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v dětských klubech Čedoku

Vy cestujete.
My se staráme.

ní storna
100% pojiště
ných důvodů!
v případě váž

Cestovní pojištění erV evropské v nabídce naší kanceláře
Užijte si dovolenou a starosti nechte na nás!
Limity pojistného plnění (v Kč)

Light

Aktivní asistence
Převoz, přeložení a repatriace
Převoz tělesných ostatků
Opatrovník
Trvalé následky úrazu
Úmrtí následkem úrazu
Škoda na osobních věcech
Škoda na zdraví
Škoda na majetku
Právní zastoupení
Stornopoplatky
Přerušení cesty
Nevyužitá dovolená

Complex Plus

evropa

Územní rozsah
Léčebné výlohy
Zubní ošetření
Fyzioterapie

Complex
3 000 000
24 000
120 000

3 000 000
24 000
120 000

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

200 000
100 000

200 000
100 000
1)

2 000 000
1 000 000
200 000

18 000

do 24 dní

Complex

Complex Plus

evropa

do 5 dní

350 Kč
300 Kč

590 Kč

990 Kč

Vysvětlivky:
1) spoluúčast 500 Kč
2) spoluúčast 20 %, v případě vážných důvodů bez spoluúčasti
3) 1 000 Kč za den

1)

2 000 000
1 000 000
200 000

Pokud cena zájezdu pro dospělou osobu přesáhne limit uvedený
u stornopoplatků varianty Complex (30 tis. Kč), je nutné zvolit
variantu Complex Plus.
Tato inzerce má pouze informativní charakter. Přesné znění pojistných
podmínek obdržíte při sjednání pojištění.

30 000
50 000

2)

80 000
50 000

2)

8 000

3)

8 000

3)

worldwide

www.erVpojistovna.cz

Light

Osoba

3 000 000
24 000
120 000

18 000

Cena pojištění

na českém trhu

Jsi člověk, máš rodinu a sníš o té nejlepší rekreaci
pod sluncem?
Něco tu pro Tebe máme!
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Hotel Royal Bay / Hotel Royal Garden
Hotel Topola Skies
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Slevy a výhody
v období PředProdeje

Slevy za včasný nákup až 35 %*
děti až do 14 let ZCela ZdaRMa*
Pro členy Clubu Čedok
slevy vyšší o 2 %*
Záloha 990 Kč
Parkování u letiště pro členy
Clubu Čedok ZdaRMa*
Plážová taška pro členy Clubu
Čedok ZdaRMa*

*Platnost a podmínky uplatnění jednotlivých slev a výhod uvádíme na str. 67, 68, 69 tohoto katalogu nebo na www.cedok.cz

2

Dítě do 14 let ZCELA ZDARMA*
Pobyt až pro dvě děti
do 12 let ZDARMA*

FANTASTICKÉ
NABÍDKY
PRO DĚTI

… a navíc vyobrazené DÁRKY ZDARMA
ZDARMA*

Nafukovací surf

TM & © 2018 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.

ke každému zájezdu z tohoto katalogu, kterého se zúčastní dítě čerpající
výhody akce „Dítě ZCELA ZDARMA“ a „Pobyt pro 1 nebo 2 děti ZDARMA“.

Karty Černý Petr

*Platnost a podmínky uplatnění jednotlivých slev, výhod a dárků uvádíme na str. 66, 69 tohoto katalogu nebo na www.cedok.cz
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DOVOLENÁ S DĚTMI?
MÍSTO, KDE SE ROZHODNĚ
NEBUDETE NUDIT!
PEČLIVĚ VYBRANÉ HOTELY
- Prostorné pokoje
- Zábava pro děti
- Dětská hřiště
- Skluzavky
- Česky mluvící animátoři
POZNÁVACÍ ZÁJEZDY PRO DĚTI
- Zábavní parky
- Setkání s pohádkovými postavami
- Místa, kde se setkává fantazie
s realitou

TM & © 2018 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.

- Minikluby

Dětský klub naleznete od poloviny června do poloviny září v 19 hotelech v nejžádanějších destinacích.
Pokud přemýšlíte nad tím, jak nejlépe zabavit své děti během dovolené, pusťte tyto starosti z hlavy. Vaše
děti se vydají v dětském klubu Čedoku na společná dobrodružství s postavami z hotelu Transylvania
a rozhodně se nebudou nudit – malování, modelování, sportování či nejrůznější hry a soutěže jsou jen
zlomkem toho, co na ně čeká.
A JAK TO FUNGUJE?
Děti ve věku od 4 do 14 let, které odjedou na prázdniny s cestovní kanceláří Čedok do některého z nabízených klubových hotelů, se mohou prostřednictvím svých rodičů přihlásit do klubu Čedok Hotel
Transylvania 3 A Monster Vacation a pak si již užívat bohatého programu.

68

Program nového dětského klubu Hotel Transylvania 3
1. TÝDEN
Pondělí

Hosté hotelu Transylvania – poznáváme nové kamarády

Úterý

Johnny s batohem – objevujeme geografické zajímavosti

Středa

Atrakce u Drákuly – sport, bazén, bingo a další soutěže

Čtvrtek

Frankenstein hudební hvězdou – objevujeme talenty hotelu

Pátek

Mavis vás zve na palubu – prázdninová plavba plná
dobrodružství

Sobota

Denis malý upír – naučíme se kouzelné triky

Neděle

Strašidelná párty – hry a tance v kostýmech

2. TÝDEN
Pondělí

Úžasně veselý hotel Transylvania – přátelé a zábava
v našem hotelu

Úterý

Příběhy mumie Murray – výlet do starověkého Egypta

Středa

Vlk Wayne a další zvířata – hádanky, soutěže a cesta
po stopách

Čtvrtek

Přes Griffinovy brýle – přeneseme se do krajiny snů

Pátek

Kapitánka Ericka jako vedoucí lodi – expedice plná nástrah

Sobota

Poznáváme nejen Transylvánii – kultura a zvyky v jiných
koutech světa

Neděle

Drákulovo překvapení – nechte se překvapit …

Změna programu vyhrazena.
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Kdo tady řekl „bléé“?! Prázdniny jsou super!
Využij nabídku naší cestovní kanceláře!
VYRAZTE S NÁMI!
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PRÁZDNINUJTEGO
S NÁMI!
LATA… 2019
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KLU

bídkou.
Seznamte se s naší na
ách:
Podrobnosti na stránk

o
Řeck

28

Turecko

58
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STRAŠNÝ
VŮBEC NE

KLU

B

PR˘Á T EL

PR̆ÍŠ ERÓZNÍ PRŮVODCE

Bulharsko

OKOLÍ MĚSTA VARNA – PLÁŽ PŘI ZÁPADU SLUNCE

?
Máš je mít!
y
d
o
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Leží u moře. Ne u červeného, ne u zeleného, ale
u Černého! Koupel v takovém moři nepochybně uklidní tvé

pocuchané nervy. Lidé sem rádi jezdí kvůli Zlatým pískům! Měli byste
se přesvědčit, jestli to stojí za to! Pokud jsou skutečně zlaté, proč by si
z nich člověk nepostavil hrad a nezabydlel se v něm? Není ovšem jisté,
jestli tam ty Zlaté písky stále ještě jsou. Kdo má rád zlato,
ať se přesvědčí sám…
t
do 100 le
Ratolesti
hotelíc h
ve vš ec h
!
Z DARMA

PRO
KOHO?

Pro pohodáře,
vlkodlaky a rodiny
s dětmi.

SOFIE

v c en ě!
Stra š ení

KDY?

Kdykoli, ale pod
podmínkou, že máte
dovolenou.

NESEBAR

JÍ DLO
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Cokoli, co máte rádi.
To, co rádi nemáte,
prostě necháte.

SOZOPOL

DOPORUČUJEME

NEDOPORUČUJEME

DOPRAVA

PRO ZÁJEMCE

Belogradčik – přízračně
krásné skalní město s jeskyněmi,
které nelze vynechat.

Vysedávat na gauči, v kryptě
nebo v koutku. Bulharsko
je totiž děsivě krásné!

Na kratší vzdálenosti vlastní nohy.
Na delší křídla, popřípadě auto
či vlak.

Maďarský jezdec – rytíř se svým
psem vytesaný do skály. Jediná
taková památka v celé Evropě.
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STRAŠNÝ
VŮBEC NE

KLU

B

PR˘Á T EL

ABC PRÁZDNINOVÁNÍ!

ZdravíčKo!

Nemáš ani zdání, od čeho začít, protože jsi většinu
života strávil v temné kryptě? Buď klidný. Vůbec ne
strašný klub přátel vznikl s myšlenkou právě na tebe.
Řekneme ti, co máš dělat!

Na začátku
si vyber místo
rekreace.
Pokud míváš
z cizích lidí
husí kůži,
navštiv staré
kamarády!

1

ZAMĚŘ DY
Á
KAMAR
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PODÍVEJ SE NA
ČTYŘI MÍSTA A
JEDNO Z NICH SI
VYBER. PAK ZAVŘI
OČI A ZKUS SE
TŘIKRÁT TREFIT DO MALÉHO
ČERNÉHO OVÁLU.
POTOM TO
SAMÉ ZOPAKUJ S OSTATNÍMI MÍSTY. TAM,
KAM JSI MÍŘIL
NEJPŘESNĚJI,
SE VYPRAV JAKO
PRVNÍ.

Sem napiš popořadě jména příšerózních kamarádů podle toho, jak přesně jsi v případě každého z nich mířil.
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1

3

2

4

É

PŘÁTEL

KTEROU CESTU SI MÁ VYBRAT
DENIS, ABY SE DOSTAL
K PEJSKOVI? CESTOU AŤ NABERE GRIFFINA, MAMINKU,
TATÍNKA A DRÁKULU.

© 2018 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.

2

Už víš, kam se vypravíš, ale
nechceš jet sám? – Vezmi
s sebou své blízké!

11
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BULHARSKO |
BALČIK

ROYAL BAY

12
ROYAL GARDEN

Hotel Royal Bay
Hotel Royal Garden
BULHARSKO | BALČIK

Balčik, jedno z nejstarších měst na bulharském pobřeží Černého
moře, založené antickými Řeky pod názvem Krunoi, později Dionisopolis, se nachází cca 45 km od Varny. Pobřeží je zde typické svými
vysokými bílými útesy, nepříliš hustou zástavbou hotelovými resorty
a křišťálově čistou mořskou vodou. V malebném přímořském městečku Balčik lze navštívit botanickou zahradu a královské sídloTiché hnízdo. Dalším z lákadel je romantický mys Kaliakra se zbytky
středověké pevnosti a blízká, velmi populární restaurace nabízející
mořské mušle z vlastní farmy.

POLOHA: Uzavřený komplex dvou hotelů (Royal Bay 4* a Royal Garden 3*) se nachází přímo na břehu moře, v klidné oblasti mimo velká
letoviska, cca 10 km od Balčiku, 12 km od Kavarny a cca 60 km od letiště
Varna; nejbližší obchody cca 500 m od hotelu.
VYBAVENÍ: Vstupní hala, recepce, bankomat, výtahy, restaurace,
plážový bar, WiFi v areálu hotelu zdarma; za poplatek trezor v recepci,
půjčovna aut. Bazén s oddělenou částí pro děti; u bazénu terasa se
slunečníky, stolky a židle.
SPORT A ZÁBAVA: Plážový volejbal, basketbal, stolní tenis, šipky,
aqua aerobik, amfiteátr, dětské hřiště; za poplatek 3 golfová hřiště v
blízkosti resortu.

UBYTOVÁNÍ: Royal Bay - studia s možností jedné přistýlky (pohovka) mají kuchyňskou část se základním vybavením (rychlovarná
konvice, varná plotýnka, chladnička), vlastní příslušenství (koupelna/
sprcha, vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV, WiFi, telefon a balkon
s výhledem na moře. Apartmány mají obývací pokoj a ložnici oddělenou dveřmi (2 pevná lůžka a rozkládací pohovka pro 1 dospělého nebo
2 děti), vybavení stejné jako studio. Royal Garden - pokoje superior s
možností 2 přistýlek pro děti a apartmány až pro 4 osoby mají vlastní
příslušenství, klimatizaci, SAT/TV, ledničku a balkon.

NAŠE TIPY:

STRAVOVÁNÍ: All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, odpolední snack, zmrzlinu, nealkoholické a alkoholické
nápoje místní výroby v časech a místech určených hotelem.

★ Na samém břehu moře
PLÁŽ: Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se nachází v bezpro★ Areál vhodný pro rodiny
střední blízkosti hotelu, lehátka a slunečníky zdarma.
s dětmi
★ Animace v českém jazyce
★ Pobyty na 7/10/11/14 nocí
★ Odlety z Prahy, Brna, Ostravy

SLEVY:
★ Rodinná SLEVA
★ Pobyt pro dítě do 14 let
ZDARMA

ALL
INCLUSIVE
OFICIÁLNÍ KLASIFIKACE: ★★★★

CENA

OD

12 350
Kč*

více na str. 69

*

* více na str. 69

Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/dovolena/,8562.html
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PRO DĚTI: Dětské hřiště, dětský klub Čedoku Hotel Transylvania 3
s českými animátory (v provozu od poloviny června do poloviny září),
aktivity probíhají v uzavřeném hotelovém areálu.

© 2018 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.

BULHARSKO |
BALČIK

14

Hotel Topola Skies
BULHARSKO | BALČIK

POLOHA: Hotelový komplex několika třípatrových budov je situován
na útesu nad mořem ve velmi klidné oblasti, cca 50 m od místní komunikace, cca 1 km od vesnice Topola, cca 6 km od městečka Kavarna
(za poplatek hotelová doprava), 12 km od města Balčik a cca 65 km od
letiště Varna; autobusová zastávka cca 1,5 km od hotelu.
VYBAVENÍ: Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, panoramatická
à la carte restaurace s výhledem na moře, 4 bary, minimarket, obchod
se suvenýry, parkoviště, WiFi zdarma; za poplatek trezor na recepci.
Velký aquapark s několika bazény, vodní skluzavky, dětský bazén se
skluzavkami; lehátka a slunečníky u bazénu zdarma, osušky za vratný
depozit.
SPORT A ZÁBAVA: Aquapark, tenisový kurt (osvětlení a výbava za
poplatek), stolní tenis, kulečník, pétanque, šipky, multifunkční hřiště,
posilovna, dětské hřiště, miniclub (4-12 let), animace pro děti i dospělé,
diskotéka; za poplatek Spa centrum - sauna, parní lázeň, masáže a kosmetické procedury. 1-10 km od hotelu 3 špičková golfová hřiště světové
úrovně (externí nabídka).
PRO DĚTI: Dětský bazén se skluzavkami, dětské hřiště, miniclub
(4-12 let), dětský klub Čedoku Hotel Transylvania 3 s českými animátory
(v provozu od poloviny června do poloviny září).

NAŠE TIPY:

★ Rodinná dovolená
★ Aquapark
★ Zdarma doprava na pláž
★ Animace v českém jazyce
★ Pobyty na 7/10/11/14 nocí
★ Odlety z Prahy, Brna,
Ostravy

SLEVY:
★ Rodinná SLEVA
★ Pobyt pro dítě do 14 let
ZDARMA

STRAVOVÁNÍ: All inclusive formou bufetu zahrnuje plnou penzi,
odpolední občerstvení, ovoce, zmrzlinu, nealkoholické a alkoholické
nápoje místní výroby v časech a místech určených hotelem. Restaurace á la carte není součástí all inclusive.
PLÁŽ: Menší písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se nachází
v klidné, místy skalnaté, zátoce cca 1-1,5 km od hotelu. Přístup
pěšky strmější stezkou a po dřevěných můstcích, nebo hotelovým
busem zdarma do blízkosti pláže. Slunečníky a lehátka na pláži za
poplatek (omezený počet); dno je místy skalnaté, doporučujeme
ochrannou obuv.

ALL
INCLUSIVE
OFICIÁLNÍ KLASIFIKACE: ★★★★

CENA

OD

13 160
Kč*

více na str. 69

*

* více na str. 69

Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/dovolena/,8864.html
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UBYTOVÁNÍ: Standardní pokoje s možností přistýlky jsou umístěny
v nové budově s výtahem, mají vlastní příslušenství (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci, TV/SAT, WiFi, telefon a balkon nebo terasu.
Apartmány s možností 2 přistýlek jsou umístěny v třípodlažních budovách bez výtahu, mají ložnici, obývací pokoj, kuchyňský kout, vlastní
příslušenství (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV, WiFi,
telefon, chladničku, set na přípravu kávy/čaje a balkon nebo terasu.
Za příplatek pokoje a apartmány s výhledem na moře.

© 2018 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.

BULHARSKO |
SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ
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Hotel Kotva
BULHARSKO | SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ

Slunečné pobřeží je největší a nejlépe rozvinutý rekreační komplex
Bulharska, leží na jeho jižním pobřeží, 40 km od Burgasu a 5 km
od historického městečka Nessebar. Jeho místy až 200 m široká
a 8 km dlouhá pláž, zpestřená písečnými dunami, se pozvolna svažuje do moře a je velmi vhodná pro děti. Pláž je vybavena sprchami,
půjčovnami slunečníků, lehátek a sportovních potřeb. Hotely jsou
rozestavěny podél pláže a v oblasti za ní. Vycházky do okolí i do starobylého Nessebaru s jeho stylovými restauracemi, kavárnami
a obchody mohou být prostřídány vyjížďkami v drožkách nebo
jízdou na koni. Večery je možno strávit buď ve stylových podnicích,
nebo na diskotékách. Pro radost dětí i dospělých jsou zde vybudovány dva velké aquaparky. Dopravu v komplexu zajišťuje minivláček,
pravidelné autobusy pak spojují středisko s Nessebarem, Elenite,
Burgasem a Varnou. Je možné podniknout i výlet do Istanbulu.

POLOHA: Hotel leží v klidné jižní části letoviska, cca 2 km od centra
střediska, cca 500 m od Nessebaru, spojení zajišťuje vláček, a cca
32 km od letiště Burgas.
VYBAVENÍ: Recepce, směnárna, výtah, restaurace, bar v lobby
a u bazénu, WiFi v lobby zdarma; za poplatek trezor na recepci, internetový koutek. Bazén s vyhrazenou částí pro děti, bazén se skluzavkami,
bazén v mini aquaparku; lehátka a slunečníky u bazénu zdarma.
SPORT A ZÁBAVA: Stolní tenis; za poplatek posilovna, kulečník,
sauna a parní lázeň; ve středisku minigolf, tenisové kurty, pronájem
jízdních kol, vodní sporty na pláži, diskotéky.

UBYTOVÁNÍ: Moderně zařízené dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky mají vlastní příslušenství (koupelna, vysoušeč vlasů, WC),
klimatizaci, SAT/TV, telefon a balkon; za poplatek minibar. Za příplatek
stejně vybavená hotelová studia s oddělenou ložnicí a s možností až
2 přistýlek. Na vyžádání možnost až 3 přistýlek pro děti.

NAŠE TIPY:

★ Aquapark
★ Rodinné pokoje
★ Pláž vhodná pro děti
★ Pobyty na 7/10/11/14 nocí
★ Odlety z Prahy, Brna,
Ostravy, Pardubic

SLEVY:
★ Rodinná SLEVA
★ Pobyt pro dítě do 12 let
ZDARMA

STRAVOVÁNÍ: All inclusive formou bufetu. V červnových a zářijových termínech možnost pobytu i jen se snídaní.
PLÁŽ: Písčitá pláž s mírnou svažitostí do moře se nachází od hotelu
cca 200 m přes písečné duny, lehátka a slunečníky za poplatek.

ALL
INCLUSIVE
OFICIÁLNÍ KLASIFIKACE: ★★★★

CENA

OD

16 310
Kč*

více na str. 69

*

* více na str. 69

Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/dovolena/,3141.html
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PRO DĚTI: Vodní skluzavky, aquapark, dětský klub Čedoku Hotel
Transylvania 3 s českými animátory (v provozu od poloviny června
do poloviny září).

STRAŠNÝ
VŮBEC NE

KLU
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PR˘Á T EL

PR̆ÍŠ ERÓZNÍ PRŮVODCE

Egypt

SFINGA ZA SOUMRAKU, V POZADÍ PYRAMIDA

?
Máš je mít!
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o
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VAR
TATO HRNUJE
NEZA ŠENÍ!
STRA

Murray je ta nejlepší vizitka pro Egypt – urostlý a sportovní

typ. Že jsme se trochu nechali unést? No ale nedivte se, když je řeč
o někom, kdo měl takové předky. Po smrti bydleli v pyramidách a
označovali je za své domy. To už je nade vše chápání! Co je to napadlo,
že stavěli takové budovy!? Domy bez oken, se spoustou chodeb a jen
jediným pokojem… Jak tam mohli někoho ubytovat?! Není divu, že se tam
lidé cpou horem dolem, aby si ty architektonické skvosty prohlédli…
t
do 100 le
Ratolesti
hotelíc h
ve vš ec h
!
Z DARMA

PRO
KOHO?

Pro rodiny s dětmi.
A taky pro ty, co k
životu nepotřebují pití.
Tedy pro zombie.

ABÚ SIMBEL

v c en ě!
Stra š ení

KDY?

V létě, pokud máš
zálusk na to, že se
pěkně opálíš.

NIL

JÍDLO

© 2018 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.

Na stáncích nejlepší!

KORÁLOVÝ ÚTES

DOPORUČUJEME

NEDOPORUČUJEME

DOPRAVA

PRO ZÁJEMCE

Potápění v okolí korálového
útesu, plavbu po Nilu a prohlídku
pyramid, budou-li mumie doma.

Procházet se po poušti sám.
To se ovšem netýká mumií.

Koráby pouště čili dromedáři.

Prohlídka faty morgány.
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STRAŠNÝ
VŮBEC NE

KLU

B

PR˘Á T EL

ABC PRÁZDNINOVÁNÍ!

SBAL SE, KDO MŮŽEŠ!

No tak letíme… nebo vlastně ne.
Aby se prázdniny mohly uskutečnit, musejí být
splněny dvě podmínky.

1
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BALENÍ

20

Někteří si pletou balení se stěhováním. A berou si na
cestu celý dům. Jiní zase strašně panikaří. Podívej se na
Murrayho! Úplně se z toho chudák rozsypal.
SPOJ VŠECHNY BODY A POMOZ MU, AŤ SE TROCHU POSBÍRÁ.

2

K

BUDÍČE

NAŘIĎ BUDÍK PRO FRANKA A EUNICE. EUNICE POTŘEBUJE HODINU
NA TO, ABY SE POŘÁDNĚ UČESALA, A PŮL HODINY NA OBLÉKNUTÍ.
FRANKOVI STAČÍ POUZE PŮL HODINY. OBA SE CHTĚJÍ NECHAT POSLAT
VE 22.00. A CESTA NA POŠTU JIM ZABERE PŮL HODINY.
V KOLIK HODIN MUSEJÍ VSTÁVAT?

?
E
EUNIC

?
F RANK

Bonus

Teď už je
čeká jízda
na letiště.

© 2018 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.

GRIFFIN SI
NENAŘÍDIL
BUDÍK A
TEĎ MUSÍ
UTÍKAT JAKO
BLÁZEN,
ABY STIHL
LOĎ. UKAŽ
MU TU
NEJKRATŠÍ
CESTU.
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Odpověď: Eunice: 20.00, Frank 21.00.
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EGYPT |
MARSA ALAM

22

Hotel Royal Brayka Beach Resort
EGYPT | 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. 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 zpravidla nacházejí bohaté kolonie korálů
a pestrobarevných ryb. Jako korálky na niti leží u jednotlivých zálivů
samostatně 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 windsurfingu, vodního lyžování a parasailingu, ale i pro
rodiny s dětmi.

POLOHA: Pěkný a rozlehlý hotelový komplex s příjemnou atmosférou se
nachází přímo u překrásného zálivu s písčitou pláží a s ideálními podmínkami pro potápění a šnorchlování, cca 40 km od letiště.

VYBAVENÍ: Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, bar v lobby, bar na
pláži, bar u bazénu, za poplatek WiFi, internetový koutek. Terasa s velkým
bazénem (v zimě vyhřívaným), bazén se skluzavkami a tobogánem a dětský
bazén se skluzavkou; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.
SPORT A ZÁBAVA: 2 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, kosmetické procedury; potápěčské centrum s mezinárodními instruktory.

PRO DĚTI: 3 dětské bazény, vodní skluzavky, aquapark (v hotelové části

UBYTOVÁNÍ: Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až 2 dětí na společné přistýlce jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč
vlasů, WC), klimatizací, telefonem, SAT/TV, menší chladničkou, trezorem,
varnou konvicí a balkonem nebo terasou. Na vyžádání a za příplatek rodinný
pokoj se 2 propojenými pokoji s možností až 2 přistýlek.

NAŠE TIPY:

★ Rodinná dovolená
★ Aquapark
★ Animace v českém jazyce
★ Pozvolný vstup do moře
★ Rodinné pokoje s
oddělenou ložnicí
★ Pobyty na 7/10/11/14 nocí
★ Odlety z Prahy, Brna,
Ostravy

SLEVY:
★ Rodinná SLEVA
★ Pobyt pro dítě do 14 let
ZDARMA

STRAVOVÁNÍ: All inclusive zahrnuje plnou penzi formou bufetu, pozdní
snídani, lehké občerstvení během dne, oběd v restauraci u pláže (nutná rezervace den předem), 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 nově otevřeného mola; lehátka, slunečníky
a osušky zdarma. Lze využít i krásnou písčitou pláž v zálivu s pozvolným
vstupem do moře, jednu z nejlepších pláží v této oblasti vhodnou pro děti.

ALL
INCLUSIVE
OFICIÁLNÍ KLASIFIKACE: ★★★★★

CENA

OD

16 520
Kč*

více na str. 69

*

* více na str. 69

Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/dovolena/,360.html
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Brayka Lagoon), dětské hřiště, dětský klub Čedoku Hotel Transylvania 3
s českými animátory (v provozu od poloviny června do poloviny září).

STRAŠNÝ
VŮBEC NE

KLU

B

PR˘Á T EL

PR̆ÍŠ ERÓZNÍ PRŮVODCE

Řecko

MĚSTEČKO OIA ZA SOUMRAKU

?
Máš je mít!
y
d
o
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24

Z nepochopitelných důvodů lidi milují Řecko.

V lidských průvodcích naleznete informaci, že tu celou dobu svítí
sluníčko. To není pravda! V noci totiž nesvítí a to je dobrá zpráva pro
všecky příšery. Koupel ve svitu měsíce – to je teprve atrakce! Šumění
vln a třepetání netopýřích křídel způsobí, že nejedna příšera ztratí
hlavu pro nějakou krásku. Ale chvilková ztráta hlavy, to přece nic není,
že jo, Franku?
t
do 100 le
Ratolesti
hotelíc h
ve vš ec h
!
Z DARMA

PRO
KOHO?

Pro rodiny s dětmi.
A taky pro ty, co nemaj
í
svou druhou polovičku,
hlavu anebo jsou
omotaní obvazy.

ZAKYNTHOS

KDY?

Nejrychleji, jak jen to
půjde.

ATHÉNY

JÍ DLO

v c en ě!
Stra š ení

© 2018 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.

Chutné chobotnice,
slizké kalamáry, krabi,
kozí sýr, olivy.
METEORA

DOPORUČUJEME

NEDOPORUČUJEME

DOPRAVA

PRO ZÁJEMCE

Pravoslavné monastýry vystavěné na skalách v Meteoře.
2500 ostrovů. Více než 160
z nich je neobydlených.

Pokud sis pro jistotu zabalil
i teplou čepici, šálu a rukavice,
tak si je okamžitě zase vybal.

Karavany tažené osly, pokud
tedy někdo z vás neumí létat.

Kypr. Kdo se chce vrátit v čase
o 10 let nazpět, měl by se tam
vypravit a obeplout Afroditinu
skálu.
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STRAŠNÝ
VŮBEC NE

KLU

B

PR˘Á T EL

ABC PRÁZDNINOVÁNÍ!

TAK TEDA VYRÁŽÍME!

Už víš, že chceš odjet. Víš i kam, ale stále ještě nevíš
jak? Na výběr máš dvě možnosti…

Gremlinské
letecké linky
jsou nejlepší
pod měsícem!
Ti, kdo umějí
létat – řekněme
že Drákula –,
nad nimi můžou
ohrnovat nos.
Ale má cenu létat
sám? A proč se
unavovat? Leť s
přáteli letadlem.
Bude to legrace!

© 2018 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.

PŘEVEZMI
ŘÍZENÍ LETADLA A DOVEĎ HO PŘES
MRAKY NA
LOĎ.
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To je varianta pro ty, kdo se bojí létat nebo
nemají dost peněz. Pošta totiž dneska chodí
všude. Frank a Eunice jsou na to experti.

KUFRY

Plán je takový, že se sbalí do dvou kufrů, ale Eunice nechce do
modrého, protože ta barva neladí s jejími botami, zatímco Frank
si myslí, že zelený mu nebude slušet. Vážně?!

B

Bonus

D
u
vybrat t ufrů!
im
j
z
o
ci k
Pom
kombina
u
o
n
v
á
r
sp
Šťastné přistání je nutno
zvěčnit na fotografii.
Všichni to tak dělají,
ale když žijete 100 let,
nevzpomenete si na
všecko hned. Proto je
taková fotka hodnotnou
upomínkou.
TYTO FOTOGRAFIE BYLY
POŘÍZENY V ROZMEZÍ
DVOU MINUT A LIŠÍ SE MEZI
SEBOU PĚTI DROBNOSTMI.
JAKÝMI? JE TO MOŽNÉ?!

✔
✔
✔

Zaškrtni
jedno pole
pokaždé,
když si
všimneš
rozdílu.

✔
✔
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C

Odpovědi: Kufry: D; Bonus: Griffin – noha, Mumie – oči, Johnny – pantofle, Blobík – brýle, komín.

A
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ŘECKO |
KORFU

28

Hotel Messonghi Beach
KORFU | MORAITIKA

Moraitika, ležící na východním pobřeží ostrova Korfu, je sestřičkou
nedalekého letoviska Messonghi. Tato dvě letoviska, která od sebe
dělí řeka Messonghi, jsou si v mnohém podobná, přinejmenším
zvlněnou krajinou oplývající zelení olivových hájů a azurovým mořem, a přesto jsou odlišná. Především letovisko Moraitika je oproti
Messonghi mnohem živější. Můžete si zde užívat bujarého nočního
veselí až do pozdních ranních hodin. V samotném letovisku je možnost
prohlédnout si zbytky antických staveb či pozorovat místní rybáře při
práci u řeky Messonghi. Na místě se platí povinná pobytová taxa
v hotovosti v EUR, bližší informace u prodejce nebo na www.cedok.cz.

POLOHA: Rozlehlý hotelový komplex, obklopený květinovými zahradami, je situován mezi obcemi Moraitika a Messonghi, cca 18 km
od letiště, nákupní možnosti cca 500 m od hotelu v centru městečka
Moraitika.
VYBAVENÍ: Prostorná vstupní hala, recepce, 2 hlavní restaurace,
plážová restaurace, několik barů, konferenční místnost, parkoviště;
za poplatek WiFi v lobby, internetový koutek, trezor na recepci.
2 bazény, bazén se skluzavkami (skluzavky za poplatek, pouze pro osoby nad 1,1 m), dětská brouzdaliště, miniaquapark; lehátka a slunečníky
u bazénu zdarma.
SPORT A ZÁBAVA: Víceúčelové sportovní hřiště, basketbal, fotbal,
kriket, pétanque, plážový volejbal, tenisové kurty (vybavení za poplatek),
posilovna, dětské hřiště, miniclub (4-12 let), animační programy pro
děti a dospělé; za poplatek noční klub, diskotéka, vodní sporty a potápěčské centrum na pláži; Spa centrum - vířivka, masáže, kosmetické
procedury.

NAŠE TIPY:

★ Rodinná dovolená
★ Menší aquapark
★ Animace v českém jazyce
★ Pobyty na 7/10/11/14 nocí
★ Odlety z Prahy, Brna,
Ostravy

UBYTOVÁNÍ: Standardní dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
mají vlastní příslušenství (koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů/na vyžádání na recepci oproti záloze, WC), klimatizaci, SAT/TV, telefon, chladničku
a balkon nebo terasu. Za příplatek rodinné pokoje s možností 2 přistýlek (palanda) a pokoje superior.
STRAVOVÁNÍ: All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, pozdní snídaně, lehké občerstvení během dne, kávu, čaj,
rozlévané nealkoholické nápoje a vybrané alkoholické nápoje místní
výroby v časech a místech určených hotelem.
PLÁŽ: Veřejná písčito-oblázková s pozvolným vstupem do moře se
nachází přímo u hotelu, slunečníky a lehátka za poplatek.

SLEVY:
★ Rodinná SLEVA
★ Pobyt pro dítě do 11 let
ZDARMA

ALL
INCLUSIVE
OFICIÁLNÍ KLASIFIKACE: ★★★

CENA

OD

18 360
Kč*

více na str. 69

*

* více na str. 69

Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/dovolena/,3187.html
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PRO DĚTI: Dětský bazén, mini aquapark, dětský klub Čedoku Hotel
Transylvania 3 s českými animátory (v provozu od poloviny června
do poloviny září).

© 2018 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.

ŘECKO |
ZAKYNTHOS

30

Hotel Poseidon
ZAKYNTHOS | LAGANAS

Laganas je jedna z nejznámějších a nejoblíbenějších dovolenkových
destinací ostrova Zakynthos. Leží v jižní části ostrova u unikátní
téměř 10 km dlouhé pláže, která díky své délce patří k těm nejdelším
na celém řeckém území. Zejména pro děti a méně zdatné plavce je
zde ideální vstup do vody, který je velmi pozvolný a mělký. Laganas
je trochu kuriózní letovisko, hlavní silnice zde například končí v moři
a další kuriozitou jsou mořské želvy. Směrem na Kalamaki lze
v návaznosti na roční období na pláži vidět trojnožky, které
upozorňují na želví hnízda. Brzy ráno nebo během dopoledne,
při troše štěstí, lze spatřit právě vylíhnutou želvičku mířící do moře.
Na místě se platí povinná pobytová taxa v hotovosti v EUR, bližší
informace u prodejce nebo na www.cedok.cz.

POLOHA: Hotel je situován v klidné části letoviska, cca 500 m od
rušnější zóny s bary, tavernami, diskotékami a obchody, cca 8 km
od letiště.
VYBAVENÍ: Recepce, výtah, lobby bar, restaurace s terasou, snack
bar u bazénu, TV salonek; za poplatek internetový koutek, WiFi. Bazén
s oddělenou částí pro děti, vířivka; slunečníky a lehátka u bazénu
zdarma.
SPORT A ZÁBAVA: Stolní tenis, šipky, dětské hřiště a herna pro děti,
miniclub (4-12 let), animace u bazénu, hry, zábavní a sportovní aktivity;
za poplatek kulečník.
PRO DĚTI: Dětské brouzdaliště, dětské hřiště a herna, miniclub, animační programy, dětský klub Čedoku Hotel Transylvania 3 s českými
animátory (v provozu od poloviny června do poloviny září).

NAŠE TIPY:

★ Výhodná poloha
★ Pěkná pláž
★ Animace v českém jazyce
★ Pobyty na 7/10/11/14 nocí
★ Odlety z Prahy, Brna,
Ostravy

SLEVY:
★ Rodinná SLEVA
★ Pobyt pro dítě do 6 let
ZDARMA

osobu nebo 2 přistýlek pro děti (palanda) jsou vybaveny vlastním
příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV,
chladničkou a balkonem nebo terasou; za poplatek trezor. Možnost
ubytování v pokojích s výhledem do zahrady a na bazén, nebo s bočním
výhledem na moře.

STRAVOVÁNÍ: All inclusive zahrnuje snídaně, pozdní snídaně, obědy,
večeře formou bufetu, lehké občerstvení během dne, kávu, čaj, rozlévané nealkoholické nápoje a vybrané alkoholické nápoje místní výroby v
časech a místech určených hotelem.
PLÁŽ: Široká, dlouhá písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se
nachází přímo u hotelového areálu, slunečníky a lehátka za poplatek.

ALL
INCLUSIVE
OFICIÁLNÍ KLASIFIKACE: ★★★

CENA

OD

19 630
Kč*

více na str. 69

*

* více na str. 69

Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/dovolena/,7968.html
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POKOJE: Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky pro dospělou

© 2018 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.

ŘECKO |
KRÉTA

32

Hotel Petra Mare
KRÉTA | IERAPETRA

Středisko Ierapetra leží na jižním pobřeží východní části Kréty
u Libyjského moře. Samo město je zároveň nejjižnějším městem
Evropy a tato poloha předurčuje jeho podnebí, které je teplé a suché
prakticky po celý rok. V městě najdete živý přístav, promenádu s
množstvím obchůdků, barů, restaurací a taveren, kde vám připraví
vynikající řecké speciality. V okolí města se nachází několik pláží,
některé s nezvyklým černým pískem, jižní větry využívají aktivní
klienti k provozování windsurfingu a paraglidingu. Ierapetra je
středisko, které uspokojí zájemce o klidnou i aktivní dovolenou.
Na místě se platí povinná pobytová taxa v hotovosti v EUR, bližší
informace u prodejce nebo na www.cedok.cz.

POLOHA: Udržovaný hotel se nachází u místní komunikace, cca
800 m od centra města Ierapetra s nabídkou obchodů, barů a restaurací, cca 100 km od letiště; autobusová zastávka před hotelem.
VYBAVENÍ: Prostorná vstupní hala, recepce, výtahy, restaurace,
hlavní bar, bar u bazénu, terasa s výhledem na moře, WiFi v prostoru
recepce zdarma; za poplatek půjčovna vybavení pro děti (termoska,
varná konvice, kočárek), hlídání dětí. Bazén se slanou vodou, vířivka,
dětský bazén se skluzavkami a pirátskou lodí; lehátka a slunečníky
u bazénu zdarma, osušky za poplatek.
SPORT A ZÁBAVA: Posilovna, plážový volejbal, stolní tenis, dětské
hřiště a herna, miniclub (4-12 let), diskotéka, animační programy pro
děti a dospělé (6x týdně, v sezoně); za poplatek vodní sporty na pláži,
tenisový kurt cca 400 m od hotelu.

NAŠE TIPY:

★ Aktivní rodinná dovolená
★ Nejteplejší jižní část
ostrova
★ Animace v českém jazyce
★ Pobyty na 7/10/11/14 nocí
★ Odlety z Prahy, Brna,
Ostravy, Pardubic

SLEVY:
★ Rodinná SLEVA
★ Pobyt pro dítě do 13 let
ZDARMA

UBYTOVÁNÍ: Dvoulůžkové superior pokoje s možností přistýlky jsou
vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC),
klimatizací, SAT/TV, telefonem a balkonem; za poplatek chladnička,
dětská postýlka (na vyžádání). Za příplatek rodinné pokoje s možností
2 přistýlek.
STRAVOVÁNÍ: All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře bufetovou formou, snack během dne, nealkoholické a alkoholické nápoje
místní výroby v časech a místech určených hotelem.
PLÁŽ: Hotelová písčito-oblázková pláž s tmavším pískem a pozvolným vstupem do moře se nachází přímo u hotelu; lehátka a slunečníky
zdarma.

ALL
INCLUSIVE
OFICIÁLNÍ KLASIFIKACE: ★★★★

CENA

OD

13 590
Kč*

více na str. 69

*

* více na str. 69

Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/dovolena/,9224.html
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PRO DĚTI: Dětské hřiště a herna, miniclub, dětský bazén se skluzavkami a pirátskou lodí, půjčovna vybavení pro děti, Dětský klub Čedoku Hotel Transylvania 3 s českými animátory (v provozu od poloviny
června do poloviny září).
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Hotel Gouves Sea & Mare
KRÉTA | GOUVES

Středisko Gouves se nachází na severním pobřeží ostrova Kréta cca
22 km východně od Heraklionu. Bouřlivě rozvíjející se středisko se
již stalo součástí asi 6 km dlouhého pásu vzájemně se prolínajících
letovisek. Spojení s Heraklionem a ostatními středisky je zajištěno
několikrát denně místní autobusovou dopravou. Místní pláže jsou
spíše menší, pokryté pískem nebo oblázky. Centrum střediska nabízí
obchody, restaurace a taverny s řeckými specialitami, v okolí lze
navštívit park Dinosauria nebo mořské akvárium. Letovisko Gouves
je vhodné pro strávení klidné rodinné dovolené s rušnými letovisky
v okolí.
Na místě se platí povinná pobytová taxa v hotovosti v EUR, bližší
informace u prodejce nebo na www.cedok.cz.

POLOHA: Hotelový komplex několika budov, rozdělený na část Sea
a Mare, leží v rozhlehlé zahradě v klidnější části letoviska Gouves cca
800 m od centra, cca 7 km od rušného střediska Hersonissos a cca
16 km od letiště.
VYBAVENÍ: Vstupní hala, recepce, restaurace, restaurace à la carte,
bar, bar u bazénu, TV koutek, terasa s výhledem na moře, WiFi v lobby
zdarma; za poplatek internetový koutek, hlídání dětí. Terasa na slunění
s bazénem, dětský bazén s vodními atrakcemi; lehátka a slunečníky
u bazénu zdarma.
SPORT A ZÁBAVA: Stolní tenis, plážový volejbal, basketbal, dětské
hřiště; za poplatek kulečník, tenisové kurty, minigolf, půjčovna kol, vodní
sporty na pláži.

NAŠE TIPY:

★ Rodinná dovolená
★ Blízko pláže
★ Animace v českém jazyce
★ Pobyty na 7/10/11/14 nocí
★ Odlety z Prahy, Brna,
Ostravy, Pardubic

SLEVY:
★ Rodinná SLEVA
★ Pobyt pro dítě do 13 let
ZDARMA

UBYTOVÁNÍ: Standardní dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna/sprcha, vysoušeč
vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem, minichladničkou a balkonem
nebo terasou; za poplatek trezor, minibar. Za příplatek rodinné pokoje
s možností až 3 přistýlek (minimální obsazenost 3 osoby).
STRAVOVÁNÍ: All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
bufetovou formou, časné a pozdní snídaně, občerstvení během dne,
nealkoholické a vybrané alkoholické nápoje místní výroby v časech
a místech určených hotelem. V restauraci je vyžadováno formální
oblečení, pánové dlouhé kalhoty.
PLÁŽ: Písčitá pláž s oblázky se nachází cca 50 m od areálu, přes
místní komunikaci; lehátka a slunečníky za poplatek.

ALL
INCLUSIVE
OFICIÁLNÍ KLASIFIKACE: ★★★★

CENA

OD

19 890
Kč*

více na str. 69

*

* více na str. 69

Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/dovolena/,9223.html
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PRO DĚTI: Dětské hřiště, bazén s vodními atrakcemi, Dětský klub
Čedoku Hotel Transylvania 3 s českými animátory (v provozu od poloviny června do poloviny září).
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Hotel Capsis Out of the Blue
KRÉTA | AGIA PELAGIA

Bývalá rybářská vesnička Agia Pelagia s dosud zachovaným typickým
krétským rázem se dnes stala prázdninovým letoviskem s několika
tavernami, bary, místními obchůdky i supermarkety. Nachází se na
severním pobřeží Kréty, asi 25 km západně od hlavního města Heraklion, kam se lze bez problémů dostat místní autobusovou dopravou.
Středisko je vyhlášené členitým pobřežím s převážně písčitými plážemi v chráněných zátokách lemovaných skalnatými výstupky, které
nabízejí kromě koupání také příležitost pro zajímavé šnorchlování,
potápění a provozování vodních sportů. Agia Pelagia je dosud klidným
místem pro strávení pohodové dovolené.
Na místě se platí povinná pobytová taxa v hotovosti v EUR, bližší informace u prodejce nebo www.cedok.cz.

POLOHA: Luxusní hotelový komplex je situován v krásné zahradě na
soukromém poloostrově, cca 200 m od centra vesničky Agia Pelagia s
obchody a bary, cca 27 km od letiště; autobusová zastávka cca 20 m od
hotelu.

VYBAVENÍ: Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, 3 à la carte
restaurace, 4 bary, kongresové centrum, terasa s výhledem na moře,
minimarket; za příplatek WiFi, hlídání dětí. Terasy na slunění s bazény,
dětský bazén s replikou lodi; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA: Venkovní šachy, stolní tenis, lukostřelba, volejbalové hřiště, dětské hřiště, dětský Minoan Park inspirovaný minojským palácem Knossos, miniclub (4-12 let), klub pro teenagery, vodní hry u pláže
hotelu Cladissos Beach, animační programy pro děti a dospělé
(v sezoně); za poplatek tenisové kurty s osvětlením, lekce tenisu, jógy,
kulečník, vodní sporty na pláži, Spa centrum v hotelu Crystal Energy - fitness, sauna, masáže, vířivka, kosmetické procedury, wellness programy.
PRO DĚTI: Dětské hřiště, dětský Minoan Park, dětský bazén, klub pro

UBYTOVÁNÍ: Dvoulůžkové pokoje, některé v bungalovech, s možností

NAŠE TIPY:

★ Rodinná dovolená
★ Atraktivní lokalita na
soukromém poloostrově
★ Animace v českém jazyce
★ Pobyty na 7/10/11/14 nocí
★ Odlety z Prahy, Brna,
Ostravy, Pardubic

SLEVY:
★ Rodinná SLEVA
★ Pobyt pro dítě do 14 let
ZDARMA

přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč
vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem, chladničkou, trezorem
a balkonem nebo terasou; za poplatek WiFi, minibar. Za příplatek rodinné
a mezonetové pokoje.

STRAVOVÁNÍ: Premium all inclusive formou bufetu.
PLÁŽ: Dvě pláže, písčitá a oblázková, se nacházejí přímo u areálu
hotelu; lehátka a slunečníky zdarma.

ALL
INCLUSIVE
OFICIÁLNÍ KLASIFIKACE: ★★★★★

CENA

OD

20 890
Kč*

více na str. 69

*

* více na str. 69

Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/dovolena/,9222.html
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děti a teenagery, dětský klub Čedoku Hotel Transylvania 3 s českými
animátory (v provozu od poloviny června do poloviny září).
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Hotel Gaia Royal
KOS | MASTICHARI

Rodinné letovisko Mastichari, vzdálené od hlavního města ostrova Kos přibližně 20 km, se nachází na severozápadním písečném
pobřeží. Charakter střediska připomíná některé velmi exotické
krajiny a společně s romantickým prostředím přístavního městečka
s rybářskou tradicí vytváří neopakovatelnou atmosféru, naprosto
ideální ke strávení dovolené v kruhu rodiny či s partnerem.
Na místě se platí povinná pobytová taxa v hotovosti v EUR, bližší
informace u prodejce nebo www.cedok.cz.

POLOHA: Rozlehlý hotelový komplex několika dvoupatrových pavilonů s centrálně umístěným bazénem je situovaný v zahradě, cca 5 km od
vesničky Mastichari s obchody, bary a tavernami, cca 15 km od letiště;
autobusová zastávka místní dopravy cca 500 m od hotelu.
VYBAVENÍ: Centrální budova s recepcí, restaurací, barem a TV místností, 2 bary u bazénů; za poplatek WiFi, trezor na recepci. 3 bazény
s oddělenými částmi pro děti; skluzavky pro děti, lehátka a slunečníky
u bazénů zdarma.

SPORT A ZÁBAVA: Tenisové kurty (vybavení na zálohu), plážový
volejbal, multifunkční hřiště, stolní tenis, miniclub, animační programy;
za poplatek kulečník, vodní sporty na pláži.
PRO DĚTI: Dětský bazén se skluzavkami, bazény s dětskými sekcemi,
dětský klub Čedoku Hotel Transylvania 3 s českými animátory (v provozu od poloviny června do poloviny září).

STRAVOVÁNÍ: All inclusive zahrnuje plnou penzi formou bufetu,
odpolední občerstvení - kávu, čaj, sušenky, nealkoholické a místní
alkoholické nápoje v časech a místech určených hotelem.
PLÁŽ: Písčitá pláž s oblázkovými úseky a pozvolným vstupem do vody

NAŠE TIPY:

★ Rodinná dovolená
★ Bohatý výběr jídel
★ Animace v českém jazyce
★ Pobyty na 7/10/11/14 nocí
★ Odlety z Prahy, Brna,
Ostravy

SLEVY:
★ Rodinná SLEVA
★ Pobyt pro dítě do 14 let
ZDARMA

navazuje přímo na hotelový areál, vzdálenost v závislosti na konkrétní
poloze jednotlivých pavilonů cca 100-500 m; lehátka a slunečníky za
poplatek.

ALL
INCLUSIVE
OFICIÁLNÍ KLASIFIKACE: ★★★★

CENA

OD

16 690
Kč*

více na str. 69

*

* více na str. 69

Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/dovolena/,7810.html
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UBYTOVÁNÍ: Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky mají vlastní
příslušenství (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV
a balkon nebo terasu. Za příplatek prostorné rodinné apartmány až
pro 5 osob s oddělenou ložnicí se 2 lůžky a obývacím pokojem s dalšími
2 lůžky a možností přistýlky (3+2, minimální obsazenost 3 osoby).
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Hotel Sovereign Beach
KOS | KARDAMENA

Kardamena leží v jihovýchodní části ostrova Kos přímo u Egejského
moře. Patří mezi oblíbená rekreační střediska, pyšní se krásnou
4 km dlouhou pláží s jemným zlatobílým pískem. Oblast je vyhledávaná pro potápění a šnorchlování, na své si přijdou i milovníci bazénů
a aquaparků nebo příznivci suchozemských aktivit, např. motokár
nebo jízdy na koni. V okolí se nachází mnoho taveren a restaurací
nabízejících mořské plody. Letovisko se vyznačuje také bohatým
nočním životem. Kardamena je ideálním prázdninovým střediskem,
ve kterém si to své najde úplně každý.
Na místě se platí povinná pobytová taxa v hotovosti v EUR, bližší
informace u prodejce nebo na www.cedok.cz.

POLOHA: Příjemný hotelový areál se nachází v klidné části střediska,
cca 2 km od městečka Kardamena (hotelový minibus) a cca 8 km
od letiště.
VYBAVENÍ: Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, 2 à la carte
restaurace (řecká a italská), bar, snack bar; za poplatek internetový
koutek, WiFi , půjčovna kol. Bazén, dětský bazén; lehátka a slunečníky
zdarma.
SPORT A ZÁBAVA: Stolní tenis, malé hřiště na fotbal, volejbal, tělocvična, šipky, dětský klub, večerní zábava; za poplatek tenisové kurty,
vodní sporty na pláži.
PRO DĚTI: Dětský bazén, dětský klub Čedoku Hotel Transylvania 3
s českými animátory (v provozu od poloviny června do poloviny září).

STRAVOVÁNÍ: All inclusive zahrnuje plnou penzi formou bufetu,
dopolední a odpolední snack, odpolední kávu, čaj, zmrzlinu, nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby, dávkovač vody.

NAŠE TIPY:

PLÁŽ: Písčitá pláž se nachází u hotelu, lehátka a slunečníky zdarma.

★ Rodinná dovolená
★ Nádherná pláž
★ Animace v českém jazyce
★ Pobyty na 7/10/11/14 nocí
★ Odlety z Prahy, Brna,
Ostravy

SLEVY:
★ Rodinná SLEVA
★ Pobyt pro dítě do 12 let
ZDARMA

ALL
INCLUSIVE
OFICIÁLNÍ KLASIFIKACE: ★★★★★

CENA

OD

18 340
Kč*

více na str. 69

*

* více na str. 69

Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/dovolena/,6905.html

41

© 2018 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.

UBYTOVÁNÍ: Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou vybaveny
vlastním příslušenstvím (koupelna, WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem,
chladničkou; za poplatek trezor. Za příplatek rodinné pokoje - větší
místnost s manželskou postelí, přistýlkou a rozkládacím gaučem
(minimální obsazenost 3 osoby).
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Hotel Esperides Beach Family Resort
RHODOS | FALIRAKI

Prázdninové středisko Faliraki se nachází na východním pobřeží
ostrova Rhodos, cca 15 km od letiště a hlavního města a svým návštěvníkům nabízí krásné písčité a oblázkové pláže, živé centrum
s množstvím kaváren, barů, restaurací, diskoték, obchodů a také
vodní park. Milovníci historie ocení blízkost starobylého města
Rhodos s jeho antickými i středověkými památkami.
Na místě se platí povinná pobytová taxa v hotovosti v EUR, bližší
informace u prodejce nebo na www.cedok.cz.

POLOHA: Komplex hlavní a dvou vedlejších budov se nachází v rozlehlé zahradě cca 3 km od živého centra hotelové zóny střediska Faliraki
a cca 15 km od letiště; nejbližší obchody cca 400 m a autobusová
zastávka cca 50 m od hotelu.
VYBAVENÍ: Vstupní hala s recepcí, výtah, restaurace, taverna,
kavárna, 5 barů, TV místnost, minimarket, konferenční místnost; za
poplatek trezor na recepci, WiFi připojení a internetový koutek v lobby.
Terasa s bazénem, bazén se 2 skluzavkami, dětské bazény; lehátka,
slunečníky a osušky zdarma.
SPORT A ZÁBAVA: Šipky, stolní tenis, minigolf, plážový volejbal,
dětské hřiště a herna pro děti, miniclub (4-14 let), dětské kino, v sezóně
animační programy (6x týdně); za poplatek tenisové kurty s osvětlením,
kulečník, vodní sporty na pláži.
PRO DĚTI: Dětské bazény, bazén se skluzavkami, dětské hřiště, miniclub, dětské kino, Dětský klub Čedoku Hotel Transylvania 3 s českými
animátory (v provozu od poloviny června do poloviny září).

NAŠE TIPY:

★ Přímo u pláže
★ Rodinná dovolená
★ Animace v českém jazyce
★ Vodní skluzavky
★ Pobyty na 7/10/11/14 dní
★ Odlety z Prahy, Brna,
Ostravy, Pardubic

STRAVOVÁNÍ: All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, pozdní kontinentální snídaně, lehké občerstvení během
dne, kávu, čaj, zmrzlinu, rozlévané nealkoholické a vybrané alkoholické
nápoje místní výroby v místech a časech určených hotelem. V restauraci je vyžadováno formální oblečení, pánové dlouhé kalhoty.
PLÁŽ: Veřejná písčito-oblázková pláž Faliraki (oceněná Modrou
vlajkou) s pozvolným vstupem do moře se nachází cca 50 m od areálu
hotelu; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

SLEVY:
ALL
INCLUSIVE
★ Rodinná SLEVA
★ Pobyt pro 2 děti do 14 let OFICIÁLNÍ KLASIFIKACE: ★★★★
ZDARMA

CENA

OD

21 460
Kč*

více na str. 69

*

* více na str. 69

Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/dovolena/,8540.html

43

© 2018 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.

UBYTOVÁNÍ: Standardní dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC),
klimatizací, SAT/TV, telefonem a balkonem; za poplatek WiFi, chladnička. Za příplatek pokoje s výhledem na moře a rodinné pokoje s možností 2 přistýlek (místo s palandou oddělené opticky nebo posuvnými
dveřmi), vybavení stejné jako standardní pokoje a za poplatek trezor.

© 2018 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.
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Hotel Kolymbia Sun
RHODOS | KOLYMBIA

Středisko Kolymbia se nachází na jižním pobřeží ostrova Rhodos,
cca 25 km od hlavního města a jde o jedno z nejoblíbenějších středisek ostrova – spojuje se zde klid, hezké prostředí a turistický ruch
a zábava. Do Kolymbie se dostanete po Eukalyptu street – dvoukilometrové velmi úzké příjezdové cestě, která je lemována vysokými
eukalypty. Z kopce nad střediskem je nádherný výhled na severní
i jižní část střediska a výstup je nenáročný. Další možností je koupání
na pláži Tsampika – spojení: pěšky po hlavní silnici, nebo autobusem
a samozřejmě zapůjčeným autem. Právě k cestování po ostrově je
toto středisko velmi vhodným výchozím bodem – prakticky kamkoliv
na ostrově Rhodos je to odtud kousek.
Na místě se platí povinná pobytová taxa v hotovosti v EUR, bližší
informace u prodejce nebo www.cedok.cz.

POLOHA: Rodinný hotel s přátelskou atmosférou se nachází v centru
oblíbeného letoviska Kolymbia s řadou obchodů, barů a restaurací,
nedaleko od písčité pláže a cca 30 km od letiště.
VYBAVENÍ: Vstupní hala s recepcí, restaurace, snack bar, bar
u bazénu, TV koutek, WiFi v prostoru recepce zdarma; za poplatek
internetový koutek. Bazén s oddělenou částí pro děti, lehátka a slunečníky u bazénu zdarma.
SPORT A ZÁBAVA: Volejbal, minifotbal, dětské hřiště, stolní tenis;
za poplatek vodní sporty na pláži.

UBYTOVÁNÍ: Jednoduše zařízené dvoulůžkové pokoje s možností
až 3 přistýlek pro děti (palanda nebo přistýlka) jsou vybaveny vlastním
příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV,
telefonem, trezorem a balkonem nebo terasou; za poplatek chladnička. Pokoje s přistýlkami mají stejnou velikost jako pokoje dvoulůžkové,
některé mohou být umístěny v bungalovech.

NAŠE TIPY:

★ Výhodná poloha
★ Rodinná dovolená
★ Animace v českém jazyce
★ Pobyty na 7/10/11/14 nocí
★ Odlety z Prahy, Brna,
Ostravy, Pardubic

STRAVOVÁNÍ: All inclusive zahrnuje snídaně, obědy, večeře formou
bufetu, lehké občerstvení během dne, odpolední kávu, čaj, zmrzlinu
pro děti, rozlévané nealkoholické nápoje a vybrané alkoholické nápoje
místní výroby v časech a místech určených hotelem.
PLÁŽ: Písčito-oblázková pláž, oceněná Modrou vlajkou, je vzdálena
cca 250 m od hotelu, další dvě pláže do 400 m od hotelu; lehátka
a slunečníky za poplatek.

SLEVY:
ALL
INCLUSIVE
★ Rodinná SLEVA
★ Pobyt pro 2 děti do 14 let OFICIÁLNÍ KLASIFIKACE: ★★★
ZDARMA

CENA

OD

16 800
Kč*

více na str. 69

*

* více na str. 69

Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/dovolena/,8019.html
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PRO DĚTI: Bazén s oddělenou částí pro děti, dětské hřiště, dětský
klub Čedoku Hotel Transylvania 3 s českými animátory (v provozu
od poloviny června do poloviny září).
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ŘECKO |
RHODOS
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Hotel Kolymbia Sky
RHODOS | KOLYMBIA

Středisko Kolymbia se nachází na jižním pobřeží ostrova Rhodos,
cca 25 km od hlavního města a jde o jedno z nejoblíbenějších středisek ostrova – spojuje se zde klid, hezké prostředí a turistický ruch
a zábava. Do Kolymbie se dostanete po Eukalyptu street – dvoukilometrové velmi úzké příjezdové cestě, která je lemována vysokými
eukalypty. Z kopce nad střediskem je nádherný výhled na severní
i jižní část střediska a výstup je nenáročný. Další možností je koupání
na pláži Tsampika – spojení: pěšky po hlavní silnici, nebo autobusem
a samozřejmě zapůjčeným autem. Právě k cestování po ostrově je
toto středisko velmi vhodným výchozím bodem – prakticky kamkoliv
na ostrově Rhodos je to odtud kousek.
Na místě se platí povinná pobytová taxa v hotovosti v EUR, bližší
informace u prodejce nebo na www.cedok.cz.

POLOHA: Komorní hotelový komplex 3 budov je umístěný v zahradě
cca 1,5 km od centra letoviska s nabídkou restaurací, barů a obchodů,
cca 30 km od letiště.
VYBAVENÍ: Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, bar u bazénu,
obchod se suvenýry, WiFi v prostoru recepce zdarma, bazén, dětský
bazén; lehátka a slunečníky u bazénu zdarma, osušky za vratný depozit.
SPORT A ZÁBAVA: Dětské hřiště, miniclub, animační programy,
stolní tenis; za poplatek tenis a vodní sporty na pláži.
PRO DĚTI: Dětský bazén, dětské hřiště, miniclub, dětský klub Čedoku
Hotel Transylvania 3 s českými animátory (v provozu od poloviny června do poloviny září).

vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů/na vyžádání na
recepci, WC), klimatizací (cca od poloviny června do poloviny září zdarma, mimo sezónu za poplatek), TV, telefonem, WiFi a balkonem nebo
terasou; za poplatek trezor. Za příplatek pokoje s výhledem na bazén,
pokoje s privátním bazénem a rodinné pokoje v přízemí s 1 obývací
ložnicí a stejným vybavením jako standardní pokoje.

NAŠE TIPY:

★ Blízko pláže
★ Rodinná dovolená
★ Animace v českém jazyce
★ Pobyty na 7/10/11/14 nocí
★ Odlety z Prahy, Brna,
Ostravy, Pardubic

SLEVY:
★ Rodinná SLEVA
★ Pobyt pro dítě do 12 let
ZDARMA

STRAVOVÁNÍ: All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, lehké občerstvení během dne, kávu, čaj, zmrzlinu pro děti,
rozlévané nealkoholické nápoje a vybrané alkoholické nápoje místní
výroby v časech a místech určených hotelem.
PLÁŽ: Písčito-oblázková pláž se nachází cca 150 m od hotelu, přes
místní komunikaci; lehátka a slunečníky za poplatek, plážové osušky
za vratný depozit.

ALL
INCLUSIVE
OFICIÁLNÍ KLASIFIKACE: ★★★★

CENA

OD

15 870
Kč*

více na str. 69

*

* více na str. 69

Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/dovolena/,8524.html

47

© 2018 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.

POKOJE: Standardní pokoje s možností až 2 přistýlek jsou vybaveny
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Španělsko

ZÁPAD SLUNCE NAD TENERIFE
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BEZ DO TKŮ.
POPLA

Patříte k těm, co se nedokážou rozhodnout, kam se
vypravit na vysněnou dovolenou, protože se jim líbí úplně všechno?
Rádi se o samotě procházíte nad útesy? Navštěvujete podzemní
jeskyně? Vyhaslé sopky? Obdivujete pochmurné stromy? Černé pláže?
Exotické ostrovy? Místa bez lidí? Malá městečka i obrovské metropole?
A především byste se rádi seznámili i se vzdálenými příbuznými, kteří
předstírají, že jsou větrnými mlýny v kraji La Mancha? V tom případě
vám nezbývá, než navštívit to všecko! Jeďte proto do Španělska!
t
do 100 le
Ratolesti
hotelíc h
ve vš ec h
!
Z DARMA

PRO
KOHO?

CONSUEGRA

Pro všechny!

KDY?

Pořád.

JÍDLO

PALMA DE MALLORCA

v c en ě!
Stra š ení
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Všechno je tu moc
dobré!

GRENADA

DOPORUČUJEME

NEDOPORUČUJEME

DOPRAVA

PRO ZÁJEMCE

Navštívit hory, moře, údolí,
jeskyně, zkrátka vše.

To všechno během dne. Lidi totiž
Španělsko přímo zbožňují.

Jakýmkoli dopravním
prostředkem.

Pro milovníky kečupu:
Tomatina – rajčatová bitva
ve městě Buñol.
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STRAŠNÝ
VŮBEC NE
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B
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ABC PRÁZDNINOVÁNÍ!

DĚSIVÁ PROHLÍDKA PAMÁTEK
Skoro každému, jakmile uslyší „Dnes si prohlédneme
památky“, naběhne husí kůže. A přitom stačí tuto
neoblíbenou větu jen trochu obměnit. Místo abyste
lákali zombie na prohlídku památek, tak jim řekněte:
„Dneska se jde žrát!“ A uvidíte, že se na prohlídku
jenom pohrnou!

1

NAJDI TŘI DVOJICE STEJNÝCH HLAV. TA, KTERÁ NEBUDE
MÍT DVOJICI, JE HLAVA FRANKA. KTERÁ TO JE?
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NÁPAD

Prohlídka památek ale může být skvělá. Jenom je třeba dát
předtím hlavy dohromady. Nejlépe tedy vlastní hlavy.

50
Odpověď: Frankova hlava je nad jeho rukou.

MÍSTO

Prohlížet si můžete nejen muzea, ale třeba i vnitřek
sopky.
POMOZ MAVIS, ABY SE DOSTALA VEN Z NITRA
SOPKY PŘEDTÍM, NEŽ DOJDE K VÝBUCHU.

© 2018 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.
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ŠPANĚLSKO |
MALLORCA
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Hotel Barcelo Ponent Playa
MALLORCA | CALA D'OR

Středisko Cala D'Or se nachází na členitém východním pobřeží
ostrova a patří k nejluxusnějším a nejoblíbenějším střediskům v této
oblasti. Jsou zde rušné obchůdky plné místního kouzla, restaurace,
bary, diskotéky a zábavní podniky, ale je snadné v okolí nalézt i krásu
a klid přírodních rezervací v zátokách Cala Mondragó a Cala S'Amarador. Samozřejmostí je také široká nabídka sportovních možností
– tenis, minigolf, golf, jízda na kole nebo na koni, vodní sporty a potápění. Animační programy hotelů a dětské zábavní parky pamatují
i na nejmenší.
Na místě se platí povinná pobytová taxa v hotovosti v EUR, bližší
informace u prodejce nebo na www.cedok.cz.

POLOHA: Příjemný hotel s širokým zázemím se nachází přímo
u písčité pláže v romantickém zálivu Cala Ferrera cca 900 m od živého
nákupního a zábavního centra letoviska a cca 60 km od letiště.
VYBAVENÍ: Vstupní hala s recepcí, výtahy, restaurace, bar,
snack/music-bar, TV místnost, WiFi na recepci zdarma; za poplatek
internet, parkoviště. Bazén s terasou na slunění, brouzdaliště pro děti;
lehátka a slunečníky u bazénu zdarma.
SPORT A ZÁBAVA: Plážový volejbal, stolní tenis, animační programy
pro děti i dospělé, dětské hřiště; za poplatek tenis, minigolf, kulečník,
krytý bazén, sauna, masáže a turecké lázně, na pláži půjčovna šlapadel,
škola windsurfingu a potápění.
PRO DĚTI: Dětské hřiště, animační programy pro děti, Dětský klub
Čedoku Hotel Transylvania 3 s českými animátory (v provozu od poloviny června do poloviny září).
UBYTOVÁNÍ: Pěkné pokoje s možností přistýlky pro dítě jsou
vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, WC), SAT/TV, klimatizací
a balkonem nebo terasou; za poplatek trezor. Na vyžádání a za příplatek pokoje s výhledem na moře.

NAŠE TIPY:

★ Rodinná dovolená
★ V zátoce s písčitou pláží
★ Animace v českém jazyce
★ Pobyty na 7/10/11/14 nocí
★ Odlety z Prahy, Brna,
Ostravy

SLEVY:
★ Rodinná SLEVA
★ Pobyt pro dítě do 12 let
ZDARMA

© 2018 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.

STRAVOVÁNÍ: All inclusive zahrnuje plnou penzi formou bufetu,
odpolední občerstvení, kávu, čaj, nealkoholické a alkoholické nápoje
místní výroby v časech a místech určených hotelem.
PLÁŽ: Menší romantický písčitý záliv se nachází přímo u hotelu
(přístup hotelovým výtahem), další čtyři zálivy s písčitými plážemi
v docházkové vzdálenosti. Lehátka a slunečníky za poplatek.

ALL
INCLUSIVE
OFICIÁLNÍ KLASIFIKACE: ★★★

CENA

OD

20 720
Kč*

více na str. 69

*

* více na str. 69

Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/dovolena/,3350.html
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Turecko

BALONY NAD KAPPADOKIÍ ZA SOUMRAKU

?
Máš je mít!
y
d
o

© 2018 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.

h
ý
V

VITU
S
A
Z
ÁNÍ
V
O
ACE
L
E
A
R
K
OP
E
E A R AMI.
C
Í
S
Ĕ
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Prázdniny na Měsíci? I to je možné! Pokud vás dosud

odrazovala přílišná vzdálenost a nemožnost se tam dostat, máme pro
vás dobré zprávy. Měsíc teď totiž máte na dosah ruky... tak víceméně.
Na území Turecka totiž najdete Kappadokii, kde to vypadá vysloveně
nadpozemsky! A v ní neuvěřitelné skalní útvary, do nichž lidé před
staletími vytesali jeskyně, a dokonce celá města. Jediným minusem
jsou turisti. Ale kdo by se nechtěl ocitnout na Měsíci alespoň na
chvilku?
t
do 100 le
Ratolesti
hotelíc h
ve vš ec h
!
Z DARMA

PRO
KOHO?

Pro rodiny
s dětmi. A taky pro ty,
co se živě zajímají
o přírodní divy.

KLEOPATŘINA PLÁŽ

KDY?

v c en ě!
Stra š ení

Kdykoli budeš chtít,
ale v létě je to nejlepší.

JÍDLO
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Ochutnej úplně všecko!
Nacpeš si břicho jako
balon!

ISTANBUL

NEMRUT

DOPORUČUJEME

NEDOPORUČUJEME

DOPRAVA

PRO ZÁJEMCE

Města vytesaná ve skalách,
starověké zříceniny, Istanbul –
město na dvou kontinentech.

Nesportovní jedinci by neměli příliš
dlouho sedět v tureckém sedu.

Oslíci.

Hora Nemrut a sochy bez hlav.
Troja a dřevěný kůň, do jehož nitra
se může chodit.
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STRAŠNÝ
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ABC PRÁZDNINOVÁNÍ!

A co atrakce?

Co je třeba mít na paměti, když si vybíráte místo
pro rekreaci? Pokud máte hromadu ratolestí, určitě
nezapomeňte na dvě věci.

1
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BAZÉN

56

Mrňousové ho úplně zbožňují. Ale i dospělí se v něm rádi
vyčvachtají, tedy pod podmínkou, že jim nic nechybí. Griffin
schoval plážovou výbavu v okolí bazénu.
NAJDI SKRYTÉ PŘEDMĚTY.

2

Každý potřebuje chvilku klidu,
dokonce i Helmut. Pokud máte
hromadu ratolestí, nezapomeňte
je vyfotografovat před vstupem do
É dětské herny a po jejím opuštění.
ZÁBAVNMY Jejich počet přece musí souhlasit.

V KOLIKA DETAILECH
SE LIŠÍ TYTO DVĚ
FOTOGRAFIE?

PROGRAĚTI
PRO D

HELMUT ODPOČÍVÁ A JEHO STÍN
TAKÉ, ALE JENOM JEDEN.
ZBÝVAJÍCÍ STÍNY SE POKOUŠEJÍ
VYMYKAT, PROTO SE LIŠÍ OD ORIGINÁLU. KTERÉ STÍNY TO JSOU?

B

A

C
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Když se s dětmi lopotí někdo jiný,
vy si můžete odpočinout.

D

57
Odpověď: Zábavné programy: 7; Bonus: C.

Bonus
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TURECKO |
TURECKÁ RIVIÉRA
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Hotel Club Kastalia
TURECKÁ RIVIÉRA | ALANYA – KONAKLI

Turecká riviéra je nejvýznamnější oblastí letní rekreace v Turecké
republice. Oblast je vyhledávána klienty z celé Evropy zejména pro
možnost prožití nádherné dovolené u moře s nefalšovanou chutí
orientu. Konakli je malebné městečko s řadou hotelů a nákupním a
zábavním centrem nedaleko krásných písčitých pláží. Toto středisko
je vyhledávané turisty nejen k prožití klidné dovolené, ale i díky blízkosti historického a obchodního centra oblíbeného města Alanya.

POLOHA: Rozlehlý moderní komplex dvou hotelových budov a dvoupatrových vilek leží v klidné části cca 1 km od centra Konakli, cca 12
km od Alanye, cca 113 km od letiště, nejbližší obchody a bary cca 1 km,
zastávka místních autobusů u hotelu.
VYBAVENÍ HOTELU: Vstupní hala s recepcí, restaurace, restaurace à la carte, několik barů včetně baru u aquaparku; za poplatek WiFi,
kadeřnictví, obchod. 2 bazény, dětský bazén, aquapark se skluzavkami
pro děti a línou řekou; lehátka a slunečníky u bazénu zdarma, osušky
za vratný depozit.
SPORT A ZÁBAVA: Tenisový kurt, stolní tenis, vodní pólo, aerobic,
aqua aerobic, plážový volejbal, miniclub, aquapark, animační programy, večerní show, kino na mole, živé koncerty; za poplatek vodní sporty,
Spa centrum - masáže.
PRO DĚTI: Dětský bazén, aquapark, miniclub, dětský klub Čedoku
Hotel Transylvania 3 s českými animátory (v provozu od poloviny června do poloviny září).

STRAVOVÁNÍ: All inclusive zahrnuje plnou penzi formou bufetu
(snídaně, obědy, večeře), pozdní snídaně, odpolední občerstvení (káva,
čaj, zákusek), zmrzlinu, půlnoční občerstvení, místní alkoholické a nealkoholické nápoje v místech a časech určených hotelem.

NAŠE TIPY:

★ Rodinná dovolená
★ Animace v českém jazyce
★ Aquapark
★ Přímo na pláži
★ Rodinné pokoje
★ Pobyty na 7/10/11/14 nocí
★ Odlety z Prahy, Brna,
Ostravy

SLEVY:
★ Rodinná SLEVA
★ Pobyt pro 2 děti do 13 let
ZDARMA

PLÁŽ: Písčito-oblázková pláž s možností výskytu kamenných plat při
vstupu se nachází u hotelu, lehátka a slunečníky zdarma, osušky za
vratný depozit.

ALL
INCLUSIVE
OFICIÁLNÍ KLASIFIKACE: ★★★★★

CENA

OD

16 350
Kč*

více na str. 69

*

* více na str. 69

Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/dovolena/,8574.html
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UBYTOVÁNÍ: Superior pokoje umístěné v hlavní budově s možností
až 2 přistýlek pro děti mají vlastní příslušenství, klimatizaci, trezor, telefon, minibar, SAT/TV, balkon nebo terasu. Za příplatek a na vyžádání
rodinné pokoje.

© 2018 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.

TURECKO |
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Hotel PGS Kiris
TURECKÁ RIVIÉRA | KEMER

Turecká riviéra je nejvýznamnější oblastí letní rekreace v Turecké
republice. Oblast je vyhledávána klienty z celé Evropy zejména pro
možnost prožití nádherné dovolené u moře s nefalšovanou chutí orientu. Středisko Kemer se vyznačuje úchvatnou přírodou na pozadí
pohoří Taurus, které se zde přibližuje až k moři. Centrum letoviska je
soustředěné kolem pěší zóny a nabízí nepřeberné množství zábavy –
restaurace, bary, kavárny a obchůdky.

POLOHA: Rozlehlý areál v klubovém stylu, tvořený hlavní budovou
a několika bungalovy, se nachází v zahradě, cca 6 km od centra Kemeru, cca 6 km od obchodů a barů a cca 65 km od letiště.
VYBAVENÍ: Prostorná vstupní hala, recepce, hlavní restaurace,
restaurace à la carte, 5 barů, obchod se suvenýry, minimarket, WiFi
v lobby zdarma; za poplatek kadeřnictví. 2 bazény, krytý bazén, dětský
bazén, aquapark; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.
SPORT A ZÁBAVA: Tenisový kurt, fitness, vodní pólo, aqua aerobic,
stolní tenis, plážový volejbal, miniclub, animační programy, večerní
show; za poplatek vodní sporty na pláži, Spa centrum - masáže, sauna,
turecká lázeň.
PRO DĚTI: Dětský bazén, miniclub, dětský klub Čedoku Hotel
Transylvania 3 s českými animátory (v provozu od poloviny června
do poloviny září).
UBYTOVÁNÍ: Standardní dvoulůžkové pokoje v klubové části s mož-

STRAVOVÁNÍ: Ultra all inclusive zahrnuje plnou penzi formou bufetu
(snídaně, obědy, večeře), pozdní snídaně, dopolední a odpolední občerstvení (káva, čaj, zákusek), půlnoční občerstvení, turecké speciality,
místní alkoholické a nealkoholické nápoje 24 hod. v časech a místech
určených hotelem.

NAŠE TIPY:

PLÁŽ: Písčito-oblázková pláž u hotelu (u vstupu oblázky), lehátka,
slunečníky a plážové osušky zdarma. Na pláži je i relaxační molo.

★ Rodinná dovolená
★ Animace v českém jazyce
★ Aquapark
★ Přímo na pláži
★ Klubový hotel
★ Pobyty na 7/10/11/14 nocí
★ Odlety z Prahy, Brna,
Ostravy

SLEVY:
★ Rodinná SLEVA
★ Pobyt pro 2 děti do 14 let
ZDARMA

ALL
INCLUSIVE
OFICIÁLNÍ KLASIFIKACE: ★★★★★

CENA

OD

17 720
Kč*

více na str. 69

*

* více na str. 69

Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/dovolena/,8575.html
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ností 2 přistýlek mají vlastní příslušenství (koupelna, vysoušeč vlasů,
WC), klimatizaci, trezor, telefon, minibar, SAT/TV, balkon nebo terasu.
Za příplatek rodinné pokoje.

© 2018 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.
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Hotel Turunc
EGEJSKÁ RIVIÉRA | DALAMAN – TURUNC

Egejská riviéra je nejvýznamnější oblastí letní rekreace v Turecké
republice. Oblast je vyhledávána klienty z celé Evropy zejména pro
možnost prožití nádherné dovolené u moře s nefalšovanou chutí
orientu. Marmaris je jedno u nejatraktivnějších letovisek v egejské
části Turecka, kde se nachází krásná zelená laguna, lemovaná plážemi s jemným zlatým pískem a tyrkysovou vodou. Bývalá rybářská
vesnice a prázdninové letovisko Turunc patří k nejoblíbenějším
místům a nachází se 20 km od Marmarisu.

POLOHA: Hotel s pohodovou atmosférou je umístěný v romantickém
zálivu s překrásnými vyhlídkami cca 1 km od centra města Turunc,
cca 20 km od centra Marmaris s nabídkou kaváren a restaurací a cca
120 km od letiště.
VYBAVENÍ: Lobby s recepcí, směnárna, hlavní restaurace, 2 à la
carte restaurace, bar u bazénu, snack bar, palmový bar u pláže, aqua
bar, T-Club Disco, butik, minimarket, konferenční místnost, WiFi v lobby
zdarma; za poplatek kadeřník. 2 bazény, aquapark - bazén se skluzavkami, dětský bazén se skluzavkami, brouzdaliště; lehátka
a slunečníky u bazénu zdarma, osušky za vratný depozit.
SPORT A ZÁBAVA: Stolní tenis, šipky, plážový volejbal, pétanque, aerobik, aqua aerobik, fitness, dětské hřiště, miniclub (5-12 let), maxiclub
(13-16 let), minidisco, diskotéka T-Night (nápoje za poplatek), animace
pro děti i dospělé; za poplatek kulečník, stolní fotbal, vodní sporty
na pláži, potápění, škola potápění, Spa centrum - sauna, hammam,
masáže, kosmetické ošetření.

UBYTOVÁNÍ: Standardní dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC),
klimatizací, SAT/TV, telefonem, minibarem (voda při příjezdu), setem na
přípravu kávy a čaje, trezorem a balkonem. Za příplatek rodinný pokoj
se 2 ložnicemi oddělenými dveřmi, vybavení jako standardní pokoj.

NAŠE TIPY:

★ Rodinná dovolená
★ Animace v českém jazyce
★ Aquapark
★ Rodinné pokoje
★ Pobyty na 7/14 nocí
★ Odlety z Prahy

SLEVY:
★ Rodinná SLEVA
★ Pobyt pro dítě do 13 let
ZDARMA

STRAVOVÁNÍ: Ultra all inclusive 24 hod. zahrnuje snídaně, obědy
a večeře bufetovou formou, pozdní snídaně, kávu, čaj a zákusek,
odpolední a noční občerstvení, neomezené množství nealkoholických
nápojů (24 hod.), místní lihoviny, destiláty a vybrané importované alkoholické nápoje v časech a místech určených hotelem. Možnost večeře
v restauraci à la carte (za poplatek).
PLÁŽ: Písčito-oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře, oceněná
certifikátem Modrá vlajka, se nachází přímo u hotelu v malebné zátoce;
slunečníky a lehátka zdarma, osušky za vratný depozit.

ALL
INCLUSIVE
OFICIÁLNÍ KLASIFIKACE: ★★★★★

CENA

OD

18 200
Kč*

více na str. 69

*

* více na str. 69

Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/dovolena/,7562.html
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PRO DĚTI: Dětský bazén, dětské hřiště, miniclub, minidisco, Dětský
klub Čedoku Hotel Transylvania 3 s českými animátory (v provozu od
poloviny června do poloviny září).

© 2018 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.

TURECKO |
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64

Hotel Pine Bay Holiday Resort
TURECKO | KUSADASI

Rybářské městečko Kusadasi plné barů, restaurací, kaváren
a orientálních trhů se stalo vyhledávanou destinací v oblasti Izmir
na západě tureckého pobřeží, k čemuž přispívá i průzračné Egejské
moře se svými oblázkovými či písčitými plážemi a bohatá nabídka
sportovních aktivit a výletů, delfinárium s možností plavání s delfíny.
K dokonalosti dovolené v této oblasti jistě přispěje i výborná turecká
kuchyně. Kusadasi je ideální místo pro rodinnou dovolenou, protože
pláže v této oblasti mají pozvolný vstup do moře a teplé podnebí
a počasí umožňuje návštěvu od května do října.

POLOHA: Hotelový komplex hlavní budovy a jednopatrových bungalovů, terasovitě položených na menším kopci, se nachází v rozlehlé zahradě u kouzelné zátoky s písčitou pláží, cca 6 km od centra Kusadasi
a cca 68 km od letiště; zastávka lokálních minibusů u hotelu.
VYBAVENÍ: Recepce, hlavní restaurace, restaurace à la carte, několik barů včetně baru u bazénu a na pláži, TV místnost, butiky, minimarket; WiFi v lobby zdarma; za poplatek internetový koutek, hlídání dětí,
kadeřník. 3 bazény, 4 brouzdaliště pro děti, krytý bazén, aquapark se
skluzavkami pro děti i dospělé; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA: Aquapark, tenisové kurty (osvětlení za poplatek),
stolní tenis, šipky, plážový volejbal, basketbal, fitness centrum, aqua
aerobik, dětské hřiště, miniclub, animační programy, turecké lázně,
sauna, parní sauna, jacuzzi; za poplatek diskotéka, lekce tenisu, kulečník, masáže, vodní sporty na pláži, potápění.

UBYTOVÁNÍ: Jednoduše zařízené klubové pokoje v bungalovech
s možností až 2 přistýlek mají 2 místnosti, jsou vybaveny vlastním
příslušenstvím (koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací,
SAT/TV, telefonem, trezorem, minibarem (denně doplňovaný vodou)
a menší terasou. Za příplatek moderně zařízené pokoje se stejným
vybavením a s balkonem v hotelové části.
STRAVOVÁNÍ: All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře ve for-

NAŠE TIPY:

★ Rodinná dovolená
★ Výjimečný aquapark
★ Sportovní zázemí
★ Animace v českém jazyce
★ Pobyty na 7/14 nocí
★ Odlety z Prahy

SLEVY:
★ Rodinná SLEVA
★ Pobyt pro 2 děti do 13 let
ZDARMA

mě bufetu, pozdní snídaně, odpolední snack, kávu, čaj a zákusek, noční
snack, nealkoholické a místní alkoholické nápoje v časech a místech
určených hotelem. 1x za pobyt možnost večeře v restauraci à la carte
(po předchozí rezervaci).

PLÁŽ: Pěkná hotelová písčitá pláž s molem, oceněna certifikátem
Modrá vlajka, se nachází bezprostředně u hotelu; slunečníky, lehátka
a osušky zdarma. Vlastní přístav pro jachty.

ALL
INCLUSIVE
OFICIÁLNÍ KLASIFIKACE: ★★★★★

CENA

OD

16 920
Kč*

více na str. 69

*

* více na str. 69

Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/dovolena/,9225.html
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PRO DĚTI: Brouzdaliště pro děti, dětské hřiště, dětský klub, aquapark,
dětský klub Čedoku Hotel Transylvania 3 s českými animátory (v provozu od poloviny června do poloviny září).

100% pojištění
storna u pojištění
special

Cestovní pojištění České pojišťovny
zahrnuje pojistné krytí v rozsahu a za ceny uvedené níže:
pojištění léčebných výloh (pojistné za osobu a pobyt)
Toto pojištění zahrnuje pojištění léčebných výloh a asistenční služby

Komplexní cestovní pojištění Evropa (pojistné za osobu a pobyt)
Služby zahrnuté v kompexním cestovním pojištění Evropa:
Pojištění léčebných výloh a asistenční služby
Úrazové pojištění pro cesty a pobyt:
za trvalé následky úrazu stanovené % z
za úmrtí následkem úrazu
za dobu nezbytného léčení stanovené % z
Pojištění odpovědnosti klienta za škodu způsobenou
za škodu na zdraví do
za škodu na věci do
za škodu finanční do
Pojištění cestovních zavazadel
za jednu pojistnou událost
Odstoupení od smlouvy - storno
Pojištění nevyužité dovolené

Evropa

ostatní svět

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

Evropa Basic

300,- Kč

Svět Basic

Limity plnění v Kč
100 000 000

Standard
490,- Kč

490,- Kč

Limity plnění v Kč
100 000 000

Special*
590,- Kč

plus
890,- Kč

plus 120
1 295,- Kč

Limity plnění v Kč Limity plnění v Kč Limity plnění v Kč
100 000 000
100 000 000
100 000 000

Limity plnění v Kč
100 000 000

200 000
100 000
20 000

200 000
100 000
20 000

200 000
100 000
20 000

200 000
100 000
20 000

2 000 000
1 000 000
500 000

2 000 000
1 000 000
500 000

2 000 000
1 000 000
500 000

2 000 000
1 000 000
500 000

15 000
30 000
15 000

15 000
30 000
15 000

15 000
80 000
15 000

15 000
120 000
15 000

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.

Komplexní cestovní pojištění Svět (pojistné za osobu a pobyt)
Služby zahrnuté v kompexním cestovním pojištění Svět:
Pojištění léčebných výloh a asistenční služby
Úrazové pojištění pro cesty a pobyt:
za trvalé následky úrazu stanovené % z
za úmrtí následkem úrazu
za dobu nezbytného léčení stanovené % z
Pojištění odpovědnosti klienta za škodu způsobenou
za škodu na zdraví do
za škodu na věci do
za škodu finanční do
Pojištění cestovních zavazadel
za jednu pojistnou událost
Odstoupení od smlouvy - storno
Pojištění nevyužité dovolené

Standard
990,- Kč

Special*
1 390,- Kč

plus
1 190,- Kč

plus Special*
1 790,- Kč

plus 120
1 495,- Kč

Limity plnění v Kč Limity plnění v Kč Limity plnění v Kč Limity plnění v Kč Limity plnění v Kč
100 000 000 100 000 000
100 000 000
100 000 000
100 000 000
400 000
200 000
40 000

400 000
200 000
40 000

400 000
200 000
40 000

400 000
200 000
40 000

400 000
200 000
40 000

2 000 000
1 000 000
500 000

2 000 000
1 000 000
500 000

2 000 000
1 000 000
500 000

2 000 000
1 000 000
500 000

2 000 000
1 000 000
500 000

30 000
50 000
15 000

30 000
50 000
15 000

30 000
80 000
15 000

30 000
80 000
15 000

30 000
120 000
15 000

Specialy* Exkluzivně 0% spoluúčasti v případě plnění z pojištění storna. Nabídka tohoto pojištění je platná pouze do 30. 4. 2019.
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.

s CLUBEM ČEDOK
získáte
Slevy až 37 %
Parkování ZDARMA
Plážovou tašku ZDARMA

Staňte se členy Clubu Čedok! Získejte atraktivní slevy!
Věrnostní program Club Čedok je určen zákazníkům, kteří jsou držiteli karty Clubu 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 kanceláře Čedok, vyplnit členský formulář a uvedené atraktivní slevy můžete
čerpat již při zakoupení příštího zájezdu. Výhody pro členy Clubu Čedok nejsou omezeny pouze na slevy při koupi zájezdu – 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 Čedok 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 zájezdu předložit platnou členskou kartu Clubu Čedok.

Parkování ZDARMA pro členy Clubu Čedok
Držitelé členské karty Clubu Čedok mohou získat ke každé smlouvě o zájezdu, jejíž součástí je ubytování uvedené v tomto katalogu
a letecká doprava, uzavřené do 31. 3. 2019 možnost parkování jednoho osobního vozidla na parkovišti GO Parking u Letiště Václava
havla Praha, nebo na letišti Ostrava-Mošnov či Brno-Tuřany ZDARMA, a to po celou dobu trvání zájezdu. Nabídka parkování zdarma platí do vyčerpání parkovacích míst vyčleněných pro tuto akci.

….a navíc dárek
Držitelé členské karty Clubu Čedok získají ke každé smlouvě o zájezdu, jejíž součástí je ubytování uvedené
v tomto katalogu a letecká doprava, uzavřené do 31. 3. 2019, jednu plážovou tašku ZDARMA. Plážová taška bude předána současně s odbavením zájezdu cca 1 týden před odletem. Nabídka platí pro smlouvy
uzavřené do 31.3.2019 nebo do vyčerpání zásob.
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InformaCe | oBSah, RoZSah a DaLší PoDMíNKy PoSKyToVáNí SLUžEB
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.
Ubytování
Pro Vaši spokojenost je nabídka ubytovacích kapacit v každém
cíli cesty co nejpestřejší – od apartmánů až po luxusní hotely
– tak, aby odpovídala Vašim představám a finančním možnostem. Vzhledem k tomu, že vnímání kvality i označování kategorie ubytování se mohou v jednotlivých zemích výrazně lišit,
užívá Čedok pro hodnocení ubytovacích zařízení jak vlastní
stupnici kvality služeb, tak i oficiální klasifikaci. V případě, že
ubytovací kapacita nemá oficiální klasifikaci v rámce dané destinace, je příslušná ubytovací kapacita uváděna v tomto katalogu taktéž bez oficiální klasifikace. Vlastní stupnice kvality
služeb hotelů a apartmánů vyjadřuje pouze názor Čedoku na
kvalitu ubytování tak, jak se jeví z hlediska standardu požadavků středoevropského cestovatele. Upozorňujeme, že kvalita ubytování v apartmánech není totožná s hotelem, neboť
jde o odlišný typ ubytovacího zařízení. Například nelze očekávat, že apartmány označené třemi symboly Čedoku odpovídají
svou úrovní stejně označenému hotelu. Kvalita služeb v apartmánech je zpravidla nižší než v hotelích, což nachází své vyjádření v cenách zájezdů. Vysvětlení vlastní stupnice kvality
služeb je uvedeno níže.
Přestože naši pracovníci při nákupu ubytovacích kapacit
důkladně prohlédnou ubytovací objekty, v dané třídě apartmánů či hotelů se snaží vybírat to nejlepší a v katalogu je pravdivosti a přesnosti popisů ubytovacích objektů věnována
dostatečná péče, nemůže Čedok ovlivnit některé skutečnosti:
• ve výjimečném případě, nikoli však vinou naší CK, může dojít
k překnihování ubytovacího objektu. V takovém případě Vám
bude poskytnuto jiné ubytování shodné či vyšší kategorie.
• doba určená k ubytování a opuštění pokoje nebo apartmánu
je stanovena hotelem tak, aby mohl být proveden řádný úklid.
Naší snahou je zkrátit Vám při příjezdu dobu čekání na ubytování na minimum. Stejně tak při odjezdu usilujeme o zajištění možnosti odložení či úschovy zavazadel, po nezbytně
nutnou dobu. Bohužel naše cestovní kancelář nemůže garantovat v každém případě bezprostřední návaznost ubytování
na Váš příjezd nebo odjezd.
• dovolená je pro mnohé turisty spojena s bohatým nočním
životem. Proto jsou některá turistická střediska přesycena
zábavními podniky – bary, vinárnami, diskotékami a nočními
kluby, jejichž provoz je obvykle hlučný. V ubytovacích objektech nemůže naše CK zajistit absolutní klid.• ačkoliv se turistické destinace snaží ve většině případů provádět veškerou
údržbu a stavební činnost v ubytovacích zařízeních či blízko
nich mimo hlavní sezonu, může v místě pobytu v jakékoliv
době docházet ke stavební či jiné technické činnosti. Na tuto
skutečnost nemá CK Čedok žádný vliv a nemůže ji nijak ovlivnit.
• konkrétní klimatické podmínky v oblasti jsou spojeny s existencí různé fauny. Neovlivnitelnou nepříjemnou skutečností,
se kterou se můžete v určitých obdobích při ubytování
v některých 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 objektech za pitnou; o kvalitě vody se vždy informujte u delegáta.
U některých hotelů, především na ostrovech, může být voda
Stupnice kvality služeb CK Čedok

*

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

tekoucí z vodovodů slaná. Výjimečně může docházet i k problémům 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 hygienické i toaletní potřeby, při ubytování v apartmánech i koupelnové prádlo a hygienické potřeby, a pro ubytování
v apartmánech i mycí potřeby na nádobí. V uzavřených nevětraných prostorách, jako jsou koupelny, může dojít vlivem
zvýšené vlhkosti k výskytu plísně, a to i přesto, že je koupelna
pravidelně čištěna. Plíseň za konkrétních podmínek vznikne
ve velmi krátké době. Vliv na to mají klimatické podmínky,
způsobující vyšší kondenzaci vnitřní vlhkosti. Proto je třeba
v pokojích pravidelně větrat.
• pokud je ubytovací zařízení vybaveno klimatizací, může se
stát, že v některých hotelích bude v činnosti pouze v době
vysokých venkovních teplot nebo za příplatek.
• ubytovací zvyklosti se mohou lišit od běžného standardu
České republiky. Pro některé destinace jsou typické poměrně
malé rozměry pokojů a úsporné řešení lůžek formou paland.
Některé pokoje mohou být vybaveny rozkládacím 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 ubytování 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 vícelůžkovém pokoji se účtuje příplatek za neobsazené lůžko.
V praxi to znamená, že jednolůžkový pokoj a dvoulůžkový
pokoj s doplatkem na neobsazené lůžko jsou zcela rovnocenné 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 znamená,
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 blízkosti pláže nebo i v její části.
• může docházet k opakovaným výpadkům dodávky elektrického proudu a s tím spojeným výpadkům klimatizace a zásobování vodou.
• bazény mohou být dočasně mimo provoz.
• v některých hotelech (zejména vyšší kategorie) není dovoleno
chodit do hotelové restaurace v plážovém oblečení či krátkých
kalhotách. Doporučujeme formálnější oblečení.
• fotografie ubytovacích kapacit uvedené v katalogu jsou ilustrační, proto nemusí vždy zcela přesně korespondovat
s pokojem, který je klientovi na místě přidělen. Přidělování
konkrétních ubytovacích kapacit, provádí zásadně provozovatel ubytovacího zařízení.
Plážové služby
Pláže jsou zpravidla veřejné, přístupné i místnímu obyvatelstvu.
Nelze vyloučit sezónní výskyt mořských trav (chaluh) a medůz.
Počet lehátek a slunečníků nemusí pokrývat celou kapacitu
hotelu. Použití lehátek a slunečníků může být podmíněno
poplatkem, stejně jako využití sportovišť či zapůjčení sportovního nářadí a to i když jsou možnosti sportování uvedeny 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 ubytovacím objektem. V některých destinacích mohou být vstupy
na pláž zpoplatněny.
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Stravování
U každého zájezdu naleznete informaci o možnostech stravování. Námi používané pojmy znamenají:
• kontinentální snídaně – většinou opakující se nabídka –
káva nebo čaj, chléb nebo pečivo, máslo, džem
• kontinentální snídaně zesílená (rozšířená) – má rozsah 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 stravování s nabídkou studené i teplé kuchyně
• ligh all inclusive zahrnuje snídani (většinou samoobslužnou),
oběd a večeři včetně nápojů s obsluhou nebo formou bufetového výběru. Je-li uvedeno v popisu u hotelu, tak i nápoje
během dne
• all inclusive – celodenní stravování (tj. plná penze, někdy
i další občerstvení) včetně nápojů zahrnuto v ceně. Konkrétní
rozsah stravování se řídí pravidly, která stanoví ubytovací zařízení. Pestrost a četnost stravování odpovídá kategorii ubytovacího zařízení. Je třeba počítat, že čerpání stravovacích
služeb probíhá ve stravovacích časech stanovených hotelem,
nikoliv nepřetržitě. Začátek a konec čerpání služeb all inclusive
se řídí časem 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 hodinách, nelze vyžadovat služby all inclusive po tomto limitu, byť
nástup do hotelu proběhl ve večerních hodinách příletového
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 stravování 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 stravování ve vydatnosti a pestrosti
některých denních jídel, tedy více zeleniny a méně masa.
Zaplacený rozsah stravování zahrnuje počet penzí, který odpovídá počtu noclehů. Při nástupu do hotelu a odjezdu z něj v atypických časech může být pravidelné 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 odjezdového 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 společností.
V důsledku denního vytížení letových tras i techniky linkovým
provozem se charterové lety v Evropě realizují převážně v nočních hodinách. V souladu s platnými mezinárodními předpisy
a dohodami nemůže naše cestovní kancelář ovlivnit případné
změny letecké společnosti, typu letadla, letového řádu a trasy
(včetně mezipřistání). V některých případech 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 zavazadel je odlišný dle jednotlivých dopravců a pohybuje se v rozmezí 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 leteckých společností. Informace na vyžádání sdělí prodejci zájezdů.
Na většině letů je občerstvení na palubách letadel nabízeno
zpravidla za poplatek. Cestující je platí přímo v letadle palubnímu personálu.
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 ubytovacích
objektů a do střediska dojíždí. Při úvodní informativní schůzce
Vás blíže seznámí s pobytovým místem a poskytovanými služ-
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bami. Pro kontaktování střediskového delegáta doporučujeme
využívat pro řešení veškerých záležitostí především úřední
hodiny, pravidelné schůzky nebo telefonické spojení pro případ
mimořádné události nebo potřeby okamžité pomoci.
Výlety
Výlety nabízené v katalogu za podmínky účasti předem stanoveného 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 střediskový delegát bude nápomocen při výběru z nabídky místních 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.
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.
Věková hranice dětských cen, popř. slev a příplatků, není-li uvedeno jinak, se rozumí do dovršení věku dítěte, kdy rozhodujícím
je věk dítěte v den příletu/návratu do vlasti. Není-li uvedeno
jinak, děti ve věku do 2 let, které nečerpají žádné služby, hradí
pouze poplatek 1 990 Kč. Tyto děti nemají nárok na místo
v dopravním prostředku.
Nabídky „v poslední minutě“, „speciální nabídky“, mohou uvádět cenu nižší, než je cena uvedená v katalogu.
Slevy za včasný nákup
aktuální slevy za včasný nákup uvádíme na webových stránkách
www.cedok.cz u jednotlivých hotelů (za tímto účelem doporučujeme využít webovou adresu jednotlivých hotelů) 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 příplatky). Slevy nelze
navzájem sčítat, ani je kombinovat s jinými slevami (použít současně). Slevu ve výši až 35 % poskytujeme na vybrané zájezdy
a termíny do odvolání nejpozději však do 31. 12. 2018.
Snížená záloha
Při zakoupení leteckého pobytového zájezdu z tohoto katalogu
do 31.3.2019 nabízíme 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,
případně 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 31.3.2019.
Cena od

*

Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení publikovaných v tomto katalogu jsou u jednotlivých kapacit uváděny symboly ve žlutém kolečku s „cenou
od …“, např. od 6 890,- *. Jedná se vždy o nejnižší cenu v rámci
nabízené sezóny (nejlevnější termín) u nejlevnějšího 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 říjnu a listopadu 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 po tomto
datu již nebude možné zakoupit zájezd za takto uvedenou
cenu. Tyto cenové údaje slouží pouze pro snazší porovnávání
jednotlivých ubytovacích zařízení a nemají charakter návrhu
na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 občanského zákoníku.
rodinná sleva
Při zakoupení zájezdu do 30.4.2019 u leteckých pobytových
zájezdů, jejichž součástí je ubytování označené v tomto katalogu
symbolem „roDInnÁ SLeVa“, poskytneme pro jedno dítě splňující věkové 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 - v případě, že hradí pevnou dětskou
cenu). Platí pro členy Clubu Čedok při uzavření smlouvy do 30.
11. 2018, ostatní klienti mají slevu o 2 % nižší. aktuální výši
Rodinné slevy platnou po 30. 11. 2018 uvádíme na webových
stránkách www.cedok.cz u jednotlivých hotelů. Tato nabídka platí
do vyprodání označených kapacit, nejpozději však do 30. 4. 2019.
Při pozdějším zakoupení zájezdu platí pevná dětská cena uvedená na webových stránkách www.cedok.cz u příslušného ubytovacího zařízení. Tato sleva platí pouze pro letecké zájezdy.
Pobyt pro dítě zdarma
Je-li v tomto katalogu ubytovací zařízení označeno symbolem
„PoBYT Pro DÍTĚ ZDarma“, může se leteckého pobytového zájezdu, jehož součástí bude toto ubytování, zúčastnit
jedno dítě, které splňuje věkové podmínky uvedené v daném
symbolu, ubytované na 1. přistýlce v pokoji s nejméně dvěma
dospělými osobami, jen za pevnou dětskou cenu, a navíc další
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 stravování, má dítě ZDaRMa. Výši pevných dětských cen uvádíme
v nabídce zájezdů na webových stránkách www.cedok.cz (za
tímto účelem doporučujeme využít webovou adresu jednotlivých hotelů) nebo Vám ji ochotně sdělí Váš prodejce zájezdů
cestovní kanceláře Čedok. Z pevných dětských cen se neposkytuje sleva za včasný nákup. Tato nabídka platí jen do vyprodání 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 pobytového zájezdu, jehož součástí bude toto ubytování, zúčastnit dvě
děti, které splňují věkové podmínky uvedené v daném symbolu,
ubytované na 1. a 2. přistýlce v pokoji s nejméně dvěma dospělými osobami, a to každé jen za pevnou dětskou cenu, a navíc
další 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 stravování,
mají děti ZDaRMa. Výši pevných dětských cen uvádíme v nabídce
zájezdů na webových stránkách www.cedok.cz (za tímto účelem
doporučujeme využít webovou adresu jednotlivých hotelů) nebo
Vám ji ochotně sdělí Váš prodejce zájezdů cestovní kanceláře
Čedok. Z pevných dětských cen se neposkytuje sleva za včasný
nákup. Tato nabídka platí jen do vyprodání označených kapacit.
Dárek zdarma
Ke každému zájezdu z tohoto katalogu, zakoupenému do
31 .3. 2019, kterého se zúčastní dítě čerpající výhody akce „Dítě
ZCELa ZDaRMa = RoDINNá SLEVa“ a Pobyt pro 1 dítě
ZDaRMa, poskytneme zdarma 2 dárky v podobě nafukovacího
surfu a balíčku karet Černý Petr. Na jeden objednaný pokoj
lze poskytnout maximálně jeden nafukovací surf a jeden balíček karet Černý Petr. Nabídka se nevztahuje na infanty cestující
bez nároku na služby ani na děti hradící cenu pro dospělé.
Dárky budou předány současně s odbavením zájezdu, tj. cca
1 týden před odletem. Tato nabídka platí do vyčerpání zásob,
nejpozději však do 31. 3. 2019.
Pasové a vízové formality pro držitele českých pasů
Udělení víz spadá do kompetence příslušných zastupitelských úřadů. Není-li vízum klientovi uděleno, vízový poplatek
propadá a CK tento poplatek nevrací. Rovněž tak nemůže refundovat cenu zájezdu, pokud klient stornuje zájezd z titulu
neudělení vstupního víza, popřípadě je-li z určité země vyhoštěn. Podmínky pro udělení a platnost víz se mohou během roku měnit a konzulární úřad není povinen nás o tom informovat. 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. Podmínky vstupních a vízových
formalit do zemí uvedených v tomto katalogu uvádíme na
www.cedok.cz/dalsi-sluzby/viza.
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 příslušného státu.

www.cedok.cz

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 informovat.
očkování a léky
Doporučené univerzální léky proti střevním potížím: Endiaron,
Endiform, Diaryl, Reasec, Imodium. Konzultujte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Způsoby placení
Naše cestovní kancelář umožňuje úhradu služeb širokým spektrem. Pokud jste si již vybrali svůj zájezd, Vaše objednávka byla
autorizována a návštěva naší pobočky je pro Vás časově
náročná, můžete si jej objednat na našich internetových stránkách www.cedok.cz a zaplatit svou platební kartou zabezpečenou 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 kartami. Bližší informace Vám podá každá pobočka naší CK nebo pracovníci naší
rezervační centrály.
Specifickou formu úhrady tvoří hodnotové poukázky, které
vydává Čedok samostatně nebo ve spolupráci se svými smluvními 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 realizována 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 prostředky 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 dispozici na všech
pobočkách CK, na webu www.cedok.cz i v každém katalogu),
a vycházíme z principu účelnosti, tj. zda služby umožňují plnit
hlavní předpokládaný účel zájezdu, který lze spravedlivě očekávat, např. odpočinek u moře. Na subjektivní hodnocení
významu jednotlivých komponentů 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 předstihem. V době mezi vydáním katalogu a realizací zájezdu proto
mohou nastat nové okolnosti, které mají vliv na podmínky realizace zájezdu. Naše cestovní kancelář Vás proto, před sjednáním
smlouvy o zájezdu, bude informovat o případných změnách
v katalogu uvedených informací.
Údaje uvedené v tomto katalogu jsou platné ke dni uzávěrky,
tj. k 10. 8. 2018. Čedok si vyhrazuje právo na jejich změnu.
Tiskové chyby jsou vyhrazeny. Katalog je platný do 31. 12. 2019.

VšEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ČEDOK A.S.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Cestovní kancelář Čedok a.s., se sídlem Na příkopě 857/18,
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) jako pořadatel (§ 2523 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
dále jen OZ) nabízí a prodává zájezdy (§1b zákona č. 159/199
Sb. o některých podmínkách podnikání a výkonu některých
činností v oblasti cestovního ruchu dále jen ZCR) na základě
Smlouvy o zájezdu vyhotovené v písemné formě, která obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti pro Potvrzení
o zájezdu (§ 2525 OZ). Není-li Smlouva o zájezdu vyhotovena
v písemné formě (zejm. internetový prodej), cestovní kancelář
Čedok a.s. vydá zákazníkovi Potvrzení o zájezdu v textové
podobě.
b) nabízí a prodává svým jménem a na svůj účet pobyty, tj. jednotlivé služby cestovního ruchu (§ 1a ZCR) - ubytování, jehož
součástí je stravování, nebo ubytování spolu s další jednou
nebo více službami cestovního ruchu nepředstavující významnou ani podstatnou část pobytu, které nejsou zájezdem, ani
spojenými cestovními službami (dále jen „pobyt“), a to na
základě Smlouvy o zajištění pobytu. Není-li Smlouva o zajištění
pobytu vyhotovena v písemné formě, cestovní kancelář Čedok
a.s. vydá zákazníkovi příslušný písemný doklad o zakoupení
služby (voucher/poukaz apod.), jehož převzetí zákazník potvrdí.
c) zprostředkovává výběr alespoň dvou typů služeb cestovního
ruchu pro účely téže cesty nebo pobytu, které nejsou zájezdem
a na jejichž poskytnutí jsou uzavřeny samostatné smlouvy
s jednotlivými poskytovateli služeb cestovního ruchu, čímž
dochází ke sjednání spojených cestovních služeb (§ 1c ZCR,
dále jen „spojené cestovní služby“ nebo „SCS“). V těchto případech Čedok a.s. vydá zákazníkovi příslušné písemné doklady
o zakoupení každé jednotlivé služby u příslušného poskytovatele (voucher, letenku apod.).
d) zprostředkovává prodej některého z typů služeb cestovního
ruchu (§1a ZCR), nebo soubor jednoho typu služeb s další jednou nebo více službami cestovního ruchu nepředstavující
významnou část ceny dané kombinace a ani nejsou podstatnou částí takového souboru, které nejsou zájezdem ani spojenými cestovními službami (dále jen „jiná služba CR“).
V těchto případech Čedok a.s. vydá zákazníkovi příslušný
písemný doklad o zakoupení služby u příslušného poskytovatele služby (letenku či jinou dopravní ceninu, voucher apod.).
2. Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Čedok a.s.
(dále jen „VSP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran ze:
a) smlouvy o zájezdu
b) smlouvy o zajištění pobytu
c) smlouvy o zprostředkování prodeje spojených cestovních služeb
d) smlouvy o zprostředkování prodeje jiné služby CR
3. Čedok, před uzavřením Smlouvy o zájezdu, nebo před tím, než
zákazník učiní závaznou objednávku, nebo před uzavřením
smlouvy na službu, která je součástí SCS, informuje zákazníka,
k jaké smlouvě jeho komunikace s Čedokem směřuje, a předá
mu příslušný formulář v souladu s vyhláškou č. 122/2018 Sb.
o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb, který obsahuje informaci, zda se jedná o zájezd
nebo SCS a informaci o právní ochraně zákazníka.
4. Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Čedok a.s.
(dále jen „VSP“) jsou nedílnou součástí Smlouvy o zájezdu (Potvrzení
o zájezdu) nebo Smlouvy o zajištění pobytu, nebo jiné smlouvy
uzavřené mezi zákazníkem a cestovní kanceláří Čedok a.s.
ČÁST A – ZÁ JEZD A POBYT
Článek I – VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU PŘEDMĚT 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 těmito VSP, které jsou součástí katalogu a jsou zveřejněny též na https://www.cedok.cz, katalogem, případně jinou
nabídkou, které byly zákazníkovi předány, odkazem na kód produktu uvedeném ve Smlouvě o zájezdu (Potvrzení o zájezdu), dále
i podmínkami poskytování služeb, které vysvětlují a doplňují některé
údaje uvedenými v katalogu (Informace – obsah, rozsah a další
podmínky poskytování služeb), a na https://www.cedok.cz (Důležité
informace a podmínky pro účast na zájezdu/pobytu), přepravními
podmínkami příslušných dopravců zveřejněnými na
https://www.cedok.cz příp. i Speciálními podmínkami přiloženými
ke Smlouvě o zájezdu (Potvrzení o zájezdu) jako nedílná součást.
Smlouvu o zájezdu mohou tvořit také samostatné smlouvy s jednotlivými poskytovateli služeb cestovního ruchu. V takovém případě jsou tyto smlouvy a jejich obsah vč. popisu služeb
v nabídkových materiálech součástí smluvního rámce se všemi
s tím spojenými důsledky.
V případě uzavření Smlouvy o zájezdu Čedok odpovídá za řádné
poskytnutí všech sjednaných služeb cestovního ruchu a je povinen
poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích. Zákazník může vůči
Čedoku uplatnit veškerá práva, pro něj vyplývající z právních předpisů Evropské unie a ZCR, týkajících se zájezdů. Zákazník má
v tomto případě rovněž zajištěnou ochranu pro případ úpadku
Čedoku, na základě Čedokem uzavřeného pojištění záruky pro
případ úpadku.
2. V případě pobytů vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem
a Čedokem uzavřením Smlouvy o zajištění pobytu. Obsah této
smlouvy je dále určen též těmito VSP, které jsou zveřejněny též
na http://www.cedok.cz, katalogem, příp. jinou nabídkou, které
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byly zákazníkovi předány, odkazem na kód produktu uvedeném
ve Smlouvě o zajištění pobytu, dále i podmínkami poskytování
služeb, které vysvětlují a doplňují některé údaje uvedenými v katalogu (Informace – obsah, rozsah a další podmínky poskytování
služeb), a na https://www.cedok.cz (Důležité informace a podmínky pro účast na zájezdu/pobytu) příp. i Speciálními podmínkami přiloženými ke smlouvě jako její nedílná součást.
V případě uzavření Smlouvy o zajištění pobytu Čedok odpovídá
za řádné poskytnutí služeb a zákazník může vůči Čedoku uplatnit
veškerá práva, pro něj vyplývající ze smlouvy a OZ. Na zákazníka
se v těchto případech však nebudou vztahovat práva přiznaná
cestujícím vyplývající z právních předpisů Evropské unie a ZCR
týkajících se zájezdů a spojených cestovních služeb.
Ubytování, které je obsahem Smlouvy o zájezdu pořádaném
Čedokem nebo Smlouvy o zajištění pobytu, je vždy v souladu
s právními předpisy státu, ve kterém je poskytováno.
Jsou-li ve Smlouvě o zájezdu nebo ve Smlouvě o zajištění pobytu
sjednány podmínky odlišně od ustanovení VSP nebo jiných podmínek 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.
Délka zájezdu je vyjádřena v katalogu počtem dní. Podle právních
předpisů 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 letišti, 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 zájezdu a ukončení zájezdu organizováno v pozdních nočních hodinách, příp.
časných ranních hodinách. Délka pobytu, v případě zajištění ubytování jako jedné služby cestovního ruchu, která není součástí
zájezdu ani spojených cestovních služeb je vyjádřena počtem
nocí.
V případě, že ve Smlouvě o zájezdu či Smlouvě o zajištění pobytu
je uvedeno, že se jedná o zájezd či pobyt „na vyžádání“, pak se
smlouva v takovém případě sjednává s rozvazovací podmínkou
dle § 548 odst. 2 OZ. Rozvazovací podmínka je splněna v případě,
jestliže sjednaný zájezd či pobyt není k dispozici z důvodu vyčerpání či neexistence (i) ubytovacích kapacit, (ii) přepravních kapacit,
(iii) jiné služby podstatné a významné pro realizaci zájezdu či
pobytu. V případě naplnění rozvazovací podmínky Čedok oznámí
zákazníkovi zánik smluvního vztahu nejpozději do 7 dnů od uzavření smlouvy, pokud není ve smlouvě sjednána jiná lhůta a bez
zbytečného odkladu vrátí zákazníkovi vše, co od něho obdržel.
Zákazník v těchto případech nemá nárok na náhradu škody,
majetkové i nemajetkové újmy či jakékoli další jiné plnění ze strany
Čedoku.

Článek II – CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Zákazník je povinen uhradit cenu zájezdu před jeho zahájením
a cenu pobytu před nastoupením na pobyt. Za zaplacení ceny se
považuje, podle formy úhrady, den převzetí hotovosti, den platby
platební kartou anebo den připsání platby na účet Čedoku.
Výše záloh a časový rozvrh plateb jsou stanoveny, pokud se
smluvní strany nedohodnou jinak, takto:
a) u zájezdu a pobytu je zákazník povinen při vzniku smluvního
vztahu uhradit zálohu ve výši 50 % sjednané ceny,
b) doplatek ceny zájezdu nebo pobytu je zákazník povinen uhradit nejpozději 30 dnů před zahájením zájezdu nebo nástupem
na pobyt;
V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 30 dnů
před zahájením zájezdu nebo nástupem na pobyt je zákazník
povinen uhradit 100 % sjednané ceny již při vzniku smluvního
vztahu, Při porušení tohoto závazku má Čedok právo od Smlouvy
o zájezdu nebo od Smlouvy o zajištění pobytu odstoupit.
2. V případě úhrady ceny nebo části ceny zájezdu nebo pobytu 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). Poukázky (poukazy) lze uplatnit pouze v provozovně Čedoku
a v plné nominální hodnotě a nelze je směnit za peníze a to ani
v případě odstoupení od Smlouvy o zájezdu či Smlouvy o zajištění
pobytu kteroukoliv ze smluvních stran ani zrušení zájezdu či
pobytu ze strany Čedoku.
Článek III – PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
1. K základním právům zákazníka patří zejména:
a) právo na řádné poskytnutí sjednaných a zaplacených služeb
ve Smlouvě o zájezdu či Smlouvě o zajištění pobytu,
b) právo vyžadovat od Čedoku informace o všech skutečnostech,
které jsou mu známy a které se dotýkají sjednaných a zaplacených služeb ve Smlouvě o zájezdu či Smlouvy o zajištění
pobytu,
c) právo být seznámen s případnými změnami sjednaných služeb,
d) právo na ochranu osobních dat a informací o cílech cest, které
jsou obsahem Smlouvy o zájezdu nebo Smlouvy o zajištění
pobytu, 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 obsaženy již ve Smlouvě o zájezdu nebo v katalogu a na https://www.cedok.cz, nejpozději 7 dní před zahá-

jením zájezdu, a pokud to vyžadují okolnosti, i na předání
letenky, poukazu/voucheru k ubytování, dokladu nutného pro
poskytnutí fakultativních výletů, pronájmu motorového vozidla
apod. nebo jiný doklad, jehož je pro uskutečnění zájezdu dle
Smlouvy o zájezdu nebo pobytu dle Smlouvy o zajištění pobytu
třeba, zpravidla na emailovou adresu uvedenou ve smlouvě,
a pokud není uvedena, dopisem zaslaným na adresu bydliště
uvedeného ve smlouvě, 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. l) tohoto článku.
2. K základním povinnostem zákazníka patří zejména:
a) poskytnout Čedoku součinnost, která je potřebná k řádnému
zabezpečení 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 s doprovodem třetí osobou,
obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní
stav to vyžaduje,
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) v případě, že stát, kam cestuje nezletilá osoba, vyžaduje písemné
potvrzení a souhlas zákonných zástupců s vycestováním (informace lze zjistit na webových stránkách MZV ČR v rubrice věnované konkrétnímu státu), zajistit takový doklad zákonných
zástupců nezletilého s úředně ověřeným podpisem,
e) převzít od Čedoku doklady potřebné pro čerpání služeb
a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (srazu,
odjezdu, pobytu apod.) se všemi požadovanými doklady,
f) 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, souhlas zákonných zástupců s vycestováním
nezletilého apod., pokud je vyžadováno),
g) 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 dopravci,
h) řídit se pokyny průvodce zájezdu nebo jiné Čedokem určené
osoby a dodržovat stanovený program, dodržovat předpisy
platné v navštívené zemi, vč. předpisů dopravců a ubytovatelů,
i) počínat si za všech okolností tak, aby předcházel vzniku škody
na zdraví a majetku nebo jiné újmy své, ostatních zákazníků,
poskytovatelům služeb nebo Čedoku a uhradit případnou
škodu a újmu, kterou způsobil,
j) zdržet se jednání, která by omezovala práva ostatních zákazníků,
k) ztrátu, poškození či pozdní dodání zavazadel v letecké přepravě uplatnit bez zbytečného odkladu přímo u dopravce,
l) v případě, že zákazník využije svého práva na oznámení změny
v osobě zákazníka zájezdu dle odst. 1 písm. f) tohoto článku,
je povinen oznámení učinit v textové podobě 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 potřebné k uzavření smlouvy, že:
- souhlasí s uzavřenou Smlouvou o zájezdu a
- splňuje podmínky pro účast na zájezdě.
Oznámení je včasné, je-li Čedoku doručeno alespoň sedm dnů
před zahájením zájezdu.
V případě změny v osobě zákazníka 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 zákazníka vzniknou.
3. K povinnostem zákazníků, kteří uzavřeli smlouvu ve prospěch
třetích osob (§ 1767 OZ) dále patří zejména:
a) odpovědnost jako spoludlužníka za splnění závazků všech
osob, v jejichž prospěch smlouvu uzavřel, vč. včasné úhrady
ceny zájezdu nebo pobytu a předání potřebných informací,
b) 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 kvalitě služeb,
c) v případech, kdy předmětem smluvního vztahu je zájezd,
seznámit všechny účastníky zájezdu s dokladem pojišťovny
o pojištění záruku pro případ úpadku Čedoku,
d) zabezpečit, aby všichni účastníci plnili základní povinnosti zákazníků, které vyžadují jejich osobní součinnost a jejichž nositelem může být jen jednotlivý účastník.
Článek IV – POVINNOSTI A PRÁVA ČEDOKU
1. K právům a povinnostem zákazníků uvedeným v článku III se vztahují odpovídající povinnosti a práva Čedoku.
2. Čedok odpovídá za řádné poskytnutí všech ve Smlouvě o zájezdu
nebo Smlouvě o zajištění pobytu sjednaných služeb cestovního
ruchu a v případě zájezdu má povinnost poskytnout zákazníkovi
pomoc v nesnázích.
3. Čedok je povinen pravdivě a řádně informovat zákazníka o všech
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skutečnostech týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro
zákazníka důležité a které jsou Čedoku známy.
4. Umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, omezení
výše náhrady škody vzniklé porušením povinnosti ze smlouvy
nebo podmínek náhrady škody, hradí Čedok škodu jen do výše
tohoto omezení.
Článek V – ZRUšENÍ A ZMĚNY DOHODNUTÝCH SLUŽEB
1. Zrušení dohodnutých služeb
a) Čedok je oprávněn zrušit zájezd před jeho zahájením, pokud
počet osob přihlášených na zájezd je nižší, než nejnižší počet
určený ve Smlouvě o zájezdu, a zrušení zájezdu oznámí zákazníkovi ve lhůtě:
- 20 dní před zahájením zájezdu v případě, že jeho délka činí
více než šest dní,
- 7 dní před zahájením zájezdu, v případě, že jeho délka činí
dva až šest dní,
- 48 hodin před zahájením zájezdu v případě, že jeho délka
činí méně než dva dny.
b) Čedok je oprávněn zrušit zájezd před jeho zahájením, nebo
pobyt před jeho nástupem, jestliže mu k plnění závazku dle
Smlouvy o zájezdu nebo Smlouvy o zajištění pobytu brání
nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu nebo
pobytu oznámil zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě
před zahájením zájezdu nebo nástupu na pobyt.
2. Změny dohodnutých služeb před zahájením zájezdu
a nástupu na pobyt
1. Čedok si vyhrazuje právo k provedení nepodstatných změn ve
svých smluvních závazcích vyplývajících ze Smlouvy o zájezdu.
Údaje o změně je Čedok povinen oznámit zákazníkovi v textové
podobě jasným a srozumitelným způsobem. Nepodstatné změny
nezakládají zákazníkovi právo na odstoupení od Smlouvy
o zájezdu.
2. Nutí-li vnější okolnosti Čedok před zahájením zájezdu změnit
některou z hlavních náležitostí Smlouvy o zájezdu (§ 2527 OZ),
nebo nemůže splnit zvláštní požadavky zákazníka, které Čedok
dle Smlouvy o zájezdu přijal, nebo navrhne-li zvýšení ceny
zájezdu o více než osm (8) procent, může zákazník návrh na
změnu Smlouvy o zájezdu přijmout nebo může od smlouvy
odstoupit, aniž by musel hradit odstupné. Spolu s návrhem na
změnu závazků vyplývajících ze Smlouvy o zájezdu oznámí
Čedok zákazníkovi jasným, srozumitelným a zřetelným způsobem a bez zbytečného odkladu v textové podobě (i) dopad navrhovaných změn na cenu zájezdu; (ii) lhůtu, v níž může zákazník
od smlouvy odstoupit, která nesmí být kratší než 5 dnů a musí
skončit před zahájením zájezdu; (iii) důsledky pro zákazníka,
neodstoupí-li včas od smlouvy; (iv) údaje o případném náhradním zájezdu a jeho ceně. Zákazník se změnou Smlouvy
o zájezdu, kdy se změna smlouvy dotýká hlavních náležitostí
zájezdu, celkové ceny zájezdu, způsobu platby, počtu osob nutných k uskutečnění zájezdu a lhůty, během níž může Čedok od
smlouvy odstoupit, nebo výše odstupného projeví svůj výslovný
souhlas formou dodatku ke Smlouvě o zájezdu, nebo jinou formou v textové podobě. Pokud zákazník ve lhůtě stanovené
Čedokem od Smlouvy o zájezdu dle tohoto ustanovení neodstoupí, platí, že zákazník se změnou závazků souhlasí. V případě,
že v důsledku změny Smlouvy o zájezdu dle tohoto ustanovení
dojde ke snížení jakosti nebo nákladů zájezdu, má zákazník
právo na přiměřenou slevu.
3. Je-li Čedok nucen z objektivních důvodů před nástupem na pobyt
změnit podmínky Smlouvy o zajištění pobytu, platí ustanovení
odst. 2 tohoto článku obdobně.
3. Změny smluvních podmínek ze strany/na přání zákazníka
Čedok na přání zákazníka, je-li to podle okolností možné, zejména jeli to možné dle podmínek poskytovatelů služeb, 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 zahájením zájezdu nebo pobytu 100 Kč.
b) Změna místa odjezdu v tuzemsku před zahájením zájezdu do
zahraničí i tzv. svozy autokarem 100 Kč.
c) Zkrácení/prodloužení délky zájezdu nebo pobytu v rámci stanoveného termínu a místa pobytu ve lhůtě do 31 dnů včetně
před zahájením zájezdu nebo nástupu na pobyt v tuzemsku
200 Kč. Pozdější změna je posuzována jako odstoupení od
smlouvy zákazníkem a uzavření nové smlouvy, tzn., že Čedok
bude účtovat příslušné odstupné dle těchto VSP.
d) Zkrácení/prodloužení délky zájezdu nebo pobytu v rámci stanoveného místa pobytu ve lhůtě do 47 dnů včetně před zahájením zájezdu nebo nástupu na pobyt v zahraničí 200 Kč.
Pozdější změna je posuzována jako odstoupení od smlouvy
zákazníkem a uzavření nové smlouvy, tzn., že Čedok bude
účtovat příslušné odstupné dle těchto VSP.
e) Změna termínu zájezdu nebo pobytu v tuzemsku ve lhůtě do
31 dnů včetně před nástupem skutečně vzniklé náklady spojené se změnou, nejméně však 200 Kč. Pozdější změna je posuzována jako odstoupení od smlouvy zákazníkem a uzavření
nové smlouvy, tzn., že Čedok bude účtovat příslušné odstupné
dle těchto VSP.
Článek VI – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A ODSTUPNÉ
1. Čedok je oprávněn před zahájením zájezdu nebo nástupu na
pobyt od Smlouvy o zájezdu nebo Smlouvy o zajištění pobytu
odstoupit z důvodu

a) zrušení zájezdu nebo zrušení pobytu dle článku V, odst. 1
VSP, nebo
b poruší-li zákazník svou povinnost vyplývající ze smlouvy.
Oznámení o odstoupení od smlouvy doručí Čedok zákazníkovi.
Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení.
4. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy před zahájením
zájezdu nebo nástupu na pobyt
a) bez uvedení důvodu,
b) nesouhlasí-li se změnou závazků vyplývající ze smlouvy dle
článku V, odst. 2 VSP,
c) z důvodů porušení povinností Čedoku, vyplývajících ze
smlouvy,
d) v případě Smlouvy o zájezdu dále také, jestliže v místě
určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí
nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají
významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu
osob do místa určení cesty nebo pobytu.
Oznámení o odstoupení od smlouvy zákazník doručí Čedoku,
popřípadě prodejci, u kterého zájezd nebo pobyt zakoupil.
V oznámení zákazník musí uvést jméno, příjmení, adresu, číslo
smlouvy. Odstoupení od smlouvy může zákazník rovněž sepsat
v prodejním místě, kde zájezd nebo pobyt zakoupil. Účinky
odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení.
5. Dojde-li k odstoupení od smlouvy dle ustanovení odst. 1 písm. a)
a odst. 2 písm. b), c) nebo d) tohoto článku VSP je Čedok povinen
bezodkladně, nejpozději do 14 dnů od odstoupení, vrátit veškeré
platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho prospěch. V případech
uvedených v odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. d) tohoto článku VSP
nevzniká Čedoku vůči zákazníkovi povinnost k náhradě škody.
6. V případě odstoupení zákazníka od smlouvy dle ustanovení odst.
2 písm. a) tohoto článku VSP nebo odstoupí-li Čedok od smlouvy
z důvodu porušení povinnosti zákazníkem stanovené smlouvou
a VSP, je zákazník povinen zaplatit Čedoku odstupné ve výši stanovené v odstavci 7, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.
7. Výše odstupného při odstoupení od smlouvy před nástupem na
zájezd nebo nástupu na pobyt je stanovena na osobu vč. dětí.
7.1. Odstupné u tuzemských zájezdů a pobytů, je stanoveno ve
výši skutečně vzniklých nákladů spojených se zrušením
zájezdu nebo pobytu, nejméně však:
v případě odstoupení od smlouvy nejpozději
a) 30. den před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt
200,- Kč za osobu
b) 29. až 20 den před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt
10 % ze sjednané ceny
c) 19. až 15. den před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt
30 % ze sjednané ceny
d) 14. až 7. den před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt
70 % sjednané ceny
e) 6. až 4. den před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt
80 % ze sjednané ceny
f) 3 a méně dní před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt
100 % ze sjednané ceny
7.2. Odstupné u zahraničních zájezdů a pobytů v Evropě
a Středomoří je stanoveno ve výši skutečně vzniklých
nákladů spojených se zrušením zájezdu nebo pobytu, nejméně však:
v případě odstoupení od smlouvy nejpozději
a) 46. den před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt
2 000,- Kč za osobu u leteckých zájezdů/pobytů
1 500,- Kč za osobu u ostatních zájezdů/pobytů,
b) 45. až 29. den před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt
30 % sjednané ceny,
c) 28. až 15. den před zahájením zájezdu/pobytu
50 % sjednané ceny,
d) 14. až 7. den před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt
70 % sjednané ceny,
e) 6. až 4. den před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt
80 % sjednané ceny,
f) 3 a méně dní před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt
100 % sjednané ceny.
7.3. Odstupné u lodních zájezdů (i v Evropě a Středomoří) a dále
u zájezdů/pobytů mimo Evropu a Středomoří je stanoveno ve
výši skutečně vzniklých nákladů spojených se zrušením zájezdu
nebo pobytu, nejméně však:
v případě odstoupení od smlouvy nejpozději
a) 60. den před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt
3 000,- Kč na osobu,
b) 59. až 30. den před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt
30 % sjednané ceny,
c) 29. až 21. den před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt
50 % sjednané ceny,
d) 20. až 15. den před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt
70 % sjednané ceny,
e) 14. až 5. den před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt
80 % sjednané ceny,
f) 4 a méně dní před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt
100% sjednané ceny.
8. Sjednanou cenou se pro účely výpočtu odstupného rozumí celková cena zájezdu/pobytu včetně ceny všech zákazníkem zakoupených fakultativních služeb.
9. Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady Čedoku
a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady
tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb.
10. Do Středomoří se pro účel odstoupení od smlouvy zahrnují země:

11.

12.

13.

14.

Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libye, Egypt, Kypr, Turecko, Sýrie,
Libanon, Izrael a Jordánsko. Do Evropy se pro účel odstoupení od
smlouvy zahrnuje i Island, Madeira, Azorské a Kanárské ostrovy.
Nenastoupí-li zákazník na zájezd/pobyt 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. III odst. 2 písm. f) a g) VSP, hradí 100 %
sjednané ceny.
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.
V případě odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka platí pro
výpočet odstupného den, kdy nastaly účinky odstoupení. V případě odstoupení od smlouvy ze strany Čedoku, je rozhodným
dnem pro výpočet odstupného, den zrušení zájezdu v rezervačním
systému Čedoku.
V případech, kdy cenu, příp. část ceny zájezdu/pobytu zákazník
uhradil formou poukázky (poukazu) Čedoku nebo jiné poukázky
(poukazu) Čedokem přijímané, zákazník i Čedok ve věci úhrady
odstupného postupují v souladu se stanovenými podmínkami
pro jejich uplatnění a přijímání.

Článek VII – PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
1. Čedok odpovídá za řádné poskytnutí služeb zahrnutých do
zájezdu/pobytu a v případě zájezdu má Čedok povinnost poskytnout zákazníkovi pomoc v případě nesnází.
2. Uplatnění práva zákazníka z odpovědnosti za vady služeb poskytovaných Čedokem dle Smlouvy o zájezdu nebo Smlouvy o zajištění pobytu musí být učiněno vážně, určitě a srozumitelně.
3. Zájezd/pobyt má vadu, není-li některá ze služeb cestovního ruchu
zahrnutá do zájezdu/pobytu poskytována v souladu se Smlouvou
o zájezdu nebo Smlouvou o zajištění pobytu.
4. V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb, jež
byly sjednány ve Smlouvě o zájezdu nebo Smlouvě o zajištění pobytu
s Čedokem, vzniká zákazníkovi právo z vadného plnění smlouvy
(reklamaci). Způsob uplatnění reklamace, postup vyřizování reklamace, jakož i rozhodnutí o reklamaci blíže upravuje Reklamační řád
Čedoku, který je zákazníkům k dispozici ve všech provozovnách
Čedoku dále i u třetí osoby, která uzavření Smlouvy o zájezdu zprostředkovala a rovněž i na https://www.cedok.cz/obchodni-podminky/.
5. Práva z odpovědnosti za vady služeb, jež byly sjednány ve Smlouvě
o zájezdu nebo Smlouvě o zajištění pobytu, má zákazník právo
uplatnit v kterékoliv provozovně nebo v sídle Čedoku a, bylo-li
uzavření smlouvy zprostředkováno třetí osobou, také u této třetí
osoby. Prodávající vydá písemné potvrzení o tom, kdy zákazník
reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí
reklamace.
6. Má-li zájezd/pobyt vadu, je zákazník povinen ji vytknout Čedoku
včas bez zbytečného odkladu poté, co se o výskytu takové vady
dozví, nejlépe přímo v místě poskytování služby u průvodce
Čedoku nebo jiného Čedokem pověřeného zástupce, aby mohla
být sjednána okamžitá náprava. Uplatnění reklamace může zákazník provést v jakékoliv formě s uvedením data, předmětu reklamace 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.
7. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení
reklamace. 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.
8. Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu,
má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu
a trvání vady. Promlčecí lhůta pro právo zákazníka na slevu činí
dva roky pro doručení uplatnění práva zákazníka Čedoku nebo
jeho smluvně sjednanému zprostředkovateli služeb.
9. V případě vady zájezdu má zákazník právo určit přiměřenou lhůtu
k odstranění vady, ledaže Čedok odmítne odstranit vadu nebo je
zapotřebí okamžité nápravy.
10. Čedok odstraní vadu zájezdu, ledaže to není možné, anebo odstranění vady zájezdu vyžaduje nepřiměřené náklady s ohledem na
rozsah vady a hodnotu dotčených služeb cestovního ruchu.
Neodstraní-li Čedok vadu zájezdu ve lhůtě dle odst. 9 tohoto
článku VSP, má zákazník právo odstranit vadu zájezdu sám a požadovat náhradu nezbytných nákladů. Jde-li o podstatnou vadu
zájezdu, může zákazník odstoupit od Smlouvy o zájezdu bez zaplacení odstupného.
11. Vyskytnou-li se po odjezdu zájezdu podstatné vady zájezdu,
nabídne Čedok bez dodatečných nákladů pro zákazníka vhodné
náhradní řešení, pokud možno stejné nebo vyšší jakosti, než jaká
byla sjednána ve Smlouvě o zájezdu, aby zájezd mohl pokračovat.
To platí i v případech, kdy je návrat zákazníka do místa odjezdu
uskutečněn jiným než sjednaným způsobem. Je-li navrhované
náhradní řešení nižší jakosti, než je stanoveno Smlouvou
o zájezdu, poskytne Čedok přiměřenou slevu. Zákazník může
navrhované náhradní řešení odmítnout pouze tehdy, není-li srovnatelné s tím, co bylo ve Smlouvě o zájezdu sjednáno, nebo neníli poskytnutá sleva přiměřená.
12. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není
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závislý na vůli, činnosti a postupu Čedoku (vyšší moc) nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník
zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a Čedokem
zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny ani na slevu z ceny.
ČÁST B - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE SPOJENÝCH CESTOVNÍCH
SLUŽEB
1. Tyto VSP se přiměřeně použijí, pokud není stanoveno jinak i na
zprostředkování spojených cestovních služeb.
2. V případě zprostředkování spojené cestovní služby vzniká
smluvní vztah mezi zákazníkem a Čedokem uzavřením Smlouvy
o zprostředkování spojených cestovních služeb, tj. smlouvy
vedoucí k zakoupení alespoň dvou různých typů služeb cestovního
ruchu pro účely téže cesty nebo pobytu, které nejsou zájezdem
a na jejichž poskytnutí jsou zákazníkem uzavřeny samostatné
smlouvy s jednotlivými poskytovateli služeb, jestliže zákazník
a) při jedné návštěvě nebo kontaktu s prodejním místem Čedoku
(při fyzické přítomnosti smluvních stran nebo online) si prostřednictvím prodejního místa Čedoku provede samostatný
výběr a samostatnou platbu každé jednotlivé služby cestovního ruchu, nebo
b) prostřednictvím Čedoku uzavře smlouvu o poskytnutí služby
cestovního ruchu a do 24 hodin po obdržení potvrzení
o zakoupení první služby, uzavře na základě cílené činnosti
Čedoku a prostřednictvím Čedoku smlouvu o poskytnutí alespoň jedné další služby cestovního ruchu od jiného poskytovatele služeb.
3. V těchto případech se na zákazníka nebudou vztahovat práva
přiznaná zákazníkům, kteří sjednali zájezd dle platných předpisů Evropské unie a ZCR. Čedok proto neponese odpovědnost
za řádné poskytnutí jednotlivých služeb, tj. za vady zprostředkovaných služeb ani za vzniklé škody. Čedok proto není povinen
přijímat a vyřizovat reklamace vad zprostředkovaných služeb
zahrnutých ve SCS a v případě problémů se zákazník musí obrátit na příslušného poskytovatele služby. Práva a povinnosti
zákazníka z jednotlivých zprostředkovaných smluv upravují
smlouvy s jednotlivými poskytovateli a jejich obchodní podmínky.
4. Pro případ zprostředkování spojené cestovní služby má Čedok,
jak vyžaduje právo Evropské unie zajištěnu ochranu za účelem
vrácení ceny, kterou zákazník zaplatil přímo Čedoku za služby,
které nebyly poskytnuty z důvodu jeho úpadku. Tímto však nevyplývá právo na vrácení ceny za službu poskytovanou jiným poskytovatelem v případě jeho úpadku. Čedok nemá zajištěnu ochranu
za účelem vrácení ceny, kterou zákazník zaplatil za služby, které
nebyly poskytnuty z důvodu jeho úpadku, pokud byla platba zákazníkem poukázána přímo na účet poskytovatele služby a Čedok
je nepřijal.
5. Před uzavřením Smlouvy o zprostředkování spojených cestovních
služeb Čedok (i) zákazníka informuje o podmínkách, obsahu, rozsahu a ceně služeb cestovního ruchu zahrnutých v SCS, (ii) informuje zákazníka, resp. předá zákazníkovi informace na příslušném
formuláři k SCS dle vyhlášky č. 122/2018 Sb., o vzorech formulářů
pro jednotlivé typy a zájezdů a spojených cestovních služeb a (iii)
na vyžádání předá zákazníkovi i doklad o pojištění záruky pro případ jeho úpadku.
6. Není-li dohodnuto jinak, je Smlouva o zprostředkování SCS sjednána bezúplatně a platby, které Čedok od zákazníka obdrží,
jsou platbami přijatými ve prospěch poskytovatelů jednotlivých
služeb.
ČÁST C - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE JINÝCH SLUŽEB
1. Tyto VSP se přiměřeně použijí, pokud není stanoveno jinak, i na
zprostředkování prodeje jiných služeb cestovního ruchu.
2. V případě zprostředkování jiných služeb CR vzniká smluvní
vztah mezi zákazníkem a Čedokem uzavřením Smlouvy o zprostředkování jiných služeb cestovního ruchu, tj. smlouvy vedoucí
ke sjednání smlouvy o nákupu jednotlivých služeb CR zákazníkem
přímo s poskytovatelem takové služby nebo prostřednictvím dalších zprostředkovatelů takových služeb cestovního ruchu (např.
Amadeus apod.), které nejsou zájezdem ani SCS.
3. V těchto případech se na zákazníka nebudou vztahovat práva
přiznaná zákazníkům, kteří sjednali zájezd nebo smlouvu o zprostředkování SCS dle platných předpisů Evropské unie a ZCR.
Čedok proto neponese odpovědnost za řádné poskytnutí jednotlivých služeb, tj. za vady zprostředkovaných služeb ani za
vzniklé škody. Čedok proto není povinen přijímat a vyřizovat
reklamace vad takto zprostředkovaných služeb a v případě problémů se zákazník musí obrátit na příslušného poskytovatele
služby. Práva a povinnosti zákazníka z jednotlivých zprostředkovaných smluv upravují smlouvy s jednotlivými poskytovateli
a jejich obchodní podmínky.
ČÁST D – OSTATNÍ, SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek I – OCHRANA ZÁKAZNÍKA PRO PŘÍPAD ÚPADKU ČEDOKU
A POJIšTĚNÍ
1. Čedok, jako pořadatel zájezdů, má sjednáno pojištění záruky pro
případ úpadku dle ZCR, na základě kterého vzniká zákazníkovi,
s nímž Čedok uzavřel smlouvu o zájezdu, právo na plnění v případě pojistné události, kdy budou zákazníkovi vráceny uskutečněné platby za služby, které nebyly poskytnuty z důvodu úpadku
a kdy bude zákazníkovi zajištěna repatriace, pokud je součástí
zájezdu doprava.
2. Čedok, jako zprostředkující spojené cestovní služby, má sjednáno

pojištění záruky pro případ úpadku dle ZCR, na základě kterého
vzniká zákazníkovi právo na plnění v případě pojistné události,
kdy budou zákazníkovi vráceny veškeré platby, které od zákazníka
Čedok obdržel, a služby nebyly poskytnuty z důvodu jeho úpadku.
3. Součástí zájezdů/pobytů, spojených cestovních služeb a jiných služeb cestovního ruchu Čedoku není pojištění zákazníka pro cesty
a pobyt ani pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady
v souvislosti s odstoupením od smlouvy.
4. 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 takovéto pojištění při uzavírání smlouvy zprostředkuje.
Článek II – ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDA JŮ ZÁKAZNÍKŮ
(ZÁKONNÉ ZPRACOVÁNÍ)
1. Zákazník bere na vědomí, že Čedok je oprávněn zpracovávat
osobní údaje svých zákazníků v odpovídajícím rozsahu, jejichž
zpracování je nezbytné pro účely splnění smlouvy uzavřené
s Čedokem v souladu se smlouvou a za účelem plnění zákonných povinností Čedoku z takového smluvního vztahu vyplývajících.
2. K uvedenému účelu Čedok zpracovává osobní údaje, které jsou
uvedeny ve smlouvě v rozsahu zejména: (i) identiﬁkačních údajů,
tj. zpravidla titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště
(ulice a číslo, obec, PSČ, země pobytu), číslo cestovního dokladu,
datum jeho vydání a platnost, kód vydávající země, státní občanství,
pohlaví, podpis (v případě podnikatele fyzické osoby i obchodní
ﬁrmu, IČO, sídlo); (ii) kontaktních údajů, tj. zpravidla kontaktní
adresa (ulice a číslo, obec, PSČ, země pobytu), e-mail, telefonní
číslo; (iii) fakturačních údajů, tj. zpravidla bankovní spojení, údaje
o platbách.
3. Správcem osobních údajů zákazníka je společnost Čedok a.s., se
sídlem Na příkopě 857/18, Nové Město, 111 35 Praha 1, Česká
republika, IČO 601 92 755, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 2263.
4. Zpracovávání osobních údajů je prováděno jak manuálně, tak
automatizovaně v elektronické formě v informačních systémech
Čedoku, jako jsou IT aplikace, software apod. Osobní údaje jsou
zpracovávány vybranými zaměstnanci Čedoku a smluvně pověřenými zpracovateli.
5. Pro účely zpracovávaní má k osobním údajům zákazníka přístup
Čedok jako správce, jeho zaměstnanci a dále také Čedokem
smluvně pověření zpracovatelé, a to především poskytovatelé IT
služeb, obchodní zástupci/zprostředkovatelé Čedoku, kteří se zákazníkem uzavírají smlouvy jménem a na účet Čedoku, smluvní dodavatelé služeb, kteří zprostředkovávají zajištění služeb u přímých
poskytovatelů služeb cestovního ruchu (ubytovacích, stravovacích,
dopravních apod.).
6. Osobní údaje zákazníka zpracovávané Čedokem pro účely splnění
smlouvy, a to zpravidla v rozsahu titul, jméno, příjmení, pohlaví,
věk či datum narození, číslo cestovního dokladu, datum jeho
vydání a platnosti, kód vydávající země, státní občanství, telefonní
kontakt, jsou vedle smluvně pověřených zpracovatelů poskytovány v nezbytném rozsahu také přímým dodavatelům jednotlivých
služeb, zejména ubytovacím zařízením, dopravcům, delegátům,
průvodcům, animátorům apod. Pokud jsou služby poskytovány
dodavateli mimo země Evropského hospodářského prostoru,
budou nezbytné osobní údaje předány i do třetí země. Na žádost
zákazníka poskytne Čedok informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně dat a dále informace
o vhodných zárukách ochrany osobních údajů při předání osobních údajů do třetí země.
7. Zákazník bere na vědomí, že Čedok je oprávněn uchovávat, zpracovávat a předávat osobní údaje uvedené ve smlouvě i po ukončení smlouvy za účelem plnění právních povinností, a to v rozsahu
a za podmínek pro účely stanovené příslušnými obecně závaznými
platnými právními předpisy.
8. Zákazník bere na vědomí, že Čedok je oprávněn uchovávat
a zpracovávat osobní údaje i po ukončení smlouvy nezbytné pro
účely oprávněných zájmů Čedoku. Osobní údaje v rozsahu titul,
jméno a příjmení, bydliště, kontaktní adresa, e-mail a telefonní
číslo tak Čedok zpracovává za účelem přímého marketingu,
zejména pro zasílání obchodních sdělení formou e-mailových
zpráv, zpráv zasílaných na mobilní zařízení prostřednictvím telefonního čísla (SMS, MMS) a v neposlední řadě písemnou formou
prostřednictvím poštovních služeb nebo formou telefonického
volání. Zákazník má právo kdykoliv vznést námitku proti zasílání
takových obchodních sdělení a to na korespondenční adrese
Čedok a.s., Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, nebo e-mailem na adrese info@cedok.cz nebo při zaslání každého jednotlivého obchodního sdělení s využitím elektronického kontaktu
způsobem uvedeným v takovém sdělení, nebo oznámením
nesouhlasu se zasíláním zpráv na mobilní zařízení prostřednictvím telefonního čísla na telefonní číslo, ze kterého bylo sdělení
zasláno. V takovém případě Čedok nebude dále obchodní sdělení zasílat, ani jinak zpracovávat osobní údaje zákazníka pro
účely přímého marketingu.
9. Osobní údaje svých zákazníků Čedok jako správce zpracovává po
dobu trvání uzavřené smlouvy k zajištění jejího splnění. Po ukončení smluvního vztahu zejména pro vypořádání veškerých závazků
plynoucích a souvisejících s uzavřenou smlouvou Čedok uchovává
osobní údaje zákazníků po dobu nezbytně nutnou k plnění právních povinností správce a k zajištění oprávněných zájmů správce.
Doba uchovávání osobních údajů zákazníků Čedoku je dána

obecně závaznými právními předpisy upravující zejména reklamační lhůty, promlčecí lhůty k uplatnění nároků smluvních stran,
lhůty pro archivaci dokumentů apod.
10. Ustanovení o zpracovávání osobních údajů zákazníků dle ustanovení tohoto článku VSP se přiměřeně uplatní i na fyzické osoby,
v jejichž prospěch zákazník smlouvu s Čedokem uzavřel. 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 to na základě
smluvního či jiného zastoupení.
11. Při zpracovávání osobních údajů může subjekt nositel osobních
údajů uplatnit následující práva:
a) Právo na informace o zpracování osobních údajů
Informace o zpracovávání osobních údajů poskytuje Čedok
svým zákazníkům v těchto VSP, příp. ve Speciálních smluvních podmínkách, pokud jsou součástí smlouvy, a dále pak
v Informacích o zpracovávání osobních údajů a poučení
o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů zákazníků cestovní kanceláře Čedok a.s., které jsou k dispozici
ve všech provozovnách Čedoku i zpřístupněny na
https://www.cedok.cz/obchodni-podminky/.
b) Právo na přístup k osobním údajům
Zákazník má právo na potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či
nejsou zpracovávány a pokud ano, má právo na poskytnutí
informace obsahující: (i) účel zpracování; (ii) kategorie dotčených
osobních údajů, které jsou zpracovávány, (iii) příjemce nebo
kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; (iv) plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje
uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení
této doby; (v) existenci práva požadovat od správce opravu
nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování;
(vi) právo podat stížnost u dozorového úřadu; (vii) skutečnost,
zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně proﬁlování; (viii) informace a záruky v případě předávání osobních
údajů do třetích zemí. Zákazník má právo na poskytnutí kopií
zpracovávaných osobních údajů.
c) Právo na opravu osobních údajů, pokud zákazník popírá jejich
správnost.
d) Právo na výmaz (právo být zapomenut)
V některých zákonem stanovených případech je Čedok povinen osobní údaje zákazníka na jeho pokyn vymazat. Každá
takováto žádost však podléhá individuálnímu vyhodnocení,
neboť Čedok má právní povinnost či oprávněný zájem si
osobní údaje ponechat.
e) Právo na omezení zpracování
Zákazník má právo, aby Čedok omezil zpracovávání jeho osobních údajů, pokud (i) zákazník popírá přesnost svých osobních
údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil
přesnost jeho osobních údajů; (ii) zpracování jeho osobních
údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů,
ale o omezení jejich použití; (iii) Čedok již nepotřebuje jeho
osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje
pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo (iv) zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů,
a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody
Čedoku převažují nad oprávněnými důvody zákazníka.
f) Právo na přenositelnost údajů
Zákazník má právo získat své osobní údaje, které Čedok zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů,
pokud (i) je zpracování osobních údajů zákazníka založeno na
souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo (ii) zpracování
se provádí automatizovaně. Pokud si zákazník bude přát
a bude-li to technicky možné, předá osobní údaje zákazníka
jinému správci Čedok.
g) Právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních
údajů
Zákazník má právo se kdykoliv obrátit s podnětem či stížností
ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na
Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27,
170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, internetová adresa
https://www.uoou.cz.
Článek III – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Rozhodným právem pro řešení všech sporů, které by mohly vzniknout ze smlouvy uzavřené s Čedokem 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
mimosoudního 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. Zákazník, který si zakoupil zboží či službu přes internet a je spotřebitelem, může k řešení vzniklého sporu využít platformu pro
řešení sporu online. Podrobnější informace o podmínkách řešení
sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr.
4. Tyto VSP nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2018. Dnem nabytí účinnosti
těchto VSP pozbývají účinnost VSP ze dne 25. 5. 2018. Těmito VSP
se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jejich účinnosti.
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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 ZÁ JEZDY.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: SUPERZÁ JEZDY.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 ZÁ JEZDY, 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; rousinov: GRAND TRAVEL, Sušilovo nám. 425/48, 517371868; 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 HÁ JEK, 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; veselí nAd morAvou:
CK ZUBATÝ, Jiří ZUBATÝ, Svatoplukova 520, 518327518; 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: LENKA HAVLÁTOVÁ, Zakřany 157, 734695161; znojmo: JINÁ, Jitka NAHODILOVÁ, Hakenova 25,
515227147; žAtec: JAROTOUR, Alena FENCLOVÁ, Nám. Svobody 42, 415710236; CK PALMERA, Jiří HARA JDA, Obránců Mírů 1924, 415710031; Miluše DYRŠMÍDOVÁ, Volyňských
Čechů 3198, 415711094; železný Brod: Jan HÜBNER, Dvorská 8 ( vchod Soukenná ulice ), 488572019

Prodejní Místa CK ČedoK
PoBoČKy CK ČedoK
CK ČedoK Brno
Nádražní 10/654
602 00 Brno-město
542 321 267
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
495 534 620-621; 724 626 746
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 01 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

ČedoK Partner
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 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 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 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 PraHa
Otevřeno 7 dní v týdnu
Obchodní centrum Krakov
Lodžská 850/6
181 00 Praha 8 – Troja
cedok-praha-krakov@cedok.cz
724 626 884

CK ČedoK PardUBICe
Palackého 1947
530 02 Pardubice
466 511 521; 466 513 240
cedok-pardubice@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 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;
724 626 774
cedok-plzen@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 Plzeň
Otevřeno 7 dní v týdnu
OC Plaza Plzeň
Radčická 2
301 00 Plzeň 3
724 626 906
cedok-plzen-plaza@cedok.cz

CK ČedoK táBor
Tř. 9. května 2471
390 02 Tábor
381 252 235
cedok-tabor@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 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 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
Obchodní centrum Paladium
náměstí Republiky 1079/1a
110 00 Praha 1 – Nové Město

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 Ústí nad laBeM
Hrnčířská 57/10
400 01 Ústí nad Labem - centrum
475 220 382; 475 220 384;
724 626 745
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

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

BenFICa s.r.o.
Nám. ČSA 10
737 01 Český Těšín
558 711 727
info@benﬁca.cz

CK MatoUšeK
Ing. Petr Matoušek
Na Příkopě 61
288 02 Nymburk
325 616 348
info@ckmatousek.cz

aoM Cz, s.r.o. Bene Ca
Msgre. B. Staška 66
344 01 Domažlice
379 722 266
ca.bene.domazlice@iol.cz

atlas zá jezdů s.r.o.
Horní náměstí 3
746 01 Opava
605 138 723
prodej@atlas-zajezdu.cz

toUr těšín, s.r.o.
Hlavní třída 71
736 01 Havířov
596 811 740
tourtesin1@seznam.cz

štěPánKa růŽIČKoVá,
Ca aMIMa
Trávnická 2 (st. poliklinika)
796 01 Prostějov
582 330 655
mimako1@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

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
MICHaela WeIssoVá jelínKoVá, eurocentrum@eurocentrum.cz
Ca MK – toUr
IVeta rICHteroVá, Ca VItatUr
Kpt. jaroše 510
Masarykovo náměstí 138/13
432 01 Kadaň
274 01 Slaný
474 342 727
608 339 918
mktour@atlas.cz
vitatur@cavitatur.cz
lC KontaKt s.r.o.
Paeddr. lada eIdner, CK lada
P. Bezruče 3388 – OC CENTRAL
272 01 Kladno
Bulharská 54
777 000 777
541 01 Trutnov
lck2@lck.cz
499 819 018
cklada@lada-trutnov.cz
GloBUs toUr Cz, sPol. s r.o.
Na Hradbách 155
BenFICa s.r.o.
280 01 Kolín 1
Nám. Svobody 527
321 718 718
739 61 Třinec
info@globus-tour.cz
558 331 959
info@benﬁca.cz
toMáš zaHálKa, Ca
eUroCentrUM
Moje Cesta
Tyršova 880
KřenoVá jItKa
517 41 Kostelec nad Orlicí
Masarykovo nám. 34
494 323 878
68601 Uherské Hradiště
eurocentrum@eurocentrum.cz
572 550 420
zajezdy@mojecesta.cz
jaroslaVa MarešoVá,
KUtnoHorsKá Ca
Palackého náměstí 330
284 01 Kutná Hora
327 512 331
kca@atlas.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.
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