restau-
race, bar, obchod se suvenýry, konferenční
místnost, WiFi v lobby zdarma. Terasa s bazé-
nem, dětské brouzdaliště, lehátka, slunečníky
a osušky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, šipky, plážový volejbal, fotbal,
šnorchlování, fitness centrum; za poplatek
vodní sporty na pláži, potápěčské centrum.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové standardní pokoje s možností při-
stýlky pro dítě mají vlastní příslušenství (kou-
pelna/sprcha, vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci,
WiFi, SAT/TV, telefon, trezor, rychlovarnou kon-
vici a balkon nebo terasu s výhledem do za-
hrady; za poplatek minibar. Na vyžádání a za
příplatek pokoje s výhledem na bazén nebo na
oceán.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu v hlavní restauraci, lehké občer-
stvení v průběhu dne v Dolphins Baru, nealko-
holické a alkoholické nápoje místní výroby.

PLÁŽ
Veřejná písčitá pláž s postupným sestupem dna
je přímo u hotelu. Přístup na pláž je po několika
schodech z hotelové zahrady, lehátka, matrace
a osušky zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8528.html

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 178
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od 38 250 Kč*

* více na str. 181

HOTEL FRUIT & SPICE WELLNESS RESORT
***** KIZIMKAZI DIMBANI

Deluxe: AA|AAA|AAB Dítě do: 13 let Zájezdy: 12, 13 dní (PRG) Strava: polopenze

POLOHA
Stylový hotelový komplex umístěný v krásné za-
hradě na útesu se nachází cca 8 km od rybářské
vesnice Kizimkazi Dimbani na jižním pobřeží
ostrova, cca 50 km od letiště.

VYBAVENÍ
Prostorná vstupní hala s recepcí, směnárnou
a lobby barem, hlavní restaurace, à la carte res-
taurace (není součást all inclusive), bar u ba-
zénu, WiFi zdarma; za poplatek trezor, butik,
konferenční místnost. 2 bazény s oddělenou
částí pro děti, slunečníky, lehátka a osušky u ba-
zénu zdarma. Vzhledem k poloze a členitému
terénu nedoporučujeme osobám s omezenou
pohyblivostí.

SPORT A ZÁBAVA
Volejbal, lukostřelba, posilovna, několikrát
týdně animační programy, živá hudba, masai
show, herna pro děti; za poplatek wellness cent-
rum - masáže, kosmetické procedury.

UBYTOVÁNÍ
Stylové dvoulůžkové deluxe pokoje s možností
přistýlky pro dítě mají vlastní příslušenství (kou-
pelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV,
telefon, chladničku, trezor a balkon nebo te-
rasu, za příplatek minibar.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou bufetu, možnost all inclu-
sive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu,

pozdní snídani, odpolední čaj, nealkoholické
a alkoholické nápoje místní výroby v hotelem
určených časech a místech.

PLÁŽ
Dvě hotelové uměle vytvořené písčité pláže
u hotelu, sestup do oceánu po schodech.
Lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8940.html

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 178
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od 52 910 Kč*

* více na str. 181

HOTEL NEPTUNE PWANI BEACH RESORT AND SPA
***** KIWENGWA

Deluxe garden: AA|AAA|AAB Dítě do: 13 let Zájezdy: 12, 13 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Luxusní a elegantní hotelový resort se nachází
částečně v mírném svahu, na východním po-
břeží ostrova, cca 50 km od letiště.

VYBAVENÍ
Prostorné a elegantní lobby, recepce, hlavní res-
taurace, 4 à la carte restaurace, snack bar, 2
bary u bazénu, bar na pláži, butik se šperky
a oblečením, WiFi v lobby zdarma. Terasa na
slunění, 2 bazény s vyhrazenou částí pro děti,
lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Nemotorizované vodní sporty: kajaky, windsur-
fing, vodní pólo, stolní tenis, aqua aerobik,
šipky, kulečník, dětské hřiště, miniclub (3-13 let),

sportovně rekreační animace; za poplatek mo-
torizované vodní sporty, Spa centrum.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje deluxe garden s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (kou-
pelna/sprcha, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací,
SAT/TV, telefonem, trezorem, minibarem, rychlo-
varnou konvicí a mají výhled do zahrady. Pokoje
Master suite beach front jsou dvoulůžkové s mož-
ností přistýlky, mají obývací pokoj s ložnicí, vyba-
veny jsou stejně jako pokoje Deluxe garden, navíc
mají vířivku a nacházejí se téměř na břehu oceánu.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje plnou penzi bufetovou
formou, odpolední občerstvení, nealkoholické

a místní alkoholické nápoje. Možnost večeří
v některé z à la carte restauracích (italská, thaj-
ská, indická) po předchozí rezervaci.

PLÁŽ
Dlouhá, veřejná Kiwengwa Beach s jemným
bílým pískem a pozvolným vstupem do moře se
nachází přímo u hotelu, cca 250 m od recepce,
přístup na pláž přes hotelovou zahradu. V od-
dělené hotelové části jsou slunečníky, lehátka,
matrace a osušky zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8350.html

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 178

Pokoj Deluxe garden
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od 48 950 Kč*

* více na str. 181

HOTEL SULTAN SANDS ISLAND RESORT 
**** KIWENGWA

Pwani: AA|AAA|AAB  Bahari: AA Dítě do: 12 let Zájezdy: 12, 13 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Hotel v africkém stylu je umístěn v krásné tro-
pické zahradě na bílé písčité pláži Kiwengwa,
cca 50 km od letiště. Hotel sousedí s hotelovým
resortem Blue Bay, jehož zařízení mohou klienti
částečně využívat.

VYBAVENÍ
Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, à la
carte restaurace (nezahrnuta v all inclusive), 3
bary; za poplatek prádelna, hlídání dětí, lékař
na telefonu, turistické centrum s nabídkou vý-
letů, business centrum, internet a obchod.
Bazén, bazén pro děti, lehátka, slunečníky
a osušky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Tenis, stolní tenis, plážový volejbal, kulečník, spa
centrum a vodní sporty (za poplatek).

UBYTOVÁNÍ
Moderně a elegantně zařízené pokoje Pwani
s možností přistýlky mají vlastní příslušenství
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci, ven-
tilátor, moskytiéru, SAT/TV, telefon, šatnu, tre-
zor; za poplatek minibar. Pokoje mají výhled do
zahrady. Na vyžádání a za příplatek dvoulůžkové
pokoje Bahari vybavené klimatizací, ventiláto-
rem, moskytiérou, vlastním sociálním zařízením
(koupelna/sprchový kout, vysoušeč vlasů, WC),
SAT/TV, telefonem, trezorem; za poplatek mini-
bar. Pokoje Bahari se nacházejí u menšího ba-
zénu a mají přímý výhled na oceán.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive formou bufetu, možnost návštěvy
à la carte restaurace Kivuli, odpolední káva, čaj,
sušenky a zákusky v Casablanca Lounge, neal-
koholické a alkoholické nápoje místní výroby
(9:00-24:00).

PLÁŽ
Kiwengwa Beach s jemným bílým pískem a po-
zvolným vstupem do moře, přímo u hotelu
uměle vytvořená pláž, kde jsou slunečníky, le-
hátka, matrace a osušky zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8495.html

Pokoj Bahari Pokoj Pwani

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 178
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ZÁKLADNÍ INFORMACE

Oficiální název: Republika Mauricius 
Politický systém: parlamentní demokracie
Rozloha: 2 040 km2

Počet obyvatel: 1 331 155
Hlavní město: Port Louis
Úřední jazyk: francouzština, angličtina,
kreolština
Dorozumění: angličtina 
Náboženství: 52 % hinduismus, 30 %
křesťanství (zejména římští katolíci), 17 %
islám
Místní měna: mauricijská rupie (MUR)
(31,- MUR = 1,- USD)
Peníze s sebou: USD nebo EUR, platby
úvěrovými kartami běžné
Místní čas: SEČ + 3 hodiny (při letním čase +
2 hodiny) 
Elektřina: 220/240V, adaptér nutný

Vstupní formality: cestovní pas s minimální
platností 6 měsíců od data vstupu a vstupní
povolení, které se uděluje na letišti při příletu
bezplatně. Zákaz dovozu potravin včetně ovoce. 
Místní doprava: v osídlených oblastech
zabezpečují dopravu autobusy a taxi
(málokdy používají taxametry), turisté si
mohou vypůjčit auta, motocykly nebo jízdní
kola. Pro okružní prohlídky se využívají také
helikoptéry. 
Očkování a lékař: očkování není povinné
a zdravotní rizika jsou nízká. Doporučuje se
zejména očkování proti žloutence typu A a B.
Místní zdravotní péče je na dobré úrovni.
Zdravotní rizika a aktuálně doporučované
očkování (ochranu) konzultujte prosím před
cestou s hygienickou stanicí či odborným
lékařem.

OSTROV MAURICIUS
Okřídlené heslo tvrdí, že bůh nejdříve stvořil Mauricius a až poté kopii – ráj. Snad i proto se jeho jméno stalo synonymem pro perfektní
dovolenou s nádechem luxusu. Ostrov je štědrý na vůně a barvy, kosmopolitní, spontánní a přátelskou společnost, harmonické sladění
ras kultur a náboženství. Téměř celý ostrov je lemován korálovým útesem, takže vody omývající pláže jsou klidné bez příboje a jenom
s nepatrným rozdílem mezi přílivem a odlivem. Po celé délce pobřeží leží tradiční i nově vznikající rekreační střediska, kde ubytování podle
svého vkusu najde každý. Právem je ostrov ideálním cílem pro sportovně zaměřené návštěvníky, kteří vyhledávají perfektní koupání
v kombinaci se sportovním vyžitím na četných golfových hřištích, tenisových kurtech nebo i atraktivní potápění.

Vyrovnané klima zde panuje po celý rok. Přesto
má dvě hlavní sezony – horké, vlhké léto a suchou
chladnější zimu. V létě od listopadu do dubna
dosahují teploty přes 30 stupňů Celsia, období
od prosince do března je také typické výskytem
krátkých  vydatných dešťových přeháněk. Od
května do října panuje zima s teplotou „jenom“
do 28 stupňů. V časovém úseku od září do listo -
padu je nejmenší výskyt srážek.
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA

ČEDOK PLUS
• česky hovořící asistence v destinaci
• komfortní dálkové lety s Emirates
• výhodné parkování u letiště

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• sezóna koupání po celý rok
• nádherné pláže s jemným pískem 
• kombinace: koupání, golf, tenis
• bez únavného časového posunu

Port Louis

Grand Baie

Turtle Bay

MAURITIUS

Flic en Flac

Le Morne

Indický oceán

Grand Gaube

Poste Lafayette

Trou d’Eau Douce

OSTROV MAURICIUS
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RÁMCOVÝ PROGRAM ZÁJEZDŮ 10 DENNÍ ZÁJEZDY
1. den: Odlet z Prahy přes Dubai na Mauricius. 
2. den: Přílet, transfer do vybraného hotelu, ubytování. 
3. – 8. den: Pobyt u moře ve vybraném hotelu s možností fakultativních výletů. 
9. den: Ve večerních hodinách transfer na letiště a odlet přes Dubai zpět do Prahy.
10. den: Přílet do Prahy.
Možnost prodloužení o libovolný počet noclehů dle přání klienta.

VÝCHODNÍ POBŘEŽÍ OSTROVA 
Jedná se o návětrnou stranu ostrova, kde může
být větší vítr a vlny. Tak jako celý ostrov i východní
pobřeží je chráněno korálovým útesem. Celá ob-
last má spíše přírodní charakter s tím, že hotely
jsou vystavěny v přírodě mimo turistická centra. 

JIŽNÍ POBŘEŽÍ OSTROVA 
Tato část ostrova je charakteristická pěknou pří-
rodou, zatím téměř nedotčenou turistickým ru-
chem. K dispozici jsou větší pláže s jemným
pískem, korálový útes je od břehu vzdálen cca
500 – 600 metrů, laguna mezi útesem a pobřežím
je poměrně hluboká a umožňuje dobré pod-
mínky pro plavání. V této části ostrova jsou k dis-
pozici především větší hotelové resorty, které
nabízejí veškeré vyžití. 

ZÁPADNÍ POBŘEŽÍ OSTROVA
Najdeme zde jedny z nejhezčích pláží v rámci ce-
lého ostrova. Korálový útes je od pobřeží vzdálen
cca 400 metrů, v laguně je dostatečná hloubka
na dobré plavání. V městečku Flic and Flac, které
je oblíbeným rekreačním místem i pro stálé oby-
vatele ostrova, jsou k dispozici restaurace, ob-
chůdky, diskotéka a kasino, existuje tedy možnost
zábavy i mimo hotelové areály. 

SEVERNÍ POBŘEŽÍ 
Turisticky nejrozvinutější oblast. Pláže jsou zde
spíše menší s dobrými podmínkami k plavání.
Jakýmsi centrem této oblasti je městečko Grand
Baie, kde je k dispozici dostatek restaurací,
 obchůdků, diskoték a barů. Toto městečko je
současně nejoblíbenějším a nejživějším přímoř-
ským střediskem ostrova.

Hotel Kategorie Strava str.

Tropical Attitude *** PL 102
Veranda Palmar Beach *** AI 103 
Emeraude Beach Attitude *** AI 104 
Solana Beach **** PL 105 
Radisson Blue Poste Lafayette
Resort and Spa **** PL 106 
Zilwa Attitude **** PL 107
Coin de Mire Attitude *** PL 108
Veranda Grand Baie *** PL 108
Le Ravenala Attitude **** PL 109
Anelia Resort & Spa **** PL 110
La Pirogue Resort & Spa **** PL 111

SN = snídaně, PL = polopenze, AI = all inclusive

POHODLNÉ DÁLKOVÉ LETY S PŘESTUPEM V DUBAJI
ODLETY: 10 DNÍ Z PRAHY 

Podmořský vodopád

Sedmibarevná země
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od 37 990 Kč*

* více na str. 181

HOTEL TROPICAL ATTITUDE
*** VÝCHODNÍ POBŘEŽÍ – TROU D’EAU DOUCE

Standard: AA Zájezdy: 10 dní (PRG) Strava: polopenze

POLOHA
Menší zrenovovaný hotel v kreolském stylu leží
v krásné tropické zahradě v klidném středisku
cca 50 km od letiště a 45 km od hlavního města
Port Louis. Hotel je určený pouze pro dospělé
osoby (18+).

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí a směnárnou, 2 restaurace,
bar, snack bar, WiFi v prostoru recepce zdarma,
bazén. Lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, plážový volejbal, šipky, pétanque,
stolní hry, plavba lodí s proskleným dnem. Za
poplatek masáže, kosmetické procedury, kuleč-
ník, potápění, vodní sporty, rybolov.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje mají vlastní příslušenství
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci,
SAT/TV, telefon; za poplatek minibar, trezor.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou bufetu. Možnost all inclusive –
snídaně formou bufetu, oběd à la carte nebo
bufet, večeře formou bufetu nebo menu, lehké

občerstvení během dne, nealkoholické a alko-
holické nápoje místní výroby v časech a místech
určených hotelem.

PLÁŽ
Menší písčitá pláž přímo u hotelu, lehátka a slu-
nečníky zdarma. Hotel pořádá denně zdarma
dopravu na blízký ostrov Ile aux Cerfs, kde se
nachází krásná pláž.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,9025.html
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HOTEL VERANDA PALMAR BEACH
*** VÝCHODNÍ POBŘEŽÍ – BELLE MARE

Comfort: AAA|AAB|AA Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Menší hotelový komplex dvoupatrových budov
s rodinnou atmosférou je zasazený v tropické
palmové zahradě na východním pobřeží ostrova
a je vzdálen od hlavního města Port Louis cca
40 km a od letiště cca 50 km.

VYBAVENÍ
2 restaurace, 2 bary, obchod se suvenýry, dětský
klub, WiFi ve veřejných prostorech zdarma. Bazén
s oddělenou částí pro děti, lehátka a slunečníky
u bazénu zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Posilovna, kajak, windsurfing, šnorchlování, plá-
žový volejbal, pétanque, šipky, stolní tenis, mi-
niclub (3-11 let); za poplatek vodní sporty na
pláži, potápěčské centrum PADI, půjčovna kol,
rybaření, Spa centrum.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje typu Comfort s možností
přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, tre-
zorem, SAT/TV, minibarem, setem k přípravě
kávy a čaje, WiFi za poplatek.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive - plná penze formou bufetu, neal-
koholické a alkoholické nápoje místní výroby
v určených časech a místech.

PLÁŽ
Krásná písčitá pláž s bílým pískem se nachází
přímo u hotelu.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7504.html

od 45 860 Kč*

* více na str. 181
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od 40 160 Kč*

* více na str. 181

HOTEL EMERAUDE BEACH ATTITUDE
*** VÝCHODNÍ POBŘEŽÍ – BELLE MARE

Standard/Superior: AA Zájezdy: 10 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Menší hotelový komplex se nachází uprostřed
udržované tropické zahrady poblíž nejkrásnější
pláže Belle Mare, která je proslulá kilometry bí-
lého písku, tyrkysové a smaragdové laguny podél
východního pobřeží, cca 50 km od letiště. Hotel
je určený pouze pro dospělé osoby (18+).

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí a směnárnou, hlavní res-
taurace, restaurace à la carte, bar, WiFi v lobby
zdarma; za poplatek půjčovna kol, prádelna, ob-
chůdek. 2 bazény, lehátka a slunečníky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Šipky, pétanque, stolní tenis, plážový volejbal,
šnorchlování, 1 x za pobyt výlet lodí s proskleným
dnem (nutná rezervace), 2 x týdně večerní pro-
gram; za poplatek kulečník, golf, potápěčské
centrum, kitesurfing, rybaření, masáže ve Spa.

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny
vlastním příslušenstvím (koupelna/sprcha, vy-
soušeč vlasů, WC), klimatizací, telefonem, SAT/TV,
minibarem, trezorem, setem pro přípravu
kávy/čaje (za poplatek). Za příplatek a na vyžádání
větší pokoje superior vybavené navíc DVD pře-
hrávačem.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje plnou penzi formou bufetu
a nealkoholické a alkoholické nápoje místní vý-
roby.

PLÁŽ
Krásná několik kilometrů dlouhá písčitá pláž je
vzdálena od hotelu cca 50 m a je oddělena málo
frekventovanou místní komunikací. Na pláži jsou
lehátka zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7502.html
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HOTEL SOLANA BEACH
**** VÝCHODNÍ POBŘEŽÍ – BELLE MARE

Superior: AA Zájezdy: 10 dní (PRG) Strava: polopenze

POLOHA
Hotel je umístěný v tropické zahradě na východ-
ním pobřeží ostrova, cca 70 km od letiště. Hotel
pouze pro dospělé osoby (18+).

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 2 à la
carte restaurace, 2 bary, WiFi připojení, obchod
se suvenýry; za poplatek půjčovna kol, prádelna,
lékařská služba. Bazén s lehátky a slunečníky
zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty, stolní tenis, volejbal, fitness, aqua
aero bik, windsurfing, šlapadla, kánoe, šnorchlo-

vání, výlet lodí s proskleným dnem, animační
programy; za poplatek mořský rybolov, potápění,
Spa centrum - masáže, sauna, pára.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje superior s vlastním příslu-
šenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC) jsou
vybaveny klimatizací, SAT/TV, telefonem, mini-
barem (za poplatek), trezorem, setem na přípravu
kávy/čaje a balkonem nebo terasou s výhledem
na moře/mořskou stranu. Za příplatek prostor-
nější pokoje deluxe se stejným vybavením.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou bufetu. Možnost all inclusive

- plná penze formou bufetu, 3 x za pobyt mož-
nost večeře v restauraci à la carte, nealkoholické
a alkoholické nápoje místní výroby v časech
a místech určených hotelem.

PLÁŽ
Písčitá pláž s lehátky a slunečníky přímo u ho-
telu.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,9026.html

od 46 600 Kč*

* více na str. 181



800 112 112106

OSTROV MAURICIUS

od 46 980 Kč*

* více na str. 181

HOTEL RADISSON BLU POSTE LAFAYETTE RESORT & SPA
**** VÝCHODNÍ POBŘEŽÍ – POSTE LAFAYETTE

Superior: AAA|AA Zájezdy: 10 dní (PRG) Strava: polopenze

POLOHA
Hotel leží na severovýchodním pobřeží ostrova
přímo u pláže a poblíž turistických atrakcí a cca
70 km od letiště. Hotel je určený pouze pro do-
spělé osoby (18+).

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 2 à la
carte restaurace, bar, konferenční místnost, WiFi
zdarma. Bazén (sezónně vyhřívaný), lehátka a
slunečníky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Plážový volejbal, fitness, boccia, bezmotorové
vodní sporty na pláži; za poplatek motorizované
vodní sporty a potápění, Spa centrum - masáže,
pára, kosmetické procedury.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje superior mají vlastní pří-
slušenství (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), kli-
matizaci, SAT/TV, trezor, minibar (za poplatek),
set na přípravu kávy/čaje.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou bufetu. Možnost dokoupení
all inclusive - plná penze bufetovou formou, od-
polední čaj, vybrané nealkoholické a alkoholické
nápoje místní výroby.

PLÁŽ
Krásná písčitá pláž přímo před hotelem, lehátka
a slunečníky zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,9027.html
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HOTEL ZILWA ATTITUDE
**** SEVERNÍ POBŘEŽÍ – GRAND GAUBE

Superior: AAA|AAB|AA Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní (PRG) Strava: polopenze

POLOHA
Hotel se nachází na severu ostrova v části Calo-
dyne v blízkosti rybářské vesnice Grand Gaube,
cca 75 km od letiště. Nákupní centrum Grand
Baie cca 5 km od hotelu. Z hotelu je krásný výhled
na pět ostrovů severního pobřeží.

VYBAVENÍ
Recepce, hlavní restaurace, 4 tematické restau-
race, 3 bary, dětský koutek, konferenční místnost,
WiFi zdarma; za poplatek internetový koutek, půj-
čovna kol, obchod se suvenýry. 3 bazény, dětský
bazén, lehátka a slunečníky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Fitness, šnorchlování, kitesurfing, windsurfing,
kajaky, šlapadla, plážový volejbal, tenis; za po-
platek potápěčské centrum.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje typu superior s možností
dětské přistýlky mají vlastní příslušenství (kou-
pelna/sprcha, vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci,
stopní ventilátor, trezor, telefon, SAT/TV, set na
přípravu kávy/čaje a balkon nebo terasu.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou bufetu. Možnost all inclusive
za příplatek.

PLÁŽ
Přímo u hotelu se nachází písčitá pláž, lehátka
a slunečníky zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7499.html

od 43 720 Kč*

* více na str. 181
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HOTEL COIN DE MIRE ATTITUDE
*** SEVERNÍ POBŘEŽÍ – GRAND BAIE

Superior: AAA|AAB|AA Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní (PRG) Strava: polopenze

POLOHA
Menší hotelový komplex patrových vilek vysta-
věných v tropické zahradě je situován v nejse-
vernější části ostrova, cca 4 km od centra
městečka Grand Baie s různými obchůdky, res-
tauracemi a zábavou a cca 65 km od letiště.
Přímo u hotelu zastávka autobusu.

VYBAVENÍ
Recepce, 2 restaurace, bar, butik, WiFi zdarma.
2 bazény s terasou na opalování, lehátka a slu-
nečníky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Plážový volejbal, kulečník, stolní tenis, tenisový

kurt (míčky za poplatek), miniclub (3-13 let), vod -
ní sporty - kajak, šlapadla, šnorchlování, člun
s proskleným dnem; za poplatek potápěčské
centrum, výlety katamaránem, půjčovna kol, Spa
centum - masáže, kosmetické procedury.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou
vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna/spr-
cha, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, stropním
ventilátorem, trezorem, minibarem (za poplatek),
telefonem, SAT/TV a balkonem nebo terasou.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu, večeře formou bufetu

nebo menu. Fakultativně all inclusive zahrnující
plnou penzi a místní alkoholické a nealkoholické
nápoje v hotelem určených časech a místech.

PLÁŽ
Menší pláž pokrytá jemným pískem se nachází
cca 30 metrů od hotelu. Přístup na pláž je přes
místní komunikaci a po několika schodech. K dis-
pozici je několik slunečníků a lehátek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7501.html

HOTEL VERANDA GRAND BAIE
*** SEVERNÍ POBŘEŽÍ – GRAND BAIE

Comfort: AA Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní (PRG) Strava: snídaně

POLOHA
Menší hotel sestávající z několika patrových a
dvoupatrových bloků je vystavěn v příjemné tro-
pické zahradě ve středisku Grand Baie, jehož
centrum je vzdáleno cca 10 až 15 minut chůze.
Vzdálenost od letiště cca 60 kilometrů.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, bar, konferenční centrum,
obchod. 2 bazény s terasou na opalování, lehátka
a slunečníky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Tenis, fitness, plážový volejbal, nemotorové vodní
sporty – windsurfing, kajak, šlapadla, šnorchlo-

vání; za poplatek vodní lyžování, po tápění, ka-
tamarán, půjčovna kol, kulečník a wellness cent-
rum - masáže, vířivka, hydromasáže.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), kli-
matizací, telefonem, SAT/TV, minibarem, varnou
konvicí a balkonem nebo terasou. Další typy uby-
tování na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetovým způsobem. Fakultativně po-
lopenze nebo all inclusive.

PLÁŽ
Malá písčitá pláž v zálivu se nachází přímo u ho-
telu, vstup do vody po několika schodech. Větší
veřejná písčitá pláž je od hotelu vzdálena cca 5
minut chůze.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7505.html

od 36 200 Kč*

* více na str. 181

od 41 180 Kč*

* více na str. 181
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HOTEL LE RAVENALA ATTITUDE
**** ZÁPADNÍ POBŘEŽÍ – TURTLE BAY

Suite: AA Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní (PRG) Strava: polopenze

POLOHA
Rozlehlý hotelový areál vystavěný v koloniálním
stylu se nachází v tropické zahradě přímo u moře
v severozápadní části ostrova. Hlavní město Port
Louis je od hotelu vzdáleno cca 20 kilometrů,
letiště cca 60 kilometrů.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, směnárna, 10 restaurací
(z toho 3 určené pouze pro dospělé), 6 barů, dět-
ský klub, WiFi zdarma v celém hotelovém areálu;
za poplatek prádelna, obchod se suvenýry.
Bazén, dětský bazén, lehátka, slunečníky a osušky
zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, tenisový kurt, plážový volejbal, aqua
aerobic, pétanque, posilovna, kánoe, šnorchlo-
vání, windsurfing, vodní lyžování (v určených ho-
dinách), miniclub (3-12 let) a teens-club (12-18
let); za poplatek půjčovna horských kol, rybolov,
PADI - potápěčské centrum, parasailing, Spa
centrum.

UBYTOVÁNÍ
Stylově zařízené dvoulůžkové pokoje jsou vyba-
veny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč
vlasů, WC), trezorem, klimatizací, SAT/TV, telefo-
nem, minibarem, setem k přípravě čaje a kávy,
balkonem nebo terasou. Na vyžádání a za pří-
platek family suite, kde je možné ubytovat dvě
dospělé osoby a 2 děti.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze. Možnost přikoupení plné penze nebo
all inclusive.

PLÁŽ
Přímo u hotelu se nachází písčitá pláž, která je
situována v menším zálivu.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7500.html

od 43 850 Kč*

* více na str. 181
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od 46 250 Kč*

* více na str. 181

HOTEL ANELIA RESORT & SPA
**** ZÁPADNÍ POBŘEŽÍ – FLIC EN FLAC 

Standard: AAA|AAB|AA Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní (PRG) Strava: polopenze

POLOHA
Moderní hotelový resort sestávající z dvoupatrových
vilek zasazených v udržované zahradě se nachází
na západním pobřeží ostrova, vzdálenost od stře-
diska Flic en Flac cca 300 m, od hlavního města
Port Louis cca 25 km a od letiště cca 40 km.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, 3 restaurace, 3 bary, kni-
hovna, WiFi, dětský klub; za poplatek půjčovna
aut, prádelna, hlídání dětí. 2 bazény a 2 dětské
bazény, slunečníky, lehátka a plážové osušky
zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Posilovna, tenis, plážový volejbal, stolní tenis,
pétanque, vodní aerobic, šnorchlování, miniclub
(3-11 let), herna; za poplatek potápěčské centrum
PADI, Spa centrum - masáže, hammam, sauna,
vířivka.

UBYTOVÁNÍ
Moderně zařízené standardní dvoulůžkové po-
koje s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním
příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC),
klimatizací, stropním ventilátorem, SAT/TV, tre-
zorem, setem k přípravě kávy a čaje, minibarem,
WiFi (zdarma) a balkonem nebo terasou orien-
tovanou na mořskou stranu.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou bufetu. Možnost plné penze
nebo all inclusive.

PLÁŽ
Písčitá pláž přímo u hotelu, lehátka a slunečníky
k dispozici.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7507.html



Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 111

OSTROV MAURICIUS

HOTEL LA PIROGUE RESORT & SPA
**** ZÁPADNÍ POBŘEŽÍ – FLIC EN FLAC

Bungalov: AA|AAB|AAA Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní (PRG) Strava: polopenzte

POLOHA
Vyhledávaný hotelový komplex je umístěn v háji
kokosových palem na západním pobřeží cca 3 km
od centra městečka Flic and Flac s řadou ob-
chůdků a restaurací a cca 50 km od letiště.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 2 res-
taurace à la carte, 3 bary, konferenční místnost,
WiFi připojení zdarma. Bazén s lehátky a sluneč-
níky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Loď s proskleným dnem, šnorchlování, windsur-
fing, tenisové kurty, posilovna, stolní tenis, plá-

žový volejbal, minigolf; za poplatek potápěčské
centrum, mořský rybolov, vodní lyžování, para-
sailing, Spa centrum - turecké lázně, masáže.
Cca 3 km od hotelu se nachází golfové hřiště.

UBYTOVÁNÍ
Bungalovy Standard Garden View s možností
jedné přistýlky jsou vybaveny vlastním příslu-
šenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klima-
tizací, SAT/TV, trezorem, setem na přípravu
kávy/čaje a terasou; za poplatek minibar. Za pří-
platek Superior Ocean Front s možností až dvou
přistýlek pro děti a dvoulůžkový pokoj Royal Suite
se stejným vybavením jako standardní bunga-
lovy.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou bufetu. Za příplatek možnost
plné penze nebo all inclusive.

PLÁŽ
Nádherná pláž pokrytá jemným světlým pískem
se nachází přímo u hotelu.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6794.html

od 57 630 Kč*

* více na str. 181



SEYCHELY
Více než stovka ostrovů s žulovými štíty a hustým deštným pralesem, který sestupuje až k průzračné mořské hladině. Místo, kde se ovoce
rodí samo a oceán se hemží rybami. Místo pro šťastný život šťastných lidí, kteří neplatí daň z příjmu. Když  Evropané přistáli u seychelských
břehů, věřili, že objevili skutečný ráj. Nádherné pláže s bizarními balvany, křišťálově čistá voda, všudypřítomná bujná vegetace či vzácné
obří mořské želvy, to vše se zde dochovalo ve své panenskosti do dnešních dnů. Místní obyvatelé si toto přírodní bohatství pečlivě
ochraňují. Důkazem je i přísná regulace počtu turistů, kteří každoročně na Seychely zavítají. Místní pyšně říkají, že Seychely nejsou pro
každého, a dodávají, že nenabízejí pouze dovolenou v konkrétním hotelu, ale i zdejší atmosféru a přírodní krásy. Na Seychelách nenajdeme
velké hotelové komplexy, spíše střední a menší hotely. Seychely jsou ideálním místem pro relaxační odpočinkovou dovolenou, pro
novomanžele toužící strávit líbánky v romantickém prostředí nebo pro milovníky potápění či šnorchlování, kteří jistě ocení krásu
a rozmanitost podmořského světa.

Ostrovy leží mimo pásmo cyklonů a mají celo-
ročně stabilní počasí. Nejvhodnější měsíce k ná-
vštěvě jsou od října do března. Nejteplejší a vlhké
měsíce jsou leden až květen, chladnější období
probíhá od června do listopadu. Popsané klima
nelze v konkrétním termínu zájezdu garantovat.

GASTRONOMIE & NÁKUPY
Místní kuchyně je rozmanitá a nese rysy fran-
couzské, kreolské, italské i čínské. Hlavním zdro-
jem potravin je moře. Ryby tady můžete dostat
kdykoliv a na každý způsob. Z nápojů se dopo-
ručuje místní pivo Seybrew a kokosové mléko,
které je možno míchat s různými alkoholy. Známý
je tmavý rum Takamaka. K oblíbeným suvenýrům
patří umělecké výrobky místní produkce zejména
proutěné zboží například košíky, slaměné klo-
bouky a malované obrazy, dále unikátní kokosové
ořechy Coco de Mer (při vývozu nutné potvrzení
o nákupu) a likér stejného jména.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota moře (°C) Teplota vzduchu (°C)

28 28 28 28 28
27 27

29 29 29
30 30

27 27 27 27 2726 26 26 26
28 28 29

SEYCHELY
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RÁMCOVÝ PROGRAM ZÁJEZDŮ
1. den: Odlet z Prahy přes Dubaj na Seychely. 
2. den: Přílet na ostrov Mahé, transfer do vy-
braného hotelu, případně přelet na ostrov Pras-
lin, ubytování, nocleh. 
3.–8. den: Individuální volno s možností fakul-
tativních výletů. 
9. den: Transfer na letiště, případně přelet
z ostrova Praslin na Mahé, odlet přes Dubaj,
zpět do Prahy.
10. den: Přílet do Prahy.
Možnost prodloužení o libovolný počet noclehů
dle přání klienta.



NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA

OSTROV MAHÉ 
Je největším Seychelským ostrovem co do rozlohy
i počtu obyvatel. Na ostrově najdeme bujnou ve-
getací pokryté hornaté vnitrozemí, přes 80 idy-
lických pláží, z nichž každá má odlišný charakter,
či hlavní město Victoria. Vody ostrova jsou chrá-
něny korálovými útesy, což umožňuje provozování
vodních sportů a vytváří ideální podmínky pro
potápění a šnorchlování. Dovolenou na Mahé
doporučujeme těm, kteří chtějí relaxovat upro-
střed tropického ráje, ale zároveň mít na dosah
moderní civilizaci v městečku Victoria. 

OSTROV PRASLIN 
Druhý největší ostrov seychelského souostroví
je od hlavního ostrova Mahé vzdálen cca 15
minut letu. Praslin je tou pravou volbou pro ty,
kteří chtějí být dále od civilizace a co nejblíže pří-
rodě. Nenajdeme zde žádná města, pouze dvě
větší vesnice, doprava je velmi slabá, počet aut
omezený. Kromě úchvatného pestrobarevného
podmořského světa, který ocení především mi-
lovníci  potápění, je samotný ostrov proslaven
především nádhernými  plážemi lemovanými ty-
pickými balvany a skalisky či nádhernou příro-
dou. Unikátní jsou kokosové palmy Coco de Mer
rostoucí pouze na ostrově Praslin, soustředěné
ve světoznámém údolí Vallé de Mai, jenž je za-
psáno na seznamu světového dědictví UNESCO.

NABÍDKA VÝLETŮ
VÝLETY NA OSTROVĚ MAHÉ:
Okruh po ostrově Mahé – celodenní výlet. Pro-
hlídka hlavního města Victorie, čajová plantáž,
ochutnávka čaje. Odpoledne možnost koupání
a nákup suvenýrů. 
Reef Safari Tour – celodenní výlet lodí s pro-
skleným dnem.

VÝLETY NA OSTROVĚ PRASLIN:
Okruh po ostrově Praslin – celodenní výlet.
Návštěva proslulého údolí Valle de Mai, národ-
ního parku s unikátními palmami Coco de Mer. 
Výlet na ostrov Cousin – polodenní výlet na
malebný ostrůvek ležící cca 6 km od ostrova
Praslin. Ostrůvek byl vyhlášen přírodní rezervací
a je domovem obřích mořských želv.

ČEDOK PLUS
• komfortní dálkové lety s Emirates
• výhodné parkování u letiště

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• luxusní a klidná dovolená 
• skutečný tropický ráj 
• nedotčená věčně zelená příroda
• nádherné pláže s jemným pískem 

MAHÉ

Indický oceán

LA DIGUE

Victoria

PRASLIN

POHODLNÉ DÁLKOVÉ LETY
S PŘESTUPEM

ODLETY: 10 DNÍ Z PRAHY

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Oficiální název: Seychelská republika
Politický systém: republika
Rozloha: 455 km2 (včetně moře 400 000 km2)
Počet obyvatel: 91,4 tisíc
Hlavní město: Victoria
Úřední jazyk: francouzština, angličtina, kreol-
ština
Dorozumění: anglicky
Náboženství: římskokatolické 82 %, anglikán-
ské 6 %, další křesťanská 5 %, hinduistické 2 %,
islám 1%
Místní měna: seychelská rupie (SCR) = 100
centů (13,- SCR = 1,- USD)
Peníze s sebou: USD a EUR jsou rovnocenné,
platby úvěrovými kartami běžné
Místní čas: SEČ +3 hodiny (při letním času +
2 hodiny) 
Elektřina: 240 V, adaptér nutný 
Vstupní formality: cestovní pas a vstupní po-
volení, které se uděluje na letišti zdarma
Místní doprava: ostrovy Mahé a Praslin jsou
denně spojeny desítkami pravidelných letů (le-
tadla, helikoptéry) a lodní dopravou (katama-
rány). Na ostrovech Mahé a Praslin je rovněž
hustá autobusová síť. Dobře je organizována
i taxislužba. 
Očkování a lékař: povinné očkování není pře-
depsáno. Zdravotní rizika a aktuálně doporu-
čované očkování (ochranu) konzultujte prosím
před cestou s hygienickou stanicí či odborným
lékařem.

SEYCHELY
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NA SEYCHELY Hotel Kategorie Strava str.

Berjaya Beau Vallon Bay *** PL 114
Coral Strand *** PL 115
ValMer Resort *** PL 116 
Hilton Allamanda **** PL 116 
Paradise Sun **** PL 117 
Le Duc *** PL 118
L´Archipel **** PL 119 

PL = polopenze
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SEYCHELY

od 55 790 Kč*

* více na str. 181

HOTEL BERJAYA BEAU VALLON BAY
*** OSTROV MAHÉ

Standard: AA Zájezdy: 10 dní (PRG) Strava: polopenze

POLOHA
Hotel sestávající z hlavní budovy a několika pat-
rových vilek je vystavěný v tropické zahradě
přímo u jedné z nejlepších pláží na severu ost-
rova. Hlavní město Victoria je vzdáleno cca 5 km,
letiště cca 13 km.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí a směnárnou, hlavní res-
taurace, pizzerie, čínská restaurace, obchod se
suvenýry, několik barů, Wi-Fi za poplatek, půj-
čovna aut, bazén s terasou na opalování, slu-
nečníky a lehátka zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Kasino, kulečník, stolní tenis, kanoe, šlapadla,
windsurfing; za poplatek potápěčské centrum
a vodní sporty.

UBYTOVÁNÍ
Příjemné standardní dvoulůžkové pokoje jsou
vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna/spr-
cha, WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem, mini-
barem a trezorem. Standardní pokoje jsou
umístěny v hotelové budově v prvním až třetím
patře. Pokoje superior mají stejné vybavení jako
standardní pokoje, ale mají větší rozměry, v kou-
pelně je vana i oddělený sprchový kout a pokoje
jsou umístěny v hotelové budově v přízemí.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře bufetovým způsobem. Možnost
obědů v pizzerii nebo čínské restauraci – výběr
z menu.

PLÁŽ
Proslulá pláž Beau Vallon pokrytá jemným pís-
kem a lemovaná tropickou vegetací přímo u ho-
telu.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,717.html
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SEYCHELY

HOTEL CORAL STRAND
*** OSTROV MAHÉ

Standard: AA Zájezdy: 10 dní (PRG) Strava: polopenze

POLOHA
Vyhledávaný čtyřpatrový hotel leží na severu ost-
rova u jedné z nejlepších pláží. Hlavní město Vic-
toria je vzdáleno cca 7 km, letiště cca 14 km.

VYBAVENÍ
Recepce, výtah, hotelová restaurace, bar, WiFi
za poplatek, bazén s terasou na opalování, slu-
nečníky a lehátka.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, nemotorové vodní sporty; za popla-
tek motorové vodní sporty a potápěčské centrum
(nedaleko hotelu).

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky pro dítě jsou vybaveny vlastním příslu-
šenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC),
klimatizací, telefonem, SAT/TV, trezorem, setem
na přípravu kávy/čaje a malým balkonem nebo
terasou. Za příplatek a na vyžádání pokoje s vý-
hledem na moře.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou bufetu.

PLÁŽ
Hotel leží přímo na proslulé pláži Beau Vallon,
která je pokryta jemným pískem a lemována ze-
lení.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,718.html

od 62 240 Kč*

* více na str. 181
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SEYCHELY

HOTEL VALMER RESORT
*** OSTROV MAHÉ

Garden studio: AA Zájezdy: 10 dní (PRG) Strava: polopenze

POLOHA
Menší butikový hotel se nachází na jihozápadním
pobřeží Mahé. Studia a vily leží v tropické zahradě
přímo u pláže Valmer Beach a nedaleko pláže
Baie Lazare. Hlavní město Victoria je vzdáleno
cca 25 km, letiště cca 18 km.

VYBAVENÍ
Recepce, hotelová restaurace, bar, obchod se
suvenýry, WiFi připojení (za poplatek), půjčovna
aut, terasa s bazénem (lehátka a slunečníky
v omezeném počtu).

SPORT A ZÁBAVA
Fitness, masáže, kosmetické procedury, nedaleko
hotelu potápěčské centrum (za poplatek).

UBYTOVÁNÍ
Garden studio: dvoulůžkové pokoje s vlastním
příslušenstvím (koupelna se sprchou, vysoušeč
vlasů, WC), kuchyňským koutem, klimatizací,
stropním větrákem, SAT/TV, telefonem, trezorem
a balkonem s výhledem do zahrady. Deluxe vila:
dvoulůžkové pokoje stejně vybavené jako garden
studio, mají větší rozměry a plně vybavený ku-
chyňský kout, výhled na oceán nebo do tropické
zahrady.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze - snídaně bufetovým způsobem, ve-
čeře servírované - výběr z menu. Na místě mož-
nost zakoupení obědů – výběr z menu.

PLÁŽ
Nádherná pláž pokrytá jemným bílým pískem
se nachází přímo vedle hotelu.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6213.html

HOTEL HILTON ALLAMANDA
**** OSTROV MAHÉ

Standard: AA Zájezdy: 10 dní (PRG) Strava: polopenze

POLOHA
Příjemný hotelový komplex vystavěný v tropické
zahradě se nachází v klidném prostředí na jihu
ostrova Mahé, cca 15 km od letiště.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, bar, bazén, obchod se su-
venýry, WiFi, prádelna, bazén.

SPORT A ZÁBAVA
Šnorchlování, kanoe, badminton, frisbee, plážový
volejbal, Spa centrum (za poplatek).

UBYTOVÁNÍ
Moderní dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny vlast-
ním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů,
WC), klimatizací, trezorem, minibarem a rychlo-
varnou konvicí.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze - bufetové snídaně, večeře výběrem
z menu.

PLÁŽ
Rozlehlá písčitá pláž přímo u hotelu.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6214.html

od 54 240 Kč*

* více na str. 181

od 72 990 Kč*

* více na str. 181
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HOTEL PARADISE SUN
**** OSTROV PRASLIN

Superior: AA Zájezdy: 10 dní (PRG) Strava: polopenze

POLOHA
Příjemný hotelový komplex sestávající z přízemních
a patrových bungalovů je umístěn v tropické za-
hradě přímo u pláže Cote d’Or na východě ostrova.
Transfer z letiště trvá cca 25 minut.

VYBAVENÍ
Tropická zahrada se vzrostlou zelení, recepce
v otevřené vstupní hale, obchod se suvenýry, TV
místnost, restaurace u bazénu, kde jsou podávány
snídaně, a hlavní restaurace u moře, kde se ser-
vírují obědy a večeře, menší bazén.

SPORT A ZÁBAVA
Spa, vodní sporty na pláži (šnorchlování, kanoe,
windsurfing) za poplatek.

UBYTOVÁNÍ
Pokoje superior jsou zařízeny vkus ným stylovým
nábytkem a vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna se sprchou, vysoušeč vlasů, WC), tele-
fonem, minibarem, SAT/TV, stropním ventilátorem
a terasou nebo balkonem. Pokoje deluxe jsou pro-
stornější, vybavené pohovkou, další zařízení a vy-
bavení totožné s pokoji superior.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem. V případě malé
obsazenosti hotelu mohou být večeře servírované
– výběr z menu. Na místě možnost zakoupení
obědů v hotelové restauraci – výběr z menu.

PLÁŽ
Příjemná menší pláž pokrytá jemným bílým pískem
je lemována tropickou vegetací. Na pláži u hotelu
jsou k dispozici zdarma lehátka.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,733.html

od 96 640 Kč*

* více na str. 181
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od 77 460 Kč*

* více na str. 181

HOTEL LE DUC
*** OSTROV PRASLIN

Standard: AA Zájezdy: 10 dní (PRG) Strava: polopenze

POLOHA
Menší hotelový areál sestávající z patrových bun-
galovů je vystavěn v tropické zahradě přímo
u pláže Cote d´Or na východě ostrova. Transfer
z letiště trvá cca 25 minut.

VYBAVENÍ
Recepce, dvě restaurace, bar u bazénu, bar na
pláži, bazén s terasou na opalování, kde jsou
k dispozici slunečníky a lehátka.

SPORT A ZÁBAVA
Za poplatek vodní sporty a potápěčské centrum
na pláži cca 400 m od hotelu, možnost pronájmu
horských kol.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), kli-
matizací, SAT/TV, trezorem, varnou konvicí,
telefonem a terasou.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze - snídaně formou menšího bufetu,
večeře servírované.

PLÁŽ
Nádherná pláž pokrytá jemným bílým pískem
se nachází přímo u hotelu.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,735.html
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SEYCHELY

HOTEL L'ARCHIPEL
**** OSTROV PRASLIN

Deluxe: AA Zájezdy: 10 dní (PRG) Strava: polopenze

POLOHA
Hotel sestávající z několika přízemních a patrových
bungalovů je vystavěn v tropické zahradě v mírném
svahu u malé pláže Anse Gouvernement na vý-
chodě ostrova. Transfer z letiště trvá cca 25 minut.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí a směnárnou, dvě restau-
race, bar, WiFi a internet (za poplatek), půjčovna
kol, obchod se suvenýry, bazén s terasou na opa-
lování a lehátky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Fitness centrum, 2 x týdně živá hudba; za po-
platek kulečník, masáže, vodní sporty – kanoe,
windsurfing, šnorchlování, potápěčské centrum.

UBYTOVÁNÍ
Pěkné prostorné deluxe dvoulůžkové pokoje
jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna
se sprchou, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací,
SAT/TV, telefonem, stropním větrákem, trezorem,
minibarem a balkonem nebo terasou. Na vyžá-
dání prostornější Senior Suite s ložnicí a obývací
místností, vybavení stejné jako pokoje deluxe,
možnost přistýlky.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze - snídaně bufetovou formou, večeře
servírované – výběr z menu. Na místě možnost
zakoupení obědů – výběr z menu.

PLÁŽ
Menší písčitá pláž lemovaná vzrostlou tropickou
vegetací je chráněna korálovou bariérou, lehátka
na pláži zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,737.html

od 76 940 Kč*

* více na str. 181



THAJSKO
Tato země v srdci jihovýchodní Asie nabízí nejdostupnější skutečně tropické koupání. Najdeme zde prostředí splňující představu tropického
ráje, tj. tyrkysová voda a pláže lemované kokosovými palmami. To vše je zasazeno do koloritu thajské současnosti, která je nejživější
kulturou této oblasti. Lze tu zažít skutečnou  tropickou exotiku a současně poznávat kulturní dědictví buddhistického Siamu. Pobyt u moře
lze kombinovat s výlety k památkám, na živá tržiště s nepřeberným množstvím rozličného sortimentu i za krásami tropické přírody.

Tropické monzunové podnebí s relativně suchým
obdobím od listopadu do května s malým počtem
deštivých dní. Od června postupně přibývají mon-
zunové přeháňky a deště, které vrcholí v září
a říjnu.
Popsané klima nelze v konkrétním termínu zá-
jezdu garantovat.

X XI XII I II III IV

Teplota moře (°C) Teplota vzduchu (°C)

32 32 33 34 35
31 31

27 27 27 27 27 28
26

THAJSKO
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
OSTROV PHUKET
Nejznámějším a nejoblíbenějším místem jižního
Thajska je bezesporu Phuket, ostrovní provincie
snů v Andamanském moři, která je vyhlášena
svou neobvyklou scenérií hor, deštného pralesa
a jeho vodopádů. Ostrov leží v jižní části Thajska
asi 700 km od Bangkoku na dohled od západních
břehů Malajského poloostrova, s nímž je spojen
mostem. A proč právě Phuket je tolik žádaný?
Protože nabízí v harmonické symbióze vše, co
patří k moderní exotické dovolené: rušné stře-
disko plné noční zábavy, nádherné pláže s ide-
álními podmínkami pro koupání i hodnotné
výlety za přímořskými i vnitrozemskými scené-
riemi. Ostrov má dlouhé pláže v širokých roz-
lehlých zálivech pokryté zářivě bílým pískem

a lemované palmovými a piniovými háji. Hlavním
turistickým a zábavním centrem ostrova je Pa-
tong Beach. Středisko se táhne podél krásného
zálivu se širokou písčitou pláží. Na zdejších ruš-
ných obchodních třídách najdete velké množství
obchodů, barů restaurací i zábavních podniků.
Jižně od Patong Beach leží přírodní zálivy s plá-
žemi Karon a Kata Beach. Tyto oblasti již ne-
nabízejí tolik zábavních příležitostí a jsou méně
rušné. Zato však zdejší pláže patří co do kvality
koupání k nejlepším na ostrově. Severně od Pa-
tong Beach leží samostatná pláž Kamala Beach
s pozvolnou svažitostí dna vhodná pro dovolenou
rodin s menšími dětmi. Výhodou této nádherné
pláže je i rychlá dostupnost střediska Patong
Beach. Prostředí ostrova nabízí ideální přímoř-

PHUKET



ČEDOK PLUS
• česky hovořící delegát 
• komfortní dálkové lety
• výhodné parkování u letiště

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• nejdostupnější exotika 
• výborné koupání 
• výhodné nákupy 
• široká nabídka atraktivních výletů
• přátelská atmosféra

Jihočínské
moře

Thajský záliv
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é 
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Bangkok

THAJSKO

Pattaya

Ko Chang

Ko Samui

Krabi

Phi Phi
Ko Lanta

Phuket

THAJSKO
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PRAVIDELNÉ LINKY
S PŘESTUPEM
ODLETY: 11–12 DNÍ Z PRAHY

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Oficiální název: Thajské království 
Politický systém: konstituční monarchie
Rozloha: 514 000 km2

Počet obyvatel: 65 milionů
Hlavní město: Bangkok
Úřední jazyk: thajština
Dorozumění: anglicky 
Náboženství: 95 % buddhismus, 4,5 % islám
Místní měna: thajský baht (THB) = 100 satangů
(30,- THB = 1,- USD)
Peníze s sebou: USD, EUR, platby úvěrovými
kartami běžné
Místní čas: SEČ + 6 hodin (při letním času +
5 hodin)
Elektřina: 220 V, adaptér není nutný
Vstupní formality: cestovní pas s platností
6 měsíců po návratu, bezvízový styk
Místní doprava: taxi, pokud nemají  taxametr,
je třeba vyjednat si cenu  jízdy předem. Známý
je i tzv. „tuk-tuk“, většinou otevřené vozidlo pro
více  pasažérů. 
Očkování a lékař: i když se v Thajsku vyskytují
některé tropické nemoci, očkování není povinné,
doporučuje se očkování proti žloutence A/B.
Zdravotní péče je na dobré úrovni. Zdravotní
rizika a aktuálně doporučované očkování
(ochranu) konzultujte prosím před cestou s hy-
gienickou stanicí či odborným lékařem.

skou dovolenou pro klienty, kteří vyžadují kvalitu
koupání v moři a současně i určitou civilizační
živost přímořských středisek. Vhodné též pro ty
cestovatele, kteří nechtějí celou dovolenou strávit
na pláži, nýbrž mají zájem také poznávat exotiku
v okolí. Transfer z letiště do hotelů trvá asi ho-
dinu.

KHAO LAK
Pobřeží Andamanského moře, táhnoucí se na
sever od ostrova Phuket, se svými nekonečnými
písčitými plážemi lemovanými bujnou tropickou
vegetací nabízí ideální podmínky pro strávení
klidné dovolené a je také výchozím bodem pro
podnikání výletů do džungle, k vodopádům nebo
horkým pramenům v několika národních parcích.
Nabízí skvělé podmínky pro potápění zejména

v oblasti rajských ostrovů Similan a Surin. Oblast
Khao Lak patří dosud k těm klidnějším, v místních
střediscích lze vybírat z nabídky restaurací a bis-
ter, ale žádný živý noční ruch neočekávejte. Tran-
sfer z letiště v Phuketu trvá cca 2-3 hodiny.

Hotel Kategorie Strava str.

Kata Sea Breeze Resort **** SN 122
Deevana Plaza Phuket Patong **** PL 123
Novotel Phuket Kamala Beach **** SN 124
Thavorn Palm Beach Resort ***** SN 125
Cape Panwa ***** SN 126
The Leaf Oceanside by Katathani **** SN 127
Natai Beach Resort and Spa ***** SN 128
Moracea by Khao Lak Resort ***** SN 129
The Sands Khao Lak by Katathani ***** SN 130
Sentido Graceland Khao Lak
Resort & Spa ***** AI 131

SN = snídaně, PL = polopenze, AI = all inclusive

ZÁKLADNÍ VARIANTA ZÁJEZDŮ
11/12 DENNÍ ZÁJEZDY

1. den: Odlet z Prahy přes Dauhá na Phuket.
2. den: Přílet na Phuket, transfer do vybraného
hotelu.
3.–9. (10.) den: Pobyt u moře ve vybraném ho-
telu.
10. (11.) den: Transfer na letiště a odlet do
Prahy přes Dauhá.
11. (12.) den: Přílet do Prahy.
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THAJSKO | OSTROV PHUKET

od 30 030 Kč*

* více na str. 181

HOTEL KATA SEA BREEZE RESORT SOFT

**** PHUKET – KATA BEACH

Standard: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 11, 12 dní (PRG) Strava: snídaně

POLOHA
Hotelový komplex 5 budov se nachází v tropické
zahradě v blízkosti turistického střediska Kata
s nabídkou restaurací, barů a obchodů, cca 47 km
od letiště.

VYBAVENÍ
Prostorná vstupní hala s recepcí, restaurace,
3 bary a bar u bazénu, obchod se suvenýry, kon-
ferenční sál, WiFi zdarma v lobby; za poplatek
internetový koutek, půjčovna aut, prádelna. 3 ba-
zény, vířivka, dětské brouzdaliště, lehátka a slu-
nečníky u bazénu zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Dětská herna, pískoviště; za poplatek Spa cent-
rum s nabídkou různých druhů masáží.

UBYTOVÁNÍ
Moderně zařízené standardní dvoulůžkové po-
koje s možností až dvou přistýlek pro děti jsou
vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem,
chladničkou, trezorem, varnou konvicí a balko-
nem nebo terasou. WiFi připojení za poplatek.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu, možnost soft all inclusive

- plná penze bufetovou formou, k obědu a večeři
omezené množství vody a piva, nealkoholického
nápoje nebo sklenička vína.

PLÁŽ
Veřejná písčitá pláž Kata Beach s pozvolným
vstupem do moře se nachází cca 150 m od hotelu
(bezplatný hotelový bus), lehátka a slunečníky
za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8963.html

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 179
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OSTROV PHUKET | THAJSKO

HOTEL DEEVANA PLAZA PHUKET SOFT

**** PHUKET – PATONG

Deluxe: AA|AAA|AAB   Rodinný pokoj: AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 11, 12 dní (PRG) Strava: polopenze

POLOHA
Hotel se nachází cca 800 m od centra Patongu
a cca 35 km od letiště, nejbližší obchody a res-
taurace cca 100 m od hotelu.

VYBAVENÍ
Prostorná a elegantní vstupní hala s recepcí
a barem, výtahy, 2 restaurace, několik barů, WiFi
zdarma; za poplatek internetový koutek, prá-
delna. Bazén, dětské brouzdaliště, slunečníky
a lehátka u bazénu zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, fitness, miniclub (4-12 let); za po-
platek Spa centrum - masáže, kosmetické pro-
cedury, vířivka. Možnost další zábavy v okolních

barech a diskotékách, nabídka vodních sportů
na pláži.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou vy-
baveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč
vlasů, WC, župan), klimatizací, SAT/TV, telefonem,
varnou konvicí a balkonem; za poplatek trezor a mi-
nibar. Za příplatek pokoje s výhledem na bazén
a rodinné pokoje s přistýlkou pro 2 děti (palanda).

STRAVOVÁNÍ
Polopenze - snídaně formou bufetu, večeře ser-
vírované. Možnost dokoupení soft all inclusive
- snídaně formou bufetu, obědy a večeře serví-
rované, 1 nápoj k hlavnímu jídlu.

PLÁŽ
Veřejná písčitá pláž Patong Beach s pozvolným
vstupem do moře cca 600 m od hotelu, lehátka
a slunečníky za poplatek.

INFORMACE
Při ubytování je požadována záloha v hotovosti
cca 6700 THB/pokoj/pobyt.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8962.html

od 28 870 Kč*

* více na str. 181
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THAJSKO | OSTROV PHUKET

od 38 380 Kč*

* více na str. 181

HOTEL NOVOTEL PHUKET KAMALA BEACH SOFT

**** PHUKET – KAMALA BEACH

Superior: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 11, 12 dní (PRG) Strava: snídaně

POLOHA
Moderní designový hotel sestávající z 22 čtyř-
patrových budov leží cca 800 m od centra stře-
diska Kamala a cca 25 km od letiště.

VYBAVENÍ
Prostorná vstupní hala s recepcí, směnárnou
a bankomatem, výtah, restaurace nabízející thaj-
skou i mezinárodní kuchyni, 3 bary včetně střeš-
ního s výhledem na moře, konferenční místnost,
WiFi zdarma, bazén s brouzdalištěm pro děti,
lehátka, slunečníky a osušky u bazénu zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Fitness centrum, aerobik, vodní pólo, herna pro
děti, miniclub (2-12 let); za poplatek Spa centrum

- vířivka, pára, masáže, kosmetické procedury,
Možnost využití hotelového minibusu do Patongu.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky mají
vlastní příslušenství (koupelna, vysoušeč vlasů,
WC), klimatizaci, SAT/TV, telefon, trezor, varnou
konvici, minibar (za poplatek), balkon s výhledem
do zahrady. Pokoje s výhledem na mořskou
stranu za příplatek.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně podávané bufetovou formou, možnost
dokoupení obědů, večeří nebo soft all inclusive.

PLÁŽ
Písčitá pláž Kamala Beach s pozvolným vstupem
do moře přímo u hotelu, lehátka a slunečníky
za poplatek.

INFORMACE
Při ubytování je požadována záloha (v hotovosti
nebo zablokováním na kreditní kartě) cca 200
USD/pokoj/pobyt.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7429.html
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OSTROV PHUKET | THAJSKO

HOTEL THAVORN PALM BEACH RESORT SOFT

***** PHUKET – KARON BEACH

Deluxe: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 13 let Zájezdy: 11, 12 dní (PRG) Strava: snídaně

POLOHA
Hotelový komplex v koloniálním stylu je obklopen
krásnou zahradou cca 2 km od centra střediska
Karon a cca 44 km od letiště.

VYBAVENÍ
Prostorná hala s recepcí a směnárnou, hlavní res-
taurace, 3 à la carte restaurace, 3 bary, obchod se
suvenýry, parkoviště, WiFi zdarma; za poplatek prá-
delna, půjčovna aut. 4 bazény, dětské brouzdaliště,
lehátka a slunečníky u bazénu zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Fitness centrum, aerobik, herna pro děti, ani-
mační programy pro děti; za poplatek sauna,
masáže, snooker, squash, vodní sporty na pláži.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlek jsou
vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC, župan), klimatizací, SAT/TV,
telefonem, varnou konvicí, trezorem, balkonem
nebo terasou; za poplatek minibar.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetovou formou, možnost dokoupení
soft all inclusive - snídaně formou bufetu, obědy
a večeře bufetovou formou nebo servírované,
1 nápoj k hlavnímu jídlu.

PLÁŽ
Veřejná písčitá pláž Karon Beach s pozvolným
vstupem do moře cca 50 m od hotelu, lehátka
a slunečníky v areálu hotelu u pláže zdarma.

INFORMACE
Při ubytování je požadována záloha (v hotovosti
nebo zablokováním na kreditní kartě) cca 200
USD/pokoj/pobyt.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8961.html

od 38 610 Kč*

* více na str. 181
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THAJSKO | OSTROV PHUKET

od 38 610 Kč*

* více na str. 181

HOTEL CAPE PANWA SOFT

***** PHUKET – CAPE PANWA

Junior Suite: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 11, 12 dní (PRG) Strava: snídaně

POLOHA
Udržovaný hotel umístěný na skalnatém výběžku
v jižní části ostrova je obklopený tropickou ve-
getací a leží cca 45 km od letiště a cca 500 m od
obchodů a barů.

VYBAVENÍ
Prostorná vstupní hala s recepcí, směnárnou a tre-
zory, výtah, několik restaurací a barů, konferenční
místnost, WiFi. 2 bazény s oddělenou částí pro děti,
slunečníky, lehátka a osušky u bazénu zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Fitness centrum, stolní tenis, šipky, dětské hřiště
a herna, lekce jógy; za poplatek vodní sporty na
pláži, Spa centrum - masáže, sauna, pára, refle-
xologie, kosmetické procedury.

UBYTOVÁNÍ
Klimatizované dvoulůžkové pokoje typu junior
suite s možností až dvou přistýlek pro děti s vlast-
ním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů,
župan, WC), SAT/TV, DVD, trezorem, minibarem
(za poplatek) a balkonem.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetovou formou, možnost dokoupení
fakultativních večeří nebo soft all inclusive - plná
penze bufetovou formou včetně 1 nápoje - voda,
pivo, nealko.

PLÁŽ
Písčitá pláž s mírnou svažitostí dna poblíž hotelu,
lehátka a slunečníky za poplatek.

INFORMACE
Při ubytování je požadována záloha (v hotovosti
nebo zablokováním na kreditní kartě) cca 200
USD/pokoj/pobyt.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7428.html
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KHAO LAK | THAJSKO

HOTEL THE LEAF OCEANSIDE BY KATATHANI 
**** KHAO LAK – BANG LA ON

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 11, 12 dní (PRG) Strava: snídaně

POLOHA
Malý hotel je umístěn v palmové zahradě v blíz-
kosti pláže, cca 400 m od centra Bang La On
a cca 76 km od letiště.

VYBAVENÍ
Prostorné lobby, recepce, restaurace, bar u ba-
zénu, minimarket, WiFi zdarma. 2 bazény s od-
dělenou částí pro děti, slunečníky, lehátka
a osušky u bazénu zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Za poplatek fitness centrum a masáže. 800 m
od hotelu se nachází potápěčské centrum.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky mají
vlastní příslušenství (koupelna, vysoušeč vlasů,
WC), klimatizaci, SAT/TV, telefon, chladničku, var-
nou konvici, trezor a balkon nebo terasu.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetovou formou, možnost doplatku
all inclusive.

PLÁŽ
Krásná písčitá pláž Nang Thong s pozvolným
vstupem do moře se nachází cca 100 m od ho-
telu, přístup přes místní komunikaci. Slunečníky
a lehátka za poplatek.

INFORMACE
Při ubytování je požadována záloha (v hotovosti
nebo zablokováním na kreditní kartě) cca 200
USD/pokoj/pobyt.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8960.html

od 32 800 Kč*

* více na str. 181
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THAJSKO | KHAO LAK

od 33 600 Kč*

* více na str. 181

HOTEL NATAI BEACH RESORT & SPA
***** KHAO LAK – KOK KLOI

Deluxe: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 11, 12 dní (PRG) Strava: snídaně

POLOHA
Hotel vystavěný v tradičním thajském stylu je
umístěn v tropické zahradě cca 5 km od centra
střediska Kok Kloi a cca 35 km od letiště Phu-
ket.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí a směnárnou, výtah, dvě
restaurace nabízející thajskou i mezinárodní ku-
chyni, bary, bar u bazénu, obchod se suvenýry,
WiFi zdarma; za poplatek prádelna, půjčovna
aut a kol. Velký bazén s brouzdalištěm pro děti,
lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Fitness centrum, vodní pólo, plážový volejbal,
aerobic, jóga, miniclub (8-12 let), dětské hřiště,

animační programy pro děti i dospělé; Spa cent-
rum - masáže, aromaterapie, hydroterapie, kos-
metické procedury.

UBYTOVÁNÍ
Prostorné dvoulůžkové pokoje s možností až
dvou přistýlek pro děti mají vlastní příslušenství
(koupelna, vysoušeč vlasů, župan, WC), klimati-
zaci, SAT/TV, přehrávač DVD, varnou konvici, tre-
zor, minibar (za poplatek) a balkon s výhledem
do zahrady.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu, možnost dokoupení fa-
kultativních večeří nebo all inclusive - plná penze
formou bufetu, alkoholické i nealkoholické ná-
poje místní výroby v určených barech a časech.

PLÁŽ
Písčitá pláž Natai s pozvolným vstupem do vody
před hotelovou zahradou cca 60 m od hotelové
budovy, lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

INFORMACE
Při ubytování je požadována záloha (v hotovosti
nebo zablokováním na kreditní kartě) cca 300
USD/pokoj/pobyt.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7435.html
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KHAO LAK | THAJSKO

HOTEL MORACEA BY KHAO LAK RESORT
***** KHAO LAK – BANG LA ON

Superior: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 11, 12 dní (PRG) Strava: snídaně

POLOHA
Hotelový komplex s polohou ve svahu přímo
u pláže cca 600 m od centra střediska Bang La
On a cca 76 km od letiště, nejbližší obchody
a bary cca 500 m od hotelu. Vzhledem k terénu
nedoporučujeme osobám se sníženou pohyb-
livostí.

VYBAVENÍ
Prostorná vstupní hala s recepcí, hlavní restau-
race, à la carte restaurace, 2 bary u pláže, obchod
se suvenýry, parkoviště, konferenční centrum,
WiFi ve veřejných prostorách zdarma. 2 bazény
s oddělenou částí pro děti, lehátka, slunečníky
a osušky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Fitness centrum, herna, plážový volejbal, dětská
herna, miniclub (4-10 let); za poplatek Spa cent-
rum - masáže, pára, aromaterapie, kosmetické
procedury.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové superior pokoje s možností až dvou
přistýlek pro děti mají vlastní příslušenství (koupelna,
vysoušeč vlasů, župan, WC), klimatizaci, SAT/TV, te-
lefon, varnou konvici, trezor a balkon; za poplatek
minibar. Na vyžádání a za příplatek větší pokoj de-
luxe a pokoj deluxe se vstupem k bazénu.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu, možnost doplatku po-
lopenze nebo all inclusive.

PLÁŽ
Veřejná písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře přímo u hotelu, lehátka v areálu hotelu
zdarma.

INFORMACE
Při ubytování je požadována záloha (v hotovosti
nebo zablokováním na kreditní kartě) cca 200
USD/pokoj/pobyt.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8959.html

od 35 940 Kč*

* více na str. 181
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THAJSKO | KHAO LAK

od 41 820 Kč*

* více na str. 181

HOTEL THE SANDS KHAO LAK BY KATATHANI RESORT 
***** KHAO LAK – BANG LA ON

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 11, 12 dní Strava: snídaně

POLOHA
Hotelový komplex leží v udržované zahradě
přímo u pláže, cca 1,5 km od centra střediska
Bang La On, cca 80 km od letiště, nejbližší ob-
chody a restaurace se nacházejí cca 450 m od
hotelu.

VYBAVENÍ
Prostorná vstupní hala s recepcí a směnárnou,
2 restaurace, 3 bary, konferenční centrum, WiFi
zdarma, parkoviště; za poplatek prádelna. 5 ba-
zénů, zastřešené brouzdaliště s malou skluzav-
kou pro děti, lehátka, slunečníky a osušky
zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisový kurt, stolní tenis, fitness centrum, ae-
robik, jóga, vodní pólo, organizované procházky,

pétanque, šachy, herna, plážový volejbal a fotbal,
thajský box, herna pro děti, miniclub (4-12 let),
animační programy pro děti a dospělé; za po-
platek lekce vyřezávání ovoce, lekce přípravy
koktejlů, lekce vaření, Spa centrum - masáže, re-
flexologie, kosmetické procedury, potápěčské
centrum cca 650 m od hotelu.

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky mají vlastní příslušenství (koupelna, vy-
soušeč vlasů, župan, WC), klimatizace, SAT/TV,
WiFi, DVD, trezor a balkon s výhledem do za-
hrady; za poplatek minibar.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu, možnost all inclusive -
plná penze formou bufetu nebo servírované,

nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby
v časech a místech určených hotelem.

PLÁŽ
Písčitá veřejná pláž Nang Thong s pozvolným
vstupem do moře přímo u hotelu, slunečníky
a lehátka v areálu hotelu u pláže zdarma.

INFORMACE
Při ubytování je požadována záloha (v hotovosti
nebo zablokováním na kreditní kartě) cca 200
USD/pokoj/pobyt.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8958.html
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KHAO LAK | THAJSKO

HOTEL SENTIDO GRACELAND KHAO LAK RESORT & SPA
***** KHAO LAK

Deluxe: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 11, 12 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Stylový hotel se sofistikovaným designem tvoří
14 čtyřpatrových budov, je obklopen palmovou
zahradou a leží ve vzdálenosti cca 90 km od le-
tiště, cca 15 km od střediska Khao Lak, cca 800 m
od od místních restaurací a barů. 2 x denně ho-
telový bus do centra Khao Lak (nutná rezervace).

VYBAVENÍ
Prostorná a elegantní vstupní hala s recepcí
a směnárnou, výtahy, hlavní restaurace, 2 à la
carte restaurace, několik barů, minimarket, kon-
ferenční sál, WiFi zdarma; za poplatek internetový
koutek, půjčovna kol, prádelna. 10 bazénů včetně
bazénu pro děti, slunečníky, lehátka a osušky
zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty (osvětlení za poplatek), stolní

tenis, plážový volejbal a fotbal, posilovna, dětské
hřiště, miniclub (3-12 let), animační programy
pro děti a dospělé (některé aktivity za poplatek);
za poplatek vodní sporty na pláži, squash, bow-
ling, lekce thajského boxu, Spa centrum - ma-
sáže.

UBYTOVÁNÍ
Prostorné klimatizované pokoje deluxe s mož-
ností až dvou přistýlek pro děti mají vlastní pří-
slušenství (koupelna, vysoušeč vlasů, župan, WC),
SAT/TV, telefon, trezor, varnou konvici, minibar
(za poplatek), balkon s výhledem na bazén nebo
do okolí. Na vyžádání a za příplatek pokoje s pří-
mým vstupem do bazénu.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu (možnost též à la carte), ovoce

a zákusky, nealkoholické a alkoholické nápoje
místní výroby v hotelem určených časech a mís-
tech.

PLÁŽ
Písčitá pláž Pak Weep s pozvolným vstupem do
moře leží přímo u hotelu, lehátka, slunečníky
a osušky bezprostředně u areálu hotelu zdarma.

INFORMACE
Při ubytování je požadována záloha (v hotovosti
nebo zablokováním na kreditní kartě) cca 500
USD/pokoj/pobyt.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7432.html

od 43 870 Kč*

* více na str. 181



INDONÉSIE – OSTROV BALI
Indonésie - ostrovní říše tvoří pestrou mozaiku 13 700 ostrovů a ostrůvků, tisícovky jazyků a nářečí, stovky národů, zalidněných nížin
i liduprázdných pralesů. Pozoruhodná země vytříbené starobylé kultury, moderní civilizace i přírodních národů, pro něž doba kamenná
ještě není minulostí. Každý kout rozlehlé země má svůj osobitý charakter, nejvíce jsou však vyhledávány dva ostrovy: Bali a Lombok. Bali
- ostrov bohů a démonů, jediná hinduistická oblast mimo Indii. Ostrov Bali je nejpopulárnější destinací v Indonésii vůbec. Je oddělen od
sousední Jávy pouze 2 km širokou úžinou a již z dálky září krásou a starobylostí. Vnitrozemí ostrova je hornaté, se dvěma sopečnými
krátery - posvátným Gunung Agung a Batue se stejnojmenným jezerem. Bali nabízí 400 km překrásných pláží, neuvěřitelně bohatou
tropickou vegetaci, staré chrámy, zajímavé obětní obřady, rýžové terasy, vesničky plné lidového umění, nefalšovanou, velmi přátelskou
pohostinnost a v neposlední řadě tajuplnou přítomnost zdejších bohů. Lombok- ostrov, který odděluje od Bali pouze mořská úžina, však
již přírodopisně patří k Austrálii. Mohutný kráter sopky Rinjani a husté pralesy přispívají k dojmu divokosti a nedostupnosti. Oproti
kultivovanému Bali nabízí Lombok drsnou krásu divoké a nespoutané přírody.
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Ostrov Bali má tropické rovníkové podnebí. Ideální
období pro pobyt u moře panuje od srpna do
října, od června do září bývá obdobím sucha,
doba dešťů je na Bali od prosince do března. Po-
psané klima nelze v konkrétním termínu zájezdu
garantovat.



ČEDOK PLUS
• česky hovořící delegát 
• komfortní dálkové lety
• výhodné parkování u letiště

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• fascinující vnitrozemí s bujnou tropickou

vegetací
• řada atraktivních výletů
• nízké náklady místních služeb

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Oficiální název: Indonéská republika 
Politický systém: republika
Rozloha: 1,910 mil. km2 (5633 km2 = Bali) 
Počet obyvatel: 238 452 952 (3 mil. = Bali)
Hlavní město: Jakarta (Denpasar = Bali) 
Úřední jazyk: Indonéština (balijština = Bali) 
Dorozumění: v turistických oblastech angličtina 
Náboženství: muslimové (88%), protestanti (5%), katolíci (3%), hinduisté (2%), na Bali 95% hin-
duisté 
Místní měna: Indonéská rupie (Rp) 
Peníze s sebou: USD, nejlépe vytištěné po roce 1996, starší bankovky většina směnáren neak-
ceptuje, cestovní šeky i platební karty podléhají velkým poplatkům a v některých směnárnách
nejsou dokonce akceptovány
Místní čas: SEČ + 7 hodin (při letním času + 6 hodin) 
Elektřina: 220 V, zásuvky shodné jako v ČR
Místní doprava: cenově dostupný a doporučovaný je pronájem vozu s řidičem, případně i bez
řidiče nebo taxi. 
Očkování a lékař: povinná nejsou žádná očkování, doporučujeme zejména očkování proti žlou-
tence typu A/B. Riziko malárie je v turistických oblastech Indonésie relativně malé. Zdravotní ri-
zika a aktuální doporučované očkování (ochranu) konzultujte prosím před cestou s hygienickou
stanicí či odborným lékařem. 

OSTROV BALI
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Jávské moře

LOMBOK
BALI

INDONÉSIE

JAVA

Denpasar

POHODLNÉ DÁLKOVÉ LETY
S PŘESTUPEM

ODLETY: 11 DNÍ Z PRAHY

ZÁKLADNÍ VARIANTA ZÁJEZDŮ
11 DENNÍ ZÁJEZDY

1. den: Odlet z Prahy s přestupem na Bali. 
2. den: Přílet do Denpasaru, transfer do vy-
braného hotelu. 
3. – 10. den: Pobyt u moře ve vybraném hotelu
s možností využití fakultativních služeb. 
11. den: Transfer na letiště a odlet s přestupem
zpět do Prahy. 

NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
KUTA
Kuta, nejznámější a nejrušnější balijské středisko
je vystavěno podél cca 6 km dlouhé pláže, která
je nejoblíbenější pláží na Bali s křišťálově prů-
zračným mořem, jemným pískem a množstvím
palem, které utvářejí dojem toho pravého ráje.
Protíná jej centrální ulice plná obchodů, res-
taurací, barů a diskoték. Díky tomuto zázemí
je Kuta vhodná především pro milovníky živých
středisek, nočního života a zábavy. 

NUSA DUA
Nusa Dua je nejhezčím plážovým letoviskem na
Bali s mnoha luxusními hotely postavenými
podél krásné bílé pláže. Tato oblast je také

 populární pro své pěkné počasí, prší zde nejméně
na Bali. Jsou zde udržované zahrady a parky, nej-
kvalitnější hotely a přepychové restaurace. Nusa
Dua je také známa pro své velké možnosti vod-
ních sportů.

SANUR
Sanur byl vybudován jako první turistické stře-
disko na Bali, ale přesto si uchoval svou klasickou
balijskou tradici s místními zvyky a rituály, kdy
na ulicích můžete běžně spatřit tančící radostné
obyvatele. Je obklopený kokosovými palmami
a je vyhledávanou turistickou destinací i kvůli
řadě muzeí a galerií.

Hotel Kategorie Strava str.

Hotel Jayakarta **** SN 134
Hotel Puri Saron **** SN 134
Hotel Swiss Bel Watu Jimbar **** SN 135 
Hotel Sadara Boutique Resort **** SN 136 
Hotel Bali Tropic resort **** SN 137
Hotel Melia Bali ***** SN 138
Hotel Inaya Putri Bali ***** SN 139

SN = snídaně
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HOTEL JAYAKARTA
**** LEGIAN/KUTA

Deluxe: AA|AAA|AAB Zájezdy: 11 dní (PRG) Strava: snídaně

POLOHA
Hotel zasazený do překrásné tropické zahrady
se nachází jen několik metrů od známé písčité
pláže Legian a cca 10 km od letiště. Nákupní
možnosti a restaurace v blízkém okolí.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, 5 restaurací a barů (místní
i mezinárodní kuchyně), 3 bazény, dětský bazén.

SPORT A ZÁBAVA
Fitness, wellness centrum, tenisový kurt, dětské
hřiště.

UBYTOVÁNÍ
Pokoje deluxe s výhledem do zahrady jsou vy-
baveny vlastním příslušenstvím (koupelna, WC,
vysoušeč vlasů na vyžádání), klimatizací, telefo-
nem, minibarem (za poplatek), SAT/TV, rychlo-
varnou konvicí a balkonem.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně jsou podávány v hotelové restauraci,
za příplatek možnost polopenze nebo plné
penze.

PLÁŽ
Hotel leží u dlouhé písčité pláže Legian, hotel
od pláže odděluje pouze menší cesta.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8435.html

HOTEL PURI SARON
**** SEMINYAK/KUTA

Deluxe: AA|AAA|AAB Zájezdy: 11 dní (PRG) Strava: snídaně

POLOHA
Hotel se nachází nedaleko pláže Seminyak, cca
10 km od letiště.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí a směnárnou, trezory, res-
taurace a bar, konferenční místnost, WiFi zdarma;
za poplatek půjčovna aut, hlídání dětí. Krásný
venkovní bazén, lehátka a slunečníky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Wellness centrum, další možnosti zábavy v okolí.

UBYTOVÁNÍ
Pokoje deluxe jsou vybaveny vlastním příslušen-
stvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací,
telefonem, SAT/TV, trezorem, setem na přípravu
kávy/čaje a minibarem (za příplatek).

STRAVOVÁNÍ
Snídaně, možnost doplatku polopenze nebo
plné penze.

PLÁŽ
Písčitá pláž Seminyak jen pár metrů před hotelem.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8429.html

od 28 400 Kč*

* více na str. 181

od 30 400 Kč*

* více na str. 181
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HOTEL SWISS BEL WATU JIMBAR
**** SANUR

Deluxe Jacuzzi: AA|AAA|AAB Zájezdy: 11 dní (PRG) Strava: snídaně

POLOHA
Hotel se nachází v centru střediska Sanur, cca
20 km od letiště. V okolí hotelu je mnoho res-
taurací, obchodů a zábavních podniků, krásná
písčitá pláž Sanur leží několik minut chůze od
hotelu.

VYBAVENÍ
Recepce, směnárna, restaurace, bar u bazénu,
obchod se suvenýry, WiFi ve společných prosto-
rách. Bazén s lehátky a slunečníky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Wellness, masáže, fitness.

UBYTOVÁNÍ
Moderně vybavený pokoj Jacuzzi deluxe má
vlastní příslušenství (koupelna, vysoušeč vlasů,
WC), klimatizaci, SAT/TV, přístup na internet, te-
lefon, minibar (za poplatek), trezor, set na pří-
pravu kávy/čaje, balkon a venkovní vířivku.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně, možnost doplatku za polopenzi nebo
plnou penzi.

PLÁŽ
Pět minut chůze od hotelu se nachází písčitá
pláž Sanur, hoteloví hosté mají k dispozici lehátka
a slunečníky ve vyhrazené části zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8430.html

od 30 800 Kč*

* více na str. 181
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od 32 780 Kč*

* více na str. 181

HOTEL SADARA BOUTIQUE RESORT
**** TANJUNG/NUSA DUA

Sadara Clasic: AA|AAA|AAB Zájezdy: 11 dní (PRG) Strava: snídaně

POLOHA
Hotel se nachází u pláže poloostrova Tanjung
Benoa přibližně 1 km od Želvího ostrova a cca
15 km od letiště.

VYBAVENÍ
Recepce, směnárna, restaurace, bar u bazénu,
knihovna, WiFi ve společných prostorách. Bazén
s vyhrazenou částí pro děti, lehátka a slunečníky
u bazénu k dispozici.

SPORT A ZÁBAVA
Za poplatek wellness centrum a vodní sporty na
pláži.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje Sadara Classic s možností
přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací,
SAT/TV, setem na přípravu kávy a čaje, minibarem
(za poplatek), trezorem, telefonem a balkonem.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu, možnost příplatku za
polopenzi, plnou penzi nebo all inclusive.

PLÁŽ
Krásná písčitá pláž se nachází přímo u hotelu.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8434.html
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HOTEL BALI TROPIC RESORT
**** NUSA DUA

Deluxe: AA|AAA|AAB Zájezdy: 11 dní (PRG) Strava: snídaně

POLOHA
Exkluzivní hotel s prvky klasické a moderní ar-
chitektury leží v klidné části v blízkosti proslulé
pláže Nusa Dua s nádherným výhledem na In-
dický oceán. V docházkové vzdálenosti od hotelu
leží rybářská vesnice, tržiště a centrum s obchody
Nusa Dua, vzdálenost od letiště cca 15 km.

VYBAVENÍ
Recepce, směnárna, několik restaurací s indo-
néskou i mezinárodní kuchyní, plážová restau-
race, několik barů, plážový bar, konferenční
místnost, obchody, WiFi ve vstupní hale, půjčovna
aut. Venkovní bazén s terasou na opalování, le-
hátka, slunečníky a osušky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, pétangue, šachy, každý večer hote-
lová animace a zábava; za poplatek vodní sporty
na pláži, Spa - masáže, kosmetické procedury.

UBYTOVÁNÍ
Prostorné a dobře vybavené pokoje Deluxe mají
vlastní příslušenství (koupelna, vysoušeč vlasů,
WC), klimatizaci, SAT/TV, trezor, minibar (za po-
platek), set na přípravu kávy/čaje a balkon s vý-
hledem do zahrady.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetovou formou, možnost příplatku
na polopenzi nebo all inclusive.

PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se
nachází přímo u hotelu. Slunečníky, lehátka
a osušky jsou k dispozici zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8433.html

od 35 150 Kč*

* více na str. 181
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od 38 000 Kč*

* více na str. 181

HOTEL MELIA BALI
***** NUSA DUA

Melia Guest: AA|AAA|AAB Zájezdy: 11 dní (PRG) Strava: snídaně

POLOHA
Krásný luxusní hotelový resort s tropickou za-
hradou leží v klidné části letoviska Nusa Dua cca
15 km od letiště. Nákupní centrum se nachází
cca 10 minut jízdy.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí a směnárnou, 5 restaurací,
několik barů, WiFi v lobby a na pokojích zdarma,
konferenční sál, obchod se suvenýry, půjčovna
aut. Bazén a terasa na slunění, lehátka, sluneč-
níky a osušky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Fitness centrum, volejbal, aqua aerobik, stolní

tenis, dětské hřiště, bohatý animační program;
za poplatek tenisové kurty, squash, badminton,
vodní sporty na pláži (šnorchlování, šlapadla, ka-
jaky), Spa centrum - různé typy masáží, kosme-
tické ošetření.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky mají
vlastní příslušenství (koupelna, vysoušeč vlasů,
WC), klimatizaci, SAT/TV, trezor, minibar (za po-
platek), telefon, set pro přípravu kávy/čaje a bal-
kon nebo terasu s výhledem do zahrady.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetovou formou. Možnost indivi duál -

ních večeří formou bufetu nebo výběrem z menu,
ev. možnost doplatku na polopenzi, plnou penzi
nebo all inclusive.

PLÁŽ
Hotel leží přímo u pláže s bílým pískem, lehátka,
slunečníky a osušky zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8432.html
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HOTEL INAYA PUTRI BALI
***** NUSA DUA

Deluxe: AA|AAA|AA Zájezdy: 11 dní (PRG) Strava: snídaně

POLOHA
Luxusní hotelový resort se nachází na exkluziv-
ním místě u pláže v Nusa Dua, 15 minut chůze
od Bali Collection, 20 minut jízdy od pláže Pan-
dawa a cca 10 km od letiště.

VYBAVENÍ
Recepce, směnárna, bankomat, 3 restaurace
(bufet i à la carte), 2 bary, bar u bazénu, konfe-
renční sály, WiFi, půjčovna aut a jízdních kol (za
poplatek). Venkovní bazén a dětský bazén, le-
hátka, slunečníky a osušky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Plážový volejbal a fotbal, jóga, aqua aerobik; za
poplatek vodní sporty na pláži, krásné wellness
centrum s nabídkou masáží a procedur, 3 km
od hotelu se nachází golfové hřiště.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové Deluxe pokoje s možností přistýlky
jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna,
vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, TV/SAT, telefo-
nem, minibarem (nealkoholické nápoje), setem
na přípravu kávy a čaje, trezorem, Wi-Fi připo-
jením a balkonem.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetovou formou. Za příplatek možnost
polopenze nebo plné penze.

PLÁŽ
Hotel se nachází přímo u krásné písčité pláže.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8431.html

od 38 100 Kč*

* více na str. 181



KUBA
Lenošení na bělostných plážích se sklenkou daiquiri a doutníkem v ruce à la Hemingway. Temperament krásných mulatek vlnících se
v rytmu rumby a salsy. Projížďka uličkami staré koloniální Havany nostalgickým automobilem z 50. let minulého století nebo výlet do
chladivého stínu horských věčně zelených lesů pohoří Sierra Maestra. To vše jsou neodmyslitelné atributy pobytu v tomto subtropickém
ráji, který je právem označován za jeden z nejkrásnějších ostrovů v Karibském moři. V posledních letech je ostrov stále více vyhledáván
turisty z celého světa především díky překrásným plážím s bělostným pískem, na kterých vyrostla moderní prázdninová střediska
s luxusními hotely a dokonalými službami, které kontrastují s poklidným rytmem každodenního života. Poučné je nepochybně i nahlédnutí
do kubánské současnosti za branami hotelových areálů.

KUBA
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Subtropické teplé a vlhké podnebí s optimálními
podmínkami pro pobyt na pláži i výlety od listo-
padu do května. Později je více deště a horka.
Východ a jih ostrova je o poznání teplejší a vlhčí. 
Popsané klima nelze v konkrétním termínu zá-
jezdu garantovat.

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Oficiální název: Kubánská republika Politický systém: socialistická republika
Rozloha: 115 000 km2 Počet obyvatel: 11 milionů
Hlavní město: Havana Úřední jazyk: španělština
Dorozumění: španělsky, v turistických centrech rovněž anglicky
Náboženství: ateizmus, katolické, afro americká náboženství 
Místní měna: kubánské peso (CUP) určené pouze pro místní obyvatelstvo; cizincům je určena
speciální cizinecká měna – konvertibilní peso (CUC) (1 EUR cca 1,25 CUC)
Peníze s sebou: EUR, platby úvěrovými kartami velmi omezené, bankomaty nejsou k dispozici
Místní čas: SEČ - 6 hodin
Elektřina: 110 V i 220 V
WI-FI: možnost připojení ve všech městech na veřejných místech.
Vstupní formality: cestovní pas a vstupní turistická karta, kterou zajistíme předem
Místní doprava: na delší vzdálenosti letecky nebo autobusy, v pobytových místech taxi nebo tzv.
„taxi-kola“. Osobních automobilů je na Kubě ve srovnání s Evropou málo, pronájem aut je možný. 
Očkování a lékař: povinné očkování není předepsáno, někdy se doporučuje očkování proti břišnímu
tyfu a hepatitidě. Velké hotely a turistická centra mají vlastní lékaře či zdravotníky, rovněž lékárny
jsou dobře zásobené. Lékařská péče je na dobré úrovni. Zdravotní rizika a aktuálně doporučované
očkování (ochranu) konzultujte prosím před cestou s hygienickou stanicí či odborným lékařem.

DO HAVANY



AI = all inclusive

NABÍDKA VÝLETŮ
HAVANA 1 DEN
Výlet do hlavního města Kuby. Před vstupem do
města se zastavíte u pevnosti El Morro, která
nabízí panorama kubánského hlavního města.
Prohlídka města: náměstí José Martí s pomníkem
básníka a národního hrdiny. Procházka podél
přímořské promenády Malecon, obklopená ko-
loniálními náměstími a Central Parku s velkým
divadlem a Kapitolem. Návštěva Náměstí Parade,
kde se nachází většina historických památek.
Vedle městského parku je také sídlem guvernérů
Palacio de los Generales a neoklasicistického
chrámu El Tempelete. Po obědě následuje pro-
cházka dlážděnými ulicemi Staré Havany, která
se  zapsala do seznamu UNESCO. Možnost ná-
kupu suvenýrů, řemesel na místním trhu a sle-
dování afro-kubánských náboženských rituálů.
Zastávka na relaxační mojito či daiquiri s rytmem
kubánské hudby, na místech spojených s životem
Ernesta Hemingwaye: Floridita a Bodeguita del
Medio. Večer návrat do hotelu na Varaderu. 
Orientační cena: 70 CUC

HAVANA V NOCI 1 DEN + KABARET TROPICANA
Jedinečná příležitost k objevování nádherného ku-
bánského hlavního města během dne i v noci, když
ve světle světla a za zvuků hudby vše vypadá jinak.
Cesta do Havany brzy ráno a program stejný jako
u výletu Havana 1 den. Večer večeře a vystoupení
světově proslulého kabaretu Tropicana. Návrat do
hotelu na Varaderu v nočních hodinách. 
Orientační cena: 110 CUC (při představení
v ceně malé občerstvení). Výlet pouze pro osoby
starší 16 let.

KOLONIÁLNÍ POKLADY
Odjezd do vesnice Santa Clara a návštěva ná-
městí Ernesto Che Guevara s monumentální so-
chou a mauzoleem padlých revolucionářů.
Transfer do Cienfuegosu, známého jako "Perla
jihu". Návštěva starého města včetně Central
Parku. Oběd. Procházka historickým městem
Trinidad, klenotem koloniální architektury, který
je součástí seznamu UNESCO. Prohlídka starého
města s historickými rezidencemi. Návštěva
muzea El Romantico s velkou sbírkou nábytku
z 19. století, která zachycuje atmosféru doby.
Relaxační tradiční koktejl "Canchanchara" v baru.
Celodenní výlet. 
Orientační cena: 100 CUC

GUAMA A KROKODÝLÍ FARMA
Návštěva krokodýlí farmy Fiesta Campesina na
jihu ostrova. Přechod přes jezero na člunech do
indiánské vesnice Tainos, kde je muzeum pod
širým nebem. Oběd. Volný čas na opalování.
Orientační cena: 60 CUC

CAYO BLANCO
Výlet na panenský ostrov Cayo Blanco. Plavba
katamaránem, na palubě atmosféra v rytmu
salsy s nápojem Cuba Libre. Koupání v křišťálově
čistém moři. Možnost obdivovat korálový útes
a krásnou krajinu. Oběd a čas na opalování. Ce-
lodenní výlet. 
Orientační cena: 75 CUC

ČEDOK PLUS
• česky hovořící delegát na Varaderu
• pohodlné dálkové lety s přestupem 
• výhodné parkování u letiště v Praze

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• nejkrásnější karibský ostrov
• jedny z nejkrásnějších pláží na světě
• rozmanitá nabídka výletů po ostrově
• poučné nahlédnutí do kubánské současnosti

Karibské moře

Atlantický oceán

KUBA

Havana Varadero
Cayo Santa Maria

Guardalavaca

Cayo Coco

KUBA
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POHODLNÉ DÁLKOVÉ LETY S PŘESTUPEM
ODLETY NA 11/12 DNÍ Z PRAHY

RÁMCOVÝ PROGRAM ZÁJEZDŮ
1. den: Odlet z Prahy do Havany (s přestupem),
transfer do vybraného hotelu na Varaderu,
nocleh.
2.–9. (10.) den: Individuální volno, možnost
koupání a fakultativních výletů.
10. (11.) den: Transfer na letiště Havana a odlet
do Prahy (s přestupem).
11. (12.) den: Přílet do Prahy.

Počet dní může být upraven podle aktuálního
letového řádu, přičemž rozvrh služeb (počet
noclehů) zůstává nezměněn.

Hotel Kategorie Strava str.

Iberostar Playa Alameda **** AI 142
Iberostar Varadero ***** AI 144
Iberostar Tainos **** AI 145
Grand Memories Varadero ***** AI 146
Memories Varadero **** AI 147
Be Live Experience Varadero **** AI 148 
Melia Peninsula Varadero ***** AI 149 
Melia Varadero ***** AI 150 
Melia Las Americas ***** AI 151

VARADERO 
Původní malá vesnička z roku 1887, vyrábějící
pouze sůl, se v současné době rozrostla do nej-
většího turistického střediska na  Kubě. Na polo-
ostrově nazývaném Hicacos o délce 19 kilometrů
bylo  postaveno více než 30 moderních hotelů,
nabízejících nejlepší služby. Nej delší a nejširší pláž
o délce 12 kilometrů s bělostným pískem a blan-
kytně modrým mořem je jednou z nejkrásnějších
v celé  karibské oblasti a je stále více vyhledávána
turisty z celého světa. 

SPORTOVNÍ AKTIVITY
Většina hotelů na Varaderu nabízí široké mož-
nosti sportovních aktivit, mezi které patří zejména
všechny druhy nemotorových vodních sportů

jako plachetnice, katamarány, kajaky a windsur-
fing. K dispozici je většinou plážový volejbal, ku-
lečník, tenisové kurty, stolní tenis, zahradní šachy.
Krásné golfové hřiště s 18 jamkami umístěné
podél moře je snadno dostupné z každého ho-
telu na tomto poloostrově.  

PO KOUPÁNÍ
Sportovní a společenský život se odehrává ze-
jména v resortech hotelů, nabízejících převážně
služby systému all inclusive, který zahrnuje různé
hry jako stolní tenis, stolní fotbal, kulečník, šachy,
lázeňská centra s posilovnou, saunou, masážemi
a různé animační, sportovní a společenské pro-
gramy přes den a zejména večer.



800 112 112142
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od 54 990 Kč*

* více na str. 181

HOTEL IBEROSTAR PLAYA ALAMEDA 
**** VARADERO

Standard: AA|AAA Zájezdy: 11, 12 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Stylový hotelový komplex je umístěný ve velké
zahradě přímo u pláže ve východní části polo-
ostrova Varadero cca 160 km od letiště v Havaně,
autobusová zastávka cca 100 m od hotelu. Hotel
je určený pouze pro dospělé osoby (18+).

VYBAVENÍ
Hala s recepcí, směnárnou a lobby barem,
2 hlavní restaurace, 3 à la carte restaurace,
7 barů, obchod se suvenýry, business centrum;
za poplatek WiFi připojení v lobby, půjčovna aut,
lékař, kadeřnictví. Velký bazén, lehátka, sluneč-
níky zdarma, osušky za vratný depozit.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty (osvětlení za poplatek), stolní
tenis, šipky, kulečník, aerobik, lekce tance, ne-
motorizované vodní sporty - windsurfing, kajaky,

šlapadla, animační programy, diskotéka; za po-
platek motorizované vodní sporty, potápění,
wellness centrum - masáže, sauna, vířivka, kos-
metické procedury, golfové hřiště 11 km od ho-
telu.

UBYTOVÁNÍ
Prostorné standardní dvoulůžkové pokoje s mož-
ností přistýlky mají vlastní příslušenství (koupelna,
vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV, DVD
přehrávač, telefon, trezor, minibar (voda a ne-
alkoholické nápoje), žehličku a žehlicí prkno, var-
nou konvici a balkon nebo terasu s výhledem
do zahrady a okolí.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive 24 hod zahrnuje snídaně, obědy
a večeře formou bufetu, 3 x za pobyt možnost
večeře v à la carte restauracích (nutná rezervace,

vyžadováno formální oblečení), nealkoholické
a alkoholické místní a vybrané importované ná-
poje v hotelem určených časech a místech.

PLÁŽ
Krásná písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře je přímo u hotelu, lehátka, slunečníky
zdarma, osušky za depozit.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8381.html
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od 67 490 Kč*

* více na str. 181

HOTEL IBEROSTAR VARADERO
***** VARADERO

Standard: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 11, 12 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Hotelový komplex se nachází v rozlehlé zahradě
v západní části poloostrova Varadero cca 18 km
od centra Varadera a cca 155 km od letiště v Ha-
vaně.

VYBAVENÍ
Prostorná otevřená hala s recepcí, hlavní a 3 à la
carte restaurace, 6 barů, obchod se suvenýry;
za poplatek WiFi v lobby, internetový koutek, ka-
deřnictví, lékař. 3 velké bazény, dětský bazén,
vířivka, slunečníky, lehátka a osušky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
2 tenisové kurty, stolní tenis, posilovna, aerobik,
taneční lekce, fotbal, nemotorizované vodní

sporty - kajaky, šlapadla, miniclub, animační pro-
gramy; za poplatek motorizované vodní sporty,
potápění, wellness - různé druhy masáží, vířivka,
sauna.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností dvou přistýlek
pro děti mají vlastní příslušenství (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), klimatizaci, ventilátor, SAT/TV,
CD přehrávač, kávovar, telefon, minibar, trezor,
žehličku a balkon nebo terasu s výhledem do
zahrady a okolí. Prostornější Junior suite blízko
pláže jsou na vyžádání a za příplatek.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje plnou penzi formou bufetu,

večeře v restauracích à la carte (nutná rezervace
a formální oblečení), odpolední občerstvení, ne-
alkoholické a vybrané alkoholické nápoje místní
výroby a originálních značek v časech a místech
určených hotelem.

PLÁŽ
Dlouhá písčitá pláž je přímo u hotelu, lehátka,
slunečníky a osušky zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8039.html
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HOTEL IBEROSTAR TAINOS
**** VARADERO

Standard: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 11, 12 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Hotelový komplex se nachází v pěkné velké za-
hradě přímo u pláže cca 14 kilometrů od centra
staré části střediska Varadero a cca 155 kilometrů
od letiště v Havaně.

VYBAVENÍ
Prostorná hala s recepcí, hlavní restaurace, 2 à
la carte restaurace, 5 barů, obchod se suvenýry,
dětský klub; za poplatek internetový koutek.
Velký bazén s dětskou částí a vířivkou, lehátka
a slunečníky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisový kurt, stolní tenis, fitness, lukostřelba,
šipky, posilovna, vodní pólo, plážový volejbal,

nemotorizované vodní sporty, dětský klub, dětské
hřiště, animační programy; za poplatek Spa cent-
rum - masáže, sauna. Možnost golfu na 5 km
vzdáleném hřišti s 18 jamkami.

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností jedné
přistýlky mají vlastní příslušenství (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV, chladničku,
balkon nebo francouzské okno; za poplatek tre-
zor. Pokoje jsou umístěny v hlavní budově a v pat-
rových vilkách v zahradě.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje plnou penzi formou bufetu,
možnost večeří v à la carte restauracích (nutná

rezervace a formální oblečení), občerstvení
během dne, nealkoholické a alkoholické nápoje
místní výroby (24 hod) v hotelem určených ča-
sech a místech.

PLÁŽ
Krásná písčitá pláž je přímo u hotelu, lehátka
a slunečníky na pláži zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8042.html

od 51 990 Kč*

* více na str. 181
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od 53 990 Kč*

* více na str. 181

HOTEL GRAND MEMORIES VARADERO 
***** VARADERO

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 11, 12 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Oblíbený hotel se stylovými interiéry leží přímo
na krásné bílé pláži cca 18 km od centra Varadera
a cca 160 km od letiště v Havaně.

VYBAVENÍ
Vzdušná recepce, hlavní restaurace, 6 à la carte
restaurací, konferenční místnost, obchod se su-
venýry, parkoviště; za poplatek WiFi, internetový
koutek, kadeřnictví, půjčovna aut. Terasa s velkým
bazénem, slunečníky, lehátka a osušky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
2 tenisové kurty s osvětlením (za poplatek), fit-
ness, stolní tenis, plážový volejbal, víceúčelové
hřiště, aerobik, dětské hřiště a herna, animační
a zábavné programy, nemotorizované vodní
sporty na pláži; za poplatek wellness centrum -

masáže, sauna, pára, jacuzzi, kosmetické proce-
dury. Golfové hřiště s 18 jamkami cca 10 km od
hotelu.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové standardní pokoje s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací,
SAT/TV, telefonem, trezorem, minibarem (dopl-
ňován vodou), žehličkou a balkonem nebo te-
rasou. Na vyžádání a za příplatek pokoje
superior.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive 24 hod zahrnuje snídaně, obědy,
večeře formou bufetu v hlavní restauraci, 2 x za
pobyt možnost večeře v restauraci à la carte (re-
zervace nutná, požadováno formální oblečení),

lehké občerstvení během dne v určených barech,
nealkoholické nápoje, místní a vybrané impor-
tované alkoholické nápoje.

PLÁŽ
Krásná dlouhá bílá pláž s jemným pískem a po-
zvolným vstupem do moře je přímo u areálu ho-
telu. Lehátka, slunečníky a osušky v hotelové
části pláže zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8382.html
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HOTEL MEMORIES VARADERO BEACH RESORT
**** VARADERO

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 11, 12 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Hotel postavený v koloniálním stylu leží přímo na
jedné z nejkrásnějších částí pláže, cca 18 km od
centra Varadera a cca 160 km od letiště v Havaně.

VYBAVENÍ
Prostorná hala s recepcí, směnárnou a barem,
hlavní restaurace, 8 restaurací à la carte, 7 barů,
minimarket, parkoviště, konferenční centrum;
za poplatek WiFi připojení na recepci, hlídání
dětí, prádelna, půjčovna aut. 2 bazény, 2 dětské
bazény, lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
3 tenisové kurty (osvětlení za poplatek), fitness,
víceúčelové hřiště, plážový volejbal, dětské hřiště,
miniclub (4-12 let), diskotéka, animační programy,
nemotorizované vodní sporty na pláži - katama-
rán, windsurfing, šlapadla, první lekce potápění;

za poplatek motorizované vodní sporty, wellness
centrum - masáže, kosmetické ošetření.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové standardní pokoje s možností při-
stýlky mají vlastní příslušenství (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV, CD
přehrávač, telefon, žehličku, minibar (doplňovaný
vodou), trezor a balkon nebo terasu. Na vyžádání
a za příplatek suite s obývacím pokojem a ložnicí,
vybavení stejné jako pokoj deluxe.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive 24 hod zahrnuje snídaně, obědy
a večeře formou bufetu v hlavní restauraci, dále
oběd v restauraci v Playa Puerto Carenas; 2x za
pobyt možnost večeře v à la carte restauraci (re-
zervace nutná, vyžadováno formální oblečení),
snack v průběhu dne; nealkoholické nápoje,

místní a vybrané importované alkoholické nápoje
ve vyznačených barech.

PLÁŽ
Krásná písčitá pláž o délce cca 1500 metrů je
přímo u areálu hotelu. Lehátka a slunečníky jsou
zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8383.html

od 44 990 Kč*

* více na str. 181
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* více na str. 181

HOTEL BE LIVE EXPERIENCE VARADERO
**** VARADERO

Standard: AA|AAB|AAA Dítě do: 12 let Zájezdy: 11, 12 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Hotelový resort se nachází přímo u pláže neda-
leko centra Varadera s nákupními možnostmi,
cca 160 km od letiště v Havaně.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 3 té-
matické restaurace s obsluhou, 4 bary, konfe-
renční místnost; za poplatek WiFi v lobby,
půjčovna aut. Bazén s oddělenou částí pro děti,
slunečníky, lehátka a osušky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Tenis, fitness centrum, stolní tenis, kulečník, plá-

žový volejbal, miniclub, animační programy, ne-
motorizované vodní sporty na pláži; za poplatek
masáže a kosmetické ošetření.

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky mají vlastní příslušenství (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV, telefon;
za poplatek trezor a minibar.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje plnou penzi formou bufetu
včetně odpoledního občerstvení, nealkoholické
a alkoholické nápoje místní výroby v časech

a místech určených hotelem. Možnost večeří
v restauracích s obsluhou (nutná rezervace a for-
mální oblečení).

PLÁŽ
Rozlehlá písčitá pláž je přímo u areálu hotelu.
Lehátka a slunečníky na pláži jsou zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8684.html
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HOTEL MELIA PENINSULA VARADERO
***** VARADERO

Standard: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 11, 12 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Hotelový komplex je umístěn ve velké zahradě
přímo u krásné písčité pláže. V blízkosti je ná-
kupní středisko, golfové hřiště ve vzdálenosti
cca 11 km, letiště v Havaně cca 160 km.

VYBAVENÍ
Velká hala s recepcí, hlavní restaurace, 5 à la
carte restaurací, 5 barů, konferenční místnost,
obchod se suvenýry, parkoviště; za poplatek in-
ternetový koutek, prádelna, hlídání dětí, půjčovna
aut. Bazén, 2 bazény pro děti, slunečníky, lehátka
a osušky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
2 tenisové kurty (osvětlení za poplatek), stolní
tenis, lukostřelba, plážový volejbal, dětské hřiště
a herna, miniclub (4-10 let), animační programy

a zábava, diskotéka, nemotorizované vodní
sporty na pláži - šlapadla, katamarán, windsur-
fing; za poplatek wellness centrum - sauna, tu-
recké lázně, vodní masáže, kosmetika, fitness,
potápění. Možnost golfu na nedalekém golfovém
hřišti s 18 jamkami.

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až
dvou přistýlek pro děti mají vlastní příslušenství
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci,
SAT/TV, CD přehrávač, telefon, trezor, minibar
(voda, nealko, pivo), kávovar, žehlící prkno a žeh-
ličku, balkon nebo terasu s výhledem do zahrady
nebo na bazén.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive 24 hod zahrnuje snídaně, obědy

a večeře bufetovou formou, občerstvení během
dne, nealkoholické nápoje a místní a vybrané
importované alkoholické nápoje ve vyznačených
barech; 2x za pobyt možnost večeře v à la carte
restauraci (nutná rezervace, vyžadováno formální
oblečení).

PLÁŽ
Krásná písčitá pláž přímo u areálu hotelu, lehátka,
slunečníky a osušky zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8385.html

od 49 490 Kč*

* více na str. 181
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* více na str. 181

HOTEL MELIA VARADERO
***** VARADERO

Standard: AA|AAB|AAA Dítě do: 12 let Zájezdy: 11, 12 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Hotelový komplex se nachází v tropické zahradě
přímo u pláže cca 12 km od centra Varadera
a cca 160 km od letiště v Havaně. Nákupní mož-
nosti jsou nedaleko hotelu v Plaza América, v blíz-
kosti se také nachází golfové hřiště.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí a směnárnou, výtahy,
hlavní restaurace, 5 à la carte restaurací, 3 bary,
snack bar na pláži, minimarket, obchod se su-
venýry; za poplatek WiFi, hlídání dětí, půjčovna
aut a kol, kadeřnictví. Bazén, brouzdaliště pro
děti, lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty (osvětlení za poplatek), stolní
tenis, plážový volejbal, aerobik, miniclub, ani-
mační programy, windsurfing, kajaky, katamaran,
šlapadla; za poplatek potápění, motorizované
vodní sporty, možnost golfu na nedalekém gol-
fovém hřišti.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou
vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem,
žehličkou, varnou konvicí, trezorem, minibarem
a balkonem nebo terasou s výhledem do zahrady
nebo na bazén.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive 24 hod zahrnuje plnou penzi formou
bufetu, možnost večeří v restauracích à la carte
(nutná rezervace, vyžadováno formální oblečení),
nealkoholické, místní a vybrané importované al-
koholické nápoje v časech a místech určených
hotelem.

PLÁŽ
Menší písčitá pláž přímo u areálu hotelu, lehátka,
slunečníky a osušky zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,9029.html
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VARADERO | KUBA

HOTEL MELIA LAS AMERICAS 
***** VARADERO

Standard: AA|AAA Zájezdy: 11, 12 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Hotel leží v tropické zahradě přímo u pláže, cca
5 km od centra Varadera a cca 160 km od letiště
v Havaně. Hotel je určený pouze pro dospělé
osoby (18+).

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, směnárna, výtah, hlavní
restaurace, 4 restaurace à la carte, 3 bary, par-
koviště; za poplatek WiFi, půjčovna aut, kadeřník,
obchod se suvenýry. 4 bazény, terasa na slunění
se slunečníky, lehátky a osuškami zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, plážový volejbal, aerobik, fitness,

denní a večerní animační programy, nemotori-
zované vodní sporty na pláži - katamarány, šla-
padla, kajaky; za poplatek potápění, mořský
rybolov, golf.

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky mají vlastní příslušenství (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV, telefon,
minibar, trezor a balkon. Za příplatek pokoje
s výhledem na moře.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive 24 hod zahrnuje snídaně, obědy
a večeře formou bufetu, možnost večeří v à la

carte restauracích (nutná rezervace a formální
oblečení), občerstvení během dne, nealkoholické
a alkoholické nápoje místní výroby.

PLÁŽ
Krásná písčitá pláž se nachází přímo u hotelu,
slunečníky, lehátka a osušky zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,9028.html

od 63 990 Kč*

* více na str. 181



800 112 112152

KUBA | HAVANA + VARADERO

od 49 990 Kč*

* více na str. 181

HAVANA A VARADERO – KOMBINOVANÝ POBYT
**** HAVANA + VARADERO

Standard: AA|AAA Zájezdy: 11, 12 dní (PRG) Strava: snídaně/all inclusive

1. den - Odlet z Prahy do Havany s přestupem
v Zürichu, transfer do hotelu, ubytování a nocleh
v hotelu Habana Riviera by Iberostar. 
2. den – Snídaně, individuální volno k prohlídce
památek Havany, např. unikátní centrum města,
Kapitol, náměstí Katedrály, Plaza de Armas, Staré
náměstí a náměstí sv. Františka, pevnost Morro,
muzeum Ernesta Hemingwaye, bar La Bodegita
aj. Nocleh v hotelu.
3. den – Snídaně, transfer na Varadero, ubytování
v hotelu Iberostar Playa Alameda.
4.-9. (10.) den – Pobyt v hotelu, individuální
volno, all inclusive. 
10. (11.) den – Transfer na letiště a odlet s pře-
stupem v Zürichu do Prahy.
11. (12.) den – Přílet do Prahy.

VYBAVENÍ
Habana Riviera je **** hotel se zachovalou
atmosférou konce 50. let, disponující restaurací,

bazénem, à la carte restaurací, kavárnou, barem,
lobby barem, vyhlídkovou terasou. Internet na
recepci za poplatek. Hotel Iberostar Playa Ala-
meda **** má recepci, směnárnu, lobby bar,
hlavní restauraci, restauraci s obsluhou, bar u ba-
zénu, půjčovnu aut, kadeřnictví, lékařskou službu,
velký bazén, lehátka, slunečníky a osušky u ba-
zénu zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Habana Riviera - fitness, bazén, kabaret, sauna.
Svým umístěním je hotel velmi vhodný k obje-
vování kouzla staré Havany. Iberostar Playa
Alameda - posilovna, tenisové kurty, masáže,
sauna, stolní tenis, kulečník, vodní sporty na
pláži, diskotéka, animační večerní programy.

UBYTOVÁNÍ
Habana Riviera - prostorné standardní pokoje
až pro 3 dospělé osoby s nádherným panora-

matickým výhledem na Mexický záliv jsou vyba-
veny vlastním příslušenstvím (koupelna se spr-
chou, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV,
minibarem a trezorem. Iberostar Playa Ala-
meda - prostorné standardní pokoje až pro 3
dospělé osoby umístěné v patrových budovách
v zahradě mají vlastní příslušenství (koupelna
s vanou/sprchou, WC), klimatizaci, SAT/TV, tele-
fon, kávovar, žehlicí prkno s žehličkou, minibar,
trezor, menší šatnu a balkon nebo terasu s vý-
hledem do zahrady a okolí.

STRAVOVÁNÍ
Habana Riviera - snídaně v hlavní restauraci,
večeře za příplatek. Iberostar Playa Alameda
- all inclusive: snídaně, obědy, večeře bufetovou
formou, à la carte restaurace (nutná rezervace),
vybrané nealkoholické, místní a importované al-
koholické nápoje v časech a místech určených
hotelem.

PLÁŽ
Iberostar Playa Alameda - krásná pláž u Atlan-
tického oceánu přímo u hotelu. Lehátka, sluneč-
níky a osušky na pláži zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8902.htmlHotel Habana Riviera Hotel Iberostar Playa Alameda
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Playa Alameda 

Slavná Hemingwayova Bodegita



NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
BÁVARO – PUNTA CANA
Pláž Bávaro, která se rozprostírá na východním
pobřeží v délce 35 kilometrů, je nejkrásnější
a nejpopulárnější pláží na ostrově. Hotelové kom-
plexy v Punta Cana patří mezi nejlépe hodnocené
oblasti na světě a samotná pravidla pro výstavbu
hotelů jsou zde velmi přísná (žádná budova
nesmí přesahovat svou výškou okolní palmy).
Transfer z letiště v Punta Cana trvá cca 30 minut
v návaznosti na umístění jednotlivých hotelů.

LA ROMANA – BAYAHIBE
Oblast La Romana – Bayahibe se rozkládá na ji-
hovýchodním pobřeží ostrova u Karibského
moře. Je charakteristická krásnými plážemi, které
nejsou zvlášť široké, o to jasnější barvy má moře.
Všude kolem naleznete přírodní poklady, zvláště

v národním parku Del Este, do kterého je Baya-
hibe vstupní branou. K nejoblíbenějším cílům
patří ostrovy Saona a Catalina – opravdové perly
Karibiku. Transfer z letiště trvá cca 75 minut.

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

Celý rok panuje příznivé počasí na koupání s mír-
nými tropickými teplotami. Během léta je vyšší
vlhkost vzduchu a je třeba počítat s krátkými ale
vydatnými přeháňkami. 
Popsané klima nelze v konkrétním termínu zá-
jezdu garantovat. 
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DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

800 112 112154

Už Kryštof Kolumbus nevycházel z nadšení nad přírodními krásami ostrova, jehož oficiální, i když málo používaný název je Hispaniola. Do
svého lodního deníku si zapsal, že to je nejkrásnější kus země na světě, který kdy lidské oko spatřilo. Země je proslulá nádhernými plážemi,
které jsou lemovány tropickou vegetací a palmami. 
Zatímco na pobřeží najdeme rozlehlé hotelové areály nabízející všechny druhy vodních sportů, pro vcelku liduprázdné vnitrozemí jsou
typické zelené pahorky, náhorní plošiny, vysoká horstva i pláně pokryté hlubokými lesy a palmovými háji. I proto je Hispaniola označována
přídomkem „zelený ostrov.“

DO PUNTA CANY



NABÍDKA VÝLETŮ
SANTO DOMINGO
Návštěva jednoho z nejstarších měst Karibiku,
které spojuje moderní rafinovanost se staletým
půvabem. Program zahrnuje: jeskyně Tres Ojos,
Zona Colonial – první zděná osada v Novém
světě, katedrálu Santa Maria la Menor, Calle Las
Damas, Národní panteon, Alcazar de Colon, pro-
cházku proslulou ulicí El Conde (individuální
volno), Faro a Colon. Celodenní výlet.
Orientační cena: 100 USD 

TYPICKÁ DOMINIKÁNA
Pravdivá, nekomerční Dominikánská republika.
Na programu: venkovská škola, rancho s tropic-
kým ovocem, kávou a kakaem, město Higuey,
karibský bazar, pro Dominikánce nejvýznamnější
a nejslavnější bazilika v Higuey, první kostel Hi-
guey San Dionisio, prohlídka továrny na doutníky,
ukázka jejich výroby. Celodenní výlet.
Orientační cena: 110 USD.

SAMANÁ
Divoká příroda Dominikánské republiky. Čtyři
dopravní prostředky: transfer autobusem hor-
natou krajinou severního pobřeží, plavba kata-
maránem do Samany, safari truck v horách na
poloostrově Samana a jízda na koni k slavnému
vodopádu El Limon, koupel v osvěžující vodě.
Transfer na ostrov Cayo Levantado, oběd, volný
čas na krásné bílé pláži. Návrat autobusem do
hotelů. Celodenní výlet.
Orientační cena: 160 USD.

SAONA
Výprava na jeden z největších ostrovů Domini-
kánské republiky. Explodující krása dominikán-
ské fauny a flóry, bílé písčité pláže a čistá
tyrkysová voda jsou atrakce čekající na návštěv-
níky ostrova. Na programu výletu zaujímá výji-
mečné místo městečko Alto de Chavon –
koloniální sídlo vystavěné z korálu po vzoru ital-
ské architektury z 16. století, plavba na kata-
maránu a na rychlém motorovém člunu, Piscina
Natural – přírodní bazén v Karibském moři, kte-
rému se také říká největší vana Karibiku, kde
můžete vidět červené hvězdice, a čas na opa-
lování na jedné z pláží Saony. Celodenní výlet.
Orientační cena: 160 USD.

ČEDOK PLUS
• česky hovořící delegát 
• pohodlné dálkové lety s přestupem
• výhodné parkování u letiště v Praze

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• nádherné pláže v Punta Caně 
• přepestrá nabídka vodních sportů
• kvalitní resorty all inclusive 

Atlantický oceán

Karibské moře

Santo
Domingo

Juan Dolio

Boca Chica

La Romana

Punta
Cana

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Oficiální název: Dominikánská republika
Politický systém: demokratická republika
Rozloha: 49 000 km2

Počet obyvatel: 10 milionů
Hlavní město: Santo Domingo
Úřední jazyk: španělština
Dorozumění: španělsky, v turistických cent-
rech částečně anglicky
Náboženství: 95 % křesťané – římští katolíci
Místní měna: dominikánské peso (DOP
cca 47,– DOP = 1,– USD)
Peníze s sebou: USD, platby úvěrovými kar-
tami běžné
Místní čas: SEČ – 5 hodin (při letním času – 6
hodin)
Elektřina: 110V, v hotelech vyšší třídy 220V,
adaptér nutný 
Vstupní formality: cestovní pas a vstupní tu-
ristická karta, která se vydává při příletu na le-
tišti za 10 USD
Místní doprava: hustá a dobře fungující síť
autobusů, které obratně jezdí po špatně udr-
žovaných silnicích. Cenově výhodné je využití
taxi. Na místě lze rovněž pronajmout automo-
bil nebo motorku.
Očkování a lékař: nevyžaduje se žádné povinné
očkování. Doporučuje se zejména ochrana proti
malárii a očkování proti žloutence typu
A. Zdravotní rizika a aktuálně doporučované oč-
kování (ochranu) konzultujte prosím před cestou
s hygienickou stanicí či odborným lékařem.

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA
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POHODLNÉ DÁLKOVÉ LETY S PŘESTUPEM
ODLETY: 11/12 DNÍ Z PRAHY

RÁMCOVÝ PROGRAM ZÁJEZDŮ
11/12 denní zájezdy – pohodlné dálkové
lety z Prahy s přestupem
1. den: Odlet z Prahy do Punta Cany s přestu-
pem, transfer do vybraného hotelu, nocleh.
2.–9. (10.) den: Individuální volno, možnost
koupání a fakultativních výletů.
10. (11.) den: Transfer na letiště a odlet do
Prahy s přestupem.
11. (12.) den: Přílet do Prahy.

Zájezdy s přestupem v některé z evrop-
ských metropolí.

Hotel Kategorie Strava str.

Grand Bahía Principe La Romana ***** AI 156
Dreams La Romana Resort & Spa ***** AI 157
Grand Bahía Principe Turquesa ***** AI 158
Luxury Bahía Principe Fantasia ***** AI 159
Dreams Punta Cana Resort & Spa ***** AI 160
Impressive Resort & Spa **** AI 161
Occidental Caribe **** AI 162
Occidental Punta Cana **** AI 163
Grand Palladium Punta
Cana Resort & Spa ***** AI 164
Sirenis Punta Cana Resort
Casino & Aquagames ***** AI 165
Barcelo Bavaro Beach ***** AI 166
Barcelo Bavaro Palace ***** AI 167

AI = all inclusive



HOTEL GRAND BAHÍA PRINCIPE LA ROMANA  
***** LA ROMANA – BAYAHIBE

Junior suite: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 13 let Zájezdy: 11/12 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Rozlehlý hotelový resort se zábavním a obchod-
ním centrem, situovaným v samostatné části
před recepcí, se nachází cca 105 km od letiště
Punta Cana a cca 90 km od hlavního města Santo
Domingo.

VYBAVENÍ
Lobby s recepcí a barem, hlavní restaurace, 3 à la
carte restaurace (nutná rezervace a vhodné ob-
lečení – pánové dlouhé kalhoty), 4 bary, bazén,
konferenční centrum, WiFi v lobby 1 hod denně
zdarma; za poplatek obchod se suvenýry, lékař-
ská služba, hlídání dětí. Bazén se samostatnou
částí pro děti, vířivka, lehátka, slunečníky a osušky
zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
2 tenisové kurty (1 hod/týden zdarma, nutná re-
zervace), aerobik, šipky, kulečník, volejbal, denní

animace, večerní show, miniclub (4–12 let), ne-
motorizované vodní sporty (1 hod/týden zdarma,
nutná rezervace); za poplatek lekce tenisu, plach-
tění, potápění, motorové vodní sporty, Spa cent-
rum – masáže, sauna, kosmetické procedury.
V blízkém okolí se nacházejí golfová hřiště.

UBYTOVÁNÍ
Luxusně vybavené dvoulůžkové pokoje junior
suite s manželským lůžkem nebo se dvěma lůžky
o šířce cca 1,35 m, která mohou sdílet 3 dospělí
nebo 2 dospělí + 2 děti, mají vlastní příslušenství
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci,
stropní ventilátor, SAT/TV, minibar, terasu nebo
balkon; za poplatek trezor.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, večeře v à la carte restauraci
(3x týdně, nutná rezervace), pozdní snídaně,

 nealkoholické nápoje ve vyznačených barech
(24h) a místní alkoholické nápoje ve vyznačených
barech a časech.

PLÁŽ
Přes 2 km dlouhá písčitá pláž s klidným mořem
přímo u hotelu, lehátka, slunečníky a osušky
zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,706.html

800 112 112156

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA | LA ROMANA – BAYAHIBE

od 41 600 Kč*

* více na str. 181
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LA ROMANA – BAYAHIBE | DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

HOTEL DREAMS LA ROMANA RESORT & SPA
***** LA ROMANA – BAYAHIBE

Deluxe: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 13 let Zájezdy: 11/12 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Hotelový areál leží v překrásné tropické zahradě
přímo na karibské pláži cca 70 km od letiště
Punta Cana a cca 1,5 km od centra Bayahibe
s obchody.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, směnárnou, bankomatem
a lobby barem, hlavní restaurace, 7 à la carte
restaurací (nutná rezervace a vhodné oblečení
– pánové dlouhé kalhoty), 7 barů, konferenční
centrum, WiFi v celém areálu zdarma, dětský
klub; za poplatek hlídání dětí, prádelna, lékařské
služby, obchod se suvenýry, půjčovna kol. 3 ba-
zény, slunečníky, lehátka a osušky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, plážový volejbal, vodní pólo, stolní
hry, miniclub (3–12 let), teenager club (13–17 let),
animační programy pro děti a dospělé, taneční

lekce, diskotéka; za poplatek tenis, kasino, vodní
sporty na pláži, potápění, Spa centrum – masáže,
sauna, pára, kosmetické procedury. Nedaleko
hotelu golfové hřiště.

UBYTOVÁNÍ
Prostorné dvoulůžkové pokoje deluxe s manžel-
skou postelí nebo dvěma lůžky o šířce cca 1,35 m,
která mohou sdílet 3 dospělí nebo 2 dospělí +
2 děti, jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, tre-
zorem, SAT/TV, varnou konvicí, minibarem a bal-
konem nebo terasou. Na vyžádání a za doplatek
pokoje Premium s moderním nábytkem a pokoje
v části hotelu Preferred Club pro náročnější kli-
entelu nebo Preferred Club Adults Only, určené
jen pro dospělé.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje plnou penzi formou bufetu,

lehké občerstvení a ovoce během dne, možnost
večeře v tématických restauracích à la carte (me-
xická, italská, mořské plody, steakhouse, fran-
couzská, dominikánská a asijská), nealkoholické
nápoje a místní i vybrané importované alkoho-
lické nápoje v časech a místech určených hote-
lem.

PLÁŽ
Hotelová písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře přímo u hotelu, slunečníky, lehátka
a osušky zdarma, bar u pláže.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,137.html

od 43 460 Kč*

* více na str. 181
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DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA | PUNTA CANA

od 43 200 Kč*

* více na str. 181

HOTEL GRAND BAHIA PRINCIPE TURQUESA
***** BÁVARO – PUNTA CANA

Junior suite: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 13 let Zájezdy: 11/12 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Hotel je součástí rozlehlého areálu hotelů Grand
Bahia Principe, hosté části Turquesa mohou vy-
užívat sportovní zařízení, bazény a zábavu v části
Punta Cana a Bávaro. Hotel Turquesa je určený
především rodinám s dětmi a nachází se u vod-
ního parku v zadní části celého areálu. Vzdálenost
od letiště cca 30 km.

VYBAVENÍ
Recepce, bufetová restaurace, à la carte restau-
race (nutná rezervace a vhodné oblečení – pá-
nové dlouhé kalhoty), 4 bary (možno využít další
restaurace a bary v rámci areálu Bávaro/Punta
Cana), konferenční centrum, WiFi v lobby zdarma,
vláček po celém areálu; za poplatek prádelna,
lékařská služba, hlídání dětí. V areálu 3 bazény,
jacuzzi, lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, minigolf, tenis, hřiště na basketbal,
volejbal či fotbal, šipky, dětská herna, miniclub
(4–12 let), vodní park pro děti, animační programy
pro děti a dospělé, diskotéka, nemotorizované
vodní sporty – šnorchlování, kajaky, windsurfing;
za poplatek motorizované vodní sporty, potá-
pěčské centrum, rybolov, Spa centrum – aroma-
terapie, hydroterapie, masáže, kosmetické
procedury. V blízkosti špičkové golfové kluby.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje typu junior suite s manžel-
ským lůžkem nebo se dvěma lůžky o šířce cca
1,35 m, která mohou sdílet 3 dospělí nebo 2 do-
spělí + 2 děti, mají vlastní příslušenství (koupelna,
vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci, stropní venti-
látor, SAT/TV, telefon, minibar, balkon nebo te-
rasu; za poplatek trezor.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy, večeře for-
mou bufetu, večeře v à la carte restauraci
(3x týdně; nutná rezervace), občerstvení během
dne, nealkoholické a alkoholické nápoje místní
výroby v časech a místech určených hotelem.

PLÁŽ
Resort se nachází přímo u krásné písčité pláže
s pozvolným vstupem do moře, z pokojů v části
Turquesa je vzdálenost cca 1000 m (možnost vy-
užití hotelového vláčku). Slunečníky, lehátka
a osušky zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8375.html
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HOTEL LUXURY BAHIA PRINCIPE FANTASIA
***** BÁVARO – PUNTA CANA

Junior suite deluxe: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 13 let Zájezdy: 11/12 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Moderní hotelový komplex šesti budov leží cca
13 km od centra hotelové oblasti Bávaro s ob-
chody, bary a restauracemi, cca 30 km od letiště
v Punta Cana.

VYBAVENÍ
Prostorné a elegantní lobby, recepce, směnárna,
hlavní restaurace, 5 à la carte restaurací (nutná
rezervace a vhodné oblečení – pánové dlouhé
kalhoty), 6 barů, konferenční místnost, WiFi
v lobby, parkoviště, obchodní a zábavní centrum
Pueblo Principe; za poplatek hlídání dětí, půj-
čovna kočárků a aut, prádelna, lékárna. Velký
bazén s umělou pláží, dětské brouzdaliště, slu-
nečníky, lehátka a osušky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Water Park se skluzavkami, tenisový kurt (zdarma
1 hod/den, nutná rezervace), šipky, stolní tenis,
volejbal, aerobik, amfiteátr, diskotéka, kasino,
animace pro dospělé a děti, miniclub, vodní
sporty (zdarma 1 hod/pobyt, nutná rezervace):
šnorchlování, lekce potápění v bazénu, kajaky,
paddle boarding; za poplatek Adventure Park,
motorové vodní sporty, potápěčské centrum, ry-
bolov, plavby katamaránem, jízda na koni, půj-
čovna segwayů; centrum Bahia Spa – ošetřovací
procedury, masáže, Spa Bahia Scouts pro děti.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje junior suite deluxe s man-
želskou postelí nebo dvěma lůžky o šířce cca
1,35 m která mohou sdílet 2 dospělí + 2 děti

nebo 3 dospělí nebo 3 dospělí + 1 dítě, jsou vy-
baveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vy-
soušeč vlasů, župany, WC), klimatizací, stropním
ventilátorem, WiFi, SAT/TV, telefonem, varnou
konvicí, žehličkou a žehlicím prknem, trezorem,
minibarem a balkonem nebo terasou.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, večeře ve vybrané á la carte res-
tauraci (bez limitů, nutná rezervace), občerstvení
během dne 24h, nealkoholické nápoje 24h
a  alkoholické nápoje místní výroby v hotelem
určených časech a vyznačených barech a res-
tauracích.

PLÁŽ
Veřejná písčitá pláž Bávaro cca 500 m dlouhá
s pozvolným vstupem do moře (certifikát Modrá
vlajka) se nachází u hotelu, přístup přes areál
hotelu. Slunečníky, lehátka a osušky zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8377.html

od 54 360 Kč*

* více na str. 181
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HOTEL DREAMS PUNTA CANA RESORT & SPA
***** UVERO ALTO – PUNTA CANA

Deluxe: AA|AAB|AAA Dítě do: 13 let Zájezdy: 11/12 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Hotelový komplex leží ve velké tropické zahradě
v malém městečku Uvero Alto, cca 45 km od le-
tiště v Punta Cana.

VYBAVENÍ
Prostorné lobby, recepce, směnárna, hlavní res-
taurace, 6 à la carte restaurací (nutná rezervace
a vhodné oblečení – pánové dlouhé kalhoty), 9
barů, obchodní minipasáž, konferenční centrum,
WiFi zdarma; za poplatek lékař na vyžádání, hlí-
dání dětí, prádelna. Bazén ve tvaru laguny, vířivka,
dětské brouzdaliště s pirátskou lodí, lehátka, slu-
nečníky a osušky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisový kurt, fitness centrum, stolní tenis, za-
hradní šachy, basketbal, volejbal, lukostřelba,
vodní aerobik, posilovna, dětské hřiště, Explorer's
Club (3–12 let), Core Zone Club (13–17 let), kasino,
animace pro děti a dospělé, lekce potápění v ba-
zénu, kajaky, windsurfing; za poplatek motori-
zované vodní sporty, jízda na koni, Spa centrum –
pára, vířivka, sauna, léčebná a relaxační ošetření,
reflexologie, vodoléčba, masáže, salon krásy.
Golfová hřiště Punta Blanca a Cocotal v blízkosti
hotelu.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje typu deluxe s manželskou
postelí nebo se dvěma lůžky o šířce cca 1,35 m,
která může sdílet další dospělá osoba nebo dítě,
mají vlastní příslušenství (koupelna, vysoušeč
vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV, telefon, varnou
konvici, trezor, minibar, WiFi a balkon nebo te-
rasu.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu v hlavní restauraci a v à la carte
restauracích, nealkoholické nápoje, místní a vy-
brané importované alkoholické nápoje ve vy-
značeném baru.

PLÁŽ
Veřejná písčitá pláž Uvero Alto s pozvolným vstu-
pem do moře přímo u hotelu, přístup přes areál
hotelu, zdarma slunečníky, lehátka a osušky.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8378.html

od 43 330 Kč*

* více na str. 181
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HOTEL IMPRESSIVE RESORT & SPA 
**** BÁVARO – PUNTA CANA

Standard: AA|AAB|AABB|AAA Dítě do: 13 let Zájezdy: 11/12 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Hotelový komplex (ex hotel Sunscape Bavaro
Beach Punta Cana) leží v palmové zahradě v ho-
telové čtvrti Bávaro, cca 25 km od letiště v Punta
Cana.

VYBAVENÍ
Prostorné a elegantní lobby, recepce, směnárna,
bankomat, hlavní restaurace, 6 à la carte restaurací
(nutná rezervace a vhodné oblečení – pánové
dlouhé kalhoty), 7 barů, noční klub pro dospělé,
kasino, konferenční centrum, obchody; za popla-
tek WiFi. 4 bazény, dětské brouzdaliště, lehátka,
slunečníky a osušky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, basketbal, plážový volejbal, aqua aero -
bic, kulečník, posilovna, šipky, lukostřelba, dět -
ské hřiště a herna, miniclub, diskotéka, animační

 programy; za poplatek Spa centrum – sauna, ví-
řivka, kosmetické procedury. Golfové hřiště cca
2 km od hotelu.

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s manželskou
postelí nebo se dvěma lůžky o šířce cca 1,35 m,
která může sdílet další dospělá osoba nebo 2 děti,
mají vlastní příslušenství (koupelna, vysoušeč
vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV, telefon, minibar
(nealkoholické nápoje a pivo), trezor, varnou kon-
vici a balkon nebo terasu. Na vyžádání a za do-
platek možné pokoje s výhledem na moře,
prostornější junior suite nebo junior suite s ja-
cuzzi.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje snídaně, pozdní snídaně,
obědy a večeře formou bufetu, občerstvení

během dne, nealkoholické alkoholické nápoje
místní výroby v hotelem určených časech a mís-
tech.

PLÁŽ
Hotelová písčitá pláž Bávaro s pozvolným vstupem
do moře přímo u hotelu, slunečníky, lehátka
a osušky zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8379.html

od 37 620 Kč*

* více na str. 181
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od 42 480 Kč*

* více na str. 181

HOTEL OCCIDENTAL CARIBE 
**** BÁVARO – PUNTA CANA

Standard: AA|AAB|AAA|AABB Dítě do: 13 let Zájezdy: 11/12 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Příjemný hotel se nachází přímo na krásné písčité
pláži Bávaro, cca 27 km od letiště v Punta Cana.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, směnárna, bankomat,
hlavní restaurace, 6 à la carte restaurací (nutná
rezervace a vhodné oblečení – pánové dlouhé
kalhoty), 8 barů, noční klub, minimarket; za po-
platek WiFi, internetový koutek, hlídání dětí, prá-
delna, lékařská služba. 2 bazény, dětský bazén
se skluzavkami, slunečníky a lehátka zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
3 tenisové kurty, fitness, stolní tenis, šipky, plá-
žový volejbal, miniclub, animační programy pro

děti a dospělé, vstup na diskotéku, kajaky, wind-
surfing, úvodní lekce potápění v bazénu; za po-
platek motorizované vodní sporty, potápění, golf,
Spa centrum – masáže, sauna, jacuzzi, kosme-
tické procedury, hydroterapie.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s manželským lůžkem nebo
dvěma oddělenými lůžky o rozměrech cca 1,3 m,
která může sdílet další dospělá osoba nebo
2 děti, jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací,
SAT/TV, telefonem, trezorem, minichladničkou
a balkonem.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, možnost večeří v à la carte res-
tauraci, místní alkoholické a nealkoholické nápoje
místní výroby v hotelem určených časech a mís-
tech.

PLÁŽ
Písčitá pláž přímo před hotelem, lehátka a slu-
nečníky zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,127.html
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OCCIDENTAL PUNTA CANA 
**** BÁVARO – PUNTA CANA

Superior: AA|AAB|AAA|AABB Dítě do: 13 let Zájezdy: 11/12 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Hotelový komplex je umístěn přímo u pláže Bá-
varo ve vzdálenosti cca 25 km od letiště v Punta
Cana, nejbližší obchody cca 500 m od hotelu.

VYBAVENÍ
Recepce, směnárna, hlavní restaurace, restaurace
na pláži, 5 à la carte restaurací (nutná rezervace
a vhodné oblečení – pánové dlouhé kalhoty),
snack bar, 7 barů; za poplatek WiFi, internetový
koutek, lékařská služba, prádelna. Součástí hotelu
též samostatná exkluzivní část Royal Club (lze
vyžádat za příplatek). 4 bazény, 2 oddělené části
pro děti, lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Tenis (osvětlení za poplatek), fitness, stolní tenis,
aerobik, vodní aerobik, vodní pólo, lukostřelba,
taneční lekce merengue, dětská herna, miniclub

(4–12 let), animační programy pro děti a dospělé,
diskotéka (vstup zdarma, nápoje za úhradu),
windsurfing, kajaky, šnorchlování; za poplatek
motorizované vodní sporty, potápění, mořský
rybolov, Spa centrum – masáže, kosmetické
služby. V blízkosti hotelu golfové hřiště.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové superior pokoje s manželským lůž-
kem nebo 2 oddělenými lůžky o šíři cca 1,35 m,
která může sdílet další dospělá osoba nebo
2 děti, jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, strop-
ním ventilátorem, SAT/TV, telefonem, varnou
konvicí, minibarem, žehličkou se žehlicím prknem
a balkonem nebo terasou; za poplatek trezor,
WiFi připojení.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, možnost 3 x týdně večeře v res-
tauraci à la carte, občerstvení během dne, ne-
alkoholické nápoje a alkoholické nápoje místní
výroby v časech a místech určených hotelem.

PLÁŽ
Nádherná pláž pokrytá bílým pískem a lemovaná
kokosovými palmami se nachází přímo u hotelu.
Slunečníky, lehátka a osušky zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,324.html

od 43 200 Kč*

* více na str. 181
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od 47 400 Kč*

* více na str. 181

HOTEL GRAND PALLADIUM PUNTA CANA RESORT & SPA
***** BÁVARO – PUNTA CANA

Deluxe: AA|AAB|AAA Dítě do: 13 let Zájezdy: 11/12 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Velmi pěkný hotel v bujné tropické zahradě s ko-
kosovými palmami je součástí rozhlehlého ho-
telového resortu Grand Palladium a nachází se
cca 1 km od nákupního centra Plaza Bávaro a cca
27 km od letiště v Punta Cana.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 3 à la carte
restaurace (nutná rezervace a vhodné  oblečení –
pánové dlouhé kalhoty), 12 barů v celém areálu,
konferenční místnost, obchod se suvenýry, WiFi
v lobby zdarma; za poplatek internetový koutek,
lékař, prádelna. 2 bazény, 2 brouzdaliště, sluneč-
níky, lehátka a osušky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty, stolní tenis, fitness, aerobik, aqua
aerobik, plážový volejbal, fotbal, basketbal, lu-
kostřelba, vodní pólo, minigolf, badminton, dět-
ské hřiště a herna, miniclub (4–12 let), animace
pro děti a dospělé; za poplatek lekce potápění,
lodní výlety, nedaleká golfová hřiště, Spa cent-
rum – masáže, kosmetické procedury, reflexní
terapie.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje deluxe s manželským lůž-
kem nebo dvěma samostatnými lůžky o šířce
cca 1,35 m, která může sdílet další dospělá osoba
nebo dítě, jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, strop-
ním ventilátorem, SAT/TV, trezorem, telefonem,
minibarem, žehličkou a žehlicím prknem, a bal-
konem nebo terasou.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, možnost večeře v à la carte res-
tauraci, snack během dne, nealkoholické a al-
koholické nápoje místní výroby v určených časech
a místech.

PLÁŽ
Krásná písčitá pláž Bávaro s pozvolným vstupem
do moře se nachází přímo u hotelu, slunečníky,
lehátka a osušky zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,462.html
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HOTEL SIRENIS PUNTA CANA RESORT CASINO & AQUAGAMES
***** UVERO ALTO – PUNTA CANA

Standard: AA|AAB|AABB|AAA Dítě do: 12 let Zájezdy: 11/12 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Hotelový komplex hotelů Sirenis Tropical Suites
a Sirenis Cocotal Beach leží v tropické zahradě
přímo u pláže cca 50 km od letiště Punta Cana.

VYBAVENÍ
Prostorná vstupní hala s recepcí, bankomat,
hlavní restaurace, 5 à la carte restaurace (neza-
hrnuté do all inclusive), 6 barů, 2 bary u bazénu,
plážový bar, minimarket, kongresové centrum;
za poplatek internetová kavárna, WiFi, prádelna,
parkoviště. Bazény, brouzdaliště pro děti, slu-
nečníky, lehátka a osušky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
4 tenisové kurty (osvětlení za poplatek), stolní
tenis, plážový volejbal, fotbal, šipky, lukostřelba,

aqua aerobik, dětské hřiště a herna, miniclub
(4–12 let), animační programy, diskotéka (nápoje
za poplatek), windsurfing a kajaky (1 hod denně);
za poplatek aquapark, kulečník, Spa centrum –
masáže léčebné a relaxační, kosmetické proce-
dury, aromaterapie.

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s manželským
lůžkem nebo dvěma samostatnými lůžky o šířce
cca 1,35 m, která může sdílet další dospělá osoba
nebo 2 děti, jsou vybavené vlastním příslušen-
stvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací,
SAT/TV, telefonem, minibarem a balkonem nebo
terasou; za poplatek trezor. Na vyžádání a za pří-
platek junior suite s obývacím pokojem a ložnicí.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje snídaně, oběd, večeře for-
mou bufetu, pozdní kontinentální snídaně, od-
polední čaj, noční občerstvení, možnost 2x týdně
večeře v restauraci à la carte (nutná rezervace
a vhodné oblečení – pánové dlouhé kalhoty), ne-
alkoholické a alkoholické nápoje místní výroby
v určených časech a místech.

PLÁŽ
Písčitá pláž Uvero Alto – Macao s mírným vstu-
pem do moře se nachází u hotelu, slunečníky,
lehátka a osušky zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8981.html

od 45 650 Kč*

* více na str. 181
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od 58 100 Kč*

* více na str. 181

HOTEL BARCELO BAVARO BEACH
***** BÁVARO – PUNTA CANA

Superior: AA|AAA|AAAA Zájezdy: 11/12 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Hotel je součástí velkého luxusního hotelového
komplexu Barcelo Bavaro Resort a nachází se
v první linii u pláže a cca 16 km od letiště v Punta
Cana. Hotel je určený pouze pro dospělé osoby
(18+).

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí a směnárnou, hlavní res-
taurace, 2 à la carte restaurace (nutná rezervace
a vhodné oblečení – pánové dlouhé kalhoty), 2
bary, obchody; za poplatek internet, lékařská
služba, prádelna. Bazén, u bazénu lehátka a slu-
nečníky zdarma. Další restaurace a bazény v části
Bávaro Palace dostupné hotelovým vláčkem.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty, volejbal, basketbal, fitness, fotbal,
vodní polo, aerobik, plážový volejbal, stolní tenis,
minigolf, animační programy, nemotorizované
vodní sporty na pláži. Za poplatek bowling, jízda
na koních a 18jamkové golfové hřiště Barcelo
The Lakes.

UBYTOVÁNÍ
Pokoje superior mají manželské lůžko nebo dvě
oddělená lůžka o šířce cca 1,35 m, která mohou
sdílet až 4 dospělé osoby, a jsou vybaveny vlastním
příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, župan,
WC), klimatizací, stropním ventilátorem, SAT/TV,
žehličkou a žehlícím prknem, kávovarem, trezorem
a balkonem nebo terasou; za poplatek WiFi.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive (24 hod) zahrnuje plnou penzi for-
mou bufetu, lehké občerstvení během dne,
 nealkoholické nápoje a místní i vybrané mezi-
národní alkoholické nápoje ve vyznačených ča-
sech a místech.

PLÁŽ
Krásná písčitá pláž se nachází přímo u hotelu,
lehátka, slunečníky zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,296.html



Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 167

PUNTA CANA | DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

HOTEL BARCELO BAVARO PALACE 
***** BÁVARO – PUNTA CANA

Superior: AA|AAB|AAA|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 11/12 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Hotel je součástí rozlehlého komplexu Barcelo
Bávaro Resort a nachází se v první linii u pláže,
cca 20 km od letiště v Punta Cana.

VYBAVENÍ
Recepce, směnárna, výtahy, hlavní restaurace,
tematické restaurace ( za poplatek, nutná rezer-
vace a vhodné oblečení – pánové dlouhé kalhoty),
několik barů, obchody, minimarket, parkoviště;
za poplatek internetový koutek, WiFi, lékař, půj-
čovna aut, prádelna. 4 bazény včetně menšího
akvaparku (za poplatek), dětský bazén, brouz-
daliště, zdarma lehátka, slunečníky a osušky.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty (osvětlení za poplatek), stolní
tenis, plážový volejbal, fotbal, vodní polo, aerobik,

posilovna, dětské hřiště, miniclub (4–12 let), ani-
mační programy, windsurfing, kajaky; za poplatek
aquapark, jízda na koni, motorizované vodní
sporty, potápění, plachtění, rybaření, Spa cent-
rum – masáže, sauna, vířivka, kosmetické pro-
cedury. V blízkosti golfové hřiště.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové superior pokoje s manželskou po-
stelí nebo dvěma oddělenými lůžky o šířce cca
1,35 m, která může sdílet další dospělá osoba
nebo dvě děti, jsou vybaveny vlastním příslu-
šenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, župan, WC),
klimatizací, stropním ventilátorem, SAT/TV, žeh-
ličkou a žehlicím prknem, varnou konvicí, trezo-
rem, minibarem a balkonem nebo terasou
s hydromasážní vanou; za poplatek WiFi.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy, večeře for-
mou bufetu, snack, nealkoholické a alkoholické
nápoje místní výroby v časech a místech urče-
ných hotelem.

PLÁŽ
Krásná písčitá pláž Bávaro s pozvolným vstupem
do moře se nachází přímo u hotelu. Lehátka
a osušky zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,618.html

od 56 000 Kč*

* více na str. 181



PANAMA
Panama leží v centrální Americe mezi sousedními státy Kostarikou a Kolumbií. Tato země je omývána z východu Karibským mořem a ze
západu Tichým oceánem. Nejužší místo je pouze 80 km široké a jako první tuto šíji překročil španělský dobyvatel Nuñez de Balboa. Po mnoho
let byla Panama strategickým místem mezi Pacifikem a Atlantikem v rychle utvářeném obchodním a tranzitním ruchu. Přepravovalo se tudy
zlato a stříbro z Jižní Ameriky do Španělska. V roce 1903 vyhlásila Panama nezávislost. Od roku 1914 nabral světového významu nově
vystavěný Panamský průplav, který zkrátil cestu mezi Pacifikem a Atlantikem o několik týdnů a má zásadní význam pro rozvoj země a zároveň
umožňuje spojení s okolním světem.  Samotná plavba trvá nyní 9 hodin. Stejnojmenné hlavní město nabízí celou řadu památek, kostelů,
katedrál, muzeí a divadel. Jedním ze zajímavých míst je stará Panama (Panamá Viejo), dále koloniální Panama (Casco Viejo) a moderní Panama
se svými mrakodrapy podél pobřeží. Bohatstvím a turistickým lákadlem této země jsou kromě již zmíněného průplavu také tropické pralesy
s bujnou vegetací. Pobřeží dvou oceánů s nekonečně dlouhými písčitými plážemi nabízí relaxaci a bohaté sportovní vyžití. 

PANAMA
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
FARALLÓN
Populární lázeňské středisko s četnými obchody
a bary, restauracemi nabízejícími plody moře
a především s krásnou pláží Playa Blanca se svět-
lým pískem a nabídkou vodních sportů.

CORONADO
Jedno z prvních a tedy nejrozvinutějších letovisek,
které nabízí hotely, obchody, restaurace, bary,
dlouhou pláž ze světlého a tmavého vulkanic-
kého písku, vodní sporty a golfové hřiště. Spe-
cifické klimatické podmínky garantují nejvíce
slunečních dní v Panamě. 

PLAYA BONITA
Rezidenční oblast asi 20 km od centra Panamy.
Pláž je zde písčitá, místy skalnatá, ze které je
krásný výhled na Tichý oceán a ostrov Taboga.
Výlety se dají podnikat do blízkého hlavního
města nebo do národního parku Soberanía
a Barro Colorado.Přechodné klima mezi tropickým a subtropickým

pásmem, které je zásadním způsobem ovlivňo-
váno mikroklimatem nadmořské výšky. V zásadě
zde vládnou dvě roční období: doba dešťů od
května do listopadu a období sucha od prosince
do února. Popsané klima nelze v konkrétním
termínu zájezdu garantovat.



ČEDOK PLUS
• česky hovořící delegát 
• komfortní dálkové lety
• výhodné parkování u letiště

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• dlouhé, písčité pláže na pobřeží Pacifiku
• fascinující kultura a indiánské tradice 
• slavný Panamský průplav 
• tropické lesy, bohatá fauna a flora 
• rozvinutá hotelová infrastruktura 
• kosmopolitní hlavní město Panama

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Oficiální název: República de Panamá
Politický systém:  prezidentská republika 
Rozloha: 78 200 km²
Počet obyvatel: 3 864 000 obyvatel
Hlavní město: Ciudad de Panamá
Úřední jazyk: španělština
Dorozumnění: španělština, popř. angličtina
Náboženství: obyvatelstvo je římskokatolic-
kého a protestantského vyznání.
Místní měna: Panamská balboa (PAB),
Americký dolar (USD)
Peníze s sebou: USD, platební karty 
Místní čas:  časový posun:   –7 hod v období
letního času, –6 hod v období zimního času
Elektřina:  110 V (nutný adaptér) 
Vstupní formality: ke vstupu do Panamy je
vyžadován cestovní pas s platností nejméně 6
měsíců
Místní doprava: levné busy a taxíky; vyplatí
se rovněž pronájem auta 
Očkování a lékař: povinné očkování není pře-
depsáno. Zdravotní rizika a aktuálně doporu-
čované očkování (ochranu) konzultujte prosím
před cestou s hygienickou stanicí či odborným
lékařem.

PANAMA
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Tichý oceán

KOLUMBIE

PANAMA

Karibské mořeKO
STARIKA

Panama

Playa Bonita

Coronado
Farallon

POHODLNÉ DÁLKOVÉ LETY
S PŘESTUPEM

ODLETY: 9 DNÍ Z PRAHY

ZÁKLADNÍ VARIANTA ZÁJEZDŮ
9 DENNÍ ZÁJEZDY

1. den: Odlet z Prahy do Panamy s přestupem.
Transfer do hotelu. 
2.–7. den: Individuální volno s možností fakul-
tativních výletů.
8. den: Transfer na letiště a odlet s přestupem
do Prahy.
9. den: Přílet do Prahy. 

SPORT A ZÁBAVA 
Vodní sporty jako šnorchlování, windsurfing, mořský rybolov, katamarany, kajaky, výletní plavby,
sjezdy na lanech v tropickém pralese, pozorování divokých zvířat – opice, různé druhy ptáků,
barevní tukani, plavba lodí po Panamském kanále, výlet do tradiční vesnice s každodenním
životem Indiánů kmene Embera, jezero Gatún, údolí Anton - obydlený kráter vyhaslé sopky,
národní park El Cope a vodopády Yayas, národní park Chagres a další.

DO PANAMY

Hotel Kategorie Strava str.

Hotel Dreams Playa Bonita Panama
Resort and Spa ***** UAI 170
Decameron Golf Beach
Resort and Villas **** UAI 172
Blue Bay Coronado Golf
& Beach Resort **** AI 174

UAI = ultra all inclusive; AI  = all inclusive
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PANAMA

od 35 190 Kč*

* více na str. 181

HOTEL DREAMS DELIGHT PLAYA BONITA PANAMA
***** PLAY BONITA

Deluxe: AA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 9 dní (PRG) Strava: ultra all inclusive

POLOHA
Elegantní hotelový komplex je umístěn v exotické
zahradě přímo u pláže, cca 15 km od Panamy
a cca 40 km od letiště. Panamský průplav se na-
chází jen 10 minut od hotelu.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, směnárnou, bankomatem
a lobby barem, hlavní restaurace, 4 à la carte
restaurace (italská, francouzská, mořské plody,
gril), bar u bazénu a na pláži, WiFi zdarma, kon-
ferenční centrum, parkoviště, dětské hřiště, 5 ba-
zénů (jeden v sezóně vyhřívaný), dětský bazén,
lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, plážový volejbal, vodní pólo, aqua
aerobik, jízda na kajaku, jóga, animační programy
pro děti a dospělé, mini cluby (3-12 a 13-17 let);
za poplatek Spa centrum - masáže, kosmetické
procedury, golfové hřiště.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje deluxe (se dvěma lůžky,
která mohou sdílet 2 dospělé osoby a 1 dítě,
nebo s jedním lůžkem typu king size) mají vlastní
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC),
klimatizaci, SAT/TV, telefon, minibar, varnou kon-
vici, trezor a balkon. Na vyžádání a za příplatek
pokoje s výhledem na oceán.

STRAVOVÁNÍ
Ultra all inclusive zahrnuje snídaně, obědy a ve-
čeře, občerstvení během dne, nealkoholické,
 alkoholické nápoje místní výroby a vybrané im-
portované alkoholické nápoje (24h) v časech
a místech určených hotelem.

PLÁŽ
Hotelová písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře přímo u hotelem; lehátka, slunečníky a osušky
zdarma. Plážový bar v rámci all inclusive.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8938.html
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od 36 460 Kč*

* více na str. 181

HOTEL ROYAL DECAMERON GOLF BEACH RESORT & VILLAS
**** FARALLON

Standard: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 9 dní (PRG) Strava: ultra all inclusive

POLOHA
Velký hotelový komplex se nachází v palmové
zahradě přímo u dlouhé písčité pláže, v hotelové
čtvrti střediska Farallon, cca 10 km od Buena-
ventura a cca 140 km od letiště v Panamě.

VYBAVENÍ
Prostorná vstupní hala, směnárna, 2 hlavní res-
taurace s mezinárodní kuchyní, 8 à la carte res-
taurací, 11 barů včetně plážových a u bazénů,
obchod se suvenýry, turistické informace, ús-
chovna zavazadel, parkoviště, konferenční cent-
rum, bezplatné WiFi v hale; za poplatek pokojová
služba, kadeřnictví, kosmetika, prádelna, půj-
čovna aut, kol a čtyřkolek. 10 bazénů, dětské
brouzdaliště, aquapark, slunečníky, lehátka
a osušky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Aquapark - 2 skluzavky pro osoby starší 12 let,
1 skluzavka pro děti, 2 tenisové kurty s osvětle-
ním, fitness, aqua aerobik, plážový volejbal, herna
a hřiště pro děti, animace pro dospělé a děti,
open-air kino, jízda na kajaku; za poplatek kurz
potápění v bazénu, lekce golfu, motorizované
vodní sporty, wellness centrum - masáže, kos-
metické procedury.

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje (možnost ubyto-
vání až 3 dospělých nebo 2 dospělých a 2 dětí,
v pokoji jsou 2 lůžka typu queen-size) jsou vyba-
veny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč
vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem a bal-
konem nebo terasou; za poplatek trezor, minibar.
Pokoje superior se stejným vybavením a výhledem
na moře za příplatek.

STRAVOVÁNÍ
Ultra all inclusive 24 hod zahrnuje snídaně, poz -
dní snídaně, obědy v hlavní restauraci, večeře
v hlavní restauraci a à la carte restauracích, ob-
čerstvení během dne, nealkoholické nápoje
a místní i vybrané dovážené alkoholické nápoje
v určených restauracích a barech.

PLÁŽ
Písčitá Playa Blanca s pozvolným klesáním do
moře přímo u hotelu, slunečníky, plážové židle
a osušky; bar s all inclusive.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7244.html
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od 45 060 Kč*

* více na str. 181

HOTEL BLUE BAY CORONADO GOLF & BEACH RESORT   
**** CORONADO

Standard: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 9 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Pěkný jednopatrový hotel leží v tropické zahradě
v centru letoviska Coronado s obchody a res-
tauracemi, cca 100 km od letiště v Panamě.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, à la
carte restaurace, 3 bary, konferenční místnost,
WiFi zdarma, obchod se suvenýry, parkoviště; za
poplatek prádelna, půjčovna aut a kol. 3 bazény,
dětský bazén, zdarma lehátka a slunečníky.

SPORT A ZÁBAVA
4 tenisové kurty s osvětlením, fitness, šipky,
herna a hřiště pro děti, nemotorizované vodní
sporty na pláži; za poplatek golf, motorizované
vodní sporty, Spa centrum - sauna, pára, masáže,
kosmetické procedury.

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje (možnost uby-
tování až 3 dospělých nebo 2 dospělých a 2 dětí,
v pokoji jsou 2 lůžka typu queen-size), jsou vy-
baveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem
a minibarem, výhled do zahrady nebo na bazén.
Na vyžádání a za příplatek pokoje standard swim-
up se stejným vybavením, navíc terasou a pří-
mým přístupem k bazénu, nebo prostornější
junior suite, nebo mezonetové pokoje s možností
ubytování až 8 osob.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
bufetovou formou, občerstvení během dne, ne-
alkoholické a alkoholické nápoje místní výroby
v časech a místech určených hotelem.

PLÁŽ
Veřejná pláž Coronado s částečně tmavým vul-
kanickým pískem a pozvolným vstupem do moře
se nachází cca 700 m od hotelu (hotelový bus
zdarma), přístup po schodech. Lehátka a slu-
nečníky zdarma, na pláži bazén a bar v rámci
all inclusive, restaurace za příplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7242.html
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CLUB ČEDOK | INFORMACE O PRODEJI

Staňte se členy Clubu Čedok! 
Získejte atraktivní slevy! 
Věrnostní program Club Čedok je určen zákazníkům, kteří 
jsou držiteli karty Club Čedok. Tito zákazníci mohou v rámci 
věrnostního programu čerpat nadstandardní slevy. 
Při koupi vybraného zahraničního zájezdu každý držitel 
členské karty Clubu Čedok může čerpat věrnostní slevu, 
která je o 2 % vyšší, než sleva pro všechny další zákazníky. 

Nejste ještě členy Clubu Čedok?
NEVÁHEJTE A PŘIDEJTE SE! 
Stačí pouze zakoupit zahraniční zájezd z nabídky cestovní kan-
celáře Čedok, vyplnit členský formulář a uvedené atraktivní sle-
vy můžete čerpat již při zakoupení příštího zájezdu. Výhody pro 
členy Clubu Čedok nejsou omezeny pouze na slevy při koupi zá-
jezdu – klubovou kartu si rozhodně nezapomeňte vzít i na svou 
dovolenou! Ve vybraných destinacích jsou pro Vás připraveny 
atraktivní slevy z  cen fakultativních výletů a  různých služeb či 
nákupů. Podrobné informace a podmínky týkající se Clubu Če-
dok získáte na našich internetových stránkách www.cedok.cz, 
na bezplatné telefonní lince 800 112 112 či na kterékoli pobočce 
cestovní kanceláře Čedok. K čerpání slev je nutno při koupi zá-
jezdu předložit platnou členskou kartu Clubu Čedok. 

Parkování ZDARMA pro členy Clubu Čedok  
Držitelé členské karty Clubu Čedok mohou získat ke každé 
smlouvě o zájezdu, jehož součástí je ubytování uvedené v tom-
to katalogu a  letecká 
doprava, uzavřené do 
31. 8. 2018 možnost par-
kování jednoho osob-
ního vozidla na parko-
višti GO Parking (více 
informací o  tomto par-
kovišti naleznete na 
str. 177) u Letiště Václava 
Havla Praha, a to po celou dobu trvání 
zájezdu. Nabídka parkování zdarma platí do 
vyčerpání parkovacích míst vyčleněných pro 
tuto akci. 

Kde a jak získáte informace 
o aktuální ceně k vybranému pobytu?
Dlouhodobým cílem naší cestovní kanceláře je nabízet Vám vždy ty nejvýhodnější cenové pod-
mínky. Abychom mohli fl exibilně reagovat na speciální nabídky ze strany našich dodavatelů 
a tyto výhody v reálném čase promítnout do konečné ceny zájezdů, není součástí tohoto kata-
logu tištěný ceník. Termíny a aktuální ceny jednotlivých zájezdů a hotelů uvádíme 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 ak-
tuálních cen a slev rychle a pohodlně buď ve svém počítači, nebo mobilním telefonu. Aktuální 
cenovou nabídku Vám také rádi připraví naši zkušení prodejci na některém z prodejních míst 
Čedoku nebo Čedok Partneři či autorizovaní prodejci. Seznam prodejních míst CK Čedok, Če-
dok Partnerů a autorizovaných prodejců uvádíme na závěrečných stránkách tohoto katalogu. 
V případě osobní návštěvy některého z prodejních míst CK Čedok, Čedok Partnera nebo vybra-
ného autorizovaného prodejce Vám bude vypracována nejvýhodnější cenová nabídka na Vámi 
vybraný zájezd, případně Vám naši prodejci vytisknou aktuální ceníky na Vámi vybrané zájezdy.

Internetový on-line 
prodej na www.cedok.cz 
Vám nabídne vždy aktuální 
nabídku včetně cen a dostup-
ných slev a  výhod. Samozřej-
mostí je pak jednoduchá re-
zervace, která Vám umožní 
nákup Vámi vybraného zájez-
du bez nutnosti návštěvy na 
některém z našich prodejních 
míst. 

Osobní informace 
a rezervace 
Na 57 našich prodejních mís-
tech nebo u  Čedok Partne-
rů či našich autorizovaných 
prodejců. Seznam prodejních 
míst CK Čedok, Čedok Partne-
rů a  autorizovaných prodejců 
včetně kontaktů naleznete 
v závěru tohoto katalogu nebo 
na www.cedok.cz. 

Telefonické informace 
a rezervace 
Na modré bezplatné lince Če-
dok 800 112 112 nebo na 
221 447 777. 
Telefonní čísla jsou Vám k dis-
pozici od pondělí do neděle od 
8:00 do 21:00 hod.

Písemné informace 
a rezervace 
E-mailem: info@cedok.cz 
Dopisem na adrese: 
Čedok a.s., rezervace zájezdů 
30. dubna 26, 702 00 Ostrava

slevY 
až 42 % 
S CLUBEM
ČEDOK

Parkování ZDARMA pro členy Clubu Čedok 
Držitelé členské karty Clubu Čedok mohou získat ke každé 
smlouvě o zájezdu, jehož součástí je ubytování uvedené v tom-
to katalogu a  letecká 
doprava, uzavřené do 

možnost par-
kování jednoho osob-

u Letiště Václava 
, a to po celou dobu trvání 

zájezdu. Nabídka parkování zdarma platí do 
vyčerpání parkovacích míst vyčleněných pro 

 Facebook.com/ck.cedok  Instagram.com/ckcedok  #mujcedok
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PŘEHLED LETŮ – POBYTOVÉ ZÁJEZDY

Země Destinace (letiště)
Odlet z 

(přestup)

Délka 
zájezdu 
(počet 
nocí)

Odletové 
dny

Období letů
Váhový limit 

zapsaných zavazadel 
(+ příruční)

Egypt* Marsa Alam (RMF) Praha 7 ne listopad–duben 1 kus do 15 kg (1x 8 kg)

Egypt* Hurghada (HRG) Praha 7 čt listopad–duben 1 kus do 15 kg (1x 8 kg)

Kanárské o. Fuerteventura (FUE) Praha 7 čt listopad–duben 1 kus do 15 kg (1x 8 kg)

Kanárské o. Tenerife (TFS) Praha 7 pá listopad–duben 1 kus do 15 kg (1x 8 kg)

S. a. emiráty* Dubaj (DXB) Praha 7 po listopad–duben 1 kus do 15 kg (1x 8 kg)

Kuba Havana (HAV) Praha (Curych) 10, 11 po, čt leden–duben 1 kus do 23 kg (1x 8 kg)

Dominikánská 
republika

Punta Cana (PUJ) Praha (Paříž) 9, 10 po, út, st, čt, pá, 
so, ne

leden–březen 1 kus do 23 kg (1x 12 kg) 

Indonésie (Bali) Denpasar (DPS) Praha (Dubaj) 10 po, út, st, čt, pá, 
so, ne

prosinec–březen 1 kus do 20 kg (1x 7 kg)

Thajsko Phuket (HKT) Praha (Dauhá) 10, 11 út, so prosinec–březen 1 kus do 30 kg (1x 7 kg)

Panama Tocumen (PTY) Praha (Frankfurt) 7 pá únor–březen 1 kus do 23 kg (1x 8 kg)

Zanzibar Zanzibar (ZNZ) Praha (Dubaj) 10, 11 po, pá leden–březen 1 kus do 20 kg (1x 7 kg)

Výběr prioritních míst v letadle*
Pokud rádi sedíte v přední části letadla, preferujete místo u okna nebo požadujete více místa na nohy na exitových sedačkách 
u nouzových východů, vyberte si za poplatek konkrétní sedadlo v letadle na cestě tam i zpět. Na výběr máte dva typy sedaček:
• Premium Seats (1. a 2. řada a exitové řady) cena 700 Kč v jednom směru letu 
• Standard Seats (všechny ostatní řady) cena 400 Kč v jednom směru letu letu

*  Platí výhradně pro lety Travel Service a SmartWings v tabulce označené hvězdičkou při rezervaci současně s leteckým zájezdem 
Čedoku do vyčerpání kapacity vyčleněných míst.

Cestujte ve třídě Travel Plus Comfort v letadlech společnosti Travel Service*
Za příplatek 3 890 Kč získáte tento jedinečný komfort:
Bohatší catering na velkém platě (předkrm, teplé jídlo, dezert, kanapky, káva nebo čaj) s výběrem alkoholických a nealkoholic-
kých nápojů, salónek na letišti v PRG, podhlavníky TPC, deka a polštář, welcome drink, zvýšená péče posádky, zvýšená volná 
váha zapsaných zavazadel na 20 kg. Seating standard (vyjma 1. a 2. řady a exitových sedadel). 1. a 2. řadu a exitové sedačky lze 
objednat za příplatek Premium seats (1 400,- Kč za oba směry). TPC ani seating nelze objednat na letech na Kanárské ostrovy.

*  Platí výhradně pro lety Travel Service a SmartWings v tabulce označené hvězdičkou při rezervaci současně s leteckým zájezdem 
Čedoku do vyčerpání kapacity vyčleněných míst.

Informace ve výše uvedené tabulce jsou platné k datu vydání katalogu a do odletu se mohou změnit.
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GO PARKING | AEROPARKING

Parkujte pod střechou
a přímo u terminálu
na Letišti Praha

Objednávejte na pobočkách,
telefonicky či e-mailem. Více info
na www.cedok.cz/dalsi-sluzby

Směr Praha centrum 

SMARTPA

AEROPARKING LETIŠTĚ PRAHA
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RODINNÁ SLEVA: Dítě až do 14 let ZCELA ZDARMA  
+ sleva až 10 % pro rodiče 
Při zakoupení zájezdu do 30. 6. 2018 u leteckých zájezdů, jejichž 
součástí je ubytování označené v  tomto katalogu symbolem 
„RODINNÁ SLEVA“, poskytneme pro jedno dítě splňující věko-
vé podmínky uvedené na webových stránkách www.cedok.cz 
u  příslušného ubytovacího zařízení, ubytované na 1. přistýlce 
v  pokoji s  nejméně dvěma dospělými osobami zájezd zcela 
ZDARMA a navíc  další osoby ubytované ve společném pokoji 
čerpají Rodinnou slevu až 10 % (neplatí pro případné druhé 
dítě na přistýlce platící pevnou dětskou cenu). Platí pro členy 
Clubu Čedok při uzavření smlouvy do 30. 6. 2018, ostatní klienti 
mají slevu o  2 % nižší. Aktuální výši rodinné slevy platnou po  
30. 6. 2018 uvádíme na webových stránkách www.cedok.cz 
u jednotlivých hotelů. Tato nabídka platí do vyprodání označe-
ných kapacit, nejpozději však do 31. 10. 2018. Při pozdějším za-
koupení zájezdu platí pevná dětská cena uvedená na webových 
stránkách www.cedok.cz u příslušného ubytovacího zařízení. 

POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
Je-li v tomto katalogu ubytovací zařízení označeno symbolem 
„POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA“, může se leteckého zájezdu, je-
hož součástí bude toto ubytování, zúčastnit jedno dítě, které 
splňuje věkové podmínky uvedené v daném symbolu, ubyto-
vané na 1. přistýlce v pokoji s nejméně dvěma dospělými oso-
bami, jen za pevnou dětskou cenu, a  navíc další osoby uby-
tované ve společném pokoji mohou čerpat slevu za včasný 
nákup, jejíž aktuální výše je uvedena na webových stránkách 

www.cedok.cz. Pevná dětská cena zahrnuje jen cenu letenky 
a doplňkových služeb. Pobyt, tedy ubytování a stravování, má 
dítě ZDARMA. Výši pevných dětských cen uvádíme v nabídce 
zájezdů na webových stránkách www.cedok.cz (za tímto úče-
lem doporučujeme využít webovou adresu jednotlivých hotelů 
nebo QR kód) nebo Vám ji ochotně sdělí Váš prodejce zájezdů 
cestovní kanceláře Čedok.  Z pevných dětských cen se nepo-
skytuje sleva za včasný nákup. Tato nabídka platí jen do vypro-
dání takto označených kapacit. 

POBYT PRO 2 DĚTI ZDARMA
 Je-li v  tomto katalogu ubytovací zařízení označeno symbolem 
„POBYT PRO 2 DĚTI ZDARMA“, mohou se leteckého zájezdu, 
jehož součástí bude toto ubytování, zúčastnit dvě děti, které 
splňují věkové podmínky uvedené v  daném symbolu, ubyto-
vané na 1. a 2. přistýlce v pokoji s nejméně dvěma dospělými 
osobami, a to každé jen za pevnou dětskou cenu, a navíc dal-
ší osoby ubytované ve společném pokoji mohou čerpat slevu 
za včasný nákup, jejíž aktuální výše je uvedena na webových 
stránkách www.cedok.cz. Pevná dětská cena zahrnuje jen cenu 
letenky a doplňkových služeb. Pobyt, tedy ubytování a stravo-
vání, mají děti ZDARMA. Výši pevných dětských cen uvádíme  
v   nabídce zájezdů na webových stránkách www.cedok.cz (za 
tímto účelem doporučujeme využít webovou adresu jednotli-
vých hotelů nebo QR kód) nebo Vám ji ochotně sdělí Váš prodej-
ce zájezdů cestovní kanceláře Čedok. Z pevných dětských cen 
se neposkytuje sleva za včasný nákup. Tato nabídka platí jen do 
vyprodání označených kapacit. 

FANTASTICKÁ 
Rodinná sleva

Více na str. 178

Pobyt pro
dítě ZDARMA

Více na str. 178

Pobyt pro
2 děti ZDARMA

Více na str. 178

nAbíDKA 
      PRo DěTi
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SleVA PRo 
SenioRy 25 % 

SLEVA PRO SENIORY 25 %
U leteckých zájezdů, jejichž součástí je ubytování v ubytova-
cím zařízení označeném symbolem Sleva pro seniory 25 %, 
poskytujeme ve vybraných mimosezónních termínech pro 
klien ty ve věku od 55 let slevu ve výši 25 % ze základní ceny 
zájezdu, a  to za níže uvedených podmínek. Sleva platí pro 
každou osobu ve věku od 55 let, ubytovanou v jedno-, dvou- 
nebo vícelůžkovém pokoji. Nevztahuje se na příplatek za jed-
nolůžkový pokoj, který se hradí v plné výši. Doprovodné oso-
by mladší 55 let mohou čerpat aktuální slevy za včasný nákup 
ze základních cen zájezdu. Je-li doprovodnou osobou dítě, 
za něž se hradí pevná dětská cena, nemůže čerpat slevu za 
včasný nákup. Slevy pro seniory nelze kombinovat se slevou  
„RODINNÁ SLEVA“. Sleva platí do vyčerpání kapacity vyčle-
něné pro tuto akci, nejpozději však do 31.10.2018. Termíny, 
kdy lze slevu využít, uvádíme daném symbolu, v nabídce zá-
jezdů na webových stránkách www.cedok.cz (za tímto účelem 
doporučujeme využít webovou adresu jednotlivých hotelů 
nebo QR kód) nebo Vám ji ochotně sdělí Váš prodejce zájezdů 
cestovní kanceláře Čedok. 

GARANCE NEJNIžšÍ CENY 
U zájezdů, jejichž součástí je ubytování v ubytovacích zařízeních 
označených tímto symbolem, jsme o  naší cenové výhodnos-
ti přesvědčeni natolik, že pokud by takto označený zájezd byl 

v Čedoku skutečně dražší, než katalogová cena, příp. katalogová 
cena snížená o  slevu za včasný nákup shodného zájezdu jiné 
cestovní kanceláře, snížíme Vám cenu zájezdu na katalogovou 
cenu, příp. katalogovou cenu sníženou o slevu za včasný nákup 
této jiné cestovní kanceláře. 

Pro nárokování této slevy stačí doložit shodnost zájezdů v násle-
dujících parametrech: 
- ubytovací zařízení (např. stejný hotel, stejný penzion atd.),
-  termín a  délka zájezdu, druh a  kvalita dopravy, datum, čas 

a odjezdové místo, 
-  kategorie ubytování a typ pokoje (např. pokoj s příslušenstvím, 

nebo bez něj, s balkonem, nebo bez něj, výhled na moře, počet 
lůžek, přistýlek atd.),

-  rozsah stravování (např. polopenze, all inclusive); druh a způ-
sob stravování (např. kontinentální snídaně, bufetový způsob),   

- způsob pojištění včetně rozsahu a obsahu pojistného plnění, 
-  služby zahrnuté navíc v  ceně zájezdů (výlety, vstupy na pláž, 

plážové služby atd.). 

Naše garance se vztahuje jen na katalogové ceny zájezdů, příp. 
katalogové ceny snížené o  slevu za včasný nákup cestovních 
kanceláří; nevztahuje se na žádné jiné speciální či zvláštní nabíd-
ky, na nabídky publikované mimo hlavní katalogy ani na nabídky 
typu „last minute“ atd.

sleva
pro seniory 25 %

Více na str. 179

Garance
nejnižší Ceny

Více na str. 179
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Délka a rozsah zájezdu
Délka zájezdu je vyjádřena v katalogu počtem dní. Do celko-
vého počtu dní trvání zájezdů jsou zahrnuty i dny určené pro
cestu do místa pobytu a zpět, a to i v případech, kdy je
doprava organizována v pozdních nočních hodinách, příp.
časných ranních hodinách.

Obsaditelnost pokojů
A - dospělá osoba  B - dítě
V katalogu uvádíme u jednotlivých ubytovacích kapacit infor-
maci o variantách obsaditelnosti jednotlivých pokojů. Pokud
je v daném hotelu k dispozici více typů pokojů, je uváděn
zpravidla nejčastěji využívaný typ pokoje. Větší postavička
znamená dospělou osobu, menší pak dítě do věkového limitu
uvedeném v ceníku. Uvedené možnosti obsazení jsou výčtem
možných variant obsaditelnosti standardního typu pokoje.

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 mož-
nostem. Vzhledem k tomu, že vnímání kvality i označování
kategorie ubytování se mohou v jednotlivých zemích výrazně
lišit, užívá Čedok pro hodnocení ubytovacích zařízení vlastní
stupnici kvality služeb. Stupnice kvality služeb hotelů a apart-
mánů vyjadřuje pouze názor Čedoku na kvalitu ubytování
tak, jak se jeví z hlediska standardu požadavků středoevrop-
ského cestovatele. Upozorňujeme, že kvalita ubytování
v apartmánech není totožná s hotelem, neboť jde o odlišný
typ ubytovacího zařízení. Například nelze očekávat, že apart-
mány 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 apart-
mánů 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 pří-
padě Vám bude poskytnuto jiné ubytování shodné či vyšší
kategorie.

• doba určená k ubytování a opuštění pokoje nebo apart-
mánu 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 zavaza-
del, po nezbytně nutnou dobu. Bohužel naše cestovní kan-
celář nemůže garantovat v každém případě bezprostřední
návaznost ubytování na Váš příjezd nebo odjezd.

• dovolená je pro mnohé turisty spojena s bohatým nočním
životem. Proto jsou některá turistická střediska přesycena
zábavními podniky – bary, vinárnami, diskotékami a nočními
kluby, jejichž provoz je obvykle hlučný. V ubytovacích objek-
tech nemůže naše CK zajistit absolutní klid. Ačkoliv se turis-
tické 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 skutečnost nemá CK Čedok žádný vliv a nemůže ji nijak
ovlivnit. 

• konkrétní klimatické podmínky v oblasti jsou spojeny s exi-
stencí různé fauny. Neovlivnitelnou nepříjemnou skuteč-
ností, se kterou se můžete v určitých obdobích při ubytování
v některých objektech setkat, je výskyt drobného hmyzu,
ještěrek atd. v hotelových pokojích či apartmánech a to přes
intenzivní snahy správců ubytovacích zařízení. Problémy
mohou nastat i s pohybem hlodavců, koček, psů, či dalších

živočichů v dané lokalitě. Případnou reklamaci je vždy třeba
uplatnit ihned v místě pobytu.

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

• v mnoha případech nelze označit vodu v ubytovacích objek-
tech za pitnou; o kvalitě vody se vždy informujte u delegáta.
U některých hotelů, především na ostrovech, může být voda
tekoucí z vodovodů slaná. Výjimečně může docházet i k pro-
blémům se zásobováním teplou vodou. 

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

• koupelny ubytovacích objektů nižších kategorií často nejsou
vybaveny mýdlem. Doporučujeme vzít s sebou vlastní hygi-
enické i toaletní potřeby, při ubytování v apartmánech i kou-
pelnové prádlo a hygienické potřeby, a pro ubytování
v apartmánech i mycí potřeby na nádobí. V uzavřených
nevětraných prostorách, jako jsou koupelny, může dojít vli-
vem zvýšené vlhkosti k výskytu plísně, a to i přesto, že je
koupelna pravidelně čištěna. Plíseň za konkrétních podmí-
nek 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. 

• ubytovací zvyklosti se mohou lišit od běžného standardu
České republiky. Pro některé destinace jsou typické
poměrně malé rozměry pokojů a úsporné řešení lůžek for-
mou paland. Některé pokoje mohou být vybaveny rozklá-
dacím lůžkem a obytný prostor pokojů s přistýlkami může
být značně omezený. Rovněž konfigurace koupelen bývá
velmi úsporná a často sprcha není oddělena sprchovým
koutem. 

• přistýlka nemusí být vždy pevné lůžko, ale např. rozkládací
lehátko, rozkládací křeslo, rozkládací gauč nebo palanda.
V některých destinacích může být jedna přistýlka společná
až pro dvě děti. 

• další typ úsporného řešení lůžek je jejich instalace formou
vysouvacího lůžka z úložného prostoru. Smyslem tohoto
řešení je poskytnout klientovi větší prostorový komfort při
denním pobytu v pokoji. Ceny uvedené v ceníku se vztahují
i na tato lůžka a není-li uvedeno v ceníku jinak, nelze pro
tato lůžka poskytovat slevu z ceny. 
*ve vybraných hotelech a pokojích nabízíme možnost uby-

tování dítěte na společném lůžku s rodiči. Tj. dítě nemá
své vlastní lůžko, ani přistýlku. V ceníku a v popisu je
takový pokoj verbálně označen „dítě na společném lůžku
s rodiči“. 

• při ubytování jednoho klienta ve dvoulůžkovém nebo více-
lůžkovém pokoji se účtuje příplatek za neobsazené lůžko.
V praxi to znamená, že jednolůžkový pokoj a dvoulůžkový
pokoj s doplatkem na neobsazené lůžko jsou zcela rovno-
cenné a prodávají se za stejnou cenu. Konkrétní přidělení
příslušného typu pokoje záleží výhradně na možnostech
ubytovacího zařízení. Standardní jednolůžkový pokoj je vždy
menších rozměrů.

• pokoje, které jsou situovány na mořskou stranu, nemusejí
však mít i výhled na moře. Uvedená charakteristika zna-
mená, že pokoje jsou situovány v té části ubytovacího
objektu, která je orientována směrem k moři. Mezi mořem
a okny pokoje však mohou být překážky, např. stromy nebo
stavby. Moře je někdy z pokoje vidět jen částečně nebo není
vidět vůbec.

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

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

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

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

• fotografie ubytovacích kapacit uvedené v katalogu jsou ilus-
trační, proto nemusí vždy zcela přesně korespondovat
s pokojem, který je klientovi na místě přidělen. Přidělování
konkrétních ubytovacích kapacit, provádí zásadně provo-
zovatel ubytovacího zařízení.

Plážové služby
Pláže jsou zpravidla veřejné, přístupné i místnímu obyvatel-
stvu. Nelze vyloučit sezónní výskyt mořských trav (chaluh)
a medůz. Počet lehátek a slunečníků nemusí pokrývat celou
kapacitu hotelu. Použití lehátek a slunečníků může být pod-
míněno poplatkem, stejně jako využití sportovišť či zapůjčení

sportovního nářadí a to i když jsou možnosti sportování uve-
deny u jednotlivých ubytovacích zařízení. 
Možnost vodních sportů a zahájení provozu vodních sportů
je v kompetenci střediska. Údaj o vzdálenosti pláže vyjadřuje
nejkratší vzdušnou vzdálenost pláže od hranice areálu s uby-
tovacím objektem. V některých destinacích mohou být vstupy
na pláž zpoplatněny.

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

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

kontinentální 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 stra-
vování s nabídkou studené i teplé kuchyně 

• ligh all inclusive zahrnuje snídani (většinou samoobsluž-
nou), 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. Pestrost a četnost stravování odpovídá
kategorii ubytovacího zařízení. Je třeba počítat, že čerpání
stravovacích služeb probíhá ve stravovacích časech stano-
vených hotelem, nikoliv nepřetržitě. Začátek a konec čerpání
služeb all inclusive se řídí časem nastěhování do pokojů
a jejich uvolnění. 

Rozsah čerpání služeb v příletový a odletový den je omezen.
Dochází-li v odletový den k uvolnění pokojů v poledních hodi-
nách, nelze vyžadovat služby all inclusive po tomto limitu,
byť nástup do hotelu proběhl ve večerních hodinách příle-
tového dne. Při čerpání služeb all inclusive v hotelích nižších
kategorií (3* a méně) je třeba počítat, že rozsah stravování
může být skromnější a svým charakterem se spíše podobá
plné penzi. V některých případech může být způsob stravo-
vání kombinovaný. Např. předkrmy jsou nabízeny formou
švédského stolu, hlavní jídlo s obsluhou. Tato skutečnost je
obvykle v katalogu uvedena. Naše CK nemůže zajistit, ale ani
omezit, případnou nabídku specialit místní kuchyně dané
země. Kvalita stravování (bohatost a pestrost) je většinou
přímo úměrná kategorii zvoleného ubytovacího objektu.
I stravovací zvyklosti se mohou lišit od našeho způsobu stra-
vování ve vydatnosti a pestrosti některých denních jídel, tedy
více zeleniny a méně masa. Zaplacený rozsah stravování zahr-
nuje počet penzí, který odpovídá počtu noclehů. Při nástupu
do hotelu a odjezdu z něj v atypických časech může být pra-
videlné jídlo nahrazeno balíčkem na cestu nebo jiným typem
jídla (občerstvení). V zařízení typu all inclusive může čerpání
služeb začínat až večer po příjezdu a končit již ráno odjezdo-
vého dne. Bufetový způsob a stravování s obsluhou jsou
cenově rovnocenné.

Doprava
Protože celkový dojem z Vaší dovolené nepochybně ovlivní
kvalita dopravy, věnovali jsme v přípravě sezóny zvýšenou
pozornost výběru smluvních dopravců.
Letecká přeprava je zajištěna formou charterových letů
nebo na pravidelných linkách prověřených leteckých společ-
ností. V důsledku denního vytížení letových tras i techniky
linkovým provozem se charterové lety v Evropě realizují pře-
vážně v nočních hodinách. V souladu s platnými mezinárod-
ními předpisy a dohodami nemůže naše cestovní kancelář
ovlivnit případné změny letecké společnosti, typu letadla,
letového řádu a trasy (včetně mezipřistání). V některých pří-
padech nastávají změny jen několik hodin před odletem.
Délka trvání zájezdu vychází z platného letového řádu v době
zpracování katalogu. Letecký dopravce je oprávněn
v důsledku povětrnostních, technických, nebo jiných vlivů
nezávislých na vůli dopravce přepravu odložit, zrušit nebo
předčasně ukončit. Váhový limit pro leteckou přepravu zava-
zadel je odlišný dle jednotlivých dopravců a pohybuje se v roz-
mezí 15 až 20 kg na osobu v ekonomické třídě. Váhový limit
pro daný zájezd Vám sdělí prodejce, případně bude uveden
v cestovních informacích.
Případná nadváha je zpoplatněna dle aktuálních ceníků letec-
kých společností. Informace na vyžádání sdělí prodejci
zájezdů. Na většině letů  je občerstvení na palubách letadel
nabízeno zpravidla za poplatek. Cestující je platí přímo v leta-
dle palubnímu personálu.
Autokarovou přepravu na letiště v Praze zajišťujeme buď
vlastními autokary, nebo dopravními prostředky osvědčených
autobusových společností a rovněž využíváme i nabídky auto-

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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karové dopravy jiných CK. Naše CK používá na svých cestách
autokary v dálkové úpravě, která obvykle zahrnuje video
a nabídku teplých a studených nápojů. Do vzdálenějších míst
pak i klimatizaci a WC. Všechna místa v autokaru mají stejnou
hodnotu a nelze požadovat slevu z ceny při přidělení místa
v autokaru, které klientovi nevyhovuje. Při přidělování míst
v autokarech se snažíme vyhovět individuálním přáním kli-
entů s tím, že přednost při výběru sedadel mají klienti, kteří
se na zájezd přihlásí dříve.
V případě nízkého zájmu o dopravu svozem do centrálního
odjezdového místa nebo na tuzemské letiště/z tuzemského
letiště může být doprava zrušena. Děje se tak, pokud počet
zájemců o tuto službu klesne pod 6 osob. V tomto případě
bude klientům vrácena částka, kterou za tuto službu uhradili.

Delegáti
Pokud v pobytovém středisku funguje střediskový delegát,
bude Vás po příjezdu kontaktovat a bude Vám nápomocen
v místě pobytu. Delegát má na starosti obvykle více ubyto-
vacích objektů a do střediska dojíždí. Při úvodní informativní
schůzce Vás blíže seznámí s pobytovým místem a poskyto-
vanými službami. Pro kontaktování střediskového delegáta
doporučujeme využívat pro řešení veškerých záležitostí pře-
devším úřední hodiny, pravidelné schůzky nebo telefonické
spojení pro případ mimořádné události nebo potřeby oka-
mžité pomoci.

Výlety
Výlety nabízené v katalogu za podmínky účasti předem sta-
noveného minimálního počtu zájemců mohou být provázeny
česky mluvícím průvodcem. Pro doprodej výletů na „poslední
chvíli“ přímo na místě pobytu může být stanovena nižší cena,
než je cena uvedená v katalogu. Kromě tohoto Vám náš stře-
diskový delegát bude nápomocen při výběru z nabídky míst-
ních poskytovatelů s tím, že tyto výlety jsou obvykle
doprovázeny místními průvodci s cizojazyčným výkladem.
Totéž se týká i půjčování aut. Při zakoupení výletů a pronájmu
aut od místních poskytovatelů služeb vzniká smluvní vztah
přímo mezi klientem a poskytovatelem těchto služeb. Čedok
neodpovídá za případné vady služeb, které si klient zakoupí
v destinaci od místních poskytovatelů služeb.

Slevy za včasný nákup
Aktuální slevy za včasný nákup pro pobytové zájezdy uvádíme
na webových stránkách www.cedok.cz u jednotlivých hotelů
(za tímto účelem doporučujeme využít webovou adresu jed-
notlivých hotelů nebo QR kód) nebo Vám je ochotně sdělí
Váš prodejce zájezdů cestovní kanceláře 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 služby a příplatky).
Slevy nelze navzájem sčítat, ani je kombinovat s jinými slevami
(použít současně). Slevu ve výši až 40 % poskytujeme na
vybrané zájezdy a termíny do odvolání nejpozději však do
31. 10. 2018.

Snížená záloha  
Při zakoupení zájezdu z tohoto katalogu do 30.9.2018 nabí-
zíme možnost úhrady snížené zálohy ve výši 990,- Kč na
osobu při uzavření smlouvy o zájezdu. Další záloha ve výši
30 % z ceny zájezdu je splatná do 30 kalendářních dnů, pří-
padně může klient zaplatit pouze zálohu ve výši 30% z ceny
zájezdu při uzavření smlouvy o zájezdu. Doplatek je splatný
nejpozději 30 dní před zahájením zájezdu. Ustanovení
Všeobecných smluvních podmínek cestovní kanceláře Čedok
a.s. (dále jen „VSP“) o splatnosti celkové ceny zájezdu nejsou
touto nabídkou dotčena. Nabídka platí do odvolání nejpozději
však do 30.9.2018. 

Cena od *

Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací uby-
tovacích zařízení publikovaných v tomto katalogu jsou u jed-
notlivých kapacit uváděny symboly ve žlutém rámečku
s „cenou od …“, například od 16 990,- *. Jedná se vždy o nej-
nižší cenu v rámci nabízené sezóny (nejlevnější termín) u nej-
levnějšího typu pokoje (pokud je v daném hotelu nabízeno
více typů pokojů), poníženou o slevu za včasný nákup pro
běžné klienty, platnou při zakoupení zájezdu v květnu 2018.

Pokud je daný hotel nabízený s více druhy doprav (např.
s vlastní dopravou, autokarovou dopravou nebo leteckou
dopravou) je vždy uvedena cena nejlevnější varianty. 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 zaří-
zení a nemají charakter návrhu na uzavření smlouvy ve
smyslu § 1732 občanského zákoníku.         

Ceny služeb
Základní cena je cena uvedená na webových stránkách
www.cedok.cz u konkrétního zájezdu. Tato cena nezahrnuje
fakultativní 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 uvedeny v Kč a za jednu osobu. 

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

Pasové a vízové formality pro držitele českých pasů
Udělení víz spadá do kompetence příslušných zastupitelských
úřadů. Není-li vízum klientovi uděleno, vízový poplatek pro-
padá a CK tento poplatek nevrací. Rovněž tak nemůže refun-
dovat cenu zájezdu, pokud klient stornuje zájezd z titulu
neudělení vstupního víza, popřípadě je-li z určité země vyhoš-
těn. Podmínky pro udělení a platnost víz se mohou během
roku měnit a konzulární úřad není povinen nás o tom infor-
movat. Doporučujeme proto ověřit si potřebné informace
vždy předem na www.mzv.cz a na konkrétním zastupitelském
úřadě. Občanům třetího státu, kteří mají vízovou povinnost,
doporučujeme, aby si veškeré informace týkající se vízové
povinnosti a důležité skutečnosti s tím spojené zjistili ještě
před zakoupením zájezdu. Pokud si takový klient neopatří
víza pro cílové nebo tranzitní země a je ze zájezdu vyloučen,
nese veškeré náklady za storno zájezdu. V případě neudělení
víza platí Všeobecné smluvní podmínky Čedoku a.s.

Upozorňujeme na to, že vycestovat mimo EU je možné pouze
s platným pasem, nikoliv na občanský průkaz, a to, ani když
ho cílová země akceptuje. 

Dominikánská republika 
Pro vstup do země je nutný cestovní pas (platný 6 měsíců po
návratu) a turistická vstupní karta za poplatek 10 USD, který
se hradí po příletu na letišti.
Egypt
Pro vstup do Egypta je nutný cestovní pas s platností mini-
málně 6 měsíců po návratu ze zájezdu a turistické vízum,
které lze obdržet po příletu na mezinárodních letištích
v Egyptě za poplatek cca 25 USD (Hurghada, Marsa Alam)
platné k 31. 3. 2018. Rychlopasy pro cesty do Egypta
nejsou akceptovány. Při příletu do  Egypta se vyplňuje
vstupní turistická karta. Uvedené informace o vízových
formalitách jsou platné pouze pro občany ČR. Pasové
orgány vyžadují pro vstup do země cestovní pas mající
nejméně 1-2 volné stránky umožňující vlepení víza nebo
umístění vstupního a výstupního razítka. Dodržování
tohoto pravidla je důležité zejména v případech udělování
víz v místě vstupu do země.
Zanzibar 
Pro vstup do země je nutný cestovní pas (platný 6 měsíců po
návratu) + turistické vízum, které lze získat po příletu na letišti
za poplatek cca 50 USD. K jeho získání je potřeba mezinárodní
očkovací průkaz s potvrzením o očkování proti žluté zimnici.

Ceny za zajištění víza se vyjadřují mimo základní cenu zájezdu
jako fakultativní služba. Ceny víz vycházejí z ceny sjednané
v době přípravy katalogu a mohou se změnit.

Pasové a vízové formality pro držitele jiných
než českých pasů
Ověřte si potřebné informace (nutnost víza) předem na
www.mzv.cz a na konkrétním zastupitelském úřadě přísluš-
ného státu. 
Klienti, pokud jsou občany jiných států, jsou povinni zjistit si
vízové podmínky této destinace sami ještě před zakoupením
zájezdu. Pokud si klient, který není občanem ČR, neopatří
víza a je ze zájezdu vyloučen, nelze mu vrátit cenu zájezdu.
V případě neudělení víza platí Všeobecné smluvní podmínky
Čedoku a.s.

V případě, že cena zájezdu zahrnuje obstarání víz do zemí
s vízovou povinností, jejich zakoupení ještě nezaručuje jejich
udělení. Udělení víz spadá do kompetence příslušných
zastupitelských úřadů. Není-li vízum klientovi uděleno,
vízový poplatek propadá a CK nemůže jeho hodnotu vracet.
Rovněž tak CK nemůže vracet cenu zájezdu, pokud klient
neobdrží vstupní víza, popřípadě je-li ze státu destinace
vyhoštěn, nebo není-li do státu destinace vpuštěn.
Podmínky pro udělení a platnost víz se mohou během roku
měnit a konzulární úřady nejsou povinny nás o tom infor-
movat. 

Očkování a léky
Do destinaci uvedených v tomto katalogu není vyžadováno
povinné očkování. Před cestou doporučujeme konzultaci pří-
padných rizik s příslušnou hygienickou stanicí či odborným
lékařem. Aktuální informace najdete také na příslušných
internetových stránkách.
Doporučené univerzální léky proti střevním potížím: Endiaron,
Endiform, Diaryl, Reasec, Imodium. Konzultujte se svým léka-
řem nebo lékárníkem. 

Způsoby placení
Naše cestovní kancelář umožňuje úhradu služeb širokým
spektrem. Pokud jste si již vybrali svůj zájezd, Vaše objed-
návka byla autorizována a návštěva naší pobočky je pro Vás
časově náročná, můžete si jej objednat na našich interneto-
vých stránkách www.cedok.cz a zaplatit svou platební kartou
zabezpečenou platbou online nebo můžete cenu zájezdu
uhradit bankovním převodem na naše účty, jejichž čísla Vám
sdělíme při potvrzení objednávky nebo bezhotovostně také
na základě vystavené faktury. Při osobní návštěvě pobočky
jsou možné jak hotovostní platby, tak platby platebními kar-
tami. 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 partnery. 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 obchodních 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 rea-
lizována v době rezervace služeb tj. ještě před uzavřením
vlastní smlouvy o zájezdu. K tomuto opatření Čedok přistoupil
z důvodu posílení jistoty všech klientů, že jejich finanční pro-
středky budou sloužit výhradně k úhradě jimi zakoupených
služeb.

Různé
Při posuzování reklamací postupujeme vždy v souladu se
Všeobecnými smluvními podmínkami a Reklamačním
řádem, které jsou vydány v souladu s občanským zákoníkem
(přičemž plné texty těchto dokumentů jsou klientům k dis-
pozici 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 služeb klientem nelze bohužel brát zřetel.
Stejně nemůžeme zohledňovat ani subjektivní hodnocení
jakosti služeb a prostředí.

Výhrada změny podmínek
Nabídku v tomto katalogu připravujeme se značným před-
stihem. V době mezi vydáním katalogu a realizací zájezdu
proto mohou nastat nové okolnosti, které mají vliv na pod-
mínky realizace zájezdu. Naše cestovní kancelář Vás proto,
před sjednáním smlouvy o zájezdu, bude informovat o pří-
padných změnách v katalogu uvedených informací. 

Ceny uvedené v tomto katalogu byly kalkulovány dle kurzů
platných k 2. 3. 2018. Údaje uvedené v tomto katalogu jsou
platné ke dni uzávěrky, tj. k 12. 4. 2018. Čedok si vyhrazuje
právo na jejich změnu. Tiskové chyby jsou vyhrazeny. Katalog
je platný do 31. 12. 2019. 

Přehled symbolů používaných v tomto katalogu
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VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ČEDOK A.S.
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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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321623292; kopřivnice: CK Agentura Fox, s. r. o., Záhumenní 1152, 556808250; IMPULS, Vladimíra HOUŠŤAVOVÁ, Štefánikova 570, 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: Vojtěch FORMÁNEK, Šafaříkova 184, 573331776; lANškROUN: Miloš MORÁVEK, Hradební 316, 465635473; 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: Veronika PEŠKOVÁ, Strakonická 321/34, 773644507; lipník nad BeČvou: GTOUR group, s. r. o., 28. října 602, 
581771503; lITOmyšl: Eva ŠTĚPÁNKOVÁ, Bělidla 1058, 605161873; 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: 
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; mIlEVskO: Věra ANDĚLOVÁ, Riegrova 145, 382521089; 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; NERATOVICE: Ondřej NĚMEČEK, 28. října 1403, 733193991; 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; Michaela DOSKOČILOVÁ, Komenského náměstí 113, 775091483; nový Bydžov: Kateřina 
ZEZULOVÁ, 28. října 1644, 495491206; 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., Čs. Legií 3058/7, 596120694; CK HB TOUR, s. r. o., Francouzská 6167, 596913030; LUMIS, Lukáš SVĚTLÍK, Teslova 1129/2 b, 603984297; OsTROV 
nad oHří: LEMON TOURS, s. r. o., Hlavní třída 982, 353615255; PARDUBICE: VMV tour, s. r. o., Svobody 1680, 732410912; Ing. Dana KOZÁKOVÁ, kpt. Baroše 499, 
466413650; pelHřimov: KOTRČOVÁ, Marie KOTRČOVÁ, Růžová 82, 565323102; plzeň: DUNA, spol. s r. o., Riegrova 10, 377226319; ENERGOSLUŽBY, s. r. o., Guldenerova 
17, 371102471; Eva KRÁLÍČKOVÁ HOUDKOVÁ, Pražská 6, 377224953; podBořany: AZURO, Marie KUNEŠOVÁ, Přátelství 411, 415722454; poděBrady: IVANKA, Barbora 
HELLEROVÁ, Havlíčkova 53, 606893670; praHa 1: INVIA.CZ,  a.  s., Václavské náměstí 58, 226000622; Agentura ZÁJEZDY.CZ,a.s., Jindřišská 941/24, 565656761; 
La Espiral, s. r. o., Betlémská 10, 731518602; praHa 10: Gala-travel, s. r. o., Švehlova 1391/32, 271752362; praHa 3: SUPERZÁJEZDY.CZ, Lukáš ADÁMEK, Chrudimská 2a, 
272743981; praHa 4: Cestovní kancelář FISCHER, a. s., Na Strži 65/1702, 596915232; 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; prostějov: Štěpánka RŮŽIČKOVÁ, Trávnická 2, 582330655; přelouČ: ANNASTA, Anna ŠANDOVÁ, 28. října 146, 466958076; HOLIDAY TIP, Lenka 
VAŇKOVÁ, Perštýnské náměstí 181, 774075755; příBram: CA SÁRA, Plzeňská 77, 734594466; Lucie Travel, spol. s r. o., Václavské náměstí 144, 318630837; RAkOVNÍk: 
CK ROTERA, s. r. o., Nádražní 4, 313513371; ROkyCANy: Jaroslav PEROUTKA, J. Knihy 177/I, 371725346; 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; 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; šUmPERk: Cestovní agentura ISTRIA, s. r. o., Hlavní třída 18, 583216703; táBor: COMETT PLUS, s. r. o., Chýnovská 2115, 
381256079; D - TOUR, s. r. o., 9.května 2886, 381251725; 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: GOJMI-TOUR, s.  r. o., Bulharská 61, 499818364; třeBíČ: ADRIATIC TOUR, s.  r. o., Smila Osovského 42/6, 568840340; ANCLA TOUR, Marcela 
PRUKNEROVÁ, Soukupova 14/77, 723140370; LOSTRIS, Petr HÁJEK, Karlovo náměstí 33, 568841281; třinec: BESKYD-EURO, s. r. o., Palackého 397, 558997200; 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; 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; zastávka u Brna: HAVLÁT, Jiří HAVLÁT, Zakřany 157, 734695161; ZNOJmO: JINÁ, Jitka NAHODILOVÁ, Hakenova 25, 515227147; 
žatec: JAROTOUR, Alena FENCLOVÁ, Nám. Svobody 42, 415710236; CK PALMERA, Jiří HARAJDA, Obránců Mírů 1924, 415710031; Miluše DYRŠMÍDOVÁ, Volyňských Čechů 
3198, 415711094; železný Brod: Jan HÜBNER, Dvorská 8 ( vchod Soukenná ulice ), 488572019

184 800 112 112



POBOČKY CK ČEDOK ČEDOK PARTNER
CK ČEDOK BRNO
Nádražní 10/654
602 00 Brno-město
542 321 267; 542 211 562
cedok-brno@cedok.cz

CK ČEDOK BRNO
Otevřeno 7 dní v týdnu
Nákupní centrum Olympia
U Dálnice 777
664 42 Modřice
543 250 509; 543 250 549
cedok-brno-olympia@cedok.cz

CK ČEDOK BRNO
Otevřeno 7 dní v týdnu
Globus Brno
Hradecká 40
621 00 Brno
724 626 833
cedok-brno-globus@cedok.cz

CK ČEDOK ČEsKé BuDějOviCE
nám. Přemysla Otakara II. 39
370 01 České Budějovice
387 202 859; 387 202 860
cedok-cbudejovice@cedok.cz

CK ČEDOK FRýDEK - MísTEK
J. V. Sládka 34
738 01 Frýdek-Místek
558 434 877; 558 431 472
cedok-frydek-mistek@cedok.cz

CK ČEDOK HRADEC KRálOvé
Gočárova 1288-89
500 02 Hradec Králové
495 534 620; 495 534 621
cedok-hradeckralove@cedok.cz

CK ČEDOK jiHlAvA
Masarykovo nám. 644/26
586 01 Jihlava
567 310 064
cedok-jihlava@cedok.cz

CK ČEDOK KARlOvY vARY
Dr. Bechera 23
360 39 Karlovy Vary
353 234 249; 353 227 837
cedok-karlovyvary@cedok.cz

CK ČEDOK KARviNá
Masarykovo nám. 21/11
733 01 Karviná
596 311 010; 596 311 009
cedok-karvina@cedok.cz

CK ČEDOK liBEREC
Obchodní centrum Forum
Soukenné náměstí 669/2a
460 01 Liberec
�485 105 215, 485 105 727,  

774 735 732
cedok-liberec@cedok.cz

CK ČEDOK liBEREC
Otevřeno 7 dní v týdnu
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; 724 626 966
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; 

476 764 560
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
263 01 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 

MiCHAElA WEissOvá jElíNKOvá, 
Ca mK – tour
Kpt. Jaroše 510
432 01 Kadaň 
474 342 727
mktour@atlas.cz 

lC KontaKt s.r.o.
P. Bezruče 3388 – OC CENTRAL
272 01 Kladno
777 000 777
lck2@lck.cz 

gloBus tour CZ, spol. s r.o.
Na Hradbách 155
280 01 Kolín 1
321 718 718
info@globus-tour.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
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 
737 649 649
mirek.gillar@ktknet.cz

ATlAs zájEzDů s.r.o.
Horní náměstí 3
746 01 Opava
553 711 202
prodej@atlas-zajezdu.cz 

anna šanDová, Ca annasta
28. října 146
535 01 Přelouč 
466 958 076
ckannasta@cmail.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 

CK matoušEK
Ing. Petr Matoušek
Na Příkopě 61
288 02 Nymburk
325 616 348
info@ckmatousek.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 jsou vyhrazeny.
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uvítáme vaše připomínky k tomuto katalogu.

Ubytování | nejlepší hotely, penziony a luxusní vily po celém světě | Doprava | letenky do celého světa | železniční, autobusové 
a lodní lístky po celé Evropě | zapůjčení vozu kdekoliv na světě | Aktivní dovolená | golf | potápění | windsurfing | pronájem
jachet | rybolov | safari | lyžařské pobyty| Sportovní akce | fotbal | tenis | formule 1 | OH | Davis Cup a další | Relaxace
| lázeňské pobyty v zahraničí | Vzdělávací aktivity | jazykové kurzy pro mládež i dospělé | Speciální přání | svatební cesty |
plavby lodí | víkendy ve světových metropolích | cokoliv dalšího Vás napadne | Praktické záležitosti | víza | cestovní pojištění

VIP linka: 800 211 212 | mail: exclusive@cedok.cz

www.exclusive-travel.cz

NESPOKOJÍTE SE S KONFEKCÍ ?
NA PŘÁNÍ VÁM RÁDI UŠIJEME DOVOLENOU NA MÍRU !
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Když se sny stávají skutečností

PRODEjNí MísTA CK ČEDOK






