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Odpočinek...a zábava

800 112 112

SLEVY A VÝHODY 
V OBDOBÍ PŘEDPRODEJE

* Platnost a podmínky uplatnění jednotlivých slev a výhod uvádíme na str. 60 a 61 tohoto katalogu nebo na www.cedok.cz

Děti až do 14 let ZCELA ZDARMA* 

Slevy za včasný nákup 
až 35 %* 

Záloha jen 990 Kč*

Pro členy Clubu Čedok slevy 
vyšší o 2 %*



Dovolená s dětmi?

Místo, kde se rozhodně nebudete nudit!
Dětský klub naleznete od poloviny června  
do poloviny září v 16 hotelech v nejžádanějších 
destinacích. 

Pokud přemýšlíte nad tím, jak nejlépe zabavit vaše 
děti během dovolené, pusťte tyto starosti z hlavy. 
Vaše děti se vydají v dětském klubu Čedoku na 
společná dobrodružství se psem Scooby-Doo 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 
Scooby-Doo a pak si již užívat bohatého programu.

Pečlivě vybrané hotely: 

 prostorné pokoje 
 zábava pro děti 
 dětská hřiště 
 minikluby 
 skluzavky 
 česky mluvící animátoři 

Poznávací zájezdy pro děti:

 zábavní parky 
 setkání s pohádkovými postavami 
 místa, kde se stává fantazie realitou 
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Program nového dětského klubu Čedok Scooby-Doo!

Změna programu vyhrazena.

1. TÝDEN  
DOPOLEDNE

10:30 – 13:00
ODPOLEDNE

15:00 – 17:00  

Pondělí
SCOOBY-DOO  
ŘÍDÍ HOTEL

S úsměvem po celém hotelu a jeho 
zákoutích

Vodní dobrodružství našeho klubu

Úterý
SCOOBY-DOO       

A MIMOZEMŠŤANÉ

Nevšední návštěva  
v miniklubu

3…2…1…start!
Vesmír nad dosah ruky

Středa
SCOOBY-DOO

NA DIVOKÉM ZÁPADĚ 

Šerif v čele westernového  
městečka

Kovbojská a indiánská  
stopovaná

Čtvrtek
SCOOBY-DOO     
NA SVATBĚ

Zběsilé přípravy: pozvánky, výzdoba 
svatebního sálu, svatební dary...

Svatební obřad  
a bouřlivá zábava

Pátek
SCOOBY-DOO  

SE ÚČASTNÍ MISTROVSTVÍ SVĚTA

Rozlosování týmů, příprava taktiky  
a bazénové rozehrání

Malé mistrovství světa

Sobota
ESCAPE ROOM JE PRO  

SCOOBYHO POŘÁDNÁ VÝZVA

Řešení hádanek tě dovede  
k vítězství

A jede se dál – jaké úkoly na nás 
dnes ještě čekají?

Neděle
SCOOBY-DOO     

NA ČERVENÉM KOBERCI HVĚZD

Chodník slávy a památeční  
fotografování hvězd

Poslední zkoušení  
a módní přehlídka

2. TÝDEN  
DOPOLEDNE

10:30 – 13:00
ODPOLEDNE

15:00 - 17:00 

Pondělí
SCOOBY-DOO  

KRÁLEM ZVÍŘAT

Veselé příběhy  
o domácích mazlíčcích 

Po stopách cizokrajných zvířat

Úterý
SCOOBY-DOO   

JE SNÍLEK       
Truhla plná snů

Zajímavá povolání – kým bys chtěl  
v budoucnu být Ty?

Středa
SCOOBY-DOO  

VYPLOUVÁ NA JACHTĚ

Pirátské bitvy na moři, oceánu  
a v… bazénu

Směřujeme ke ztracenému  
pokladu!

Čtvrtek
SCOOBY-DOO PRŮVODCEM  
TURISTICKÉHO ZÁJEZDU

Cestovatelova abeceda
S malými průvodci  

do celého světa

Pátek
SCOOBY-DOO V BARVÁCH  
NÁRODNÍ REPREZENTACE

Vybíráme členy hotelové  
reprezentace

Mezinárodní bazénový  
turnaj

Sobota
SCOOBY-DOO             

V PASTI

Poplašná zpráva  
a rychlá mobilizace

Zachraňte našeho kamaráda!

Neděle
KARNEVALOVÝ REJ  
SE SCOOBYM-DOO

Barevné převleky a masky  
na zahájení prázdninového karnevalu

Roztančený pohádkový průvod
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Zažijte dobrodružství se 

Kdo jsme? 
V první řadě jsme pětice kamarádů, že jo, Scooby? 
Určitě jsi o nás už slyšel nebo nás viděl. Možná už sis 
s námi dal něco dobrého nebo pronásledoval příšery. 
Už hodně dlouho jezdíme sem a tam a zachraňujeme  
z průšvihu každého, kdo potřebuje naši pomoc, 
protože... uviděl ducha, honila ho nějaká příšera nebo 
zdědil dům, ve kterém straší.

Nazdárek! 
Je dobře, že jsi tu. Právě kvůli tobě jsme 
totiž založili tenhle blog. Už brzy se s 
námi budeš moct vypravit na cestu plnou 
tajemství a nádherných míst, která určitě 
stojí za vidění.

VELMA
FRED SCOOBY

SHAGGY
DAPHNE
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LÉTO 2018Blog plný tajemství   

BULHARSKO 

6

EGYPT 

14

TURECKO  

40

VÝLETY 

52

ŘECKO 

20

Super místa.  
Ten váš blog je vážně  
vynikající! 

Díky, že jste  
s námi!

Je to tak! Napište nám,  
kdo se kam chystá? 

Já budu letos strašit v Řecku.  
Přijeďte! Ve dvou nám  
to půjde líp!

5

Zd
ję

ci
a:

 S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m



VYRÁŽÍME K MOŘI

Zažijte dobrodružství se 
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Nazdárek! Jsme v Bulharsku!
Na mapě to vypadalo jednoduše. Cesta ze Sofie – hlavního města Bulharska – k Černému moři nám měla trvat 
dva dny. Nakonec jsme však jeli pět dní… Už jsme byli jen asi 30 kilometrů od moře , když se náhle od 
silnice vytratily všechny značky.  No dobře, tak jsme asi zabloudili.  Zeptali jsme se tedy jednoho Bul-
hara, kterého jsme potkali, jestli jedeme správně. On pouze zakýval hlavou. Uháněli jsme tedy dál. Ujeli 
jsme asi 60 kilometrů a opět jsme byli na pochybách. Naštěstí jsme narazili na . Zaměstnance benzínové 
pumpy jsme se zeptali, jestli se k moři jede doleva. On pouze pokýval hlavou. Takže jsme vyrazili tryskem 
vpřed.  Když jsme na tachometru měli dalších 40 kilometrů, setmělo se. Zastavili jsme se v restauraci  
u silnice. A tam se všechno vysvětlilo. Celou dobu jsme jeli špatně! Ukázalo se totiž, že když 
Bulhaři pokyvují hlavou , znamená to, že nesouhlasí. A naopak!  Mějte se! 
           Daphne

#Jeskyně Prohodna#Někdo 
nás pozoruje#

A SAKRA!

SCOOBY-DOO and all related characters and elements © & ™ HB. (s18)
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Byl jsem třetí deštník 
zleva v prostřední 
řadě. 

Už nikdy. Mysleli si, 
že jsem taky maškara, a 
musel jsem s nimi všude 
chodit.

Hej, ty modráku. 
Nekecej. Na pláži jsem 
tě neviděl.

BULHARSKO

#ZLATÉ PÍSKY#765 965#PIRINSKÝ NÁRODNÍ 
PARK#

674 801

#MAŠKARNÍ PRŮVOD 
KUKERŮ#

904 853

#RILSKÝ KLÁŠTER#435 523#SOFIE #HLAVNÍ 
MĚSTO BULHARSKA#

899 801
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PŘÍŠERNÁ 

NOC
DAPHNINA VZPOMÍNKA

PRVNÍ DEN VEČER

UPROSTŘED NOCI

Do hotelu jsme přijeli pozdě ve-
čer. Hotel se nacházel dost da-
leko od města. Bylo dobře, že už 
byla tma, protože jinak bychom 
tam určitě vůbec nezavítali. Ale 
to jsme pochopili až ráno.
Spočítej netopýry a příšery. 
Jejich počet napiš do políček pod 
obrázkem.

Uprostřed noci nás pro-

budil křik. Někdo volal o 

pomoc! Teprve v té chvíli 

se ukázalo, jak obrovský 

je ten hotel. 

Shaggy a Scooby se  

vydali na záchrannou  

výpravu. Doveď 

je bludištěm cho-

deb až k Velmě, 

kterou nejspíš 

něco vylekalo.

Počet  
netopýrů:

Počet pří-
šer:

POMOC!

Zažijte dobrodružství se 

8 SCOOBY-DOO and all related characters and elements © & ™ HB. (s18)



Číslo dveří 
napiš sem:

O NĚCO POZDĚJI V NOCI

JEŠTĚ POZDĚJI V NOCI

Velma ztratila brýle. Nestalo se jí to poprvé. Tak proč kvůli tomu tak hlasitě křičela?! Brzy se ukázalo, 

že to bylo kvůli něčemu jinému… Slyšela prý nějaký děsivý zvuk, který se ozval za jedněmi dveřmi.

Velma se stále ještě nevzpamatovala. Podařilo se nám však zjistit, že ty dveře měly zámek, nebyly prask-

lé a nelezl po nich pavouk. Které dveře to byly?

Rozhodli jsme se, že ty podezřelé dveře, za nimiž se ozývaly strašidelné zvuky, zkrátka otevřeme. A co jsme zjistili? Dveře vedly do kuchyně, ve které požitkářsky pospávali Scooby a Shaggy.Komu z nich se zdálo, že snědl více párků v rohlíku?

Počet  
napiš sem:

Počet  
napiš sem:

9

1 2 3 4

Ráno se ukázalo, že v hotelu žádné příšery nebyly. Všichni ale byli hrozně 

nevyspaní a unavení! Hahaha.

Odpovědi: Večer: 5 netopýrů, 6 příšer; O něco později v noci: 4;
Ještě později v noci: Scoobymu se zdálo, že jedl více párků v rohlíku.



BULHARSKO |  
SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ

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

Ostravy, Pardubic
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All 
inclusive

Slunečné pobřeží je největší a nejlépe  
rozvinutý rekreační komplex Bulharska ležící  
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. Transfer z letiště trvá  
asi 45 minut.

POLOHA: V klidné jižní části letoviska, cca  
2 km od jeho centra a 500 m od Nessebaru.  
Action Aquapark Slunečné pobřeží je vzdálen 
4,5 km, aquapark Aqua Paradise Nessebar  
cca 5 km. V okolí se nachází velké množství 
obchodů, restaurací a barů. Zastávku MHD  
je cca 100 m od hotelu (cca 1 BGN do centra  
letoviska nebo Nessebaru, cca 6 BGN do Burgasu).

VYBAVENÍ: Oficiální místní kategorizace 4*, 
vybudovaný v roce 1975, rekonstruovaný v roce 
2015, 471 pokojů, 2 budovy, 3 patra, 3 výtahy, 
lobby, 24 hodinová recepce, hlavní restaurace – 
stravování formou bufetu, mezinárodní kuchyně, 
k dispozici i dětské stoličky, a la carte restau-
race Černá perla, bar v hotelovém lobby, bar 
u bazénu, swim-up bar v aquaparku, směnárna, 
obchody (potraviny, suvenýry, plážové doplňky). 
Z balkónů je výhled na bazén, nebo okolí, zdar-
ma WI-FI internet na recepci, za poplatek trezor 
na recepci, room service.

SPORT A ZÁBAVA: Bazén s oddělenou částí pro 
děti, miniaquapark Carribean Pirates, 3 skluzavky 
pro dospělé a 3 skluzavky pro děti; stolní tenis, 
za poplatek: kulečník, herna, posilovna, sauna 
a parní lázeň,  vodní sporty na pláži. 

PRO DĚTI: Vodní skluzavky, aquapark, dětský 
klub Čedoku Scooby Doo s českými animátory  
(v provozu od poloviny června do poloviny září).

POKOJE: Dvoulůžkové pokoje: standardní 
pokoje s možností jedné přistýlky, plocha pokoje 
cca 24 m2, individuálně ovládaná klimatizace, 
koupelna (sprchový kout, wc; vysoušeč vlasů), 
satelitní televize, telefon; za poplatek: bezdráto-
vý internet, minibar (dle konzumace); postýlka 
pro děti do 2 let, objednává se na recepci (cca. 
2,5 EUR/den). Balkon (stolek a židle); Studio: 
s oddělenou ložnicí a možností až 2 přistýlek, 
plocha cca 36 m2. Ložnice a obývací pokoj jsou 
odděleny dveřmi, ostatní vybavení je shodné se 
standardním pokojem.

STRAVOVÁNÍ: Snídaně formou bufetu  
v hlavní restauraci hotelu, nebo all inclusive  
za příplatek. Možnost individuálního stravování  
v restauracích a podnicích v blízkém okolí.

PLÁŽ: Veřejná, písečná pláž s pozvolným sestu-
pem do moře je cca 200 m od hotelu. Lehátka 
a slunečníky jsou za poplatek.

BULHARSKO | SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ

SLEVY:
★ Rodinná SLEVA
★ Pobyt pro dítě  

do 6 let  
ZDARMA

* více na str. 61

Hotel Kotva 

Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/dovolena/,3141.html

CENA

OD 11 310  
Kč*

* více na str. 61
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BULHARSKO |  
BALČIK

NAŠE TIPY: 
★ Na samém břehu moře
★ Po úplné rekonstrukci
★ Areál vhodný pro rodiny  

s dětmi
★ Pobyty na 7/10/11/14 nocí
★ Odlety z Prahy, Brna, 

Ostravy, Pardubic
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All 
inclusive

Balčik, jedno z nejstarších měst na bulharském 
pobřeží Černého moře, založené antickými 
řeky pod názvem Krunoi, později Dionisopo-
lis, 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. Royal Bay 
resort se nachází cca 10 km severně od tohoto 
městečka v oblasti známé jako Bílá laguna, kde 
se rozkládá na malém výběžku pevniny. Letiště 
ve Varně je vzdáleno cca 60 km.

POLOHA: Uzavřený hotelový komplex se nachází  
přímo na břehu moře, v klidné oblasti mimo velká 
letoviska. Nejbližší města v okolí jsou Balčik (cca 
10 km) a Kavarna (cca 12 km). Dopravní dostup-
nost nejlépe vozy taxi služby.

VYBAVENÍ: Resort se skládá ze dvou částí -  hotelu 
Royal Bay 4* a na sezonu 2018 od základu zreno-
vovaného hotelu Royal Garden 3+*, oficiální místní 
kategorizace 4*, celkem 129 pokojů, 2 budovy, 2 
bazény, 5 pater, 2 výtahy (pouze v hotelu Royal Bay), 
lobby, 24 hodinová recepce, bankomat, každá z částí 
má vlastní restauraci – stravování formou bufetu, 
mezinárodní kuchyně, k dispozici i dětské stoličky, 
plážový bar,  obchody s potravinami, suvenýry 
a plážovými doplňky cca 500 m. Z balkonu je výhled 

na moře, bazén, nebo okolí, zdarma WI-FI internet 
na pokojích, trezory zdarma na pokojích.

SPORT A ZÁBAVA: 2 bazény, jeden u hotelu 
Royal Bay: nepravidelný tvar, sladká voda, 450 m2, 
hloubka 1,4 m, oddělená část pro děti, hl. 0,6m; 
druhý bazén v zahradě přeh hotelem Royal Garden: 
obdélníkový tvar, sladká voda, 300 m2, hloubka 
1,4 m, oddělená část pro děti. U bazénu bezplatná 
lehátka a slunečníky. V areálu je amfiteátr, dětské 
hriště, stolní tenis, beach volejbal, basketbal, šipky, 
vodní gymnastika. Animační programy. 

PRO DĚTI: Dětský klub Čedoku Scooby-Doo s 
českými animátory (v provozu od poloviny června 
do poloviny září), dětské hřiště, aktivity probíhají  
v uzavřeném hotelovém resortu.

POKOJE: V hotelu Royal Bay 4*: Studia s možnos-
tí jedné přistýlky (pohovka), plocha cca 48 m2,  
individuálně ovládatelná klimatizace, koupelna 
(sprchový kout, wc; vysoušeč vlasů), kabelová LCD 
televize, telefon; kuchyňská část se základním 
vybavením (rychlovarná konvice, varná plotýnka, 
lednice) WI-FI internet na pokoji zdarma. Balkon 
s výhledem na moře. Apartmány s jednou ložnicí:  
se skládají z ložnice a obývacího pokoje, 2 pevná 
lůžka a rozkládací pohovka (pro 1 dospělého nebo 

2 děti), plocha cca 60 m2. Ložnice a obývací pokoj 
jsou odděleny dveřmi, ostatní vybavení je shodné 
se studiem. V hotelu Royal Garden3+* jsou k dis-
pozici pokoje Superior s možností až dvou přistýlek 
(rozkládací křesla) s max. obsaditelností 3 dospělí 
/ 2 dosp. + 2 děti, plocha cca 25 m2, individuálně 
ovladatelná klimatizace, SAT-LCD-TV, přistýlky jsou 
rozkládací křesla, koupelna (sprchový kout, wc, 
vysoušeč vlasů), lednička, balkon s výhledem na 
moře, nebo do okolí. Apartmány s jednou ložnicí: 
dvě oddělené místnoti nabízí 4 pevná lůžka, pro 
až 4 dospělé osoby, plocha cca 50 m2. Ve vybavení 
je klimatizace, SAT-LCD-TV, lednička, koupelna se 
sprchou a WC, vysoušeč vlasů. Z balkonu je výhled 
na moře nebo do okolí. 

STRAVOVÁNÍ: All inclusive formou švédských 
stolů zahrnuje snídani, oběd, večeři podávané  
v hlavní restauraci každého z hotelů. Odpolední 
snack, zmrzlina,  nealkoholické a alkoholické  
nápoje místní výroby. Lobby bar a plážový bar.

PLÁŽ: Písečná pláž přístupná všem klientům 
resortu, s postupným sestupem dna, se nachází  
v bezprostřední blízkosti hotelu Royal Bay. Ze 
strany hotelu Royal Garden je moře přístupné po 
schodech. Lehátka a slunečníky jsou pro hosty 
celého resortu ZDARMA.

Hotel Royal Bay Resort   | 
BULHARSKO | BALČIK 

Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/dovolena/,8562.html a www.cedok.cz/dovolena/,8563.html

SLEVY:
★ Rodinná SLEVA
★ Pobyt pro dítě  

do 14 let  
ZDARMA

* více na str. 61 CENA

OD 9 750   
Kč*

* více na str. 61

ROAYAL BAY ROAYAL GARDEN

13



ZÁHADNÁ SFINGA

Zažijte dobrodružství se 

14

Nazdárek!
Jestlipak uhodneš, kde teď jsme?  Zaprvé je tu hodně teplo.  Pokud tě napadlo, že to je v Afri-
ce – máš první bod. V této zemi jsou „jezdečtí koně“ hrbatí.  Pokud tě napadlo, že jsou to velbloudi 
dromedáři – máš další bod. Hádej ale dál.  Před hodně dávnými časy tu postavili obrovské jehlanovité 
stavby, do nichž se snadno vchází, ale najít cestu ven je mnohem těžší.  Zpočátku v nich uchovávali své 
vladaře zavinuté v obvazech . A napovím ti, že nemocnice to nebyla . Napadlo tě, že by to mohly být 
pyramidy? Bravo, jsi chytrá hlavička!  A my jsme právě v Egyptě – zemi faraónů.  
Mějte se! Velma neboli Sfinga
PS: Asi víš, co to byla sfinga? Pokud ne, podívej se na obrázek.

#Sfinga hlídá pyramidy  
v Gíze#AAAA!
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Přijďte k nám,  
rád vás provedu. 

Hej, ty v těch obvazech, 
co se ti stalo? 

Nic mi není. Já takhle 
vypadám pořád.  
He, he!  

#KÁHIRA#HLAVNÍ 
MĚSTO EGYPTA#

867 675

#SAHARA#MOŘE 
PÍSKU#

765 523

#KORÁLOVÝ ÚTES#765 523

#NIL#876 776

#MONUMENTÁLNÍ 
SOCHY RAMSESE 
II.#ABÚ SIMBEL#

765 523

EGYPT
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DEN
NA PLÁŽI

VELMINA VZPOMÍNKA
RÁNO

OBĚD

Jako obvykle jsme se ani dnes nemohli dohodnout, 

jak začít den? Máme vyrazit na pláž, nebo si zajít 

do baru a dát si tam nějakou pochoutku?  

1. V tabulce napravo se ukrývají slova „pláž“ a „bar“.  

Zjisti, které slovo je v tabulce víckrát, a podle 

toho poznáš, kam se naši přátelé nakonec chystají 

vypravit.
2. Bonusová otázka: Podívej se pozorně, jestli se v 

tabulce neskrývá ještě jedno slovo. Je to označení 

jednoho zvířátka. Kolikrát se tam vyskytlo?

Měli jsme vyrazit ven, ale ukázalo se, že Scooby se proměnil v mumii a vrhá podivné stíny. 

Který z nich je Scoobyho? 
Který stín patří Scoobymu? 
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Zažijte dobrodružství se 

16

Sem napiš, jaké zvířátko se ukrývá v tabulce  

a kolikrát.

Sem napiš, kam se detektivové chystají.

SCOOBY-DOO and all related characters and elements © & ™ HB. (s18)



Jejich počet 
napiš sem:

PO OBĚDĚ

Za hodinu po obědě jsme se vypravili k moři.

Vybarvi Scoobyho a Shaggyho. A nešetři barvami, vždyť jsou prázdniny!

Do háje! 
Krabička Scoobyho sušenek byla děravá.

Spočítej, kolik sušenek Scooby cestou ztratil.

Odpovědi: Ráno: pláž, žába (3krát); Oběd: B; Po obědě: 21 Scoobyho sušenek. 17
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EGYPT |  
MARSA ALAM

NAŠE TIPY: 
★ Rodinná dovolená
★ Aquapark
★ Animace v českém jazyce
★ Pobyty na 7/10/11/14 nocí
★ Pozvolný vstup do moře 
★ Rodinné pokoje s 

oddělenou ložnicí
★ Odlety z Prahy, Brna, 

Ostravy

SCOOBY-DOO and all related characters and elements © & ™ HB. (s18)
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All 
inclusive

Marsa Alam je původně malá rybářská osada 
a přístav na břehu Rudého moře situovaná 
asi 280 km jižně od Hurghady a 250 km 
severně od súdánských hranic. Protože území 
leží nedaleko od obratníku Raka, jedná se již 
o tropickou oblast. Menší mezinárodní letiště je 
vzdáleno asi 65 km. V širokém okolí osady se 
nachází civilizací dosud málo dotčené pobřeží 
Rudého moře, charakteristické svými krásnými 
zálivy s písčitými plážemi, které jsou lemovány 
romantickými útesy. V moři na okrajích pláží 
se 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 jsou windsurfing, vodní lyžování 
a parasailing, ale i pro rodiny s dětmi.

POLOHA: Pěkný a rozlehlý hotelový komplex s pří-
jemnou atmosférou se nachází přímo u překrás-
ného zálivu s písečnou pláží a pozvolným vstupem 
do moře. Letiště leží asi 40 km severně od hotelu. 
V této oblasti jsou ideální podmínky pro potápění 
a šnorchlování. Hotel patří k nejlepším a nejoblíbe-
nějším hotelům v této oblasti.

VYBAVENÍ: Hotel tvoří vstupní hala s recepcí 
a lobby barem (otevřen 24 hodin) a postranní  
třípatrová křídla budov s pokoji. Uprostřed kom-
plexu se nachází velký bazén s terasou a dětský 
bazén se skluzavkou. Součástí hotelového kom-
plexu je i aquapark (v Brayka Lagoon Resort).

SPORT A ZÁBAVA: V rámci all inclusive je 
stolní tenis, billiard, boccia, posilovna, plážový 
volejbal, dva tenisové kurty, běžecká trasa podél 
pláže o délce 1300 m. Za poplatek je SPA – 
sauna, masáže. Hotel pořádá animační programy 
pro děti i dospělé, diskotéka. Je zde kvalitní 
potápěčské centrum s mezinárodními instruktory. 
V rámci animačních programů se lze zúčastnit 
například aqua gymnastiky, stretchingu či volej-
balového zápasu. 

PRO DĚTI: 3 bazény pro děti, vodní skluzavky, 
aquapark (v hotelové části Brayka Lagoon), dětské 
hřiště, dětský klub Čedoku Scooby Doo s českými 
animátory (v provozu od poloviny června do 
poloviny září).

POKOJE: Pěkné a prostorné standardní pokoje 
s příslušenstvím a s možností jedné přistýlky jsou 
vybaveny klimatizací, telefonem, SAT-TV, fénem, 
menší ledničkou, trezorem zdarma, varnou konvicí 

a balkonem (pokoje v patře) nebo terasou (pokoje 
v přízemí) s výhledem na mořskou stranu, na 
bazén nebo do okolí. Na vyžádání a za příplatek 
lze zajistit pokoje deluxe s výhledem na moře 
a bazén a pokoje deluxe beach front až pro 4 
osoby s výhledem na moře a záliv. Na vyžádání 
je rodinný pokoj typu 2+2 se dvěma propojenými 
pokoji, s možností až dvou přistýlek a s výhledem 
na bazén a mořskou stranu, dále junior suite 
s oddělenou ložnicí.

STRAVOVÁNÍ: Program all inclusive mj. zahrnuje 
plnou penzi formou švédských stolů, pozdní snída-
ni, lehké občerstvení během dne, oběd v restauraci 
Tamara u pláže (nutná rezervace den předem), 
zmrzlinu (v určených časech v baru na pláži), 
nealkoholické a místní alkoholické nápoje v době 
od 10:00 do 23:00, snack, kávu.

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. 
Lze využít i krásnou písečnou pláž v zálivu 
s pozvolným vstupem do moře, jedna z nejlepších 
pláží v této oblasti vhodná pro děti. Lehátka, 
slunečníky a ručníky jsou zdarma u bazénu i na 
pláži. Vhodné pro potápění a šnorchlování (korály 
v blízkosti).

EGYPT | MARSA ALAM

SLEVY:
★ Rodinná SLEVA
★ Pobyt pro dítě  

do 14 let  
ZDARMA

* více na str. 61

Hotel Royal Brayka Beach Resort 

Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/dovolena/,4675.html

CENA

OD 13 940  
Kč*

* více na str. 61



ACH, TY KOČKY!

Zažijte dobrodružství se 

20

Do háje, to byl ale den!
Píšu to hned, protože později už budu unavený jako kotě. Řekl jsem „kotě“…  A přitom jsem měl mlčet 
jako hrob. Jejda, řekl jsem „hrob“!  To to začíná! Už abych skončil. No ale jedna věta, to je 
jako kapka mlíčka pro kočku.  I když kočka dokáže být pěkně mlsná. Bože! Zase jsem řekl „kočka“.

Ten jazyk si se mnou hraje jako kočka s myší… teda vlastně ne jako kočka.  Jsem úplně po-
pletený.  To všechno kvůli těm kočkám. V Řecku je jich strašně moc. Uvidíte je v hlavním městě – Athé-
nách, na ostrově Rodos, na Sporadách a dokonce i na Krétě. Kréta, to je nádherný ostrov.  Sou-
částí Řecka je více než 2500 ostrovů.  A kočky se potulují všude. Chodí do restaurací,  na pláž, 
procházejí se po zříceninách starověkých památek… A to jsem vám měl jenom napsat, jak tu je… V létě je 
tu horko, že bys ani kočku nevyhnal.  Řekl jsem kočku?! Říká se to tak vůbec?  

Shaggy

#ostrov Nisyros#Mandraki#

MŇAU
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Víte někdo, jestli je  
v těch Athénách všechno 
takhle zřícené?

Hehe, nedělej si legraci, 
vždyť jsou to památky. 

Asi pěkně staré památky… 
Když prší, člověk se tam 
ani neschová.
 

ŘECKO

#ATHÉNY# HLAVNÍ 
MĚSTO ŘECKA#

904 765

#KLÁŠTER AGIA  
TRIADA#METEORA#

897 935

#OIA#SANTORINI#800 799

#PLÁŽ NAVAGIO#
ZAKYNTHOS#

999 878

#OSTROV SYMI#500 523
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VELIKÁ 
KOČKASTROFA

SHAGGYHO VZPOMÍNKA

PRVNÍ DEN  
V HOTELU

Právě jsme měli vyrazit ven, ale ukázalo se, že každý by chtěl někam jinam. Já a 

Scooby bychom si rádi dali něco dobrého na zub. Velma si chtěla prohlédnout zříceniny 

starověkých památek. Daphne si zase chtěla zaplavat s Fredem. Proto Fred navrhl, 

abychom se rozdělili. 
Kterou cestou by se měli detektivové vydat?

BOŽE, VŠUDE SPOUSTA KOČEK. NA KTERÉ CESTĚ JICH JE NEJVÍC?

Zažijte dobrodružství se 

22

A B C

Písmenko ozna-
čující cestu 
napiš sem:

SCOOBY-DOO and all related characters and elements © & ™ HB. (s18)



V HOSPŮDCE

VEČER V HOTELU

Jsme zrovna v 
nejlepším, když se k 
nám připojil zbytek naší 
výpravy. Ale pak se 
tam objevil ten zelený 
týpek, kterého úplně 
nemusíme. Začali jsme 
utíkat. Místní umělec 
zvěčnil náš úprk na 
váze. Ve starověkém 
Řecku měli podobných 
váz spoustu. Hned pak 
ještě vyrobil její kopii.
Kopie se však od 
originálu liší v pěti 
detailech. Najdeš je?

Byli jsme naprosto zničení. Přál jsem si jen něco pořádného k snědku. 

Také Scooby měl hlad jako kluk. Když se vrátili i ostatní, lednička už byla 

prázdná. Bože, bylo nám jich hrozně léto. Není nic horšího, než když člověku 

mlčí v břiše.
Shaggy ve svém vyprávění řekl tři slova špat

ně. Poznáš, která to byla?

Toto Shaggy měl říct: Sem napiš, jak to má být správně:

Toto Shaggy řekl: Nesprávná slova napiš sem:
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To určitě  

pro ty kočky

Shaggy blábolí 

hlouposti…
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ŘECKO |  
KORFU

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

Ostravy
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All 
inclusive

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 
letoviska Moraitika je oproti Messonghi 
mnohem živější. Můžete zde užívat bujarého 
nočního veselí až do pozdních ranních hodin. 
V samotném letovisku je možnost prohlédnutí 
zbytků antických staveb či pozorovat místní 
rybáře při práci u řeky Messonghi.

POLOHA: Rozlehlý hotelový komplex je obklopen 
květinovými zahradami mezi obcemi Moraitika 
a Messonghi, přímo na písčité pláži Messon-
ghi beach. Vzdálenost od letiště cca 18 km, od 
hlavního města 22 km a nákupní možnosti jsou 
vzdáleny pouhých 500 m od hotelu v centru 
městečka Moraitika.

VYBAVENÍ: 8 budov a několik bungalovů, 2–5 
pater, výtah v hlavní budově a budově Riverside, 
prostorné lobby, 24 h. recepce, hlavní restaurace 
Ullysses a Nafsika – stravování formou švédských 
stolů, mezinárodní kuchyně, k dispozici židličky 
pro děti; Nafsika, Night Club Bar & Disco - zde 

neplatí all inclusive a je otevřen od 23 hodin, 
butik Swarovski; konferenční centrum pro 150 
osob, terasa s výhledem na velkou zahradu s keři 
a květinami; za poplatek: bezdrátové připojení k 
internetu v lobby (cca 5 EUR/3 dny), internetový 
koutek (cca 3 EUR/hod., cca 15 EUR/7 hod.),  
trezor na recepci (cca 15 EUR/týden), lékařská 
služba na telefonu, kadeřnictví, minimarket, 
butik, klenotnictví, parkoviště.

SPORT A ZÁBAVA: 4 bazény z toho 1 bazén se 
3 skluzavkami (skluzavky za poplatek: cca 3 EUR/
os./pobyt, k dispozici pouze pro osoby nad 1,1 m), 
sladká voda, cca 250 m², hl. 0,5-1,2 m, bazén, 
nepravidelný tvar, sladká voda, cca 170 m², hl. 
0,8-2 m, slunečníky a lehátka u bazénu zdarma; 
3 tenisové kurty s půjčovnou vybavení (cca 6 
EUR/hod./komplet), posilovna, víceúčelové spor-
tovní hřiště: basketbal, fotbal, kriket, pétanque, 
plážový volejbal, diskotéka, divadlo, sportovně-re-
kreační animace pro děti a dospělé; za poplatek: 
spa centrum, vířivka, masáže. Posilovna, volejbal, 
basketbal, pétanque, šipky (za poplatek), stolní 
tenis.

PRO DĚTI: Bazén se třemi vodními skluzavkami, 
aquapark, 2 dětská brouzdaliště, miniaquapark 
pro děti (bazén se skluzavkou a vodními hřiby) 

dětské hřiště, dětský klub Čedoku Scooby Doo 
s českými animátory (v provozu od poloviny 
června do poloviny září).

POKOJE: Standardní pokoj: 2-os. (možnost  
1 přistýlky), cca 19 m², jednoduchý, individuálně 
nastavitelná klimatizace, koupelna (sprchový kout, 
WC, fén k zapůjčení na recepci, nutná kauce), 
TV-SAT, telefon, lednička; za poplatek: bezdrátové 
připojení k internetu (cca 5 EUR/3 dny); baby-cot 
zdarma (nutno objednat předem); balkón nebo 
terasa; rodinný pokoj (jedna místnost) 2-os. 
(možnost 2 přistýlek – patrové lůžko), vybavení 
jako standardní pokoje.

STRAVOVÁNÍ: All inclusive zahrnuje: snídaně, 
obědy, večeře formou bufetu; lehké občerstvení 
během dne mimo hlavní jídla, kávu, čaj, rozlévané 
nealkoholické nápoje a vybrané alkoholické nápoje 
místní výroby, lze čerpat v místech a časech 
určených hotelem (10:00-23:00).

PLÁŽ: Veřejná, písčito-oblázková, pozvolný vstup 
do moře, přímo u hotelu (cca 200 m od recepce, 
vzdálenost závisí na ubytování), na pláž hotelovou 
zahradou, slunečníky a lehátka za poplatek (cca 
6€ za set s výjimkou lehátek, které patří klubu 
Marmara).

KORFU | MORAITIKA

SLEVY:
★ Rodinná SLEVA
★ Pobyt pro dítě  

do 11 let  
ZDARMA

* více na str. 61

Hotel Messonghi Beach 

Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/dovolena/,3187.html

CENA

OD 15 290  
Kč*

* více na str. 61
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ŘECKO |  
KORFU

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

Ostravy
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All 
inclusive

Turistické letovisko Acharavi leží ve střední části 
severního pobřeží ostrova Korfu. Nachází se 
40 km od hlavního města Kerkyra. Letovisko je 
obklopené políčky místních farmářů, olivovými 
háji i zeleným a voňavým pohořím, které láká k 
prozkoumání. Toto překrásné městečko bylo velmi 
oblíbené a vyhledávané již ve starověku. Prozrazují 
to dva tisíce let staré pozůstatky římských lázní. 
Naleznete zde dlouhou písčito-oblázkovou pláž, 
která se vine až do blízkého městečka Roda. 
Mělké pobřeží s postupným vstupem do průzračně 
modrého moře dělá toto místo rájem pro děti 
a jejich rodiče.

POLOHA: Hotel s oficiální kategorií 5* se nachází 
na okraji velmi příjemného a populárního letoviska 
Acharavi, které je vyhlášené svými dlouhými plážemi. 
Nejbližší nákupní možnosti jsou cca 150m od hotelu. 
Jedná se o rozsáhlý areál, který se celý rozkládá 
v zahradě a působí velmi svěže. Letiště je od hotelu 
vzdáleno cca 40 km (transfer z letiště cca 1,5 h).

VYBAVENÍ: Vstupní hala s recepcí, lobby, nákupní 
galerie, dvě restaurace a čtyři bary, menší zoo, kaple, 
minimarket, vnitřní bazén, v zahradě pak tři bazény 
a dva pro děti – lehátka a slunečníky u bazénů zdarma. 
Součástí hotelu je i standardní aquapark „Hydropolis“, 
kde je vstup pro klienty Čedoku zdarma. Dále k dispozi-

ci internetový koutek (za poplatek), parkoviště, WI-FI na 
recepci a v lobby (za poplatek), lékařská asistence.

SPORT A ZÁBAVA: hlavní bazén, hl. 0,8 m, bazén 
Nereides, sladká voda, u bazénů zdarma slunečníky 
a lehátka; 3 tenisové kurty (1 zdarma, 2 placené – 
osvětlení) s půjčovnou vybavení, plážový volejbal, 
basketbal, mini fotbal, stolní tenis, vodní pólo, aerobik, 
aqua aerobik, lukostřelba, šipky, boule; amfiteátr, dis-
kotéka, zábava pro dospělé a děti: animační program 
během dne, večerní zábava s hudbou a představení; 
za poplatek: biliard, air hockey, stolní fotbal, vodní 
sporty; wellness centrum s krytým bazénem, vířivkou, 
parní lázně, sauna, fitness, masáže a hydromasáže, 
relaxační místnost, kosmetické procedury, kadeřnictví 
(na vyžádání). 

PRO DĚTI: V hlavním bazénu 2 vyhrazené části pro 
děti, hl. 0,4-0,5 m, dětský bazén s malou skluzavkou, 
hl. 0,8 m, v bazénu Nereides vyhrazená část pro děti, 
hl, 0,5 m, herna a dětské hřiště, mini klub (3-12 let), 
mini zoo; klienti Čedoku mají volný vstup (5x týdně) do 
aquaparku Hydropolis v období od začátku června do 
poloviny září v závislosti na počasí, cca 200 m od ho-
telu: velký bazén pro děti, bazén happening, líná řeka, 
7 velkých tobogánů a několik menších. Dětský klub 
Čedoku Scooby Doo s českými animátory (v provozu od 
poloviny června do poloviny září).

POKOJE: Studio: 2-os. (možnost 1-2 přistýlek), cca 
35 m², udržované, individuálně nastavitelná klima-
tizace (15. 6. - 15. 9.), koupelna (sprchový kout, WC, 
fén), TV-SAT, telefon, lednička, kuchyňský kout; za 
poplatek: trezor (cca 20 EUR/týdně); baby-cot zdarma 
(nutno objednat předem); balkon nebo terasa (stůl 
a židle); standardní pokoj: 2-os. (možnost 1 přistýl-
ky), cca 28 m², vkusně zařízený, individuálně nastavi-
telná klimatizace (15. 6. - 15. 9.), koupelna (sprchový 
kout, WC, fén), TV-SAT, telefon, lednička, rychlovarná 
konvice; za poplatek: trezor (cca 20 EUR/týden); 
baby-cot zdarma (nutno objednat předem); balkon 
nebo terasa (stůl a židle), 2 pokoje bez balkonu nebo 
terasy; apartmán standardní: 2-os. (možnost 1-2 
přistýlek) cca 46 m², udržovaný, oddělená ložnice 
a obývací pokoj, vybaven jako studio, navíc kuchyňský 
kout; apartmán standardní za příplatek.

STRAVOVÁNÍ: All inclusive zahrnuje: snídaně, obědy, 
večeře formou bufetu; lehké občerstvení během dne 
mimo hlavní jídla, kávu, čaj, rozlévané nealkoholické 
nápoje a vybrané alkoholické nápoje místní výroby, lze 
čerpat v místech a časech určených hotelem (10:00-24:00).

PLÁŽ: Písčito-oblázková pláž s pozvolným vstupem 
do moře, vhodná pro děti, se nachází přímo u areálu 
hotelu. K dispozici je bar a sprchy. Lehátka a slunečníky 
zdarma. Plážové ručníky k dispozici - vratná záloha.

KORFU | ACHARAVI

SLEVY:
★ Rodinná SLEVA
★ Pobyt pro dítě  

do 14 let  
ZDARMA

* více na str. 61

Hotel Gelina Village 

Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/dovolena/,6550.html

CENA

OD 13 140  
Kč*

* více na str. 61
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ŘECKO |  
ZAKYNTHOS

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

Ostravy
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All 
inclusive

Laganas je jedno 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 kuriozní 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, lze při  
troše štěstí spatřit právě vylíhnutou želvičku 
mířící do moře.        

POLOHA: V klidné části letoviska Laganas, 
v docházkové vzdálenosti od jeho rušnější části 
známé díky svým barům, tavernám, diskotékám 
a obchodům.

VYBAVENÍ: Recepce, výtah, lobby bar, televizní 
salonek, internet (za poplatek), WI-FI na recepci 
za poplatek, snack bar u bazénu, restaurace 
s terasou, bazén s dětskou částí, terasa a zahra-
da na opalování, slunečníky a lehátka u bazénu 
zdarma, vířivka.

SPORT A ZÁBAVA: Bazén, nepravidelný tvar, 
sladká voda, cca 220 m², hl. 1,5-3 m, bazének 
s hydromasáží, u bazénu slunečníky, lehátka 
a matrace zdarma; stolní tenis, šipky; za popla-
tek: kulečník.

PRO DĚTI: Bazén s oddělenou částí pro děti, hl. 
0,6 m, dětské brouzdaliště hl. 0,9 m; dětské hřiště 
a herna pro děti, mini klub (4-12 let), animace 
u bazénu: hry, zábavy a sportovní aktivity
Dětský klub Čedoku Scooby Doo s českými  
animátory (v provozu od poloviny června do 
poloviny září).

POKOJE: Dvoulůžkové pokoje s možností jedné 
přistýlky pro dospělou osobu nebo dvou přistýlek 
v podobě palandy pro děti jsou vybaveny kou-
pelnou, WC, vysoušečem vlasů, lednicí, SAT-TV, 
trezorem (za poplatek), klimatizací a balkonem 
nebo terasou. Možnost ubytování v pokojích  
s výhledem do zahrady a na bazén, nebo s boč-
ním výhledem na moře.

STRAVOVÁNÍ: All inclusive zahrnuje: snídaně, 
obědy, večeře formou bufetu; lehké občerstvení 
během dne mimo hlavní jídla, kávu, čaj, zmr-
zlinu pro děti, rozlévané nealkoholické nápoje 
a vybrané alkoholické nápoje místní výroby,  

lze čerpat v místech a časech určených hotelem 
(10:00-22:30).

PLÁŽ: Hotelový areál přímo na dlouhé a široké 
písčité pláži s pozvolným vstupem do moře. 
Slunečníky a lehátka za poplatek.

ZAKYNTHOS | LAGANAS

SLEVY:
★ Rodinná SLEVA
★ Pobyt pro dítě  

do 6 let  
ZDARMA

* více na str. 61

Hotel Poseidon 

Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/dovolena/,7968.html

CENA

OD 17 710  
Kč*

* více na str. 61
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ŘECKO |  
KRÉTA

NAŠE TIPY: 
★ Rodinná dovolená
★ Jedinečné koupání
★ Animace v českém jazyce
★ Pobyty na 7/10/11/14 nocí
★ Odlety z Prahy, Brna, 

Ostravy, Pardubic
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Středisko Plakias, jedno z nejkrásnějších míst 
na Krétě ležící na jižním pobřeží západní 
části Kréty, přímo u Libyjského moře. Plakias 
byla původně malá rybářská osada, nyní 
se řadí k modernějším střediskům, kde 
naleznete jak klidné posezení v tavernách 
a prostor pro procházky po osvětlené 
kolonádě, tak i množství živé zábavy 
a nočního života. V okolí se nachází několik 
krásných pláží a nádherná místa pro 
relaxaci. Aktivnější klienti si přijdou na své 
na pláži Plakias West, která je ideální pro 
potápění a šnorchlování. K vidění je velké 
množství ryb a mořských živočichů. Horské 
vrcholy v okolí nabízí úžasný pohled. Plakias 
je příjemné přímořské letovisko vhodné pro 
klidnou i aktivní dovolenou.        

POLOHA: Krásný hotelový komplex umístěný 
ve skalách s výhledem na Středozemní moře. 
Hotel se nachází v jižní části Kréty, vedle  
rybářské vesničky Plakias (taverny, obchody). 
Nabízí nádherné koupání v křišťálově čistém 
moři s možností šnorchlování. 31 km jižně  
od města Rethymno a 115 km od letiště  
v Heraklionu. Pláž Karavos je impozantní pří-
rodní park a tyčící se (fjordy) tvoří důležitou 
pozorovací oblast ve středu Středozemního 

moře. Tuto oblast využívali hojně piráti 
pro své úkryty před 300 lety a nyní je zde 
populární návštěvní místo, výborné pro delší 
procházky.

VYBAVENÍ: Recepce v hlavní budově, pokoje 
se nachází v okolních patrových bungalovech. 
Hlavní restaurace s barem, restaurace  
a la carte, kavárna, lobby bar s velkou terasou  
a výhledem na Středozemní moře. Několik 
bazénů, amfiteátr, minimarket, konferenční 
centrum, WI-FI ve společných prostorách  
zdarma.

SPORT A ZÁBAVA: Každodenní animace se 
třemi speciálními večery v týdnu: grilování, 
krétský večer a folklórní večer. Zdarma - 11 
sportovních lezeckých stěn, fitness, stolní tenis, 
volejbal, 3 tenisové kurty, diskotéka. Za po-
platek - škola potápění a potápěčské centrum 
s možností získání diplomu PADI, organizované 
procházky, zapůjčení kol je možné v Plakiasu, 
wellness centrum, jízda na koni v okolí.

PRO DĚTI: Velký bazén s dětskou sekcí, vyhří-
vaný bazén, dětské hřiště, dětský klub Čedoku 
Scooby Doo s českými animátory (v provozu od 
poloviny června do poloviny září).

POKOJE: Dvoulůžkové a rodinné pokoje 
(jedna větší místnost, opticky oddělená ložnice 
a obývací prostor) jsou orientované na moř-
skou stranu - koupelna s WC, fén, klimatizace, 
chladnička, TV-SAT, rádio, trezor za popla-
tek, balkon nebo terasa. Přistýlky buď jedno 
oddělené lůžko nebo dvě větší dvoulůžka vedle 
sebe. Možnost dětské postýlky pro infanta nad 
kapacitu - postýlka na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ: Stravování All inclusive  
formou bufetu - snídaně 7:30-10:00, oběd 
12:30-14:00, večeře 19:30-21:30. Bar na pláži 
(otevřen v hlavní sezóně, není součástí all 
inclusive!) 13:00-17:00, bar u bazénu 10:00-
18:00, hlavní bar 18:00-02:00. Nápoje v rámci 
All inclusive jsou podávány do 22:30 hod.

PLÁŽ: Malá oblázková pláž přímo u hotelu. 
Lehátka a slunečníky u bazénu zdarma  
(u pláže hotelu za poplatek); plážové osušky za 
poplatek 4 EUR/týden, vratná záloha 10 EUR. 
Další veřejná oblázkově-písečná pláž  
s pozvolným vstupem do moře se nachází  
10 minut busem/autem. 15 minut pěšky. 
Hotelový "šatlbus" jezdí pravidelně dle jízdního 
řádu uvedeném na recepci, 3,60 EUR zpáteční 
jízdenka.

KRÉTA | PLAKIAS

Hotel Kalypso Beach 

Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/dovolena/,8176.html

All 
inclusive

SLEVY:
★ Rodinná SLEVA
★ Pobyt pro dítě  

do 15 let  
ZDARMA

* více na str. 61 CENA

OD 20 540  
Kč*

* více na str. 61
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ŘECKO |  
KOS

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

Ostravy
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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.        

POLOHA: Rozlehlý hotelový komplex situovaný 
na travnatém pozemku na břehu moře asi 5 
km od vesničky Mastichari, v níž jsou obchody, 
bary a taverny. Je tvořen třemi soubory jedno 
a dvoupatrových pavilonů, které vždy obklopují 
centrálně umístěný bazén. Spojení do metro-
pole ostrova autobusem, zastávka asi 500 m 
daleko.

VYBAVENÍ: Centrální budova s restaurací,  
barem a TV místností. Tři bazény s dětskými 
sekcemi, lehátka a slunečníky u bazénů,  
dva bary u bazénů, bar na pláži, internet  
(za poplatek), trezor na recepci (za poplatek), 
dětský klub.

SPORT A ZÁBAVA: Plážový volejbal, multi-
funkční hřiště, tenis, stolní tenis, kulečník  
(za poplatek), vodní sporty na pláži, hotelový 
dětský klub, animace. 

PRO DĚTI: Dětský bazén se skluzavkami,  
2 bazény s dětskými sekcemi, dětský  
klub Čedoku Scooby Doo s českými animátory 
(v provozu od poloviny června do poloviny  
září).

POKOJE: Dvoulůžkové pokoje s možností 
přistýlky nebo prostorná rodinná apartmá až 
pro 5 osob s oddělenou ložnicí se dvěma lůžky 
a obývacím pokojem s dalšími dvěma lůžky 
a možností přistýlky. Všechny pokoje mají 
klimatizaci, televizor, fén, balkon nebo terasu 
a vlastní příslušenství.

STRAVOVÁNÍ: All inclusive zahrnující plnou 
penzi, celodenní občerstvení, nealkoholické 
a tuzemské alkoholické nápoje, tenis, stolní 
tenis, použití multifunkčního hřiště a plážový 
volejbal.

PLÁŽ: Písčitá pláž s oblázkovými úseky přímo 
navazuje na hotelový areál. V závislosti na 
konkrétní poloze jednotlivých pavilonů je od 
ubytování vzdálena od 100 do 500 m. Lehátka, 
slunečníky a občerstvení na pláži za poplatek.

KOS | MASTICHARI

Hotel Gaia Royal 

Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/dovolena/,7810.html

All 
inclusive

SLEVY:
★ Rodinná SLEVA
★ Pobyt pro 2 děti  

do 14 let  
ZDARMA

* více na str. 61 CENA

OD 16 000  
Kč*

* více na str. 61
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KOS

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

Ostravy
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Kardamena, ležící v jihovýchodní části 
ostrova Kos, přímo u Egejského moře. Patří 
mezi oblíbené rekreační středisko, které 
se pyšní krásnou 4 kilometry dlouhou 
pláží s jemným zlatobílým pískem. Oblast 
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 nabízející mořské plody. 
Kardamena se také vyznačuje bohatým 
nočním životem a je ideálním prázdninovým 
střediskem, ve kterém si to své najde úplně 
každý.        

POLOHA: Příjemný hotelový areál se nachází 
v klidné části střediska Kardamena cca 2 km od 
městečka, kam se lze dostat hotelovým mini-
busem. Vzdálenost od letiště je cca 8 kilometrů 
a od hlavního města cca 34 kilometrů.

VYBAVENÍ: 24 hodinová recepce, hlavní 
restaurace, 2 a la carte restaurace (řecká 
a italská), bazén, dětský bazén, bar, snack bar, 
plážový bar, internetový koutek (za poplatek), 
WI-FI (za poplatek), směnárna, půjčovna kol, 
obchod.

SPORT A ZÁBAVA: Stolní tenis, malé hřiště 
na fotbal, tělocvična, herna, 2 tenisové kurty, 
vodní sporty (za poplatek), šipky, jacuzzi,  
volejbal, půjčovna kol. Večerní zábava.

PRO DĚTI: Velký venkovní bazén, dětský  
bazén, dětský klub Čedoku Scooby Doo s český-
mi animátory (v provozu od poloviny června  
do poloviny září).

POKOJE: Dvoulůžkové pokoje s možností 
přistýlky jsou vybaveny koupelnou se sprchou 
a vanou, WC, SAT-TV, trezorem (za poplatek), 
ledničkou, telefonem a klimatizací. K dispozici 
jsou také rodinné pokoje (jedná větší místnost 
26 m2, manželská postel, přistýlka a rozkládací 
gauč).

STRAVOVÁNÍ: All inclusive zahrnuje plnou 
penzi formou bufetu s kávou, čajem,  
nealkoholickými a alkoholickými nápoji  
místní výroby od 10:00 do 23:00 hod.  
Dopolední a odpolední občerstvení (snack) 
zahrnuje zmrzlinu, sendviče, sušenky a další. 
Dávkovač vody.

PLÁŽ: Hotel leží u písčité pláže s možností 
vodních sportů. Lehátka a slunečníky jsou 
zdarma.

KOS | KARDAMENA

Hotel Sovereign Beach 

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

All 
inclusive

SLEVY:
★ Rodinná SLEVA
★ Pobyt pro dítě  

do 12 let  
ZDARMA

* více na str. 61 CENA

OD 16 770  
Kč*

* více na str. 61
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NAŠE TIPY: 
★ Výhodná poloha
★ Rodinná dovolená
★ Animace v českém jazyce
★ Pobyty na 7/10/11/14 nocí
★ Odlety z Prahy, Brna, 

Ostravy, Pardubic
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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 Kolymbii se dostanete po 
Eukalyptu street – dvoukilometrové velmi úzké 
příjezdové cestě, která je lemována vysokými 
eukalypty. Z kopce 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, pak také 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.        

POLOHA: Rodinný hotel se nachází v centru 
letoviska Kolymbia, 250 m od písečné pláže, které 
je velmi oblíbené mezi českými turisty. Kolymbia se 
nachází mezi historickými městy Lindos a hlavní 
městem Rhodos. V letovisku je řada restaurací, 
barů a obchodů. Jsou zde také jedny z nejkrásněj-
ších pláží na ostrově Rhodos. Hotel je známý svojí 
přátelskou atmosférou a výhodou je také česky 
a slovensky mluvící personál.

VYBAVENÍ: Klimatizovaná vstupní hala s recepcí, 
restaurace, internetový koutek (za poplatek), WI-FI 

zdarma, venkovní bazén s lehátky a slunečníky 
zdarma, volejbalové hřiště, TV koutek, snack bar, 
pool bar.

SPORT A ZÁBAVA: Volejbal, stolní tenis, malé 
fotbalové hřiště.

PRO DĚTI: Bazén s oddělenou dětskou částí, 
dětské hřiště. Dětský klub Čedoku Scooby Doo 
s českými animátory (v provozu od poloviny června 
do poloviny září).

POKOJE: Dvoulůžkový pokoj s možností až 2 přistý-
lek - palanda nebo přistýlka (3 přistýlky na vyžádání) 
je vybaven jednoduchým nábytkem, koupelnou se 
sprchou nebo vanou a WC, vysoušečem vlasů, lednič-
kou, klimatizací zdarma, telefonem, TV-SAT, trezorem 
zdarma, balkonem nebo terasou. Pokoje s přistýlkami 
mají stejnou velikost jako pokoje dvoulůžkové, některé 
mohou být situovány v bungalovech.

STRAVOVÁNÍ: All inclusive zahrnuje: snídaně, 
obědy, večeře formou bufetu; lehké občerstvení 
během dne mimo hlavní jídla, kávu, čaj, zmrzlina 
pro děti, rozlévané nealkoholické nápoje a vybrané 
alkoholické nápoje místní výroby, lze čerpat v mís-
tech a časech určených hotelem (10:00-24:00). 
Možnost přípravy bezlepkové stravy.

PLÁŽ: Písčito-oblázková pláž, označená Modrou 
vlajkou, je vzdálena cca 250 metrů od hotelu. 
V blízké vzdálenosti od hotelu cca do 400 metrů 
další dvě pláže. Lehátka a slunečníky za poplatek. 
Možnost vodních sportů (za poplatek).

RHODOS | KOLYMBIA

Hotel Kolymbia Sun 

Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/dovolena/,8019.html

All 
inclusive

SLEVY:
★ Rodinná SLEVA
★ Pobyt pro dítě  

do 14 let  
ZDARMA

* více na str. 61 CENA

OD 16 400  
Kč*

* více na str. 61
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NAŠE TIPY: 
★ Blízkost pláže
★ Rodinná dovolená
★ Animace v českém jazyce
★ Pobyty na 7/10/11/14 nocí
★ Odlety z Prahy, Brna, 

Ostravy, Pardubic
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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 Kolymbii se 
dostanete po Eukalyptu street – dvoukilometrové 
velmi úzké příjezdové cestě, která je lemována 
vysokými eukalypty. Z kopce 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, pak 
také 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.        

POLOHA: Rodinný hotel umístěný v zahradě 
se nachází blízko centra Kolymbia. V letovisku 
cca 1,5 km vzdáleném je řada restaurací, barů 
a obchodů. Díky své poloze cca 150 metrů od 
krásné písčito-oblázkové pláže, službám na velmi 
dobré úrovni jej doporučujeme všem věkovým 
kategoriím a rodinám s dětmi. Vzdálenost od 
letiště je cca 25 km.

VYBAVENÍ: Vstupní hala s recepcí, WI-FI na recepci 
(zdarma), hlavní restaurace, bar u bazénu, bazén 

(lehátka a slunečníky zdarma), obchod se suvenýry.
SPORT A ZÁBAVA: Animační programy, stolní 
tenis, za poplatek: tenis a vodní sporty na pláži.

PRO DĚTI: Dětský bazén, dětské hřiště, miniklub
Dětský klub Čedoku Scooby Doo s českými  
animátory (v provozu od poloviny června do 
poloviny září).

POKOJE: Standardní pokoj s možností 2 
přistýlek, individuálně ovladatelná klimatizace (od 
poloviny června do poloviny září zdarma), mimo 
sezónu za poplatek cca 7 EUR/den, TV, telefon, 
WI-FI (zdarma), koupelna a WC, vysoušeč vlasů 
(na vyžádání na recepci), trezor (za poplatek 
cca 14 EUR/týden), balkon nebo terasa. Dětská 
postýlka na vyžádání. Rodinný pokoj - jedna 
obývací ložnice, stejné vybavení jako standardní 
pokoj, umístění v přízemí. Hotel nabízí i pokoje  
s vlastní bazénkem na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ: All inclusive zahrnuje: snídaně, 
obědy, večeře formou bufetu; lehké občerstvení 
během dne mimo hlavní jídla, kávu, čaj, zmrzlina 
pro děti, rozlévané nealkoholické nápoje  
a vybrané alkoholické nápoje místní výroby,  
lze čerpat v místech a časech určených hotelem 
(10:00-24:00).

PLÁŽ: Písčito-oblázková pláž je od hotelu 
vzdálena cca 150 metrů, přístupná přes místní 
komunikaci, lehátka a slunečníky za poplatek, 
plážové osušky (depozit cca 10 EUR).

RHODOS | KOLYMBIA

Hotel Kolymbia Sky 

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

All 
inclusive

SLEVY:
★ Rodinná SLEVA
★ Pobyt pro dítě  

do 12 let  
ZDARMA

* více na str. 61 CENA

OD 16 650  
Kč*

* více na str. 61
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Nazdárek,
tak tohle byl divný den.  Jeli jsme, jeli a jeli.  A silnice se kroutila a vinula jako nějaká řeka. Bylo 
strašné horko a každý z nás by se nejraději ponořil do řeky, ale ne do té asfaltové, protože to by si 
natloukl nos. Hehe!  Řeka tu ovšem netekla, ale před očima se nám otevřel překrásný výhled.  
Nejdříve jsem si nahlas pomyslel: „To bude asi chata Morgana!“  Ale Velma mě opravila: „Žádná chata 
Morgana, ale fata morgána!“ Přestože jako chatky to trochu vypadalo. Jako spousta skalních chatek. A 
nebyl to žádný přízrak, ale Kappadokie. Byli jsme v Turecku!  „Tyhle skalní města vytesali v měkkých 
tufových horninách už před dávnými staletími. A my si je dneska prohlédneme z letícího balónu,“ doplnila 
Velma. Bože, jak to všecko může vědět?!

Fred

#Balóny nad Kappadokií#

WOW!

SCOOBY-DOO and all related characters and elements © & ™ HB. (s18)
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Někdo si z nás asi dělá 
blázny! Domky ve skalách? 
Tomu mám jako věřit? 

Myslíš, že je to nějaká 
fotomontáž? Mně se zdá, 
že Velma ví, co říká.
  

Taky se mi zdá.  
Jedete někdo s námi?

TURECKO

#ANKARA#HLAVNÍ 
MĚSTO#

445 457

#PAMUKKALE
#VÁPENCOVÉ TERASY#

568 667

#PLÁŽ V ÖLÜDENIZ#963 888

#ISTANBUL#MĚSTO  
NA DVOU SVĚTADÍLECH#

987 899

#EFEZ#ZŘÍCENINA  
KNIHOVNY#

678 899
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POCHOUTKOVÝ

BĚH FREDOVA 

VZPOMÍNKA

PO SNÍDANI

PŘED 
OBĚDEM

Náš plán byl následující: Po snídani jsme měli jít na prohlídku památek, naštěstí ale pršelo. A pak se 

ukázalo, že si každý z nás představuje volný den v Istanbulu úplně jinak.

Své nápady jsme ale vychrlili tak rychle, že se spojily do nesrozumitelného blábolení. Vyškrtej v textu pod 

obrázkem všechny návrhy. Písmenka, která zbudou, ti prozradí, kam se detektivové nakonec vypravili.

Takže jsme vyrazili na bazar. Ale máme problém! Před hotelem stálo pět dodávek a 

všechny se hodně podobaly té naší. Je tohle vůbec možné?!

Které auto je náš skutečný Tajemný stroj? Jestlipak ho poznáš?

a b

c d

e

BMUZEUMALOĎZPLÁŽAMEŠITAR

Zažijte dobrodružství se 
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Jen co jsme přijeli na bazar, Scooby a Shaggy už hlásili, že mají hlad. No dobře, já ho měl taky. Před 

chvilkou se mi kvůli těm dodávkám úplně sevřel žaludek.

Podívejte se na seznam pokrmů, které si naši přátelé objednali. Pod textem je veliký tác plný jídla. 

Zkontroluj, jestli objednávka souhlasí. Pokud objevíš, že nějaký pokrm chybí, napiš počet chybějících 

kusů do políček nad obrázky.

Když jsme to všecko spořádali, číšník si nás chtěl vyfotit. Prý ještě nikdy nepotkal takové jedlíky. 

Scooby se ale během focení pohnul, takže číšník musel udělat ještě jeden snímek.

Najdeš rozdíly mezi oběma fotkami?

Objednávka:
Shaggy: 4 hamburgery, 6 párků v rohlíku
Scooby: 5 hamburgerů, 3 párky v rohlíku
Fred: 2 hamburgery, 2 kousky pizzy
Velma: 4 kousky pizzy, 3 koblížky
Daphne: 2 kousky pizzy, 2 koblížky

Odpovědi: Po snídani: bazar; Před obědem: a; Oběd: chybí 2 hamburgery a 1 párek v rohlíku;
Fotky: Fred – barva šátku, Velma – barva sukně; Scooby – barva obojku; Shaggy – barva vlasů; Daphne – jiný postoj.

43
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TURECKÁ RIVIÉRA

NAŠE TIPY: 
★ Rodinná dovolená
★ Animace v českém jazyce
★ Pobyty na 7/10/11/14 nocí
★ Aquapark
★ Rodinné pokoje
★ Odlety z Prahy, Brna, 

Ostravy
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Turecká riviéra je nejvýznamnější  
oblastí letní rekreace v republice. Oblast je 
vyhledávána klienty z celé Evropy zejména 
pro možnost prožití nádherné dovolené 
u moře s nefalšovanou chutí orientu. Konakli 
je malebné městečko ležící přibližně 13 km 
od Alanye a 112 km od letiště v Antalyi. 
Je zde řada hotelů a nákupní a zábavní 
centrum nedaleko krásných písečných pláží. 
Toto středisko je vyhledávané turisty nejen 
k prožití klidné dovolené, ale i díky blízkosti 
historického a obchodního centra oblíbeného 
města Alanya.

POLOHA: Hotelový resort klubového typu leží 
přímo na pláži v rozsáhlé tropické zahradě, 5 km 
od přístaviště v Alanyi a od nákupních možností, 
autobusová zastávka je před hotelem.

VYBAVENÍ: Recepce s lobby barem, hlavní 
bufetová restaurace, restaurace s obsluhou 
(pizza, grill), bar u bazénu, bazén pro dospělé, 
bazén pro děti, aquapark, konferenční místnost, 
prádelna, turecké lázně, parní lázně, masáže (za 
poplatek), kadeřník, lékařské služby, posilovna 
s výhledem na moře, bankomat, knihovna, WI-FI 
v areálu hotelu zdarma.

SPORT A ZÁBAVA: Animační programy, ve-
černí show, kino na mole, živé koncerty, tenisový 
kurt, vodní pólo v bazénu, aerobic, stolní tenis, 
minigolf, kulečník, volejbal, šipky, fitness, aqua 
aerobik, basketbal, streaching, plážový volejbal; 
mini klub (4-12 let), volejbal, basketbal. 

PRO DĚTI: Bazén pro děti, dětské hřiště, dětský 
klub, aquapark, dětský klub Čedoku Scooby-Doo 
s českými animátory (v provozu od poloviny 
června do poloviny září).

POKOJE: Standard - dvoulůžkové pokoje s mož-
ností 2 přistýlek mají vlastní sociální zařízení, 
klimatizaci, WI-FI, trezor, telefon, minibar, SAT-
-TV, balkon. Swim up - pokoje se vstupem  
do bazénu sdíleného i s jinými pokoji, možnost  
1 přistýlky, vybavení stejné jako standardní 
pokoj. Deluxe - vybavení stejné jako standardní 
pokoj. Rodinné pokoje - oddělená ložnice, vyba-
vení stejné jako standardní pokoje.

STRAVOVÁNÍ: Bohatý program all inclusive 
nabízí plnou penzi formou bufetu (snídaně, obě-
dy, večeře) v hlavní restauraci, pozdní snídaně, 
odpolední občerstvení (káva, čaj, zákusek), místní 
alkoholické a nealkoholické nápoje zdarma  
(v určených barech a hodinách).

PLÁŽ: Písečná pláž před hotelem, lehátka 
a slunečníky zdarma. Odpočinkové molo se 
slunečníky a lehátky.

TURECKÁ RIVIÉRA | ALANYA - KONAKLI

Hotel TTH Family Life Pascha Bay 

Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/dovolena/,7551.html

All 
inclusive

SLEVY:
★ Rodinná SLEVA
★ Pobyt pro dítě  

do 14 let  
ZDARMA

* více na str. 61 CENA

OD 15 200  
Kč*

* více na str. 61
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TURECKÁ RIVIÉRA

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

Ostravy
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Turecká riviéra je nejvýznamnější oblastí 
letní rekreace v republice. Oblast je 
vyhledávána klienty z celé Evropy zejména pro 
možnost prožití nádherné dovolené u moře 
s nefalšovanou chutí orientu. Konakli je 
malebné městečko ležící přibližně 13 km od 
Alanye a 112 km od letiště v Antalyi. Je zde 
řada hotelů a nákupní a zábavní centrum 
nedaleko krásných písečných 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 hotelový komplex  
leží v klidné části v oblasti Konakli asi 12 km  
od Alanye. U hotelu je písečno oblázková pláž.  
K dopravě do Alanye lez využít místních autobu-
sů, jejichž zastávka je u hotelu.

VYBAVENÍ: Areál se skládá z části, kde se 
nacházejí dvoupatrové vilky a v nich standard-
ní pokoje a z dvou hotelových budov s pokoji 
superior. K dispozici je vstupní hala s recepcí, 
restaurace, restuarace a la carte, několik barů 
včetně baru u aquaparku, 2 bazény, dětský 
bazén, aquapark se skluzavkami pro děti a línou 
řekou, diskotéka, obchod se suvenýry, kadeřnic-
tví, WI-FI na recepci a u bazénu za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA: Animační programy,  
večerní show, živé koncerty, tenisový kurt, vodní 
pólo, aerobic, aqua aerobic, stolní tenis, plážový 
volejbal, mini klub. Vodní sporty, masáže a SPA 
za poplatek.

PRO DĚTI: Bazén pro děti, dětské hřiště, dětský 
klub, aquapark, dětský klub Čedoku Scooby-Doo 
s českými animátory (v provozu od poloviny 
června do poloviny září).

POKOJE: Standardní dvoulůžkové pokoje  
s možností 1 přistýlek mají vlastní sociální  
zařízení, klimatizaci, trezor, telefon, minibar, 
SAT-TV, balkon nebo terasa. Za poplatek nabízí-
me ubytování v pokojích superior s možností  
až 2 přistýlek a v rodinných pokojích.

STRAVOVÁNÍ: Bohatý program all inclusive 
nabízí plnou penzi formou bufetu (snídaně, 
obědy, večeře) v hlavní restauraci, pozdní snída-
ně, odpolední občerstvení (káva, čaj, zákusek), 
zmrzlinu, půlnoční občerstvení, místní alkoho-
lické a nealkoholické nápoje zdarma (v určených 
barech a hodinách) od 10:00–24:00.

PLÁŽ: Písečno-oblázková pláž u hotelu (s mož-
ností kamenných plat při vstupu) u hotelu, 

lehátka a slunečníky zdarma. Plážové osušky  
za vratnou kauci.

TURECKÁ RIVIÉRA | ALANYA - KONAKLI

Hotel Club Kastalia 

Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/dovolena/,8574.html

All 
inclusive

SLEVY:
★ Rodinná SLEVA
★ Pobyt pro dítě  

do 13 let  
ZDARMA

* více na str. 61 CENA

OD 14 830  
Kč*

* více na str. 61
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NAŠE TIPY: 
★ Rodinná dovolená
★ Animace v českém jazyce
★ Pobyty na 7/10/11/14 nocí
★ Aquapark
★ Přímo na pláži
★ Klubový hotel
★ Odlety z Prahy, Brna, 

Ostravy
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Turecká riviéra je nejvýznamnější  
oblastí letní rekreace v 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: Moderní hotel se nachází v oblasti Ke-
mer, kde se modrá hladina středozemního moře 
snoubí s tisíci odstíny zeleně a vytváří jedinečné 
prostředí ke strávení pohodové dovolené.  Město 
Kemer s rušným nočním životem se nachází 6 km 
od hotelu, letiště v Antalyi pak 65 km.

VYBAVENÍ: Rozlehlý areál v klubovém stylu 
se skládá z několika nižších budov, ve kterých 
jsou umístěny pokoje. K dispozici je restaurace, 
restaurace a la carte, několik barů, diskotéka, 
několik bazénů včetně dětského a krytého, 
aquapark, odpočinkové molo v moři, obchod 
se suvenýry, minimarket, kadeřnictví. Hotel je 
vhodný i pro náročnější klienty.

SPORT A ZÁBAVA: Animační programy, večer-
ní show, tenisový kurt, fitness, vodní pólo, aqua 
aerobic, stolní tenis, plážový volejbal, mini klub. 
Vodní sporty, karaoke, billiard, masáže a SPA za 
poplatek.

PRO DĚTI: Bazén pro děti, dětské hřiště, dětský 
klub, aquapark, dětský klub Čedoku Scooby-Doo 
s českými animátory (v provozu od poloviny 
června do poloviny září).

POKOJE: Standardní dvoulůžkové pokoje s mož-
ností 2 přistýlek mají vlastní sociální zařízení, 
klimatizaci, trezor, telefon, minibar, SAT-TV, 
balkon nebo terasa. Za poplatek nabízíme  
ubytování v rodinných pokojích s možností  
až 2 přistýlek.

STRAVOVÁNÍ: Bohatý program Ultra all 
inclusive nabízí plnou penzi formou bufetu 
(snídaně, obědy, večeře) v hlavní restauraci, 
pozdní snídaně, dopolední a odpolední svačinu, 
odpolední občerstvení (káva, čaj, zákusek), 
půlnoční občerstvení, turecké speciality, místní 
a vybrané zahraniční alkoholické a nealkoholické 
nápoje zdarma (v určených barech a hodinách) 
24 hodin.

PLÁŽ: Oblázkovo-písečná pláž u hotelu, lehátka, 
slunečníky a plážové osušky zdarma. Na pláži je 
i relaxační molo.

TURECKÁ RIVIÉRA | KEMER

Hotel PGS Kiris 

Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/dovolena/,8575.html

Ultra all 
inclusive  
24 hodin

SLEVY:
★ Rodinná SLEVA
★ Pobyt pro dítě  

do 14 let  
ZDARMA

* více na str. 61 CENA

OD 16 720  
Kč*

* více na str. 61
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TURECKO |  
EGEJSKÁ RIVIÉRA

NAŠE TIPY: 
★ Rodinná dovolená
★ Animace v českém jazyce
★ Pobyty na 7/14 nocí
★ Aquapark
★ Rodinné pokoje
★ Odlety z Prahy
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Ultra all 
inclusive  
24 hodin

Egejská riviéra ležící na samém jihozápadním 
cípu Turecka je stále vyhledávanější 
oblastí letní dovolené zejména pro 
možnost prožití nádherné dovolené u moře 
s nefalšovanou chutí orientu. Marmaris je 
jedno z 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: V romantickém zálivu umístěný hotel 
s překrásnými vyhlídkami na okolní zelené kop-
ce, které se odrážejí v průzračných vodách Stře-
dozemního moře. Hotel je ideálním místo pro 
všechny, kdo hledají relaxaci, klid a pohodu. Do 
centra letoviska Turunc se dostanete příjemnou 
procházkou po cca 1 km, odkud se pak můžete 
dostat místní lodní dopravou do Marmarisu. 
Hotel je velice vyhledávaný pro svou jedinečnou 
polohu, pro chutné a bohaté jídlo a vysokou úro-
veň poskytovaných služeb.

VYBAVENÍ: Lobby s recepcí, hlavní restau-
race, 2 a la carte restaurace: rybí a turecká, 
bar u bazénu, snack bar, palmový bar u pláže, 

aqua bar, T-Club Disco; 2 bazény, brouzdaliště, 
u bazénů zdarma slunečníky, lehátka a matrace, 
osušky na kauci; krytý bazén, aquapark - bazén 
se 7 skluzavkami, dětský bazén se skluzavka-
mi; směnárna, market, butik, fotograf; terasa 
s výhledem na záliv, bezplatné WI-FI v lobby; za 
poplatek: kadeřnictví.

SPORT A ZÁBAVA: Stolní tenis, šipky, plá-
žový volejbal, petanque, bingo, aerobik, aqua 
aerobik, fitness; dětské hřiště, miniklub (5-12 
let), maxiklub (13-16 let), minidisco, amfiteátr, 
diskotéka T-Night (nápoje za poplatek), animace 
pro děti i dospělé. Za poplatek: billiard, stolní 
fotbal; vodní sporty na pláži: banány, vodní 
lyžování, surfování, parasailing, jízda na kajaku, 
potápění, škola potápění; spa: za poplatek: 
ošetření obličeje a těla, masáže. 

PRO DĚTI: Bazén pro děti, dětské hřiště, dětský 
klub, aquapark, dětský klub Čedoku Scooby-Doo 
s českými animátory (v provozu od poloviny 
června do poloviny září).

POKOJE: Standardní dvoulůžkové pokoje 
s možností 1 přistýlky, klimatizace, koupelna 
(vana nebo sprchový kout, WC, fén), TV-SAT, 
telefon, minibar, balkon rodinný pokoj, 2 ložnice 

oddělené dveřmi; vybavení jako ve standardním 
pokoji; rodinný pokoj za příplatek.

STRAVOVÁNÍ: Ultra all inclusive 24 hodin 
denně. Snídaně (7:00-10:00), oběd (12:45-
14:00), večeře (19:30-21:30) formou švédských 
stolů v hlavní restauraci; pozdní snídaně 
v hlavní restauraci (10:00-11:00); káva, čaj 
a zákusek (16:00-17:00); občerstvení ve snack 
baru (14:00-16:00); noční snack ve snack baru 
(23:30-7:00); neomezené množství nealkoho-
lických nápojů (24 hodin) ve vyznačeném baru, 
místní lihoviny, destiláty a vybrané importované 
alkoholické nápoje do 02:00 v baru v lobby baru.

PLÁŽ: Písčito-oblázková pláž přímo u hotelu 
v malebné zátoce, oceněná certifikátem Modrá 
vlajka, s pozvolným vstupem do moře. Slunečníky, 
lehátka a matrace zdarma, osušky na kauci.

EGEJSKÁ RIVIÉRA | DALAMAN - TURUNC

Hotel Turunc 

Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/dovolena/,7562.html

SLEVY:
★ Rodinná SLEVA
★ Pobyt pro dítě  

do 13 let  
ZDARMA

* více na str. 61 CENA

OD 15 200  
Kč*

* více na str. 61
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Zažijte dobrodružství se 
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Nazdárek,
to byl ale den!  Už od rána jako bychom pořád jezdili dokolečka.  Nejdřív jsem se nemohl vy-
motat z takového velkého kruhového objezdu. Byl obrovský. Stále na nás někdo troubil. Shaggy napočítal 
neuvěřitelných 122 zatroubení klaksonu! Konečně jsem se z toho kruháče dostal, ale za chvilku jsem tam 
byl znovu, ani nevím jak.  Protáčely se mi panenky. „Oh, la la!“ jak říkají Francouzi.  Ale to byl teprve 
začátek, protože Velma naplánovala prohlídku místních pamětihodností.  Po tom ježdění dokolečka na 
to ale nikdo neměl chuť. Ale ona jako by nás vůbec neposlouchala. Jako kdyby měla za lubem nějaký tajný 
plán. A víte, že to tak skutečně bylo? Vzala nás totiž na ruské kolo!  A opět jsme se točili dokola. 
Ale tentokrát trochu jinak.  Z té výšky byl parádní výhled na celé město.

Fred
PS: To rozhodně musíte vidět!

#Londýn#Ruské kolo#?!?!
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Ruské kolo? To je něco 
pro mě! 

Slyšel jsem, že jsou 
tam šílené fronty. 

Nemějte strach, zjevím 
se tam a všichni 
utečou. 

VÝLETY

#LONDÝN#HLAVNÍ MĚSTO  
VELKÉ BRITÁNIE#BIG BEN#

989 897

#ITÁLIE#
VERONA#

886 769

#PAŘÍŽ#HLAVNÍ MĚSTO 
FRANCIE#EIFFELOVA VĚŽ#

895 607

#LONDÝN#
CENTRUM#

998 786

#ITÁLIE#
GARDSKÉ JEZERO#

869 664
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MÁM TĚ
A SNÍM TĚ!

VELMINA VZPOMÍNKA

KDESI V PAŘÍŽI NA SNÍDANI

OBĚD

Při pouhé vzpomínce na ten den mě začíná bolet břicho. Měli jsme si 

prohlédnout památky. Ale začalo to tak, že hned po snídani jsme šli na… 

svačinu. Scooby a Shaggy totiž měli neustále hlad. Dokonce si udělali plán,  

co všecko postupně snědí. Vypadal takto:

Už jsem si skoro byla jistá, že konečně nakoukneme do nějakého muzea, ale ukázalo se, že nadešel 

čas oběda. Scooby a Shaggy se bez otálení vrhli na špagety. Těch špaget bylo vážně spousta. 

Neuvěřitelná spousta. Podívej se na obrázek a zkontroluj, jestli Scooby a Shaggy náhodou nejedí 

tutéž špagetu.

Zažijte dobrodružství se 
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Otázka číslo 1: Co myslíš, kterou pochoutku si vyberou jako další? Nakresli ji.

Otázka číslo 2: Kdo z nich si naplánoval vydatnější snídani?

SCOOBY-DOO and all related characters and elements © & ™ HB. (s18)



PODVEČER

To byl pořádný obří slalom. Za Scoobym a Shaggym jsme se hnali bludištěm uliček. Pomoz nám je najít.

Doveď Velmu, Daphne a Freda spletí uliček k jejich přátelů
m. A nezapomeň, že Scooby a Shaggy cestou 

navštívili všechny restaurace 
a žádnou uličkou nešli dvakrát.

Odpovědi: Shaggy toho snědl víc. Po pizze si dal koblížek. Scooby snědl párek v rohlíku. Oběd: Oba jedí tutéž špagetu. 55

A to by pro 

dnešek bylo 

všechno – 

Scooby-Do-

oby-Doo!



Program:
1. DEN: Odjezd z Moravy v dopoledních, z Prahy 
v odpoledních hodinách přes Německo a Francii, 
trajektem do Anglie. 

2. DEN: Příjezd do Londýna na Greenwich, což je 
místo, kterým prochází nultý poledník, procházka 
kolem královské observatoře. Poblíž stojí plachetnice 
Cutty Sark, dále poplujeme lodí zvanou Thames 
Clipper po řece Temži do centra města (jízdné není 
v ceně – cca 7 GBP) kolem pevnosti Tower of London, 
což je jedna z největších pevností středověké Evropy. 
Poblíž se nachází nejznámější most Velké Británie 
- Tower Bridge. Prohlídka nejdůležitějších pamětihod-
ností pro základní orientaci městem s průvodcem, 
fakultativně vstupenka na London Eye – obřího 
vyhlídkového kola. Večer odjezd na ubytování na 
okraj Londýna, fakultativně večeře, nocleh.

3. DEN: Po snídani individuální volno k prohlídce 
města nebo fakultativně polodenní výlet do čtvrti 
Leavesden s  největšími studii Harryho Potte-
ra – Warner Bross Studia, kde se filmy převážně 
natáčely. Během prohlídky uvidíte sál Bradavického 
hradu, Brumbálovu pracovnu s mečem Godrika 
Nebelvíra, Moudrý klobouk, který studenty rozděloval 
do kolejí. V kuchyni Weasleyových uvidíte triky,  díky 
kterým se pánev sama myla, jehlice sami pletly atd. 
U chýše školníka Hagrida stojí i jeho slavný motocykl, 
dále se pokračuje do Zobí ulice, kde Harry Potter 
bydlel u svých mudlovských pěstounů pod schody, 
kde začal celý tento příběh. Nezapomenutelná je 
i procházka Příčnou ulicí, čarodějnické banky skřetů 
Gringottových včetně masek, které byly při natáčení 
použity, učebna lektvarů profesora Snapea, kancelář 
Umbridgové, Harryho koště Nimbus 2000 a mnoho 
dalšího. Odpoledne odjezd do Windsoru – nejstarší-
ho královského zámku v Británii nebo fakultativní 
návštěva Legolandu. Zábavní park zaměřený na 
rodiny s dětmi nabízí přes 50 interaktivních jízd 
a atrakcí rozdělených do tematických sekcí (Vikingové, 
piráti, mořské příšery, faraoni, princové a princezny…). 
Návrat na ubytování, fakultativně večeře, nocleh.

4. DEN: Po snídani individuální volno k prohlídce 
města nebo odjezd na celodenní fakultativní výlet do 
Thorpe Parku – zábavního parku postaveného v roce 
1979 s vysokými a rychlými kolotoči a dráhami. Je 
určen převážně dětem – vodní atrakce, Angry Birds 
4D, jízda v obrovských šálcích, ale některé atrakce 
jsou přístupné jenom dospělým, o čemž svědčí i jejich 

názvy – Detonator, Colossus, Samurai a další. V roce 
2015 byla otevřena nová atrakce – tropický labyrint, 
který připomíná televizní show, kde účastníci zažívají 
extrémní podmínky. Park je rozčleněn do několika 
sekcí, jsou zde obchody i restaurace a je držitelem 
mnoha rekordů. Celkem se zde nachází 33 atrakcí pro 
děti a dospělé, 4 vodní dráhy a 6 horských drah. Ve 
večerních hodinách odjezd z Londýna zpět do ČR. 

5. DEN: Příjezd do Prahy v odpoledních hodinách, na 
Moravu v podvečerních hodinách.

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY:
• vstupenka na London Eye 850 Kč
• výlet + vstupenka do studií Harryho Pottera dospělý 

1390 Kč
• výlet + vstupenka do studií Harryho Pottera dítě 5-14,99 

let 1190 Kč 
• výlet + vstupenka do Thorpe Parku 1390 Kč
• vstupenka do Legolandu (cena u prodejce -  

cca 1500 Kč – dle termínu zájezdu)
• 2 večeře 1290 Kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj 1990 Kč

INFORMACE:
Je nutné počítat  s menší hotovostí na případnou dopravu 
MHD.
Změna programu vyhrazena.
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LONDÝN PLNÝ KOUZEL
5 dní

Trasa 1: Ostrava → Frýdek-Místek → Nový Jičín → Olomouc → 
Svitavy → Pardubice → Hradec Králové → Mladá Boleslav → 
Praha → Beroun (dálnice) → Plzeň 

Trasa 2: Zlín → Prostějov → Brno → Praha → Beroun (dálnice) → 
Plzeň

TIPY PRO SPRÁVNOU
VOLBU: 
★ pro rodiny s dětmi 
★ poznání a zábava pro děti
★ zákulisí oblíbených filmů Harryho 

Pottera

CENA ZAHRNUJE:
★ dopravu autokarem
★ 2 noclehy v hotelu   

s anglickou snídaní, dvoulůžkové pokoje 
s příslušenstvím a možností přistýlky 

★ služby průvodce
★ trajekty
★ pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

CENA NEZAHRNUJE:
★ vstupy do památkových objektů
★ přepravu MHD

TERMÍNY A TRASY: 
4. 5. - 8. 5. 2018 TRASA 1 
4. 7. - 8. 7. 2018 TRASA 1, 2 
22. 8. - 26. 8. 2018 TRASA 1 
26. 9. - 30. 9. 2018 TRASA 1, 2

CENA

6 690  
Kč*

*více na str. 61

MOŽNOST LETECKÉ VARIANTY –  
4 DNY 12990 KČ   
5. 5. – 8. 5. 2018 
5. 7. – 8. 7. 2018
23. 8. - 26. 8. 2018
27. 9. – 30. 9. 2018



Program zájezdu:
1. DEN: V brzkých ranních hodinách odjezd 
z ČR přes Rakousko do Itálie k jezeru Lago di 
Garda – největšímu italskému jezeru, dle časových 
možností koupání v jezeře nebo prohlídka Sirmi-
one. Městečko Sirmione leží na 4 km dlouhém 
poloostrově, který rozděluje jižní část Gardského 
jezera. Městečko má krásné historické centrum 
s úzkými uličkami, pozůstatky římské vily Grotte 
di Catullo, pevnost Rocca Scaligera či lázně Terme 
di Sirmione, jejichž prameny dosahují teploty až 
80°C. Přejezd na ubytování, večeře, nocleh.

2. DEN: Po snídani odjezd do Parco Natura 
Viva, který se nachází mezi městečky Busslengo 
a Pastrengo nedaleko Verony. Park je rozdělen 
na dvě části – ZOO a safari. Žijí zde zvířata z pěti 
různých kontinentů v rozlehlých odděleních, které 
vypadají jako jejich přirozené prostředí. Jsou zde k 
vidění vzácná a málo známá zvířata, park chrání 
ohrožené druhy zvířat před vyhynutím (např. 
medvěd brýlatý, tygr usuryjský, leopard sněžný či 
lemuři). V odpoledních hodinách přejezd do Verony 
– města, kde se odehrával děj známého dramatu 
Williama Shakespearea „Romeo a Julie“. Prohlídka 
historického centra, které je zapsáno na sezna-
mu UNESCO mj. uvidíme římskou arénu, která je 
třetí největší na světě, římské divadlo, Zelený trh, 
náměstí Piazza dei Signori s Palazzo del Comune, 
bazilika San Zeno, Scagilerský hrad nebo měšťan-
ský dům Casa di Giuletta patřící rodu Capuletů, 
v jehož dvoře je i slavný Juliin balkon. Odjezd na 
ubytování, večeře, nocleh. 

3. DEN: Po snídani celodenní výlet do největšího 
zábavního parku v Itálii – Gardalandu (rozloha 
700 000 m2). Park byl založen v roce 1975 a je zde 
70 atrakcí různého charakteru vhodných pro děti 
i dospělé. Například část zvaná Fantazie je pro děti 
všeho věku, jezdí tu zábavné vlaky po pohádkových 
cestách a pohádky tu doslova ožívají. V části zvané 
Dobrodružství se ocitnete na člunu v džungli mezi 
divokými vodopády nebo na na oblíbené atrakci 
Corsari v boji mezi piráty. V parku je i několik 
restaurací či supermarket – vše v pohádkovém 
provedení. Odjezd na ubytování, večeře, nocleh. 

4. DEN: Po snídani přejezd do Punta Sabbioni, 
lodí se přepravíme do Benátek (přeprava lodí 
není v ceně zájezdu) – města, jehož historické 
centrum leží na ostrovech v laguně. Prohlídka 

města s průvodcem se zastávkami u nejvýznam-
nějších pamětihodností – Dóžecí palác, bazilika sv. 
Marka, Campanilla, Ponte di Rialto, Canal Grande, 
fakultativně projížďka gondolou, která je nedílnou 
součástí Benátek od 11. století. V odpoledních 
hodinách odjezd do ČR, před cestou odpočinek na 
pláži v některém z letovisek Severního Jadranu 
(Caorle, Bibione, Lido di Jesolo…), noční přejezd 
do ČR.
 
5. DEN: Návrat do ČR v ranních hodinách.

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY:
• projížďka gondolou 890 Kč (cca 30 minut)
• příplatek za jednolůžkový pokoj 1.990 Kč
 
INFORMACE:
Změna programu vyhrazena. 
Minimální počet pro realizaci je 30 osob. 

DO ITÁLIE ZA NEJLEPŠÍMI ZÁŽITKY PRO DĚTI
5 dní 

Trasa 1: Ústí nad Labem → Teplice → Most → Louny →  
Praha → Beroun (dálnice) → Plzeň 

Trasa 2: Ostrava → Frýdek-Místek → Nový Jičín →  
Olomouc → Prostějov → Brno → Mikulov 

CENA ZAHRNUJE:
★ dopravu autokarem
★ 3 noclehy v hotelu   

se snídaní rozšířenou kontinentální, 
dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím 

★ 3 večeře
★ služby průvodce
★ vstupenku do Gardalandu
★ vstupenku do Parco Natura Viva
★ pojištění dle zákona č. 159/99 Sb. 

CENA NEZAHRNUJE:
★ vstupy do památkových objektů
★ místní pobytovou taxu
★ přepravu Punta Sabbioni-Benátky  

a zpět (cca 15 €)

TERMÍNY A TRASY: 
4. 7. - 8. 7. 2018 TRASA 1, 2
15. 8. - 19. 8. 2018 TRASA 1
22. 8. - 26. 8. 2018 TRASA 2

LAGO DI GARDA | PARCO NATURA VIVA | SIRMIONE | GARDALAND | VERONA | BENÁTKY

CENA

8 490  
Kč*

*více na str. 61

TIPY PRO SPRÁVNOU
VOLBU: 
★ vstupenky do zábavních parků  

v ceně
★ poznání a zábava pro děti
★ výhodná cena
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FAKULTATIVNÍ SLUŽBY:
• výlet vč. vstupenky do Disneylandu - dosp. 1.690,- Kč** / 

dítě do 12 let 1.590,- Kč** 
• výlet vč. vstupenky do Asterixparku - dosp. 1.390,- Kč / 

dítě do 12 let 1.090,- Kč 
• výlet lodí po Seině 290,- Kč (cena na místě cca 15 EUR) 
• příplatek za jednolůžkový pokoj 1.990,- Kč

INFORMACE:
Je nutné počítat s částkou na případnou dopravu MHD 
z důvodů mimořádných situací v metropoli (dopravní 
situace, počasí apod.) 
Změna programu vyhrazena.

** Ceny vstupenek do Disneylandu jsou platné  
k 20. 10. 2017 a mohou se měnit.

Program zájezdu:
1. DEN: Odjezd z Moravy v dopoledních hodinách, 
z Prahy v odpoledních hodinách přes Německo do 
Francie. 

2. DEN: Příjezd do Paříže, okružní jízda městem, 
prohlídka města s průvodcem - Eiffelova věž, 
Vítězný oblouk, Notre Dame, Louvre…, fakultativně 
výlet lodí po Seině, odjezd na ubytování. 

3. DEN: Po snídani volno nebo fakultativně výlet 
do Asterixparku, celý den volno k návštěvě atrakcí, 
návrat na ubytování. 

4. DEN: Po snídani volno nebo fakultativně výlet 
do Disneylandu, celý den volno k návštěvě atrakcí, 
ve večerních hodinách odjezd do ČR. 

5. DEN: Návrat do Prahy v dopoledních hodinách.

PAŘÍŽ – TO NEJLEPŠÍ PRO DĚTI
5 dní

Trasa: Ostrava → Frýdek-Místek → Olomouc → Prostějov →  
Brno → Jihlava (dálnice), Humpolec (dálnice) →  
Praha → Plzeň

TIPY PRO SPRÁVNOU
VOLBU: 
★ pro rodiny s dětmi 
★ poznání a zábava pro děti
★ výhodná cena

CENA ZAHRNUJE:
★ dopravu autokarem
★ 2 noclehy s kontinentální snídaní  

v hotelu  s příslušenstvím  
na okraji Paříže

★ průvodce
★ pojištění dle zák. č. 159/1999 Sb.

CENA NEZAHRNUJE:
★ vstupy do památkových objektů

TERMÍNY: 
4. 5. - 8. 5. 2018
4. 7. - 8. 7. 2018
25. 7. - 29. 7. 2018
15. 8. - 19. 8. 2018
26. 9. - 30. 9. 2018

CENA

4 990  
Kč*

*více na str. 61

MOŽNOST LETECKÉ VARIANTY –    
Paříž – to nejlepší pro děti - 
letecky 4 dny, 3 noclehy – Paříž, 
Disneyland, Asterixpark
Informace u prodejce
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Komplexní cestovní pojištění SVĚT (pojistné za osobu a pobyt)         Standard        Special*            Plus         Plus Special*     Plus 120   
                                                                                                                  990,- Kč       1 390,- Kč      1 190,- Kč      1 790,- Kč      1 495,- Kč
Služby zahrnuté v kompexním cestovním pojištění Svět:                Limity plnění v Kč  Limity plnění v Kč   Limity plnění v Kč   Limity plnění v Kč   Limity plnění v Kč
Pojištění léčebných výloh a asistenční služby                                         100 000 000     100 000 000      100 000 000       100 000 000      100 000 000
Úrazové pojištění pro cesty a pobyt:

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

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

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

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

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

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

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

Limity plnění v Kč
100 000 000

Limity plnění v Kč
100 000 000

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

Toto pojištění zahrnuje pojištění léčebných výloh a asistenční služby

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

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

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

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

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

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

Specialy*  Exkluzivně 0% spoluúčasti v případě plnění z pojištění storna. Nabídka tohoto pojištění je platná pouze do 30. 4. 2018.

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

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

100% POJIŠTĚNÍ
STORNA u pojištění

SPECIAL

_Pojisteni Ceska pojistovna  6.10.17  12:05  Stránka 4



800 112 112

INFORMACE | OBSAH, ROZSAH A DALŠÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ 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 možnos-
tem. Vzhledem k tomu, že vnímání kvality i označování kate-
gorie ubytování se mohou v jednotlivých zemích výrazně lišit,
užívá Čedok pro hodnocení ubytovacích zařízení vlastní stupnici
kvality služeb. Stupnice kvality služeb hotelů a apartmánů
vyjadřuje pouze názor Čedoku na kvalitu ubytování tak, jak se
jeví z hlediska standardu požadavků středoevropského cesto-
vatele. 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 označe-
nému hotelu. Kvalita služeb a vybavení v apartmánech je zpra-
vidla nižší než v hotelích, což nachází své vyjádření v cenách
zájezdů. Vysvětlení stupnice kvality služeb je uvedeno níže.
Přestože naši pracovníci při nákupu ubytovacích kapacit
důkladně prohlédnou ubytovací objekty, v dané třídě apart-
mánů či hotelů se snaží vybírat to nejlepší a v katalogu je prav-
divosti 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 uby-
tování na minimum. Stejně tak při odjezdu usilujeme o zajiš-
tění možnosti odložení či úschovy zavazadel, po nezbytně
nutnou dobu. Bohužel naše cestovní kancelář nemůže garan-
tovat v každém případě bezprostřední návaznost ubytování
na Váš příjezd nebo odjezd.

• dovolená je pro mnohé turisty spojena s bohatým nočním
životem. Proto jsou některá turistická střediska přesycena
zábavními podniky – bary, vinárnami, diskotékami a nočními
kluby, jejichž provoz je obvykle hlučný. V ubytovacích objek-
tech nemůže naše CK zajistit absolutní klid.• ačkoliv se turis-
tické destinace snaží ve většině případů provádět veškerou
údržbu a stavební činnost v ubytovacích zařízeních či blízko
nich mimo hlavní sezonu, může v místě pobytu v jakékoliv
době docházet ke stavební či jiné technické činnosti. Na tuto
skutečnost nemá CK Čedok žádný vliv a nemůže ji nijak ovliv-
nit. 

• konkrétní klimatické podmínky v oblasti jsou spojeny s exi-
stencí různé fauny. Neovlivnitelnou nepříjemnou skutečností,
se kterou se můžete v určitých obdobích při ubytování
v některých objektech setkat, je výskyt drobného hmyzu, ješ-
těrek 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 ztrá-
tou všech dokladů a finančních prostředků.

• v mnoha případech nelze označit vodu v ubytovacích objek-
tech za pitnou; o kvalitě vody se vždy informujte u delegáta.
U některých hotelů, především na ostrovech, může být voda
tekoucí z vodovodů slaná. Výjimečně může docházet i k pro-
blémům se zásobováním teplou vodou. 

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

• koupelny ubytovacích objektů nižších kategorií často nejsou
vybaveny mýdlem. Doporučujeme vzít s sebou vlastní hygi-
enické i toaletní potřeby, při ubytování v apartmánech i kou-
pelnové prádlo a hygienické potřeby, a pro ubytování
v apartmánech i mycí potřeby na nádobí. V uzavřených nevět-
raných prostorách, jako jsou koupelny, může dojít vlivem zvý-
šené 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 for-
mou paland. Některé pokoje mohou být vybaveny rozklá-
dacím lůžkem a obytný prostor pokojů s přistýlkami může
být značně omezený. Rovněž konfigurace koupelen bývá
velmi úsporná a často sprcha není oddělena sprchovým
koutem. 

• přistýlka nemusí být vždy pevné lůžko, ale např. rozkládací
lehátko, rozkládací křeslo, rozkládací gauč nebo palanda.
V některých destinacích může být jedna přistýlka společná
až pro dvě děti. 

• další typ úsporného řešení lůžek je jejich instalace formou
vysouvacího lůžka z úložného prostoru. Smyslem tohoto
řešení je poskytnout klientovi větší prostorový komfort při
denním pobytu v pokoji. Ceny uvedené v ceníku se vztahují
i na tato lůžka a není-li uvedeno v ceníku jinak, nelze pro tato
lůžka poskytovat slevu z ceny. 
*ve vybraných hotelech a pokojích nabízíme možnost uby-

tování dítěte na společném lůžku s rodiči. Tj. dítě nemá své
vlastní lůžko, ani přistýlku. V ceníku a v popisu je takový
pokoj verbálně označen „dítě na společném lůžku s rodiči“. 

• při ubytování jednoho klienta ve dvoulůžkovém nebo více-
lůžkovém pokoji se účtuje příplatek za neobsazené lůžko.
V praxi to znamená, že jednolůžkový pokoj a dvoulůžkový
pokoj s doplatkem na neobsazené lůžko jsou zcela rovno-
cenné a prodávají se za stejnou cenu. Konkrétní přidělení pří-
slušného 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 blíz-
kosti pláže nebo i v její části. 

• může docházet k opakovaným výpadkům dodávky elektric-
kého proudu a s tím spojeným výpadkům klimatizace a záso-
bování 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 ilus-
trační, proto nemusí vždy zcela přesně korespondovat s poko-
jem, který je klientovi na místě přidělen. Přidělování
konkrétních ubytovacích kapacit, provádí zásadně provozo-
vatel 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 sportov-
ního nářadí a to i když jsou možnosti sportování uvedeny u jed-
notlivých ubytovacích zařízení. 
Možnost vodních sportů a zahájení provozu vodních sportů je
v kompetenci střediska. Údaj o vzdálenosti pláže vyjadřuje nej-
kratší vzdušnou vzdálenost pláže od hranice areálu s ubyto-
vacím objektem. V některých destinacích mohou být vstupy
na pláž zpoplatněny.

Stravování
U každého zájezdu naleznete informaci o možnostech stravo-
vání. Námi používané pojmy znamenají: 

• kontinentální snídaně – většinou opakující se nabídka –
káva nebo čaj, chléb nebo pečivo, máslo, džem 

• kontinentální snídaně zesílená (rozšířená) – má rozsah kon-
tinentální 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 stravo-
vání s nabídkou studené i teplé kuchyně 

• ligh all inclusive zahrnuje snídani (většinou samoobslužnou),
oběd a večeři včetně nápojů s obsluhou nebo formou bufe-
tového 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 zaří-
zení. Pestrost a četnost stravování odpovídá kategorii uby-
tovacího 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 hodi-
nách, 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 kombi-
novaný. 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 zele-
niny 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 pravi-
delné jídlo nahrazeno balíčkem na cestu nebo jiným typem
jídla (občerstvení). V zařízení typu all inclusive může čerpání
služeb začínat až večer po příjezdu a končit již ráno odjezdo-
vého dne. Bufetový způsob a stravování s obsluhou jsou
cenově rovnocenné.

Doprava
Protože celkový dojem z Vaší dovolené nepochybně ovlivní
kvalita dopravy, věnovali jsme v přípravě sezóny zvýšenou
pozornost výběru smluvních dopravců.

Letecká přeprava je zajištěna formou charterových letů nebo
na pravidelných linkách prověřených leteckých společností.
V důsledku denního vytížení letových tras i techniky linkovým
provozem se charterové lety v Evropě realizují převážně v noč-
ních 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 pře-
pravu zavazadel je odlišný dle jednotlivých dopravců a pohy-
buje 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 letec-
kých společností. Informace na vyžádání sdělí prodejci zájezdů.
Na většině letů je občerstvení na palubách letadel nabízeno
zpravidla za poplatek. Cestující je platí přímo v letadle palub-
nímu 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-
bami. Pro kontaktování střediskového delegáta doporučujeme

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

*
velmi jednoduché ubytování s minimálním komfortem 
a jednoduchým rozsahem stravování

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

***
běžný turistický standard ubytovacích a stravovacích služeb

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

*****
luxusní standard ubytovacích a stravovacích služeb

*
zmenšený symbol (půl symbolu) - vyšší kvalita základního stupně
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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 stano-
veného minimálního počtu zájemců mohou být provázeny
česky mluvícím průvodcem. Pro doprodej výletů na „poslední
chvíli“ přímo na místě pobytu může být stanovena nižší cena,
než je cena uvedená v katalogu. Kromě tohoto Vám náš stře-
diskový delegát bude nápomocen při výběru z nabídky míst-
ních poskytovatelů s tím, že tyto výlety jsou obvykle
doprovázeny místními průvodci s cizojazyčným výkladem. Totéž
se týká i půjčování aut. Při zakoupení výletů a pronájmu aut
od místních poskytovatelů služeb vzniká smluvní vztah přímo
mezi klientem a poskytovatelem těchto služeb. Čedok neod-
povídá za případné vady služeb, které si klient zakoupí v desti-
naci 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. 

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

Slevy za včasný nákup
Aktuální slevy za včasný nákup uvádíme na webových strán-
kách www.cedok.cz u jednotlivých hotelů (za tímto účelem
doporučujeme využít webovou adresu jednotlivých hotelů)
nebo Vám je ochotně sdělí Váš prodejce zájezdů cestovní kan-
celáře 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 apart-
mán). Slevy za včasný nákup poskytujeme procentní sazbou
ze základní ceny zájezdu (nevztahuje se na fakultativní pří-
platky).  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. 2017. 

Snížená záloha 
Při zakoupení leteckého pobytového zájezdu z tohoto katalogu
do 31.3.2018 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 31.3.2018. 

Cena od *

Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubyto-
vacích zařízení publikovaných v tomto katalogu jsou u jedno-
tlivých kapacit uváděny symboly v červeném 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 listopadu 2017. Pokud je daný hotel
nabízený s více druhy doprav (např. s vlastní dopravou, auto-
karovou dopravou nebo leteckou dopravou) je vždy uvedena
cena nejlevnější varianty. Může se proto stát, že v průběhu
sezóny již nebude možné zakoupit zájezd za takto uvedenou
cenu. Tyto cenové údaje slouží pouze pro snazší porovnávání
jednotlivých ubytovacích zařízení a nemají charakter návrhu
na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 občanského zákoníku.  

Rodinná sleva
Při zakoupení zájezdu do 30.4.2018 u leteckých pobytových
zájezdů, jejichž součástí je ubytování označené v tomto kata-
logu symbolem „RODINNÁ SLEVA“, poskytneme pro jedno
dítě splňující věkové podmínky uvedené na webových strán-
kách www.cedok.cz u příslušného ubytovacího zařízení, uby-
tované 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. 11.2017, ostatní klienti mají slevu o 2 % nižší.
Aktuální výši Rodinné slevy platnou po 30. 11. 2017 uvádíme
na webových stránkách www.cedok.cz u jednotlivých hotelů.
Tato nabídka platí do vyprodání označených kapacit, nejpozději
však do 30. 4. 2018. 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 sym-
bolu, 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 stravo-
vání, má dítě ZDARMA. Výši pevných dětských cen uvádíme
v nabídce zájezdů na webových stránkách www.cedok.cz (za
tímto účelem doporučujeme využít webovou adresu jednotli-
vých hotelů) nebo Vám ji ochotně sdělí Váš prodejce zájezdů
cestovní kanceláře Čedok. Z pevných dětských cen se nepo-
skytuje sleva za včasný nákup. Tato nabídka platí jen do vypro-
dání takto označených kapacit. 

Pobyt pro 2 děti zdarma
Je-li v tomto katalogu ubytovací zařízení označeno symbolem
„POBYT PRO 2 DĚTI ZDARMA“, mohou se leteckého poby-
tového 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 strán-
kách 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. 

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 pře-
dem na www.mzv.cz a na konkrétním zastupitelském úřadě.
Občanům třetího státu, kteří mají vízovou povinnost, doporu-
čujeme, aby si veškeré informace týkající se vízové povinnosti
a důležité skutečnosti s tím spojené zjistili ještě před zakou-
pením 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.
Pro vstup do Egypta je nutný cestovní pas s platností minimálně
6 měsíců po návratu ze zájezdu a turistické vízum, které lze
obdržet na egyptském velvyslanectví v Praze nebo po příletu
na mezinárodních letištích v Egyptě za poplatek cca 25 USD
(Hurghada, Marsa Alam). Rychlopasy pro cesty do Egypta
nejsou akceptovány. Vízum lze také zajistit prostřednictvím
Čedoku formou předplacené fakultativní služby, vízum Vám
bude předáno po příletu na letišti v Egyptě (více informací
u prodejce). Při příletu do  Egypta se vyplňuje vstupní turistická
karta. Uvedené informace o vízových formalitách jsou platné
pouze pro občany ČR. Pasové orgány vyžadují pro vstup do
země cestovní pas mající nejméně 1-2 volné stránky umožňující
vlepení víza nebo umístění vstupního a výstupního razítka.
Dodržování tohoto pravidla je důležité zejména v případech
udělování víz v místě vstupu do země.

Pasové a vízové formality pro držitele jiných
než českých pasů
Ověřte si potřebné informace (nutnost víza) předem na
www.mzv.cz a na konkrétním zastupitelském úřadě přísluš-
ného státu. 
Klienti, pokud jsou občany jiných států, jsou povinni zjistit si
vízové podmínky této destinace sami ještě před zakoupením

zájezdu. Pokud si klient, který není občanem ČR, neopatří víza
a je ze zájezdu vyloučen, nelze mu vrátit cenu zájezdu. V pří-
padě 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 zastu-
pitelských úřadů. Není-li vízum klientovi uděleno, vízový popla-
tek 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 léka-
řenm 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 strán-
kách www.cedok.cz a zaplatit svou platební kartou zabezpe-
čenou 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 infor-
mace 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 smluv-
ními partnery. Podmínky úhrady těmito poukázkami jsou uve-
deny 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 pro-
středky budou sloužit výhradně k úhradě jimi zakoupených
služeb.

Různé
Při posuzování reklamací postupujeme vždy v souladu se
Všeobecnými smluvními podmínkami a Reklamačním řádem,
které jsou vydány v souladu s občanským zákoníkem (přičemž
plné texty těchto dokumentů jsou klientům k 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 oče-
kávat, např. odpočinek u moře. Na subjektivní hodnocení
významu jednotlivých komponentů služeb klientem nelze
bohužel brát zřetel. Stejně nemůžeme zohledňovat ani sub-
jektivní hodnocení jakosti služeb a prostředí.

Výhrada změny podmínek
Nabídku v tomto katalogu připravujeme se značným předsti-
hem. V době mezi vydáním katalogu a realizací zájezdu proto
mohou nastat nové okolnosti, které mají vliv na podmínky rea-
lizace zájezdu. Naše cestovní kancelář Vás proto, před sjedná-
ním smlouvy o zájezdu, bude informovat o případných
změnách v katalogu uvedených informací. 

Ceny uvedené v tomto katalogu byly kalkulovány dle kurzů
platných k 5. 9. 2017. Údaje uvedené v tomto katalogu jsou
platné ke dni uzávěrky, tj. k 14. 9. 2017. Čedok si vyhrazuje
právo na jejich změnu. Tiskové chyby jsou vyhrazeny. Katalog
je platný do 31. 12. 2018. 
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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 možnos-
tem. Vzhledem k tomu, že vnímání kvality i označování kate-
gorie ubytování se mohou v jednotlivých zemích výrazně lišit,
užívá Čedok pro hodnocení ubytovacích zařízení vlastní stupnici
kvality služeb. Stupnice kvality služeb hotelů a apartmánů
vyjadřuje pouze názor Čedoku na kvalitu ubytování tak, jak se
jeví z hlediska standardu požadavků středoevropského cesto-
vatele. 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 označe-
nému hotelu. Kvalita služeb a vybavení v apartmánech je zpra-
vidla nižší než v hotelích, což nachází své vyjádření v cenách
zájezdů. Vysvětlení stupnice kvality služeb je uvedeno níže.
Přestože naši pracovníci při nákupu ubytovacích kapacit
důkladně prohlédnou ubytovací objekty, v dané třídě apart-
mánů či hotelů se snaží vybírat to nejlepší a v katalogu je prav-
divosti 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 uby-
tování na minimum. Stejně tak při odjezdu usilujeme o zajiš-
tění možnosti odložení či úschovy zavazadel, po nezbytně
nutnou dobu. Bohužel naše cestovní kancelář nemůže garan-
tovat v každém případě bezprostřední návaznost ubytování
na Váš příjezd nebo odjezd.

• dovolená je pro mnohé turisty spojena s bohatým nočním
životem. Proto jsou některá turistická střediska přesycena
zábavními podniky – bary, vinárnami, diskotékami a nočními
kluby, jejichž provoz je obvykle hlučný. V ubytovacích objek-
tech nemůže naše CK zajistit absolutní klid.• ačkoliv se turis-
tické destinace snaží ve většině případů provádět veškerou
údržbu a stavební činnost v ubytovacích zařízeních či blízko
nich mimo hlavní sezonu, může v místě pobytu v jakékoliv
době docházet ke stavební či jiné technické činnosti. Na tuto
skutečnost nemá CK Čedok žádný vliv a nemůže ji nijak ovliv-
nit. 

• konkrétní klimatické podmínky v oblasti jsou spojeny s exi-
stencí různé fauny. Neovlivnitelnou nepříjemnou skutečností,
se kterou se můžete v určitých obdobích při ubytování
v některých objektech setkat, je výskyt drobného hmyzu, ješ-
těrek 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 ztrá-
tou všech dokladů a finančních prostředků.

• v mnoha případech nelze označit vodu v ubytovacích objek-
tech za pitnou; o kvalitě vody se vždy informujte u delegáta.
U některých hotelů, především na ostrovech, může být voda
tekoucí z vodovodů slaná. Výjimečně může docházet i k pro-
blémům se zásobováním teplou vodou. 

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

• koupelny ubytovacích objektů nižších kategorií často nejsou
vybaveny mýdlem. Doporučujeme vzít s sebou vlastní hygi-
enické i toaletní potřeby, při ubytování v apartmánech i kou-
pelnové prádlo a hygienické potřeby, a pro ubytování
v apartmánech i mycí potřeby na nádobí. V uzavřených nevět-
raných prostorách, jako jsou koupelny, může dojít vlivem zvý-
šené 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 for-
mou paland. Některé pokoje mohou být vybaveny rozklá-
dacím lůžkem a obytný prostor pokojů s přistýlkami může
být značně omezený. Rovněž konfigurace koupelen bývá
velmi úsporná a často sprcha není oddělena sprchovým
koutem. 

• přistýlka nemusí být vždy pevné lůžko, ale např. rozkládací
lehátko, rozkládací křeslo, rozkládací gauč nebo palanda.
V některých destinacích může být jedna přistýlka společná
až pro dvě děti. 

• další typ úsporného řešení lůžek je jejich instalace formou
vysouvacího lůžka z úložného prostoru. Smyslem tohoto
řešení je poskytnout klientovi větší prostorový komfort při
denním pobytu v pokoji. Ceny uvedené v ceníku se vztahují
i na tato lůžka a není-li uvedeno v ceníku jinak, nelze pro tato
lůžka poskytovat slevu z ceny. 
*ve vybraných hotelech a pokojích nabízíme možnost uby-

tování dítěte na společném lůžku s rodiči. Tj. dítě nemá své
vlastní lůžko, ani přistýlku. V ceníku a v popisu je takový
pokoj verbálně označen „dítě na společném lůžku s rodiči“. 

• při ubytování jednoho klienta ve dvoulůžkovém nebo více-
lůžkovém pokoji se účtuje příplatek za neobsazené lůžko.
V praxi to znamená, že jednolůžkový pokoj a dvoulůžkový
pokoj s doplatkem na neobsazené lůžko jsou zcela rovno-
cenné a prodávají se za stejnou cenu. Konkrétní přidělení pří-
slušného 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 blíz-
kosti pláže nebo i v její části. 

• může docházet k opakovaným výpadkům dodávky elektric-
kého proudu a s tím spojeným výpadkům klimatizace a záso-
bování 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 ilus-
trační, proto nemusí vždy zcela přesně korespondovat s poko-
jem, který je klientovi na místě přidělen. Přidělování
konkrétních ubytovacích kapacit, provádí zásadně provozo-
vatel 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 sportov-
ního nářadí a to i když jsou možnosti sportování uvedeny u jed-
notlivých ubytovacích zařízení. 
Možnost vodních sportů a zahájení provozu vodních sportů je
v kompetenci střediska. Údaj o vzdálenosti pláže vyjadřuje nej-
kratší vzdušnou vzdálenost pláže od hranice areálu s ubyto-
vacím objektem. V některých destinacích mohou být vstupy
na pláž zpoplatněny.

Stravování
U každého zájezdu naleznete informaci o možnostech stravo-
vání. Námi používané pojmy znamenají: 

• kontinentální snídaně – většinou opakující se nabídka –
káva nebo čaj, chléb nebo pečivo, máslo, džem 

• kontinentální snídaně zesílená (rozšířená) – má rozsah kon-
tinentální 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 stravo-
vání s nabídkou studené i teplé kuchyně 

• ligh all inclusive zahrnuje snídani (většinou samoobslužnou),
oběd a večeři včetně nápojů s obsluhou nebo formou bufe-
tového 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 zaří-
zení. Pestrost a četnost stravování odpovídá kategorii uby-
tovacího 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 hodi-
nách, 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 kombi-
novaný. 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 zele-
niny 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 pravi-
delné jídlo nahrazeno balíčkem na cestu nebo jiným typem
jídla (občerstvení). V zařízení typu all inclusive může čerpání
služeb začínat až večer po příjezdu a končit již ráno odjezdo-
vého dne. Bufetový způsob a stravování s obsluhou jsou
cenově rovnocenné.

Doprava
Protože celkový dojem z Vaší dovolené nepochybně ovlivní
kvalita dopravy, věnovali jsme v přípravě sezóny zvýšenou
pozornost výběru smluvních dopravců.

Letecká přeprava je zajištěna formou charterových letů nebo
na pravidelných linkách prověřených leteckých společností.
V důsledku denního vytížení letových tras i techniky linkovým
provozem se charterové lety v Evropě realizují převážně v noč-
ních 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 pře-
pravu zavazadel je odlišný dle jednotlivých dopravců a pohy-
buje 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 letec-
kých společností. Informace na vyžádání sdělí prodejci zájezdů.
Na většině letů je občerstvení na palubách letadel nabízeno
zpravidla za poplatek. Cestující je platí přímo v letadle palub-
nímu 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-
bami. Pro kontaktování střediskového delegáta doporučujeme

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

*
velmi jednoduché ubytování s minimálním komfortem 
a jednoduchým rozsahem stravování

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

***
běžný turistický standard ubytovacích a stravovacích služeb

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

*****
luxusní standard ubytovacích a stravovacích služeb

*
zmenšený symbol (půl symbolu) - vyšší kvalita základního stupně
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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 stano-
veného minimálního počtu zájemců mohou být provázeny
česky mluvícím průvodcem. Pro doprodej výletů na „poslední
chvíli“ přímo na místě pobytu může být stanovena nižší cena,
než je cena uvedená v katalogu. Kromě tohoto Vám náš stře-
diskový delegát bude nápomocen při výběru z nabídky míst-
ních poskytovatelů s tím, že tyto výlety jsou obvykle
doprovázeny místními průvodci s cizojazyčným výkladem. Totéž
se týká i půjčování aut. Při zakoupení výletů a pronájmu aut
od místních poskytovatelů služeb vzniká smluvní vztah přímo
mezi klientem a poskytovatelem těchto služeb. Čedok neod-
povídá za případné vady služeb, které si klient zakoupí v desti-
naci 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. 

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

Slevy za včasný nákup
Aktuální slevy za včasný nákup uvádíme na webových strán-
kách www.cedok.cz u jednotlivých hotelů (za tímto účelem
doporučujeme využít webovou adresu jednotlivých hotelů)
nebo Vám je ochotně sdělí Váš prodejce zájezdů cestovní kan-
celáře 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 apart-
mán). Slevy za včasný nákup poskytujeme procentní sazbou
ze základní ceny zájezdu (nevztahuje se na fakultativní pří-
platky).  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. 2017. 

Snížená záloha 
Při zakoupení leteckého pobytového zájezdu z tohoto katalogu
do 31.3.2018 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 31.3.2018. 

Cena od *

Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubyto-
vacích zařízení publikovaných v tomto katalogu jsou u jedno-
tlivých kapacit uváděny symboly v červeném 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 listopadu 2017. Pokud je daný hotel
nabízený s více druhy doprav (např. s vlastní dopravou, auto-
karovou dopravou nebo leteckou dopravou) je vždy uvedena
cena nejlevnější varianty. Může se proto stát, že v průběhu
sezóny již nebude možné zakoupit zájezd za takto uvedenou
cenu. Tyto cenové údaje slouží pouze pro snazší porovnávání
jednotlivých ubytovacích zařízení a nemají charakter návrhu
na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 občanského zákoníku.  

Rodinná sleva
Při zakoupení zájezdu do 30.4.2018 u leteckých pobytových
zájezdů, jejichž součástí je ubytování označené v tomto kata-
logu symbolem „RODINNÁ SLEVA“, poskytneme pro jedno
dítě splňující věkové podmínky uvedené na webových strán-
kách www.cedok.cz u příslušného ubytovacího zařízení, uby-
tované 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. 11.2017, ostatní klienti mají slevu o 2 % nižší.
Aktuální výši Rodinné slevy platnou po 30. 11. 2017 uvádíme
na webových stránkách www.cedok.cz u jednotlivých hotelů.
Tato nabídka platí do vyprodání označených kapacit, nejpozději
však do 30. 4. 2018. 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 sym-
bolu, 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 stravo-
vání, má dítě ZDARMA. Výši pevných dětských cen uvádíme
v nabídce zájezdů na webových stránkách www.cedok.cz (za
tímto účelem doporučujeme využít webovou adresu jednotli-
vých hotelů) nebo Vám ji ochotně sdělí Váš prodejce zájezdů
cestovní kanceláře Čedok. Z pevných dětských cen se nepo-
skytuje sleva za včasný nákup. Tato nabídka platí jen do vypro-
dání takto označených kapacit. 

Pobyt pro 2 děti zdarma
Je-li v tomto katalogu ubytovací zařízení označeno symbolem
„POBYT PRO 2 DĚTI ZDARMA“, mohou se leteckého poby-
tového 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 strán-
kách 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. 

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 pře-
dem na www.mzv.cz a na konkrétním zastupitelském úřadě.
Občanům třetího státu, kteří mají vízovou povinnost, doporu-
čujeme, aby si veškeré informace týkající se vízové povinnosti
a důležité skutečnosti s tím spojené zjistili ještě před zakou-
pením 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.
Pro vstup do Egypta je nutný cestovní pas s platností minimálně
6 měsíců po návratu ze zájezdu a turistické vízum, které lze
obdržet na egyptském velvyslanectví v Praze nebo po příletu
na mezinárodních letištích v Egyptě za poplatek cca 25 USD
(Hurghada, Marsa Alam). Rychlopasy pro cesty do Egypta
nejsou akceptovány. Vízum lze také zajistit prostřednictvím
Čedoku formou předplacené fakultativní služby, vízum Vám
bude předáno po příletu na letišti v Egyptě (více informací
u prodejce). Při příletu do  Egypta se vyplňuje vstupní turistická
karta. Uvedené informace o vízových formalitách jsou platné
pouze pro občany ČR. Pasové orgány vyžadují pro vstup do
země cestovní pas mající nejméně 1-2 volné stránky umožňující
vlepení víza nebo umístění vstupního a výstupního razítka.
Dodržování tohoto pravidla je důležité zejména v případech
udělování víz v místě vstupu do země.

Pasové a vízové formality pro držitele jiných
než českých pasů
Ověřte si potřebné informace (nutnost víza) předem na
www.mzv.cz a na konkrétním zastupitelském úřadě přísluš-
ného státu. 
Klienti, pokud jsou občany jiných států, jsou povinni zjistit si
vízové podmínky této destinace sami ještě před zakoupením

zájezdu. Pokud si klient, který není občanem ČR, neopatří víza
a je ze zájezdu vyloučen, nelze mu vrátit cenu zájezdu. V pří-
padě 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 zastu-
pitelských úřadů. Není-li vízum klientovi uděleno, vízový popla-
tek 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 léka-
řenm 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 strán-
kách www.cedok.cz a zaplatit svou platební kartou zabezpe-
čenou 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 infor-
mace 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 smluv-
ními partnery. Podmínky úhrady těmito poukázkami jsou uve-
deny 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 pro-
středky budou sloužit výhradně k úhradě jimi zakoupených
služeb.

Různé
Při posuzování reklamací postupujeme vždy v souladu se
Všeobecnými smluvními podmínkami a Reklamačním řádem,
které jsou vydány v souladu s občanským zákoníkem (přičemž
plné texty těchto dokumentů jsou klientům k 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 oče-
kávat, např. odpočinek u moře. Na subjektivní hodnocení
významu jednotlivých komponentů služeb klientem nelze
bohužel brát zřetel. Stejně nemůžeme zohledňovat ani sub-
jektivní hodnocení jakosti služeb a prostředí.

Výhrada změny podmínek
Nabídku v tomto katalogu připravujeme se značným předsti-
hem. V době mezi vydáním katalogu a realizací zájezdu proto
mohou nastat nové okolnosti, které mají vliv na podmínky rea-
lizace zájezdu. Naše cestovní kancelář Vás proto, před sjedná-
ním smlouvy o zájezdu, bude informovat o případných
změnách v katalogu uvedených informací. 

Ceny uvedené v tomto katalogu byly kalkulovány dle kurzů
platných k 5. 9. 2017. Údaje uvedené v tomto katalogu jsou
platné ke dni uzávěrky, tj. k 14. 9. 2017. Čedok si vyhrazuje
právo na jejich změnu. Tiskové chyby jsou vyhrazeny. Katalog
je platný do 31. 12. 2018. 
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Vysvětlivky: 

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

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.

na českém trhu

worldwide

www.erVpojistovna.cz

Cestovní pojištění erV evropské v nabídce naší kanceláře
Užijte si dovolenou a starosti nechte na nás!

Limity pojistného plnění (v Kč) Light Complex Complex Plus

Územní rozsah evropa

Léčebné výlohy
Zubní ošetření
Fyzioterapie

3 000 000
24 000

120 000

3 000 000
24 000

120 000

3 000 000
24 000

120 000

Aktivní asistence
Převoz, přeložení a repatriace
Převoz tělesných ostatků
Opatrovník

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

Trvalé následky úrazu
Úmrtí následkem úrazu

200 000
100 000

200 000
100 000

Škoda na osobních věcech 18 000 1) 18 000 1)

Škoda na zdraví
Škoda na majetku
Právní zastoupení

2 000 000
1 000 000

200 000

2 000 000
1 000 000

200 000

Stornopoplatky
Přerušení cesty

30 000
50 000

2) 80 000
50 000

2)

Nevyužitá dovolená 8 000 3) 8 000 3)

Cena pojištění Light Complex Complex Plus

Osoba evropa

do 5 dní 350 Kč

do 24 dní 300 Kč 590 Kč 990 Kč

100% pojištění storna 

v případě vážných důvodů!

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ČEDOK A.S.

www.cedok.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Čedok a.s. jsou platné

pro všechny zájezdy, jejichž pořadatelem je cestovní kancelář Čedok a.s.,
a dále pro jednotlivé služby cestovního ruchu prodávané jménem a na
účet cestovní kanceláře Čedok a.s., nestanoví-li Zvláštní/Speciální
smluvní podmínky jinak. 

2. Cestovní kancelář Čedok a.s. jako pořadatel (§ 2523 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník – dále jen OZ) prodává zájezdy (§ 2522 OZ) na zá-
kladě Smlouvy o zájezdu vyhotovené v písemné formě, která obsahuje
všechny zákonem stanovené náležitosti pro písemné Potvrzení o zájezdu
(§ 2525 OZ). Obdobně prodává svým jménem a na svůj účet i jednotlivé
služby cestovního ruchu na základě Smlouvy o poskytnutí jednotlivé
služby. Není-li Smlouva o zájezdu vyhotovena v písemné formě (zejm.
internetový prodej), cestovní kancelář Čedok a.s. vydá zákazníkovi píse-
mné Potvrzení o zájezdu, jehož převzetí zákazník potvrdí. Obdobně není-
li Smlouva o poskytnutí jednotlivé služby vyhotovena v písemné formě,
cestovní kancelář Čedok a.s. vydá zákazníkovi příslušný písemný doklad
o zakoupení služby (voucher/poukaz, letenku apod.), jehož převzetí zá-
kazník potvrdí.

3. Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kance-láře Čedok a.s. (dále
jen „VSP“) jsou nedílnou součástí Smlouvy o zájezdu (Potvrzení o zá-
jezdu) nebo Smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby cestovního ruchu
uzavřené mezi zákazníkem a cestovní kanceláří Čedok a.s.

Článek I – ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU
Účastníky smluvního vztahu jsou:
a) pořadatel Čedok a. s., se sídlem Na Příkopě 18, 111 35 Praha 1, Česká

republika, IČO: 601 92 755, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze pod. sp. zn. B 2263 (dále jen „Čedok“) a

b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba (dále jen „zá-
kazník“).

Článek II – PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU
Tyto VSP upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji:
a) zájezdů (§ 2522 OZ), jejichž pořadatelem je Čedok, nebo
b) ubytovacích, stravovacích, dopravních a jiných služeb cestovního ruchu

dle individuálního požadavku zákazníka, prodávaných jménem a na účet
Čedoku (dále jen „jednotlivé služby“).

Článek III – VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU A OBSAH SMLOUVY
1. V případě zájezdů vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a Čedokem

uzavřením Smlouvy o zájezdu. Obsah této smlouvy je dále určen též tě-
mito VSP, které jsou součástí katalogu a jsou zveřejněny též na
http://www.cedok.cz/, katalogem, jehož nedílnou součástí je i ceník, pří-
padně jinou nabídkou, která byla zákazníkovi předána, odkazem na číslo
nebo jiné označení zájezdu uvedené ve Smlouvě o zájezdu (v Potvrzení
o zájezdu), dále i podmínkami poskytování služeb, které vysvětlují a do-
plňují některé údaje uvedenými v katalogu (Informace – obsah, rozsah
a další podmínky poskytování služeb), a na http://www.cedok.cz/
(Důležité informace a podmínky pro účast na zájezdu/pobytu), přeprav-
ními podmínkami příslušných dopravců zveřejněnými na
http://www.cedok.cz/ příp. i Zvláštními podmínkami přiloženými ke
Smlouvě o zájezdu (Potvrzení o zájezdu) jako nedílná součást.

2. V případě jednotlivých služeb cestovního ruchu vzniká smluvní vztah
mezi zákazníkem a Čedokem uzavřením Smlouvy o poskytnutí jednotlivé
služby. Obsah této smlouvy je dále určen též těmito VSP, které jsou zve-
řejněny též na http://www.cedok.cz/, přepravními podmínkami přísluš-
ných dopravců zveřejněnými na http://www.cedok.cz/, příp. i Zvláštními
podmínkami přiloženými ke smlouvě jako její nedílná součást.

3. Ubytování, které je obsahem Smlouvy o zájezdu pořádaném Čedokem,
je vždy v souladu s právními předpisy státu, ve kterém je poskytováno.

4. Jsou-li ve Smlouvě o zájezdu nebo ve Smlouvě o poskytnutí jednotlivé
služby sjednány podmínky odlišně od ustanovení VSP nebo jiných pod-
mínek uvedených v odst. 1 a 2, mají odchylná ujednání v takové smlouvě
přednost před zněním VSP nebo jiných podmínek uvedených v odst. 1
a 2. 

5. Délka zájezdu je vyjádřena v katalogu počtem dní. Podle právních před-
pisů ČR i EU je za začátek zájezdu považován okamžik zahájení první
služby a za konec zájezdu ukončení poskytnutí služby. Zájezd začíná ten
kalendářní den, kdy Čedok poskytl první službu (např. odbavení na le-
tišti, nástup do autobusu při transferu na letiště, nástup do autobusu
při autobusové dopravě, ubytování v případě zájezdů bez dopravy, atd.).
Do celkového počtu dní trvání zájezdů jsou tedy zahrnuty i dny určené
pro cestu do místa pobytu a zpět, a to i v případech, kdy je zahájení zá-
jezdu a ukončení zájezdu organizováno v pozdních nočních hodinách,
příp. časných ranních hodinách.

Článek IV – CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
1. Zákazník je povinen uhradit cenu zájezdu před jeho zahájením a ceny

jednotlivých služeb před jejich poskytnutím. Za zaplacení ceny se pova-
žuje, podle formy úhrady, den převzetí hotovosti, den platby platební
kartou anebo den připsání platby na účet Čedoku. 
Výše záloh a časový rozvrh plateb je stanoven, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak, takto:
a) u zájezdů je zákazník povinen při vzniku smluvního vztahu uhradit zá-

lohu ve výši 50 % sjednané ceny, doplatek je zákazník povinen uhradit
nejpozději 30 dnů před zahájením zájezdu; při porušení tohoto zá-
vazku má Čedok právo od Smlouvy o zájezdu odstoupit (§ 2533 OZ).
V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 30 dnů před
zahájením zájezdu je zákazník povinen uhradit 100 % sjednané ceny
již při vzniku smluvního vztahu,

b) u jednotlivých služeb je zákazník povinen uhradit 100 % celkové ceny
při vzniku smluvního vztahu.

V případě úhrady ceny nebo části ceny zájezdu či jednotlivých služeb
formou poukázky (poukazu) Čedoku nebo jiné poukázky (poukazu)
Čedokem přijímané zákazník (poukazník) i Čedok (poukázaný) postupují
v souladu s podmínkami pro jejich uplatnění a přijímání stanovenými
poukazatelem (vydavatelem) takové poukázky (poukazu).

2. Čedok má právo jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu uvedenou
ve Smlouvě o zájezdu v případě, že dojde ke zvýšení
a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, nebo

b) plateb spojených s dopravou, např. letištních, bezpečnostních a pří-
stavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, nebo

c) směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu
v průměru o více než 10 %,

pokud k této změně dojde do 21. dne před zahájením zájezdu. 
Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nej-
později 21 dní před zahájením zájezdu na emailovou adresu uvedenou
ve Smlouvě o zájezdu, a pokud není uvedena, doporučeným dopisem
zaslaným na adresu bydliště uvedeného ve Smlouvě o zájezdu. Zákazník
je povinen do 5 dnů od oznámení o zvýšení ceny zájezdu uhradit navý-
šení ceny zájezdu. Při porušení tohoto závazku má Čedok právo od
Smlouvy o zájezdu odstoupit (§ 2533 OZ). 

Způsob výpočtu zvýšení ceny zájezdu: 
Ad a) Čedok je oprávněn při splnění podmínek dle § 2530 OZ zvýšit cenu

zájezdu, zvýší-li se cena dopravy včetně ceny pohonných hmot, takto:
1. letecké nebo lodní zájezdy 
Ceny zájezdu byly kalkulovány při ceně pohonných hmot - ropy typu Brent
53,19 USD/barel (zdroj: http://www.kurzy.cz).
Pokud dojde ke zvýšení ceny PH - ropy nad 63 USD /barel, je Čedok opráv-
něn zvýšit cenu zájezdu pro každou osobu (včetně dětí) o příplatek, jehož
výše bude vypočtena tak, že každé započaté procento nárůstu ceny nad
úroveň 63 USD/barel bude vynásobeno 
1a) částkou 40,- Kč u leteckých zájezdů, kde doba letu v jednom směru ne-

přesáhne 5 hodin (počítá se přímý let z místa odletu do místa/oblasti
realizace zájezdu) 

1b) částkou 100,- Kč u leteckých zájezdů, kde doba letu v jednom směru
přesáhne 5 hodin (počítá se přímý let z místa odletu do místa/oblasti
realizace zájezdu)

Informace o délce letů do jednotlivých destinací je možné získat na poboč-
kách CK.
2. autokarové zájezdy 
Ceny zájezdu byly kalkulovány při ceně nafty 28,62 Kč/litr (zdroj:
http://www.kurzy.cz).
Pokud dojde ke zvýšení ceny nafty nad 31,- Kč/litr, je Čedok oprávněn zvýšit
cenu zájezdu pro každou osobu (včetně dětí) o příplatek, jehož výše bude
vypočtena tak, že za každou započatou 1,- Kč zvýšení ceny nafty nad úroveň
31,- Kč/litr bude klientovi vyúčtován příplatek ve výši 1,- Kč za každých za-
počatých 100 km ujetých v průběhu zájezdu.
Ad b) Při zvýšení plateb spojených s dopravou, např. letištních, bezpeč-

nostních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu,
je Čedok oprávněn jednostranně zvýšit cenu zájezdu o částku odpo-
vídající navýšení těchto plateb na osobu.

Ad c) Při zvýšení směnného kursu české koruny použitého pro stanovení
ceny zájezdu v průměru o více než 10 % je Čedok oprávněn jedno-
stranně zvýšit cenu zájezdu o částku odpovídající procentní výši
změny kurzu služeb zaplacených v cizí měně. Rozhodný den, kdy byla
stanovena cena služeb, je uveden v katalogu, ceníku nebo v jiné
formě nabídky zájezdů.

Článek V – PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
1. K základním právům zákazníka patří zejména:
a) právo na řádné poskytnutí sjednaných a zaplacených služeb,
b) právo vyžadovat od Čedoku informace o všech skutečnostech, které jsou

mu známy a které se dotýkají sjednaných a zaplacených služeb,
c) právo být seznámen s případnými změnami sjednaných služeb, 
d) právo na ochranu osobních dat a informací o cílech cest, které jsou ob-

sahem smlouvy, příp. dalších dokumentů před nepovolanými osobami,
e) právo na doručení dalších podrobných a pro zákazníka důležitých údajů

o všech skutečnostech, které jsou Čedoku známy, pokud nejsou obsa-
ženy již ve Smlouvě o zájezdu nebo v katalogu, který byl zákazníkovi pře-
dán, nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu, a pokud to vyžadují
okolnosti, i na předání letenky, poukazu/voucheru k ubytování nebo
stravování, dokladu nutného pro poskytnutí fakultativních výletů nebo
jiný doklad, jehož je pro uskutečnění zájezdu dle Smlouvy o zájezdu
třeba, zpravidla na emailovou adresu uvedenou ve Smlouvě o zájezdu,
a pokud není uvedena, doporučeným dopisem zaslaným na adresu byd-
liště uvedeného ve Smlouvě o zájezdu, a to ve stejné lhůtě.

f) právo postoupit Smlouvu o zájezdu, splňuje-li třetí osoba podmínky
účasti na zájezdu, a písemně Čedoku oznámit, že se místo něho zájezdu
zúčastní jiná osoba uvedená v oznámení. V případě, že zákazník právo
na změnu v osobě účastníka zájezdu chce uplatnit, je povinen dodržet
postup a podmínky dle odst. 2 písm. j) tohoto článku.

2. K základním povinnostem zákazníka patří zejména:
a) poskytnout Čedoku součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpe-

čení a poskytnutí služeb, především pravdivě a úplně uvádět Čedokem
požadované údaje ve smlouvě vč. jakýchkoliv změn takových údajů
a předložit další doklady k žádosti o udělení víz, 

b) zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled zletilé osoby a souhlas
zákonných zástupců u osob mladších 15 let s doprovodem třetí osobou,
obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyža-
duje,

c) předložit souhlas zákonných zástupců v případě, že zákazník starší 15
let a mladší 18 let hodlá uzavřít smlouvu na služby čerpané v zahraničí,

d) převzít od Čedoku doklady potřebné pro čerpání služeb a dostavit se ve
stanoveném čase na místo určení (srazu, odjezdu apod.) se všemi poža-
dovanými doklady, 

e) mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí
pobytu i tranzit (platný cestovní doklad vydaný státem, jehož uvedl, že
je občanem, víza, doklad o zdravotním pojištění apod., pokud je vyža-
dováno), 

f) splnit očkovací, popř. další zdravotnické povinnosti při cestách do zemí,
pro které jsou stanoveny zdravotnickými předpisy, mít příslušná lékařská
potvrzení a doporučení pro cesty požadovaná zejména leteckými do-
pravci,

g) řídit se pokyny průvodce zájezdu nebo jiné Čedokem určené osoby a do-
držovat stanovený program, dodržovat předpisy platné v navštívené
zemi, vč. předpisů dopravců a ubytovatelů, 

h) počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na
úkor ostatních zákazníků, dodavatelů služeb nebo Čedoku a uhradit pří-
padnou škodu, kterou způsobil,

i) zdržet se jednání, která by omezovala práva ostatních zákazníků,

j) v případě, že zákazník využije svého práva na oznámení změny v osobě
účastníka zájezdu dle odst. 1 písm. f) tohoto článku, je povinen oznámení
učinit písemně a doručit je Čedoku, případně prodejci, u kterého uzavřel
Smlouvu o zájezdu, a k oznámení přiložit podepsané prohlášení nového
zákazníka (postupníka), které obsahuje všechny jeho osobní údaje po-
třebné k uzavření smlouvy, že:
– souhlasí s uzavřenou Smlouvou o zájezdu, a zda souhlasí či nesouhlasí

se zpracováváním svých osobních údajů dle článku XI a
– splňuje podmínky stanovené pro účast na zájezdě, pokud jsou tyto

podmínky definovány ve Smlouvě o zájezdu nebo v katalogu. 
Změna v osobě zákazníka je vůči Čedoku účinná, doručí-li mu postupitel
(původní zákazník) oznámení spolu s uvedeným prohlášením. Oznámení
je včasné, je-li Čedoku doručeno alespoň sedm dnů před zahájením zá-
jezdu.
Jsou-li však důvody pro určení podmínek, které musí účastník zájezdu
splňovat, jsou tyto podmínky uvedeny ve Smlouvě o zájezdu vč. lhůty,
ve které může zákazník oznámit, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná
osoba. Změna v osobě zákazníka je v těchto případech vůči Čedoku
účinná, doručí-li mu postupitel výše uvedené oznámení a prohlášení ve
stanovené lhůtě. 
V případě změny v osobě účastníka zájezdu dle tohoto ustanovení jsou
postupitel a postupník zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení ceny
zájezdu a k úhradě nákladů, které Čedoku v souvislosti se změnou zá-
kazníka vzniknou.

3. K povinnostem zákazníků, kteří uzavřeli smlouvu ve prospěch tře-
tích osob (§ 1767 OZ) dále patří:

a) seznámit osoby, v jejichž prospěch smlouvu s Čedokem uzavřeli, s těmito
VSP, jakož i s dalšími informacemi, které od Čedoku obdrží nebo na které
je odkazováno v těchto VSP, zejména je pak informovat o rozsahu a kva-
litě služeb,

b) v případech, kdy předmětem smluvního vztahu je zájezd, seznámit
všechny účastníky zájezdu s dokladem pojišťovny, který obdrželi dle
článku VI odst. 4,

c) zabezpečit, aby všichni účastníci plnili základní povinnosti zákazníků,
které vyžadují jejich osobní součinnost a jejichž nositelem může být jen
jednotlivý účastník.

Článek VI – POVINNOSTI A PRÁVA ČEDOKU
1. K právům a povinnostem zákazníků uvedeným v článku V se vztahují od-

povídající povinnosti a práva Čedoku.
2. Čedok je povinen pravdivě a řádně informovat zákazníka o všech sku-

tečnostech týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro zákazníka dů-
ležité a které jsou Čedoku známy.

3. Náhradu škody vzniklou z porušení závazku Čedoku ze smlouvy není
Čedok povinen nahradit nad částku přesahující omezení v souladu s me-
zinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána. 
a) V letecké přepravě se odpovědnost řídí Úmluvou o sjednocení někte-

rých pravidel v mezinárodní letecké dopravě ze dne 28.5 1999 (tzv.
Montrealskou úmluvou) a dále nařízením Evropského parlamentu
a Rady Evropské unie č. 2027/97, ve znění nařízení č. 889/2002 ze dne
13. května 2002, které vychází z Montrealské úmluvy a vztahuje se jak
na mezinárodní, tak na vnitrostátní leteckou dopravu a dále i naříze-
ním Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004 ze dne 11.2.2004..

b) V autobusové dopravě se odpovědnost řídí Nařízením Evropského
parlamentu a Rady Evropské unie č. 181/2011 o právech cestujících
v autobusové a autokarové přepravě a o změně nařízení (ES)
č. 2006/2004 ze dne 16. 2. 2011. 

c) V železniční přepravě se odpovědnost řídí Úmluvou o mezinárodní že-
lezniční přepravě (COTIF) ze dne 9. 5. 1980 ve znění Vilniuského pro-
tokolu ze dne 3. 6. 1999 a Dohodou mezi Evropskou unií a Mezivládní
organizací pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF) o přistoupení
EU k uvedené Úmluvě uzavřené v Bernu ve Švýcarsku dne 23. 6. 2011,
která vstoupila v platnost 1. 7. 2011.

4. Čedok má sjednáno pojištění záruky pro případ úpadku dle zákona
č. 159/1999 Sb. v platném znění, na základě kterého vzniká zákazníkovi,
s nímž Čedok uzavřel Smlouvu o zájezdu, právo na plnění v případě po-
jistné události. Čedok je povinen předat zákazníkům se Smlouvou o zá-
jezdu nebo Potvrzením o zájezdu doklad pojišťovny, který obsahuje
informace o uzavřeném pojištění, zejména označení pojišťovny, pod-
mínky pojištění a způsob oznámení pojistné události. 

Článek VII – ZRUŠENÍ A ZMĚNY DOHODNUTÝCH SLUŽEB
1. Zrušení dohodnutých služeb
a) Čedok je oprávněn zrušit zájezd a jednotlivé služby před zahájením

jejich čerpání.
b) Jestliže nebude dosaženo minimálního počtu zákazníků, jehož dosa-

žením bylo podmíněno konání zájezdu, což bylo uvedeno v Potvrzení
o zájezdu, ve Smlouvě o zájezdu nebo v katalogu, je Čedok oprávněn
zájezd zrušit. Čedok je povinen oznámit zákazníkovi zrušení zájezdu
písemně ve lhůtě uvedené v Potvrzení o zájezdu, ve Smlouvě o zá-
jezdu nebo v katalogu. 

c) Jestliže Čedok zájezd nebo jednotlivé služby zruší z jiného důvodu než
pro porušení povinnosti zákazníkem, má zákazník právo požadovat,
aby mu Čedok na základě nové smlouvy poskytl jiný zájezd nebo jed-
notlivé služby celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně
ujednáno, může-li Čedok takový zájezd či jednotlivé služby nabídnout.
Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové smlouvy, je Čedok po-
vinen bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho ob-
držel na úhradu ceny zájezdu nebo jednotlivých služeb podle zrušené
smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit Čedoku odstupné. Jestliže
dojde k uzavření nové smlouvy, platby uskutečněné na základě pů-
vodní smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena
nového zájezdu nebo jednotlivých služeb nižší než již uskutečněné
platby, je Čedok povinen takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbyteč-
ného odkladu vrátit. 

d) Zruší-li Čedok zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před jeho zahájením,
je povinen uhradit zákazníkovi penále ve výši 10 % z ceny zájezdu.
Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno. Čedok se může
zprostit odpovědnosti za škodu nebo povinnosti zaplatit penále jen
tehdy, prokáže-li, že ke zrušení zájezdu došlo z důvodu uvedeného
pod písm. b) tohoto odstavce nebo vzhledem k vyšší moci.
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Vysvětlivky: 

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

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.

na českém trhu

worldwide

www.erVpojistovna.cz

Cestovní pojištění erV evropské v nabídce naší kanceláře
Užijte si dovolenou a starosti nechte na nás!

Limity pojistného plnění (v Kč) Light Complex Complex Plus

Územní rozsah evropa

Léčebné výlohy
Zubní ošetření
Fyzioterapie

3 000 000
24 000

120 000

3 000 000
24 000

120 000

3 000 000
24 000

120 000

Aktivní asistence
Převoz, přeložení a repatriace
Převoz tělesných ostatků
Opatrovník

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

Trvalé následky úrazu
Úmrtí následkem úrazu

200 000
100 000

200 000
100 000

Škoda na osobních věcech 18 000 1) 18 000 1)

Škoda na zdraví
Škoda na majetku
Právní zastoupení

2 000 000
1 000 000

200 000

2 000 000
1 000 000

200 000

Stornopoplatky
Přerušení cesty

30 000
50 000

2) 80 000
50 000

2)

Nevyužitá dovolená 8 000 3) 8 000 3)

Cena pojištění Light Complex Complex Plus

Osoba evropa

do 5 dní 350 Kč

do 24 dní 300 Kč 590 Kč 990 Kč

100% pojištění storna 

v případě vážných důvodů!

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ČEDOK A.S.

www.cedok.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Čedok a.s. jsou platné

pro všechny zájezdy, jejichž pořadatelem je cestovní kancelář Čedok a.s.,
a dále pro jednotlivé služby cestovního ruchu prodávané jménem a na
účet cestovní kanceláře Čedok a.s., nestanoví-li Zvláštní/Speciální
smluvní podmínky jinak. 

2. Cestovní kancelář Čedok a.s. jako pořadatel (§ 2523 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník – dále jen OZ) prodává zájezdy (§ 2522 OZ) na zá-
kladě Smlouvy o zájezdu vyhotovené v písemné formě, která obsahuje
všechny zákonem stanovené náležitosti pro písemné Potvrzení o zájezdu
(§ 2525 OZ). Obdobně prodává svým jménem a na svůj účet i jednotlivé
služby cestovního ruchu na základě Smlouvy o poskytnutí jednotlivé
služby. Není-li Smlouva o zájezdu vyhotovena v písemné formě (zejm.
internetový prodej), cestovní kancelář Čedok a.s. vydá zákazníkovi píse-
mné Potvrzení o zájezdu, jehož převzetí zákazník potvrdí. Obdobně není-
li Smlouva o poskytnutí jednotlivé služby vyhotovena v písemné formě,
cestovní kancelář Čedok a.s. vydá zákazníkovi příslušný písemný doklad
o zakoupení služby (voucher/poukaz, letenku apod.), jehož převzetí zá-
kazník potvrdí.

3. Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kance-láře Čedok a.s. (dále
jen „VSP“) jsou nedílnou součástí Smlouvy o zájezdu (Potvrzení o zá-
jezdu) nebo Smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby cestovního ruchu
uzavřené mezi zákazníkem a cestovní kanceláří Čedok a.s.

Článek I – ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU
Účastníky smluvního vztahu jsou:
a) pořadatel Čedok a. s., se sídlem Na Příkopě 18, 111 35 Praha 1, Česká

republika, IČO: 601 92 755, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze pod. sp. zn. B 2263 (dále jen „Čedok“) a

b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba (dále jen „zá-
kazník“).

Článek II – PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU
Tyto VSP upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji:
a) zájezdů (§ 2522 OZ), jejichž pořadatelem je Čedok, nebo
b) ubytovacích, stravovacích, dopravních a jiných služeb cestovního ruchu

dle individuálního požadavku zákazníka, prodávaných jménem a na účet
Čedoku (dále jen „jednotlivé služby“).

Článek III – VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU A OBSAH SMLOUVY
1. V případě zájezdů vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a Čedokem

uzavřením Smlouvy o zájezdu. Obsah této smlouvy je dále určen též tě-
mito VSP, které jsou součástí katalogu a jsou zveřejněny též na
http://www.cedok.cz/, katalogem, jehož nedílnou součástí je i ceník, pří-
padně jinou nabídkou, která byla zákazníkovi předána, odkazem na číslo
nebo jiné označení zájezdu uvedené ve Smlouvě o zájezdu (v Potvrzení
o zájezdu), dále i podmínkami poskytování služeb, které vysvětlují a do-
plňují některé údaje uvedenými v katalogu (Informace – obsah, rozsah
a další podmínky poskytování služeb), a na http://www.cedok.cz/
(Důležité informace a podmínky pro účast na zájezdu/pobytu), přeprav-
ními podmínkami příslušných dopravců zveřejněnými na
http://www.cedok.cz/ příp. i Zvláštními podmínkami přiloženými ke
Smlouvě o zájezdu (Potvrzení o zájezdu) jako nedílná součást.

2. V případě jednotlivých služeb cestovního ruchu vzniká smluvní vztah
mezi zákazníkem a Čedokem uzavřením Smlouvy o poskytnutí jednotlivé
služby. Obsah této smlouvy je dále určen též těmito VSP, které jsou zve-
řejněny též na http://www.cedok.cz/, přepravními podmínkami přísluš-
ných dopravců zveřejněnými na http://www.cedok.cz/, příp. i Zvláštními
podmínkami přiloženými ke smlouvě jako její nedílná součást.

3. Ubytování, které je obsahem Smlouvy o zájezdu pořádaném Čedokem,
je vždy v souladu s právními předpisy státu, ve kterém je poskytováno.

4. Jsou-li ve Smlouvě o zájezdu nebo ve Smlouvě o poskytnutí jednotlivé
služby sjednány podmínky odlišně od ustanovení VSP nebo jiných pod-
mínek uvedených v odst. 1 a 2, mají odchylná ujednání v takové smlouvě
přednost před zněním VSP nebo jiných podmínek uvedených v odst. 1
a 2. 

5. Délka zájezdu je vyjádřena v katalogu počtem dní. Podle právních před-
pisů ČR i EU je za začátek zájezdu považován okamžik zahájení první
služby a za konec zájezdu ukončení poskytnutí služby. Zájezd začíná ten
kalendářní den, kdy Čedok poskytl první službu (např. odbavení na le-
tišti, nástup do autobusu při transferu na letiště, nástup do autobusu
při autobusové dopravě, ubytování v případě zájezdů bez dopravy, atd.).
Do celkového počtu dní trvání zájezdů jsou tedy zahrnuty i dny určené
pro cestu do místa pobytu a zpět, a to i v případech, kdy je zahájení zá-
jezdu a ukončení zájezdu organizováno v pozdních nočních hodinách,
příp. časných ranních hodinách.

Článek IV – CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
1. Zákazník je povinen uhradit cenu zájezdu před jeho zahájením a ceny

jednotlivých služeb před jejich poskytnutím. Za zaplacení ceny se pova-
žuje, podle formy úhrady, den převzetí hotovosti, den platby platební
kartou anebo den připsání platby na účet Čedoku. 
Výše záloh a časový rozvrh plateb je stanoven, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak, takto:
a) u zájezdů je zákazník povinen při vzniku smluvního vztahu uhradit zá-

lohu ve výši 50 % sjednané ceny, doplatek je zákazník povinen uhradit
nejpozději 30 dnů před zahájením zájezdu; při porušení tohoto zá-
vazku má Čedok právo od Smlouvy o zájezdu odstoupit (§ 2533 OZ).
V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 30 dnů před
zahájením zájezdu je zákazník povinen uhradit 100 % sjednané ceny
již při vzniku smluvního vztahu,

b) u jednotlivých služeb je zákazník povinen uhradit 100 % celkové ceny
při vzniku smluvního vztahu.

V případě úhrady ceny nebo části ceny zájezdu či jednotlivých služeb
formou poukázky (poukazu) Čedoku nebo jiné poukázky (poukazu)
Čedokem přijímané zákazník (poukazník) i Čedok (poukázaný) postupují
v souladu s podmínkami pro jejich uplatnění a přijímání stanovenými
poukazatelem (vydavatelem) takové poukázky (poukazu).

2. Čedok má právo jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu uvedenou
ve Smlouvě o zájezdu v případě, že dojde ke zvýšení
a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, nebo

b) plateb spojených s dopravou, např. letištních, bezpečnostních a pří-
stavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, nebo

c) směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu
v průměru o více než 10 %,

pokud k této změně dojde do 21. dne před zahájením zájezdu. 
Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nej-
později 21 dní před zahájením zájezdu na emailovou adresu uvedenou
ve Smlouvě o zájezdu, a pokud není uvedena, doporučeným dopisem
zaslaným na adresu bydliště uvedeného ve Smlouvě o zájezdu. Zákazník
je povinen do 5 dnů od oznámení o zvýšení ceny zájezdu uhradit navý-
šení ceny zájezdu. Při porušení tohoto závazku má Čedok právo od
Smlouvy o zájezdu odstoupit (§ 2533 OZ). 

Způsob výpočtu zvýšení ceny zájezdu: 
Ad a) Čedok je oprávněn při splnění podmínek dle § 2530 OZ zvýšit cenu

zájezdu, zvýší-li se cena dopravy včetně ceny pohonných hmot, takto:
1. letecké nebo lodní zájezdy 
Ceny zájezdu byly kalkulovány při ceně pohonných hmot - ropy typu Brent
53,19 USD/barel (zdroj: http://www.kurzy.cz).
Pokud dojde ke zvýšení ceny PH - ropy nad 63 USD /barel, je Čedok opráv-
něn zvýšit cenu zájezdu pro každou osobu (včetně dětí) o příplatek, jehož
výše bude vypočtena tak, že každé započaté procento nárůstu ceny nad
úroveň 63 USD/barel bude vynásobeno 
1a) částkou 40,- Kč u leteckých zájezdů, kde doba letu v jednom směru ne-

přesáhne 5 hodin (počítá se přímý let z místa odletu do místa/oblasti
realizace zájezdu) 

1b) částkou 100,- Kč u leteckých zájezdů, kde doba letu v jednom směru
přesáhne 5 hodin (počítá se přímý let z místa odletu do místa/oblasti
realizace zájezdu)

Informace o délce letů do jednotlivých destinací je možné získat na poboč-
kách CK.
2. autokarové zájezdy 
Ceny zájezdu byly kalkulovány při ceně nafty 28,62 Kč/litr (zdroj:
http://www.kurzy.cz).
Pokud dojde ke zvýšení ceny nafty nad 31,- Kč/litr, je Čedok oprávněn zvýšit
cenu zájezdu pro každou osobu (včetně dětí) o příplatek, jehož výše bude
vypočtena tak, že za každou započatou 1,- Kč zvýšení ceny nafty nad úroveň
31,- Kč/litr bude klientovi vyúčtován příplatek ve výši 1,- Kč za každých za-
počatých 100 km ujetých v průběhu zájezdu.
Ad b) Při zvýšení plateb spojených s dopravou, např. letištních, bezpeč-

nostních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu,
je Čedok oprávněn jednostranně zvýšit cenu zájezdu o částku odpo-
vídající navýšení těchto plateb na osobu.

Ad c) Při zvýšení směnného kursu české koruny použitého pro stanovení
ceny zájezdu v průměru o více než 10 % je Čedok oprávněn jedno-
stranně zvýšit cenu zájezdu o částku odpovídající procentní výši
změny kurzu služeb zaplacených v cizí měně. Rozhodný den, kdy byla
stanovena cena služeb, je uveden v katalogu, ceníku nebo v jiné
formě nabídky zájezdů.

Článek V – PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
1. K základním právům zákazníka patří zejména:
a) právo na řádné poskytnutí sjednaných a zaplacených služeb,
b) právo vyžadovat od Čedoku informace o všech skutečnostech, které jsou

mu známy a které se dotýkají sjednaných a zaplacených služeb,
c) právo být seznámen s případnými změnami sjednaných služeb, 
d) právo na ochranu osobních dat a informací o cílech cest, které jsou ob-

sahem smlouvy, příp. dalších dokumentů před nepovolanými osobami,
e) právo na doručení dalších podrobných a pro zákazníka důležitých údajů

o všech skutečnostech, které jsou Čedoku známy, pokud nejsou obsa-
ženy již ve Smlouvě o zájezdu nebo v katalogu, který byl zákazníkovi pře-
dán, nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu, a pokud to vyžadují
okolnosti, i na předání letenky, poukazu/voucheru k ubytování nebo
stravování, dokladu nutného pro poskytnutí fakultativních výletů nebo
jiný doklad, jehož je pro uskutečnění zájezdu dle Smlouvy o zájezdu
třeba, zpravidla na emailovou adresu uvedenou ve Smlouvě o zájezdu,
a pokud není uvedena, doporučeným dopisem zaslaným na adresu byd-
liště uvedeného ve Smlouvě o zájezdu, a to ve stejné lhůtě.

f) právo postoupit Smlouvu o zájezdu, splňuje-li třetí osoba podmínky
účasti na zájezdu, a písemně Čedoku oznámit, že se místo něho zájezdu
zúčastní jiná osoba uvedená v oznámení. V případě, že zákazník právo
na změnu v osobě účastníka zájezdu chce uplatnit, je povinen dodržet
postup a podmínky dle odst. 2 písm. j) tohoto článku.

2. K základním povinnostem zákazníka patří zejména:
a) poskytnout Čedoku součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpe-

čení a poskytnutí služeb, především pravdivě a úplně uvádět Čedokem
požadované údaje ve smlouvě vč. jakýchkoliv změn takových údajů
a předložit další doklady k žádosti o udělení víz, 

b) zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled zletilé osoby a souhlas
zákonných zástupců u osob mladších 15 let s doprovodem třetí osobou,
obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyža-
duje,

c) předložit souhlas zákonných zástupců v případě, že zákazník starší 15
let a mladší 18 let hodlá uzavřít smlouvu na služby čerpané v zahraničí,

d) převzít od Čedoku doklady potřebné pro čerpání služeb a dostavit se ve
stanoveném čase na místo určení (srazu, odjezdu apod.) se všemi poža-
dovanými doklady, 

e) mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí
pobytu i tranzit (platný cestovní doklad vydaný státem, jehož uvedl, že
je občanem, víza, doklad o zdravotním pojištění apod., pokud je vyža-
dováno), 

f) splnit očkovací, popř. další zdravotnické povinnosti při cestách do zemí,
pro které jsou stanoveny zdravotnickými předpisy, mít příslušná lékařská
potvrzení a doporučení pro cesty požadovaná zejména leteckými do-
pravci,

g) řídit se pokyny průvodce zájezdu nebo jiné Čedokem určené osoby a do-
držovat stanovený program, dodržovat předpisy platné v navštívené
zemi, vč. předpisů dopravců a ubytovatelů, 

h) počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na
úkor ostatních zákazníků, dodavatelů služeb nebo Čedoku a uhradit pří-
padnou škodu, kterou způsobil,

i) zdržet se jednání, která by omezovala práva ostatních zákazníků,

j) v případě, že zákazník využije svého práva na oznámení změny v osobě
účastníka zájezdu dle odst. 1 písm. f) tohoto článku, je povinen oznámení
učinit písemně a doručit je Čedoku, případně prodejci, u kterého uzavřel
Smlouvu o zájezdu, a k oznámení přiložit podepsané prohlášení nového
zákazníka (postupníka), které obsahuje všechny jeho osobní údaje po-
třebné k uzavření smlouvy, že:
– souhlasí s uzavřenou Smlouvou o zájezdu, a zda souhlasí či nesouhlasí

se zpracováváním svých osobních údajů dle článku XI a
– splňuje podmínky stanovené pro účast na zájezdě, pokud jsou tyto

podmínky definovány ve Smlouvě o zájezdu nebo v katalogu. 
Změna v osobě zákazníka je vůči Čedoku účinná, doručí-li mu postupitel
(původní zákazník) oznámení spolu s uvedeným prohlášením. Oznámení
je včasné, je-li Čedoku doručeno alespoň sedm dnů před zahájením zá-
jezdu.
Jsou-li však důvody pro určení podmínek, které musí účastník zájezdu
splňovat, jsou tyto podmínky uvedeny ve Smlouvě o zájezdu vč. lhůty,
ve které může zákazník oznámit, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná
osoba. Změna v osobě zákazníka je v těchto případech vůči Čedoku
účinná, doručí-li mu postupitel výše uvedené oznámení a prohlášení ve
stanovené lhůtě. 
V případě změny v osobě účastníka zájezdu dle tohoto ustanovení jsou
postupitel a postupník zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení ceny
zájezdu a k úhradě nákladů, které Čedoku v souvislosti se změnou zá-
kazníka vzniknou.

3. K povinnostem zákazníků, kteří uzavřeli smlouvu ve prospěch tře-
tích osob (§ 1767 OZ) dále patří:

a) seznámit osoby, v jejichž prospěch smlouvu s Čedokem uzavřeli, s těmito
VSP, jakož i s dalšími informacemi, které od Čedoku obdrží nebo na které
je odkazováno v těchto VSP, zejména je pak informovat o rozsahu a kva-
litě služeb,

b) v případech, kdy předmětem smluvního vztahu je zájezd, seznámit
všechny účastníky zájezdu s dokladem pojišťovny, který obdrželi dle
článku VI odst. 4,

c) zabezpečit, aby všichni účastníci plnili základní povinnosti zákazníků,
které vyžadují jejich osobní součinnost a jejichž nositelem může být jen
jednotlivý účastník.

Článek VI – POVINNOSTI A PRÁVA ČEDOKU
1. K právům a povinnostem zákazníků uvedeným v článku V se vztahují od-

povídající povinnosti a práva Čedoku.
2. Čedok je povinen pravdivě a řádně informovat zákazníka o všech sku-

tečnostech týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro zákazníka dů-
ležité a které jsou Čedoku známy.

3. Náhradu škody vzniklou z porušení závazku Čedoku ze smlouvy není
Čedok povinen nahradit nad částku přesahující omezení v souladu s me-
zinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána. 
a) V letecké přepravě se odpovědnost řídí Úmluvou o sjednocení někte-

rých pravidel v mezinárodní letecké dopravě ze dne 28.5 1999 (tzv.
Montrealskou úmluvou) a dále nařízením Evropského parlamentu
a Rady Evropské unie č. 2027/97, ve znění nařízení č. 889/2002 ze dne
13. května 2002, které vychází z Montrealské úmluvy a vztahuje se jak
na mezinárodní, tak na vnitrostátní leteckou dopravu a dále i naříze-
ním Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004 ze dne 11.2.2004..

b) V autobusové dopravě se odpovědnost řídí Nařízením Evropského
parlamentu a Rady Evropské unie č. 181/2011 o právech cestujících
v autobusové a autokarové přepravě a o změně nařízení (ES)
č. 2006/2004 ze dne 16. 2. 2011. 

c) V železniční přepravě se odpovědnost řídí Úmluvou o mezinárodní že-
lezniční přepravě (COTIF) ze dne 9. 5. 1980 ve znění Vilniuského pro-
tokolu ze dne 3. 6. 1999 a Dohodou mezi Evropskou unií a Mezivládní
organizací pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF) o přistoupení
EU k uvedené Úmluvě uzavřené v Bernu ve Švýcarsku dne 23. 6. 2011,
která vstoupila v platnost 1. 7. 2011.

4. Čedok má sjednáno pojištění záruky pro případ úpadku dle zákona
č. 159/1999 Sb. v platném znění, na základě kterého vzniká zákazníkovi,
s nímž Čedok uzavřel Smlouvu o zájezdu, právo na plnění v případě po-
jistné události. Čedok je povinen předat zákazníkům se Smlouvou o zá-
jezdu nebo Potvrzením o zájezdu doklad pojišťovny, který obsahuje
informace o uzavřeném pojištění, zejména označení pojišťovny, pod-
mínky pojištění a způsob oznámení pojistné události. 

Článek VII – ZRUŠENÍ A ZMĚNY DOHODNUTÝCH SLUŽEB
1. Zrušení dohodnutých služeb
a) Čedok je oprávněn zrušit zájezd a jednotlivé služby před zahájením

jejich čerpání.
b) Jestliže nebude dosaženo minimálního počtu zákazníků, jehož dosa-

žením bylo podmíněno konání zájezdu, což bylo uvedeno v Potvrzení
o zájezdu, ve Smlouvě o zájezdu nebo v katalogu, je Čedok oprávněn
zájezd zrušit. Čedok je povinen oznámit zákazníkovi zrušení zájezdu
písemně ve lhůtě uvedené v Potvrzení o zájezdu, ve Smlouvě o zá-
jezdu nebo v katalogu. 

c) Jestliže Čedok zájezd nebo jednotlivé služby zruší z jiného důvodu než
pro porušení povinnosti zákazníkem, má zákazník právo požadovat,
aby mu Čedok na základě nové smlouvy poskytl jiný zájezd nebo jed-
notlivé služby celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně
ujednáno, může-li Čedok takový zájezd či jednotlivé služby nabídnout.
Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové smlouvy, je Čedok po-
vinen bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho ob-
držel na úhradu ceny zájezdu nebo jednotlivých služeb podle zrušené
smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit Čedoku odstupné. Jestliže
dojde k uzavření nové smlouvy, platby uskutečněné na základě pů-
vodní smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena
nového zájezdu nebo jednotlivých služeb nižší než již uskutečněné
platby, je Čedok povinen takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbyteč-
ného odkladu vrátit. 

d) Zruší-li Čedok zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před jeho zahájením,
je povinen uhradit zákazníkovi penále ve výši 10 % z ceny zájezdu.
Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno. Čedok se může
zprostit odpovědnosti za škodu nebo povinnosti zaplatit penále jen
tehdy, prokáže-li, že ke zrušení zájezdu došlo z důvodu uvedeného
pod písm. b) tohoto odstavce nebo vzhledem k vyšší moci.
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2. Změny dohodnutých služeb před zahájením zájezdu a čerpání
služeb

a) Nutí-li vnější okolnosti Čedok před zahájením zájezdu změnit pod-
mínky Smlouvy o zájezdu, navrhne zákazníkovi změnu Smlouvy o zá-
jezdu. Pokud změna Smlouvy o zájezdu vede i ke změně ceny zájezdu,
musí být v návrhu nová cena uvedena. Navrhne-li Čedok změnu
Smlouvy o zájezdu, má zákazník právo se rozhodnout, zda bude se
změnou Smlouvy o zájezdu souhlasit, nebo zda od Smlouvy o zájezdu
odstoupí. 

b) Pokud zákazník ve lhůtě určené Čedokem, která nesmí být kratší než
5 dnů a musí skončit před zahájením zájezdu, od této smlouvy neod-
stoupí, platí, že s její změnou souhlasí (§ 2531 odst. 2 OZ). Jestliže
změna Smlouvy o zájezdu vede ke zvýšení ceny zájezdu, je zákazník
povinen uhradit Čedoku rozdíl v ceně zájezdu ve lhůtě určené v ná-
vrhu na změnu této smlouvy. Při porušení tohoto závazku má Čedok
právo od smlouvy odstoupit (§ 2533 OZ). Jestliže změna Smlouvy o zá-
jezdu vede ke snížení ceny zájezdu, je Čedok povinen buď snížit do-
platek celkové ceny zájezdu, pokud nebyl zákazníkem dosud uhrazen,
nebo vrátit rozdíl v ceně zájezdu v případě, že zákazník již uhradil cel-
kovou cenu zájezdu.

c) Jestliže zákazník nesouhlasí se změnou Smlouvy o zájezdu a ve lhůtě
určené v návrhu na její změnu od Smlouvy o zájezdu odstoupí, má
právo požadovat, aby mu Čedok na základě nové smlouvy poskytl ná-
hradní zájezd celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně
ujednáno, může-li Čedok takový zájezd nabídnout. Jestliže dojde k uza-
vření nové Smlouvy o zájezdu, platby uskutečněné na základě původní
smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena zájezdu
nižší než již uskutečněné platby dle předchozí Smlouvy o zájezdu, je
Čedok povinen takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného od-
kladu vrátit. Nedojde-li k uzavření nové Smlouvy o zájezdu, je Čedok
povinen bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho
obdržel na úhradu ceny zájezdu podle zrušené Smlouvy o zájezdu,
aniž by byl zákazník povinen platit Čedoku odstupné.

d) Je-li Čedok nucen z objektivních důvodů před zahájením čerpání jed-
notlivých služeb změnit podmínky Smlouvy o poskytnutí jednotlivých
služeb, platí ustanovení písm. a) odst. 2 tohoto článku obdobně.

3. Změny smluvních podmínek ze strany zákazníka
Čedok na přání zákazníka, je-li to podle okolností možné, provádí
změny podmínek sjednaných ve smlouvě. Provedení takových změn
podléhá zaplacení poplatku ve výši a za podmínek níže uvedených.
Poplatky se účtují vždy za každou osobu včetně dětí.

a) Změna jména a jiných osobních údajů vč. adresy zákazníka před za-
hájením zájezdu nebo čerpání jednotlivých služeb 100,- Kč.

b) Změna místa odjezdu v tuzemsku před zahájením zájezdu do zahra-
ničí i tzv. svozy autokarem 100,- Kč.

c) Zkrácení doby pobytu v rámci stanoveného termínu a místa pobytu
před zahájením zájezdu nebo čerpání jednotlivých služeb 200,- Kč.

Článek VIII – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
A ODSTUPNÉ

1. Čedok je oprávněn před zahájením zájezdu nebo čerpáním jednotli-
vých služeb od smlouvy odstoupit z důvodu zrušení zájezdu či z dů-
vodu zrušení jednotlivých služeb nebo poruší-li zákazník svou
povinnost vyplývající ze smlouvy. Písemné oznámení o odstoupení od
smlouvy doručí Čedok zákazníkovi. Účinky odstoupení od smlouvy na-
stávají dnem doručení oznámení.

2. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu
nebo čerpáním jednotlivých služeb

a) bez uvedení důvodu,
b) jestliže nedojde k uzavření nové smlouvy dle ustanovení článku VII

odst. 2,
c) z důvodů porušení povinností Čedoku, vyplývajících ze smlouvy.
Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy zákazník doručí Čedoku,
popřípadě prodejci, u kterého zájezd nebo jednotlivé služby zakoupil.
V oznámení zákazník musí uvést jméno, příjmení, adresu, číslo
zájezdu/rezervace. Odstoupení od smlouvy může zákazník rovněž se-
psat v prodejním místě, kde zájezd nebo jednotlivé služby zakoupil.
Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení.

3. Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinnosti
Čedoku stanovené smlouvou nebo odstoupí-li Čedok od smlouvy z dů-
vodu porušení povinnosti zákazníkem stanovené smlouvou a VSP, je zá-
kazník povinen zaplatit Čedoku odstupné ve výši stanovené v odstavci 4
a Čedok je povinen vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržel na úhradu
ceny služeb podle zrušené smlouvy.

4. Výše odstupného je stanovena při odstoupení od smlouvy před nástu-
pem na zájezd či zahájením čerpání služeb na osobu.

4.1. Výše odstupného u tuzemských zájezdů a jednotlivých služeb
v ČR, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, je stanovena takto:

V případě, že zákazník odstoupí od smlouvy
a) nejpozději 46. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí od-

stupné 200,- Kč za osobu 
b) 45. až 29 den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné

10 % sjednané ceny
c) 28. až 15. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné

30 % sjednané ceny
d) 14. až 7. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné

70 % sjednané ceny
e) 6. až 4. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné

80 % sjednané ceny
f) 3 a méně dní před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné

100 % sjednané ceny
4.2. Výše odstupného u zahraničních zájezdů a jednotlivých služeb do

Evropy a do Středomoří, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, je
stanovena takto:

V případě, že zákazník odstoupí od smlouvy 
a) nejpozději 46. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí od-

stupné 2 000,- Kč za osobu u leteckých zájezdů v Evropě a Středomoří,
1 500,- Kč za osobu u ostatních zájezdů a jednotlivých služeb v Evropě
a Středomoří,

b) 45. až 29. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné
30 % sjednané ceny,

c) 28. až 15. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné
50 % sjednané ceny,

d) 14. až 7. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné
70 % sjednané ceny,

e) 6. až 4. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné
80 % sjednané ceny,

f) 3 a méně dní před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné
100 % sjednané ceny.

4.3. Výše odstupného u lodních zájezdů (i v Evropě a Středomoří)
a dále u zájezdů a jednotlivých služeb mimo Evropu a Středomoří,
pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, je stanovena takto:

V případě, že zákazník odstoupí od smlouvy 
a) nejpozději 60. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí od-

stupné 3 000,- Kč na osobu,
b) 59. až 30. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné

30 % sjednané ceny,
c) 29. až 21. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné

50 % sjednané ceny, 
d) 20. až 15. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné

70 % sjednané ceny,
e) 14. až 5. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné

80 % sjednané ceny,
f) 4 a méně dní před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné

100% sjednané ceny.
5. Do Středomoří se pro účel odstoupení od smlouvy zahrnují země:

Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libye, Egypt, Kypr, Turecko, Sýrie, Libanon,
Izrael a Jordánsko. Do Evropy se pro účel odstoupení od smlouvy zahr-
nuje i Island, Madeira, Azorské a Kanárské ostrovy.

6. Nenastoupí-li zákazník na zájezd či nevyčerpá-li službu cestovního ruchu
bez předchozího odstoupení od smlouvy nebo nemůže-li pokračovat
v zájezdu, či čerpání jednotlivých služeb cestovního ruchu z důvodu, že
nesplnil některou z povinností dle čl. V odst. 2 písm. e) a f), hradí 100 %
sjednané ceny.

7. Sjednanou cenou se rozumí konečná prodejní cena včetně všech zákaz-
níkem zakoupených fakultativních služeb. 

8. Čedok má právo započíst na úhradu odstupného uhrazené zálohy nebo
zaplacenou cenu. V případě, že odstupné je vyšší než zaplacená záloha,
je zákazník povinen rozdíl uhradit nejpozději do 10 dnů od vyúčtování.

9. V případě odstoupení platí pro výpočet odstupného den, kdy nastaly
účinky odstoupení. 

10. V případech, kdy cenu, příp. část ceny zájezdu nebo jednotlivých služeb
zákazník uhradil formou poukázky (poukazu) Čedoku nebo jiné pou-
kázky (poukazu) Čedokem přijímané, zákazník i Čedok ve věci úhrady
odstupného postupují v souladu se stanovenými podmínkami pro je-
jich uplatnění a přijímání.

Článek IX – REKLAMACE
1. V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb, jež byly sjed-

nány ve smlouvě s Čedokem, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Způsob
uplatnění reklamace, postup vyřizování reklamace, jakož i rozhodnutí o re-
klamaci blíže upravuje Reklamační řád Čedoku, který je zákazníkům k dis-
pozici ve všech provozovnách Čedoku i u třetí osoby, která uzavření smlouvy
zprostředkovala, nebo na http://www.cedok.cz/smluvni-podminky/.

2. Uplatnění práva zákazníka z odpovědnosti za vady služeb poskytovaných
Čedokem (reklamace) musí být učiněno vážně, určitě a srozumitelně. 

3. Práva z odpovědnosti za vady služeb, jež byly sjednány ve smlouvě,
(reklamaci) má zákazník právo uplatnit v kterékoliv provozovně nebo
v sídle Čedoku a, bylo-li uzavření smlouvy zprostředkováno třetí oso-
bou, také u této třetí osoby. Prodávající vydá písemné potvrzení o tom,
kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyří-
zení reklamace zákazník požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu
vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí rekla-
mace.

4. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu
poté, co se o výskytu takové vady dozví, nejlépe již přímo v místě posky-
tované služby u průvodce Čedoku nebo jiného Čedokem pověřeného
zástupce, aby mohla být zjednána náprava. Uplatnění reklamace může
zákazník provést v jakékoliv formě s uvedením data, předmětu rekla-
mace a požadovaného způsobu vyřízení reklamace. Průvodce zájezdu
nebo jiný Čedokem pověřený zástupce je povinen sepsat se zákazníkem
reklamační protokol, resp. vydat písemné potvrzení o přijetí reklamace.
Čedok upozorňuje, že dle § 2540 OZ nevytkne-li zákazník vadu zájezdu
bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, soud mu právo na slevu
z ceny nepřizná, jestliže Čedok namítne, že zákazník neuplatnil své právo
ani do jednoho měsíce od skončení zájezdu. 

5. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení rekla-
mace. V případech, kdy zákazník čerpá služby bez přítomnosti průvodce
Čedoku či jiného Čedokem pověřeného zástupce a poskytnutá služba
má vady, je zákazník povinen dbát též o včasné a řádné uplatnění nároků
vůči dodavatelům /poskytovatelům služeb v tuzemsku či v zahraničí.

6. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý
na vůli, činnosti a postupu Čedoku (vyšší moc) nebo okolnosti, které jsou
na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevy-
užije objednané, zaplacené a Čedokem zabezpečené služby, nevzniká
zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny ani na slevu z ceny.

Článek X – POJIŠTĚNÍ
1. Součástí zájezdů a služeb cestovního ruchu Čedoku není pojištění zá-

kazníka pro cesty a pobyt ani pojištění pro případ, že zákazníkovi vznik-
nou náklady v souvislosti s odstoupením od smlouvy.

2. Zákazník má možnost uzavřít pojištění pro cesty a pobyt včetně pojištění
pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením
od smlouvy, prostřednictvím Čedoku. Čedok na vyžádání zákazníka ta-
kovéto pojištění při uzavírání smlouvy zprostředkuje.

Článek XI – ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
1. Čedok zpracovává osobní údaje svých zákazníků s jejich souhlasem:

a) za účelem uzavření Smlouvy o zájezdu podle článku III odst. 1 nebo
Smlouvy o poskytnutí jednotlivých služeb podle článku III odst. 2 (dále
jen „smlouvy“) a příp. jejich změn a zajištění plnění ze smluv vyplýva-
jících,

b) za účelem evidence zákazníků ve věrnostním systému Čedoku (Club
Čedok) a vyhodnocování jejich cest s Čedokem pro potřeby realizace
věrnostních slev a poskytování nabídek služeb Čedoku věrným zákaz-
níkům na základě vyhodnocování jejich cestování s Čedokem,

c) za účelem nabízení služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných
Čedokem.

2. K účelu podle odst. 1 písm. a) jsou zpracovávány osobní údaje zákazníka
v rozsahu titul, jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost, byd-
liště, telefon, elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím
uvedenou jinou kontaktní adresu, dále č. pasu, datum jeho platnosti,
kód vydávající země a pohlaví, pokud jsou požadovány k zajištění pří-
slušného víza nebo poskytovateli služeb. Poskytnuté osobní údaje zá-
kazníka k tomuto účelu mohou být zpřístupněny zaměstnancům
Čedoku, pověřenému zpracovateli a také předávány těm, kteří jsou
oprávněni služby cestovního ruchu poskytovat v EU i mimo EU a rovněž
těm, kteří jsou oprávněni nabízet a prodávat služby poskytované nebo
zprostředkované Čedokem. Poskytnutí uvedených údajů je dobrovolné.
Důsledkem neposkytnutí nezbytných osobních údajů k tomuto účelu je
neuzavření smlouvy.

3. K účelu podle odst. 1 písm. b) jsou zpracovávány osobní údaje zákazníka
v rozsahu titul, jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon, elek-
tronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou jinou kon-
taktní adresu, země pobytu, údaje o rozsahu, obsahu a ceně čerpaných
služeb. Poskytnuté osobní údaje zákazníka k tomuto účelu mohou být
zpřístupněny  zaměstnancům Čedoku a pověřenému zpracovateli a dále
v případě elektronického kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka
těm, jež jsou oprávněni šířit jménem Čedoku obchodní sdělení Čedoku
dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
Poskytnutí uvedených údajů a souhlas s jejich zpracováním je dobro-
volný. Nesouhlas se zpracováním uvedených údajů má za následek ne-
zařazení zákazníka do věrnostního systému pro poskytování věrnostních
slev a nabídek služeb Čedoku.

4. K účelu podle odst. 1 písm. c) je Čedok oprávněn zpracovávat a shro-
mažďovat jméno, příjmení a adresu zákazníka. Podrobnosti o elektro-
nickém kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka je Čedok dále
oprávněn zpracovávat a shromažďovat i pro potřeby šíření
 obchodních sdělení dle citovaného zákona č. 480/2004 Sb. Osobní
údaje zákazníka k tomuto účelu mohou být zpřístupněny zaměstnan-
cům Čedoku a pověřenému zpracovateli a dále v případě elektronic-
kého kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka těm, již jsou
oprávněni šířit jménem Čedoku obchodní sdělení Čedoku dle citova-
ného zákona č. 480/2004 Sb.

5. V případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch třetích osob podle
§ 1767 OZ, uzavřením smlouvy potvrzuje, že je oprávněn k poskytnutí
osobních údajů těchto třetích osob a k poskytnutí souhlasu se zpraco-
váním jejich osobních údajů, zpřístupněním a předáváním jejich osob-
ních údajů za účelem a v rozsahu podle odst. 2, příp. i k vyjádření
souhlasu či nesouhlasu se zpracováním a zpřístupněním jejich osobních
údajů za účelem a v rozsahu podle odst. 3.

6. Při uzavření Smlouvy o zájezdu dle článku III odst. 1 nebo uzavření
Smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby dle článku III. odst. 2 zákazník
vyslovuje souhlas či nesouhlas s tím, aby v souladu s § 5 odst. 2 a násl.
zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Čedok zpracovával,
shromažďoval a zpřístupňoval osobní údaje zákazníka, a v případě, že
zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch třetích osob podle § 1767 OZ,
také osobní údaje třetích osob ve smlouvě uvedených za účelem a v roz-
sahu podle odst. 3.

7. Poskytnuté osobní údaje zákazníka je oprávněn zpracovávat a shromaž-
ďovat Čedok nebo jím pověřený zpracovatel v souladu s § 6 zákona
č. 101/2000 Sb. a to za účelem a v rozsahu podle odst. 2 po dobu 5 let
od skončení zájezdu či od poskytnutí jednotlivých služeb a za účelem
a v rozsahu podle odst. 3 po dobu členství zákazníka v Clubu Čedok. Po
uplynutí uvedené lhůty a po skončení členství zákazníka v Clubu Čedok
je Čedok povinen osobní údaje zákazníka zlikvidovat.

8. Osobní údaje zákazníka zpracovávané v rozsahu a k účelu podle odst. 4
Čedok nebo jím pověřený zpracovatel nesmí dále zpracovávat, pokud
s tím zákazník vyslovil písemný nesouhlas.

9. Poskytnuté osobní údaje zákazníka v rozsahu a k účelu podle tohoto
článku budou zpracovávány Čedokem i zpracovatelem automatizovaně
i manuálně a v elektronické i tištěné formě.

10. Při zpracovávání osobních údajů zákazníka je Čedok povinen dbát, aby
zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména právu na zachování
lidské důstojnosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním
do jeho soukromého a osobního života.

11. Zákazník má právo souhlas se zpracováním svých osobních dat dle to-
hoto článku kdykoli písemnou formou odvolat. V případě zpracovávání,
shromažďování a využití podrobností o elektronickém kontaktu pro
elektronickou poštu zákazníka má zákazník právo zdarma nebo na účet
Čedoku odmítnout souhlas s využitím jeho elektronického kontaktu
i při zasílání každé jednotlivé zprávy způsobem uvedeným v obdrže-
ném obchodním sdělení Čedoku dle citace zákona č. 480/2004 Sb.

12. Zákazník má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osob-
ních údajů, jakož i další práva dle § 21 citovaného zákona
č. 101/2000 Sb. 

Článek XII – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Rozhodným právem pro řešení všech sporů, které by mohly vznik-

nout ze Smlouvy o zájezdu podle článku III odst. 1 nebo Smlouvy
o poskytnutí jednotlivé služby podle článku III odst. 2 těchto VSP nebo
v souvislosti s takovou smlouvou, je právo ČR, kterým se řídí i tato
smlouva. 

2. V souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
Čedok informuje zákazníka o možnosti řešit případné spory vyplývající
ze smluv uzavřených s Čedokem prostřednictvím subjektu mimosoud-
ního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce,
se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00, internetová adresa
http://www.coi.cz.

3. Tyto VSP nabývají účinnosti dnem 1. 11. 2017. Dnem nabytí účinnosti
těchto VSP pozbývají účinnost VSP ze dne 1. 9. 2016. Těmito VSP se řídí
práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jejich účinnosti.
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AUTORIZOVANÍ PRODEJCI
Aš: AŠSKÁ CA s.r.o., Hlavní 2747, 354528825; BENEšOV: ADVENTURE PLUS, Václava ŘÍHOVÁ, Masarykovo náměstí 102, 317728443; MEDIATOUR, Juraj SCHUMMER, Tyršova 
175, 317725990; BEROUN: ČAS, Blanka KADEŘÁBKOVÁ, Havlíčkova 7, 311625762; JK TRAVEL, Jana KODADOVÁ, Husovo náměstí 175, 311600000; BÍlINA: AJA TOUR,  
Jaroslava FÁROVÁ, Komenského 27, 417535874; BlANskO: AIKO TOUR, Tomáš ZUKAL, Svitavská 1, 516418629; S-TOUR BLANSKO s.r.o., Rožmitálova 14, 516417035;  
BOhUmÍm: START, Ing. Eva ROZSYPALOVÁ, Studentská 1225, 604111252; BOskOVICE: SLUNCE A SNÍH, Mgr. Jana VÍTKOVÁ, Růžové náměstí 3, 605454249; BRANDýs NAD 
lABEm: NEON TRAVEL, Ondřej NĚMEČEK, Boleslavská 31, 733193991; PAO, Olga BAREŠOVÁ PAVLISOVÁ, Komenského náměstí 1267/7, 326902848; BRNO: ANET, Hana 
ADAMCOVÁ, Milady Horákové 8, 777674725; CÉ KÁ SERVIS s.r.o., Kotlářská 53, 541212779; INVIA.CZ, a.s., Cejl 105/107, 533111533; STUDENT AGENCY K.S., Náměstí  
Svobody 17, 542424242; VALDIVIA TOUR s.r.o., Železná 505/26, 543214800; Agentura ZÁJEZDY.CZ, a.s., Veselá 199/5, 800656630; SUMMIT TOUR s.r.o., Zahradnická 223/6, 
773647900; BRUNTál: LUKEŠOVÁ, Monika LUKEŠOVÁ, Náměstí Míru 7, 554712847; Bystřice pod Hostýnem: KYŠÁKOVÁ, Lenka KYŠÁKOVÁ, Dolní 1567, 573378193; 
Čáslav: EL-TOUR, Ludmila ZÁRUBOVÁ, Nám. J. Žižky z Trocnova 172, 327314469; Čelákovice: KADLECOVÁ, Lenka KADLECOVÁ, Masarykova 780, 608303903; Červený 
kOsTElEC: SUR s.r.o., Havlíčkova 654, 498100657; Česká třeBová: ČILE, Lenka ČÍŽOVÁ, Hýblova 286, 777025093; Český Brod: ČESKOBRODSKÁ CA, Náměstí Arnošta 
z Pardubic 46, 321622651; Český těšín: VITALITA TRAVEL, JAROSLAV WALCZYSKO, Hlavní třída 31, 558711804; děČín: JATOUR, JUDr. Josef JANŮ, Masarykovo náměstí 
190/17, 412516313; doBříš: GLOBTOUR, Ing. Eva TRUBAČOVÁ, Pražská 1752, 318520059; domažlice: SUNNY.CZ, Barbora ŠEŠULKOVÁ, Náměstí Míru 129, 721177828; 
dvůr králové nad laBem: MENCLOVÁ CA, Jana MENCLOVÁ, Palackého 106, 499629139; FRýDEk - mÍsTEk: SLOVÍKOVÁ, Lucie SLOVÍKOVÁ, Radniční 10, 558633867; 
SLUNÍČKO, Renata SIKOROVÁ, Nádražní 1100, 558629104; Havířov: DIANA TOUR, Marcela DLOUHÁ, Dlouhá třída 470/17, 596813005; LETEM SVĚTEM, Silvie TROJANOVÁ, 
Dlouhá třída 29, 596812615; HavlíČkův Brod: ADA TOUR, Ing. Jana FISCHEROVÁ, CSc., Havlíčkovo náměstí 56, 569428464; M TOUR, Dolní 227, 569424267; HluČín:  
CIMEA, Anna TRÖSTROVÁ, Mírové náměstí 5/5, 595042240; RS TRAVEL, Anna SLIVKOVÁ, Hornická 5, 595046359; hODONÍN: LIDO, Jitka KRABIČKOVÁ, Nár. Třída 4, 
518342867; REDO, Jana RYŠAVÁ, Dolní Valy 1, 518343641; Horažďovice: CIAO - HŽ, Ciao..., cestovní kancelář, s.r.o., Mírové náměstí 15, 376511999; Hradec králové: 
B&K TOUR, Komenského 249, 495408198; KAMILA, Švehlova 463, 495580252; hRANICE: VIA TOUR, Zdenka ZACHAROVÁ, Svatoplukova 79, 581601293; hUmPOlEC:  
ADORES s.r.o., Nerudova 185, 565533296; HLINÍK, Martina ŠIMONOVÁ, Svatopluka Čecha 665, 608222933; ChEB: LEVOROVÁ, Alexandra LEVOROVÁ, Svobody 31, 
723974484; ChlUmEC NAD CIDlINOU: CHLUMECKÁ CA, Lenka RAKOUSKÁ, Klicperovo náměstí 11, 495485764; cHoceň: MAUNA KEA, BcA. Veronika ŠTĚRBOVÁ, Tyršovo 
náměstí 298, 606076097; VS TOURS, Věra SCHMITTOVÁ, Kollárova 1045, 465471588; ChRUDIm: JAKUBÍKOVÁ, Ing. Ivana JAKUBÍKOVÁ, Filištínská 28, 469638788; ŠŤASTNÝ 
DEN s.r.o., Havlíčkova 99, 469333999; AGENTURA ŠŤEPÁNKA s.r.o., Břetislavova 61, 469622768; JABlONEC NAD NIsOU: CESTA SNŮ, Jan HÜBNER, Dvorská 8, 488572019; 
HONZOVÁ - SEDLÁKOVÁ, Lenka SEDLÁKOVÁ, E. Floriánové 2, 483320976; INDIVINDI s.r.o., Jiráskova 9, 483306627; LAGUNA CA, Helena NĚMEČKOVÁ, Dolní Náměstí 594/14, 
483315465; JEsENÍk: MONDI-TOUR s.r.o., Palackého 1333/1, 584409423; JiČín: FARSKÁ, Milena FARSKÁ, Valdštejnovo náměstí 88, 493538818; SPORTCENTRUM, Jan 
SOCHOR, Valdštejnovo náměstí 2, 493531977; ZÁJEZDY JIČÍN s.r.o., Židovská 68, 493525696; Jílové u  děČína: MC TRAVEL, Miluše CYRIUSOVÁ, Přemyslova 302/8, 
412551200; Jílové u praHy: AGENTURA 97 s.r.o., Chotouň 97, 241951214; JindřicHův Hradec: HRONOVÁ, Dana HRONOVÁ, Růžová 40/II, 384321649; kARVINá - 
nové město: SVATKA TOURS, Alena GONDEKOVÁ, Čapkova 1515/19, 596323151; kARVINá 1 - FRyšTáT: TOP TOUR, Danka MERTOVÁ, Karola Sliwky 128/14, 596315010; 
kdyně: CAMPANA, Náměstí 131, 379311272; klADNO: ALKA, Jitka HANZLOVÁ, Italská 2369, 312682349; MONTY s.r.o., Italská 2316, 311215900; STELLA, BIG TIME s.r.o., 
CA Stella, Kleinerova 1471, 312245270; SUNRISE, Laura KLOKOČNÍKOVÁ, Floriánská 576, 312249300; WTC, Náměstí Starosty Pavla 10, 312240285; Z-TOUR, Ing. Dana 
ZÍKOVÁ, Tyršova 1002, 312242651; klášterec nad oHří: CILINDR, Mgr. Jitka KUBRTOVÁ, Petlerská 416, 603757417; klATOVy: JAROŠÍK, Miloslav JAROŠÍK, Nám. Míru 64/I, 
376310279; kOlÍN: GLOBUS TOUR CZ spol. s.r.o., Na Hradbách 155, 321718718; ROJA TOUR, Jana SYŘÍNKOVÁ, Rubešova 61, 321623292; kopřivnice: CK Agentura Fox, 
s.r.o., Záhumenní 1152, 556808250; IMPULS, Vladimíra HOUŠŤAVOVÁ, Štefánikova 1155/27, 556808780; kOsTElEC NAD ORlICÍ: TANUS s.r.o., Dukelských hrdinů 900, 
494323493; kRAlOVICE: ANDRIAS Tour, s.r.o., Nám. Osvobození 35, 373317180; kRAlUPy NAD VlTAVOU: ABACA, Lenka MALÍKOVÁ, Jungmannova 89, 326550480; 
kroměříž: Kroměřížská CK TINA s.r.o., Farní 95, 573342244; láNy: BOČKOVÁ, Marie BOČKOVÁ, Lesní 362, 313502150; ledeČ nad sázavou: NONA, Ing. Jana NOVÁKOVÁ, 
Husovo náměstí 139, 569731087; lETOhRAD: SUPERPOBYTY, SECURITYNET.CZ s.r.o., Orlice 168, 734475747; lIBEREC: BELLA TOUR, Lenka DOBEŠOVÁ, Palachova 1404, 
486103007; lipník nad BeČvou: GTOUR group s.r.o., 28. října 602, 581771503; lITOVEl: BAVI, Viktor KOHOUT, Náměstí Přemysla Otakara 754, 585371076; lITVÍNOV: 
JORDAN, Lenka KARAGAVRILIDISOVÁ, 9. května 2041, 476732453; lOUNy: DANATOUR, Danuše KOBLIŽKOVÁ, Pražská 898, 415655906; IVA, Ivana BARTOŠOVÁ, Žatecká 
146, 415652848; TAM I ZPĚT, Jan GABRIEL, Vrchlického 781, 415652086; lysá NAD lABEm: EVENTOUR, Ing. Evžen ŠULC, Masarykova 209, 325551595; mariánské lázně: 
INFORMSERVIS, Ing. Alena DOLEŽALOVÁ, Hlavní 222, 603242564; TOUR CENTRUM, Irena HORÁČKOVÁ, Poštovní 160, 354622405; mělník: ASTRA TOUR, Stuff s.r.o., 
Náměstí Míru 4, 603142023; GALATOUR, Jakub INGALA, Nám. Karla IV. 3359, 315623915; mOhElNICE: TOURINFO, Vladimíra MACHÁLKOVÁ, Náměstí Tyrše a Fügnera 3, 
583430047; mOsT: ASPEN TOUR s.r.o., Radniční 1/2, 476000027; A-TURIST s r.o., Budovatelů 2375, 476700470; NáChOD: A - Z TRAVEL, Marcela DRAŠNAROVÁ, Palackého 
27, 491423688; nové město nad metuJí: CIS - cestovní agentura s.r.o., T.G.Masaryka 69, 491471073; nové strašecí: ALLEGRO, Ing. Ivana KAPKOVÁ, Čsl. armády 172, 
313573700; NymBURk: MATOUŠEK, Ing. Petr MATOUŠEK, Na Příkopě 61, 325616348; nýřany: RODATOUR, Dagmar SOJKOVÁ, Benešova 745, 377932266; opoČno: 
MARIN, Miroslava POČAROVSKÁ DiS., Nádražní 167, 494667848; orlová - lutyně: JEŽOVÁ, Věra JEŽOVÁ, Masarykova třída 1325, 596516387; SUN TRAVEL, Pavlína 
ŠORMOVÁ, F. S. Tůmy 1200, 597603619; OsTRAVA: AGENTURA Hana s.r.o., Dvořákova 12, 596120694; CK HB TOUR s.r.o., Francouzská 6167, 596913030; HRUBÁ, Alena 
HRUBÁ, Alšovo náměstí 691, 596911511; TRAVEL CENTRUM, Mgr. Hana PŘINDIŠOVÁ, Tyršova 20, 596111122; LUMIS, Lukáš SVĚTLÍK, Teslova 1129/2b, 603984297; OsTROV 
nad oHří: LEMON TOURS s.r.o., Hlavní třída 982, 353615255; PARDUBICE: STŘÍDOVÁ, Jaroslava STŘÍDOVÁ, Čadské 1120, 466304606; pelHřimov: KOTRČOVÁ, Marie 
KOTRČOVÁ, Růžová 82, 565323102; plzeň: A-TURIST P, Jana LEFLEROVÁ, Husova 5, 377222207; DUNA, spol.s r.o., Riegrova 10, 377226319; ENERGOSLUŽBY s.r.o., 
Guldenerova 17, 371102471; podBořany: AZURO, Marie KUNEŠOVÁ, Přátelství 411, 415722454; poděBrady: IVANKA, Barbora HELLEROVÁ, Havlíčkova 53, 606893670; 
PRAhA 1: INVIA.CZ, a.s., U Půjčovny 2, 226000622; Agentura ZÁJEZDY.CZ,a.s., Jindřišská 941/24, 565656761; PRAhA 10: Gala-travel, s.r.o., Švehlova 1391/32, 271752362; 
PRAhA 2: Cestuj.cz, s.r.o., Perucká 7, 224999550; PRAhA 3: SUPERZÁJEZDY.CZ, Lukáš ADÁMEK, Chrudimská 2a, 272743981; PRAhA 4: Cestovní kancelář FISCHER, a.s., 
Na Strži 65/1702, 596915232; FLY UNITED s.r.o., Bartůňkova 717/3, 271096360; NUBIS, Zdeněk KOCHTA, Arkalycká 757, 222365747; PRAhA 5: TRAVEL GROUP s.r.o. - 
Dovolenkování.cz, Pecháčkova 1242/4, 732402202; PRAhA 6: LAST.CZ, s.r.o., V Podbabě 118/25, 227222277; PRAhA 7: ESO-travel a.s., Korunovační 22, 233377711-15; 
LEVNÉ ZÁJEZDY s.r.o., Poupětova 1128/22, 270005170; PRAhA 8: iSTEP s.r.o., TRAVEL PORTAL, Karolínská 650/1, 234121121; PRAChATICE: OCEAN CZ, s.r.o., Zvolenská 30, 
388318746; přelouČ: ANNASTA, Anna ŠANDOVÁ, 28. října 146, 466958076; HOLIDAY TIP, Lenka VAŇKOVÁ, Perštýnské náměstí 181, 774075755; příBram: Lucie Travel, 
spol. s r.o., Václavské náměstí 144, 318630837; RAkOVNÍk: RASTA, Jana KOUTOVÁ DiS., Trojanova 37, 313517384; CK ROTERA s.r.o., Nádražní 4, 313513371; ROkyCANy: 
ŠKODA AVIA TOUR, Zdeněk ŽIVNÝ, Palackého 15, 371728777; ROUDNICE NAD lABEm: 1.CESTOVNÍ, František SCHERBAUM, Jungmannova 1033, 602260782; H-TOUR, Olga 
HOLUBOVÁ, Alej 17. listopadu 812, 416815590; rožnov pod radHoštěm: ARENDÁŠOVÁ, Jana ARENDÁŠOVÁ, Meziříčská 774, 571657080; říČany: BENONI, Marie 
BENONI, CA BENONI, 17. listopadu 243/15, 323604365; sedlČany: FRIEDOVÁ, Anna FRIEDOVÁ, Nám. T.G.M. 165, 735889444; slavČín: SUN TOUR s.r.o., Mladotické 
nábřeží 848, 604257087; soBěslav: EVA, Eva NEUMANNOVÁ, Náměstí Republiky 57, 777245568; sOkOlOV: F&K TRAVEL s.r.o., Staré náměstí 37, 352623319; M SPORT, 
Pavel KLEPIŠ, Nám. Budovatelů 1407, 733537287; sTARá BOlEslAV: BOHEMIA, Jana SVATOVÁ VÍCHOVÁ, Boleslavská 240, 608051562; sTRAkONICE: CIAO…, cestovní 
kancelář s.r.o., U Sv. Markéty 58, 383323450; STRAKOTOUR, s.r.o., Palackého náměstí 86, 383321964; sUšICE: TEMPO TOURS SUŠICE s.r.o., Náměstí Svobody 6, 376528389; 
sVITAVy: PALMA, Alena FRANCOVÁ, Nám. Míru 89, 461541000; šTERNBERk: BARTOŇKOVÁ, Eva BARTOŇKOVÁ, ČSA 7, 585013470; štětí: Štětská cestovní agentura s.r.o., 
Krátká 64, 416810605; TAChOV: ČERNÝ, Zdeněk ČERNÝ, K. H. Borovského 520, 374725707; TANVAlD: BEZVACESTOVÁNÍ.CZ, Klára ŠOURKOVÁ, Krkonošská 90, 608027703; 
TEPlICE: ASSIST- your way s.r.o., U Nemocnice 3064, 417532820; TEP TOUR, Anna SCHÖNMANNOVÁ, Masarykova třída 652/18, 417577738; TRUTNOV: CESTOVANÍ SNŮ, 
Miroslava KOHUTOVÁ, Smetanova 807, 724513656; GOJMI-TOUR s.r.o., Bulharská 61, 499818364; třeBíČ: ADRIATIC TOUR s.r.o., Smila Osovského 42/6, 568840340; 
ALCAMPOS, Ludmila NECHVÁTALOVÁ, Smila Osovského 40/10, 568840804; ANCLA TOUR, Marcela PRUKNEROVÁ, Soukupova 14/77, 723140370; LOSTRIS, Petr HÁJEK, 
Karlovo náměstí 33, 568841281; třinec: BESKYD-EURO s.r.o., Palackého 397, 558997200; ISLA, Michaela VILÍMOVÁ, Dukelská 1137, 558989858; MARTED, Miroslav JŮVA, 
Náměstí Svobody 528, 558321726; TýNEC NAD sáZAVOU: GLOBUS, Petra BOBKOVÁ, Jílovská 504, 317701888; uHerské Hradiště: KŘENOVÁ, Jitka KŘENOVÁ, Masarykovo 
náměstí 34, 572550420; UhERský BROD: DALIMA, Dagmar HRADECKÁ, Moravská 83, 572637026; ÚsTÍ NAD lABEm: URBÁNKOVÁ, Kamila URBÁNKOVÁ, Mírové náměstí 99/23, 
475213003; ÚsTÍ NAD ORlICÍ: Agentura CAM s.r.o., M.R. Štefánika 234, 465527696; valašské meziříČí: BOB TOUR, Vladimíra JUŘIČKOVÁ, Poláškova 32, 571620619; CA LAST 
MINUTE, s.r.o., Mostní 98/8, 571610111; VIA TOURS, Vlasta BĚLÍKOVÁ, Stříbrná 676, 571612606; VARNsDORF: TKÁČ, Bc. Milan TKÁČ, Třída Legií 2268, 412372755; velké 
meziříČí: NEKO TOUR, Ing. Jana NECIDOVÁ, Náměstí 165, 566524663; VImPERk: KCK cestovní kancelář s.r.o., 1. máje 74, 388411366; VlAšIm: YVETTA CA, Yveta KATROVÁ, 
Riegrova 1828, 317847132; VRChlABÍ: Vrchlabská CK, s.r.o., Krkonošská 203, 499421131; VyškOV: COLUMBUS s.r.o., Masarykovo nám. 4, 517333255; SWISS SERVICE, JUDr. 
Josef GERYK, Masarykovo náměstí 42, 517333300; záBřeH: PRADĚD, Eva VALNOHOVÁ, Valová 2, 583455596; zastávka u Brna: HAVLÁT, Jiří HAVLÁT, Zakřany 157, 734695161; 
ZlÍN: YOUTOURS, s.r.o., Bartošova 15, 577210058; ZNOJmO: JINÁ, Jitka NAHODILOVÁ, Hakenova 25, 515227147; PARTNER AG, Leona VACULOVÁ, Horní náměstí 10, 515224663; 
žatec: JAROTOUR, Alena FENCLOVÁ, Nám. Svobody 42, 415710236; CK PALMERA, Jiří HARAJDA, Obránců Mírů 1924, 415710031
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2. Změny dohodnutých služeb před zahájením zájezdu a čerpání
služeb

a) Nutí-li vnější okolnosti Čedok před zahájením zájezdu změnit pod-
mínky Smlouvy o zájezdu, navrhne zákazníkovi změnu Smlouvy o zá-
jezdu. Pokud změna Smlouvy o zájezdu vede i ke změně ceny zájezdu,
musí být v návrhu nová cena uvedena. Navrhne-li Čedok změnu
Smlouvy o zájezdu, má zákazník právo se rozhodnout, zda bude se
změnou Smlouvy o zájezdu souhlasit, nebo zda od Smlouvy o zájezdu
odstoupí. 

b) Pokud zákazník ve lhůtě určené Čedokem, která nesmí být kratší než
5 dnů a musí skončit před zahájením zájezdu, od této smlouvy neod-
stoupí, platí, že s její změnou souhlasí (§ 2531 odst. 2 OZ). Jestliže
změna Smlouvy o zájezdu vede ke zvýšení ceny zájezdu, je zákazník
povinen uhradit Čedoku rozdíl v ceně zájezdu ve lhůtě určené v ná-
vrhu na změnu této smlouvy. Při porušení tohoto závazku má Čedok
právo od smlouvy odstoupit (§ 2533 OZ). Jestliže změna Smlouvy o zá-
jezdu vede ke snížení ceny zájezdu, je Čedok povinen buď snížit do-
platek celkové ceny zájezdu, pokud nebyl zákazníkem dosud uhrazen,
nebo vrátit rozdíl v ceně zájezdu v případě, že zákazník již uhradil cel-
kovou cenu zájezdu.

c) Jestliže zákazník nesouhlasí se změnou Smlouvy o zájezdu a ve lhůtě
určené v návrhu na její změnu od Smlouvy o zájezdu odstoupí, má
právo požadovat, aby mu Čedok na základě nové smlouvy poskytl ná-
hradní zájezd celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně
ujednáno, může-li Čedok takový zájezd nabídnout. Jestliže dojde k uza-
vření nové Smlouvy o zájezdu, platby uskutečněné na základě původní
smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena zájezdu
nižší než již uskutečněné platby dle předchozí Smlouvy o zájezdu, je
Čedok povinen takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného od-
kladu vrátit. Nedojde-li k uzavření nové Smlouvy o zájezdu, je Čedok
povinen bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho
obdržel na úhradu ceny zájezdu podle zrušené Smlouvy o zájezdu,
aniž by byl zákazník povinen platit Čedoku odstupné.

d) Je-li Čedok nucen z objektivních důvodů před zahájením čerpání jed-
notlivých služeb změnit podmínky Smlouvy o poskytnutí jednotlivých
služeb, platí ustanovení písm. a) odst. 2 tohoto článku obdobně.

3. Změny smluvních podmínek ze strany zákazníka
Čedok na přání zákazníka, je-li to podle okolností možné, provádí
změny podmínek sjednaných ve smlouvě. Provedení takových změn
podléhá zaplacení poplatku ve výši a za podmínek níže uvedených.
Poplatky se účtují vždy za každou osobu včetně dětí.

a) Změna jména a jiných osobních údajů vč. adresy zákazníka před za-
hájením zájezdu nebo čerpání jednotlivých služeb 100,- Kč.

b) Změna místa odjezdu v tuzemsku před zahájením zájezdu do zahra-
ničí i tzv. svozy autokarem 100,- Kč.

c) Zkrácení doby pobytu v rámci stanoveného termínu a místa pobytu
před zahájením zájezdu nebo čerpání jednotlivých služeb 200,- Kč.

Článek VIII – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
A ODSTUPNÉ

1. Čedok je oprávněn před zahájením zájezdu nebo čerpáním jednotli-
vých služeb od smlouvy odstoupit z důvodu zrušení zájezdu či z dů-
vodu zrušení jednotlivých služeb nebo poruší-li zákazník svou
povinnost vyplývající ze smlouvy. Písemné oznámení o odstoupení od
smlouvy doručí Čedok zákazníkovi. Účinky odstoupení od smlouvy na-
stávají dnem doručení oznámení.

2. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu
nebo čerpáním jednotlivých služeb

a) bez uvedení důvodu,
b) jestliže nedojde k uzavření nové smlouvy dle ustanovení článku VII

odst. 2,
c) z důvodů porušení povinností Čedoku, vyplývajících ze smlouvy.
Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy zákazník doručí Čedoku,
popřípadě prodejci, u kterého zájezd nebo jednotlivé služby zakoupil.
V oznámení zákazník musí uvést jméno, příjmení, adresu, číslo
zájezdu/rezervace. Odstoupení od smlouvy může zákazník rovněž se-
psat v prodejním místě, kde zájezd nebo jednotlivé služby zakoupil.
Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení.

3. Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinnosti
Čedoku stanovené smlouvou nebo odstoupí-li Čedok od smlouvy z dů-
vodu porušení povinnosti zákazníkem stanovené smlouvou a VSP, je zá-
kazník povinen zaplatit Čedoku odstupné ve výši stanovené v odstavci 4
a Čedok je povinen vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržel na úhradu
ceny služeb podle zrušené smlouvy.

4. Výše odstupného je stanovena při odstoupení od smlouvy před nástu-
pem na zájezd či zahájením čerpání služeb na osobu.

4.1. Výše odstupného u tuzemských zájezdů a jednotlivých služeb
v ČR, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, je stanovena takto:

V případě, že zákazník odstoupí od smlouvy
a) nejpozději 46. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí od-

stupné 200,- Kč za osobu 
b) 45. až 29 den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné

10 % sjednané ceny
c) 28. až 15. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné

30 % sjednané ceny
d) 14. až 7. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné

70 % sjednané ceny
e) 6. až 4. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné

80 % sjednané ceny
f) 3 a méně dní před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné

100 % sjednané ceny
4.2. Výše odstupného u zahraničních zájezdů a jednotlivých služeb do

Evropy a do Středomoří, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, je
stanovena takto:

V případě, že zákazník odstoupí od smlouvy 
a) nejpozději 46. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí od-

stupné 2 000,- Kč za osobu u leteckých zájezdů v Evropě a Středomoří,
1 500,- Kč za osobu u ostatních zájezdů a jednotlivých služeb v Evropě
a Středomoří,

b) 45. až 29. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné
30 % sjednané ceny,

c) 28. až 15. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné
50 % sjednané ceny,

d) 14. až 7. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné
70 % sjednané ceny,

e) 6. až 4. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné
80 % sjednané ceny,

f) 3 a méně dní před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné
100 % sjednané ceny.

4.3. Výše odstupného u lodních zájezdů (i v Evropě a Středomoří)
a dále u zájezdů a jednotlivých služeb mimo Evropu a Středomoří,
pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, je stanovena takto:

V případě, že zákazník odstoupí od smlouvy 
a) nejpozději 60. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí od-

stupné 3 000,- Kč na osobu,
b) 59. až 30. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné

30 % sjednané ceny,
c) 29. až 21. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné

50 % sjednané ceny, 
d) 20. až 15. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné

70 % sjednané ceny,
e) 14. až 5. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné

80 % sjednané ceny,
f) 4 a méně dní před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné

100% sjednané ceny.
5. Do Středomoří se pro účel odstoupení od smlouvy zahrnují země:

Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libye, Egypt, Kypr, Turecko, Sýrie, Libanon,
Izrael a Jordánsko. Do Evropy se pro účel odstoupení od smlouvy zahr-
nuje i Island, Madeira, Azorské a Kanárské ostrovy.

6. Nenastoupí-li zákazník na zájezd či nevyčerpá-li službu cestovního ruchu
bez předchozího odstoupení od smlouvy nebo nemůže-li pokračovat
v zájezdu, či čerpání jednotlivých služeb cestovního ruchu z důvodu, že
nesplnil některou z povinností dle čl. V odst. 2 písm. e) a f), hradí 100 %
sjednané ceny.

7. Sjednanou cenou se rozumí konečná prodejní cena včetně všech zákaz-
níkem zakoupených fakultativních služeb. 

8. Čedok má právo započíst na úhradu odstupného uhrazené zálohy nebo
zaplacenou cenu. V případě, že odstupné je vyšší než zaplacená záloha,
je zákazník povinen rozdíl uhradit nejpozději do 10 dnů od vyúčtování.

9. V případě odstoupení platí pro výpočet odstupného den, kdy nastaly
účinky odstoupení. 

10. V případech, kdy cenu, příp. část ceny zájezdu nebo jednotlivých služeb
zákazník uhradil formou poukázky (poukazu) Čedoku nebo jiné pou-
kázky (poukazu) Čedokem přijímané, zákazník i Čedok ve věci úhrady
odstupného postupují v souladu se stanovenými podmínkami pro je-
jich uplatnění a přijímání.

Článek IX – REKLAMACE
1. V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb, jež byly sjed-

nány ve smlouvě s Čedokem, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Způsob
uplatnění reklamace, postup vyřizování reklamace, jakož i rozhodnutí o re-
klamaci blíže upravuje Reklamační řád Čedoku, který je zákazníkům k dis-
pozici ve všech provozovnách Čedoku i u třetí osoby, která uzavření smlouvy
zprostředkovala, nebo na http://www.cedok.cz/smluvni-podminky/.

2. Uplatnění práva zákazníka z odpovědnosti za vady služeb poskytovaných
Čedokem (reklamace) musí být učiněno vážně, určitě a srozumitelně. 

3. Práva z odpovědnosti za vady služeb, jež byly sjednány ve smlouvě,
(reklamaci) má zákazník právo uplatnit v kterékoliv provozovně nebo
v sídle Čedoku a, bylo-li uzavření smlouvy zprostředkováno třetí oso-
bou, také u této třetí osoby. Prodávající vydá písemné potvrzení o tom,
kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyří-
zení reklamace zákazník požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu
vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí rekla-
mace.

4. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu
poté, co se o výskytu takové vady dozví, nejlépe již přímo v místě posky-
tované služby u průvodce Čedoku nebo jiného Čedokem pověřeného
zástupce, aby mohla být zjednána náprava. Uplatnění reklamace může
zákazník provést v jakékoliv formě s uvedením data, předmětu rekla-
mace a požadovaného způsobu vyřízení reklamace. Průvodce zájezdu
nebo jiný Čedokem pověřený zástupce je povinen sepsat se zákazníkem
reklamační protokol, resp. vydat písemné potvrzení o přijetí reklamace.
Čedok upozorňuje, že dle § 2540 OZ nevytkne-li zákazník vadu zájezdu
bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, soud mu právo na slevu
z ceny nepřizná, jestliže Čedok namítne, že zákazník neuplatnil své právo
ani do jednoho měsíce od skončení zájezdu. 

5. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení rekla-
mace. V případech, kdy zákazník čerpá služby bez přítomnosti průvodce
Čedoku či jiného Čedokem pověřeného zástupce a poskytnutá služba
má vady, je zákazník povinen dbát též o včasné a řádné uplatnění nároků
vůči dodavatelům /poskytovatelům služeb v tuzemsku či v zahraničí.

6. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý
na vůli, činnosti a postupu Čedoku (vyšší moc) nebo okolnosti, které jsou
na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevy-
užije objednané, zaplacené a Čedokem zabezpečené služby, nevzniká
zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny ani na slevu z ceny.

Článek X – POJIŠTĚNÍ
1. Součástí zájezdů a služeb cestovního ruchu Čedoku není pojištění zá-

kazníka pro cesty a pobyt ani pojištění pro případ, že zákazníkovi vznik-
nou náklady v souvislosti s odstoupením od smlouvy.

2. Zákazník má možnost uzavřít pojištění pro cesty a pobyt včetně pojištění
pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením
od smlouvy, prostřednictvím Čedoku. Čedok na vyžádání zákazníka ta-
kovéto pojištění při uzavírání smlouvy zprostředkuje.

Článek XI – ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
1. Čedok zpracovává osobní údaje svých zákazníků s jejich souhlasem:

a) za účelem uzavření Smlouvy o zájezdu podle článku III odst. 1 nebo
Smlouvy o poskytnutí jednotlivých služeb podle článku III odst. 2 (dále
jen „smlouvy“) a příp. jejich změn a zajištění plnění ze smluv vyplýva-
jících,

b) za účelem evidence zákazníků ve věrnostním systému Čedoku (Club
Čedok) a vyhodnocování jejich cest s Čedokem pro potřeby realizace
věrnostních slev a poskytování nabídek služeb Čedoku věrným zákaz-
níkům na základě vyhodnocování jejich cestování s Čedokem,

c) za účelem nabízení služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných
Čedokem.

2. K účelu podle odst. 1 písm. a) jsou zpracovávány osobní údaje zákazníka
v rozsahu titul, jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost, byd-
liště, telefon, elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím
uvedenou jinou kontaktní adresu, dále č. pasu, datum jeho platnosti,
kód vydávající země a pohlaví, pokud jsou požadovány k zajištění pří-
slušného víza nebo poskytovateli služeb. Poskytnuté osobní údaje zá-
kazníka k tomuto účelu mohou být zpřístupněny zaměstnancům
Čedoku, pověřenému zpracovateli a také předávány těm, kteří jsou
oprávněni služby cestovního ruchu poskytovat v EU i mimo EU a rovněž
těm, kteří jsou oprávněni nabízet a prodávat služby poskytované nebo
zprostředkované Čedokem. Poskytnutí uvedených údajů je dobrovolné.
Důsledkem neposkytnutí nezbytných osobních údajů k tomuto účelu je
neuzavření smlouvy.

3. K účelu podle odst. 1 písm. b) jsou zpracovávány osobní údaje zákazníka
v rozsahu titul, jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon, elek-
tronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou jinou kon-
taktní adresu, země pobytu, údaje o rozsahu, obsahu a ceně čerpaných
služeb. Poskytnuté osobní údaje zákazníka k tomuto účelu mohou být
zpřístupněny  zaměstnancům Čedoku a pověřenému zpracovateli a dále
v případě elektronického kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka
těm, jež jsou oprávněni šířit jménem Čedoku obchodní sdělení Čedoku
dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
Poskytnutí uvedených údajů a souhlas s jejich zpracováním je dobro-
volný. Nesouhlas se zpracováním uvedených údajů má za následek ne-
zařazení zákazníka do věrnostního systému pro poskytování věrnostních
slev a nabídek služeb Čedoku.

4. K účelu podle odst. 1 písm. c) je Čedok oprávněn zpracovávat a shro-
mažďovat jméno, příjmení a adresu zákazníka. Podrobnosti o elektro-
nickém kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka je Čedok dále
oprávněn zpracovávat a shromažďovat i pro potřeby šíření
 obchodních sdělení dle citovaného zákona č. 480/2004 Sb. Osobní
údaje zákazníka k tomuto účelu mohou být zpřístupněny zaměstnan-
cům Čedoku a pověřenému zpracovateli a dále v případě elektronic-
kého kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka těm, již jsou
oprávněni šířit jménem Čedoku obchodní sdělení Čedoku dle citova-
ného zákona č. 480/2004 Sb.

5. V případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch třetích osob podle
§ 1767 OZ, uzavřením smlouvy potvrzuje, že je oprávněn k poskytnutí
osobních údajů těchto třetích osob a k poskytnutí souhlasu se zpraco-
váním jejich osobních údajů, zpřístupněním a předáváním jejich osob-
ních údajů za účelem a v rozsahu podle odst. 2, příp. i k vyjádření
souhlasu či nesouhlasu se zpracováním a zpřístupněním jejich osobních
údajů za účelem a v rozsahu podle odst. 3.

6. Při uzavření Smlouvy o zájezdu dle článku III odst. 1 nebo uzavření
Smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby dle článku III. odst. 2 zákazník
vyslovuje souhlas či nesouhlas s tím, aby v souladu s § 5 odst. 2 a násl.
zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Čedok zpracovával,
shromažďoval a zpřístupňoval osobní údaje zákazníka, a v případě, že
zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch třetích osob podle § 1767 OZ,
také osobní údaje třetích osob ve smlouvě uvedených za účelem a v roz-
sahu podle odst. 3.

7. Poskytnuté osobní údaje zákazníka je oprávněn zpracovávat a shromaž-
ďovat Čedok nebo jím pověřený zpracovatel v souladu s § 6 zákona
č. 101/2000 Sb. a to za účelem a v rozsahu podle odst. 2 po dobu 5 let
od skončení zájezdu či od poskytnutí jednotlivých služeb a za účelem
a v rozsahu podle odst. 3 po dobu členství zákazníka v Clubu Čedok. Po
uplynutí uvedené lhůty a po skončení členství zákazníka v Clubu Čedok
je Čedok povinen osobní údaje zákazníka zlikvidovat.

8. Osobní údaje zákazníka zpracovávané v rozsahu a k účelu podle odst. 4
Čedok nebo jím pověřený zpracovatel nesmí dále zpracovávat, pokud
s tím zákazník vyslovil písemný nesouhlas.

9. Poskytnuté osobní údaje zákazníka v rozsahu a k účelu podle tohoto
článku budou zpracovávány Čedokem i zpracovatelem automatizovaně
i manuálně a v elektronické i tištěné formě.

10. Při zpracovávání osobních údajů zákazníka je Čedok povinen dbát, aby
zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména právu na zachování
lidské důstojnosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním
do jeho soukromého a osobního života.

11. Zákazník má právo souhlas se zpracováním svých osobních dat dle to-
hoto článku kdykoli písemnou formou odvolat. V případě zpracovávání,
shromažďování a využití podrobností o elektronickém kontaktu pro
elektronickou poštu zákazníka má zákazník právo zdarma nebo na účet
Čedoku odmítnout souhlas s využitím jeho elektronického kontaktu
i při zasílání každé jednotlivé zprávy způsobem uvedeným v obdrže-
ném obchodním sdělení Čedoku dle citace zákona č. 480/2004 Sb.

12. Zákazník má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osob-
ních údajů, jakož i další práva dle § 21 citovaného zákona
č. 101/2000 Sb. 

Článek XII – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Rozhodným právem pro řešení všech sporů, které by mohly vznik-

nout ze Smlouvy o zájezdu podle článku III odst. 1 nebo Smlouvy
o poskytnutí jednotlivé služby podle článku III odst. 2 těchto VSP nebo
v souvislosti s takovou smlouvou, je právo ČR, kterým se řídí i tato
smlouva. 

2. V souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
Čedok informuje zákazníka o možnosti řešit případné spory vyplývající
ze smluv uzavřených s Čedokem prostřednictvím subjektu mimosoud-
ního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce,
se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00, internetová adresa
http://www.coi.cz.

3. Tyto VSP nabývají účinnosti dnem 1. 11. 2017. Dnem nabytí účinnosti
těchto VSP pozbývají účinnost VSP ze dne 1. 9. 2016. Těmito VSP se řídí
práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jejich účinnosti.

Ced18_BURE 237-240 Informace VSP  6.10.17  15:34  Stránka 240

AUTORIZOVANÍ PRODEJCI
Aš: AŠSKÁ CA s.r.o., Hlavní 2747, 354528825; BENEšOV: ADVENTURE PLUS, Václava ŘÍHOVÁ, Masarykovo náměstí 102, 317728443; MEDIATOUR, Juraj SCHUMMER, Tyršova 
175, 317725990; BEROUN: ČAS, Blanka KADEŘÁBKOVÁ, Havlíčkova 7, 311625762; JK TRAVEL, Jana KODADOVÁ, Husovo náměstí 175, 311600000; BÍlINA: AJA TOUR,  
Jaroslava FÁROVÁ, Komenského 27, 417535874; BlANskO: AIKO TOUR, Tomáš ZUKAL, Svitavská 1, 516418629; S-TOUR BLANSKO s.r.o., Rožmitálova 14, 516417035;  
BOhUmÍm: START, Ing. Eva ROZSYPALOVÁ, Studentská 1225, 604111252; BOskOVICE: SLUNCE A SNÍH, Mgr. Jana VÍTKOVÁ, Růžové náměstí 3, 605454249; BRANDýs NAD 
lABEm: NEON TRAVEL, Ondřej NĚMEČEK, Boleslavská 31, 733193991; PAO, Olga BAREŠOVÁ PAVLISOVÁ, Komenského náměstí 1267/7, 326902848; BRNO: ANET, Hana 
ADAMCOVÁ, Milady Horákové 8, 777674725; CÉ KÁ SERVIS s.r.o., Kotlářská 53, 541212779; INVIA.CZ, a.s., Cejl 105/107, 533111533; STUDENT AGENCY K.S., Náměstí  
Svobody 17, 542424242; VALDIVIA TOUR s.r.o., Železná 505/26, 543214800; Agentura ZÁJEZDY.CZ, a.s., Veselá 199/5, 800656630; SUMMIT TOUR s.r.o., Zahradnická 223/6, 
773647900; BRUNTál: LUKEŠOVÁ, Monika LUKEŠOVÁ, Náměstí Míru 7, 554712847; Bystřice pod Hostýnem: KYŠÁKOVÁ, Lenka KYŠÁKOVÁ, Dolní 1567, 573378193; 
Čáslav: EL-TOUR, Ludmila ZÁRUBOVÁ, Nám. J. Žižky z Trocnova 172, 327314469; Čelákovice: KADLECOVÁ, Lenka KADLECOVÁ, Masarykova 780, 608303903; Červený 
kOsTElEC: SUR s.r.o., Havlíčkova 654, 498100657; Česká třeBová: ČILE, Lenka ČÍŽOVÁ, Hýblova 286, 777025093; Český Brod: ČESKOBRODSKÁ CA, Náměstí Arnošta 
z Pardubic 46, 321622651; Český těšín: VITALITA TRAVEL, JAROSLAV WALCZYSKO, Hlavní třída 31, 558711804; děČín: JATOUR, JUDr. Josef JANŮ, Masarykovo náměstí 
190/17, 412516313; doBříš: GLOBTOUR, Ing. Eva TRUBAČOVÁ, Pražská 1752, 318520059; domažlice: SUNNY.CZ, Barbora ŠEŠULKOVÁ, Náměstí Míru 129, 721177828; 
dvůr králové nad laBem: MENCLOVÁ CA, Jana MENCLOVÁ, Palackého 106, 499629139; FRýDEk - mÍsTEk: SLOVÍKOVÁ, Lucie SLOVÍKOVÁ, Radniční 10, 558633867; 
SLUNÍČKO, Renata SIKOROVÁ, Nádražní 1100, 558629104; Havířov: DIANA TOUR, Marcela DLOUHÁ, Dlouhá třída 470/17, 596813005; LETEM SVĚTEM, Silvie TROJANOVÁ, 
Dlouhá třída 29, 596812615; HavlíČkův Brod: ADA TOUR, Ing. Jana FISCHEROVÁ, CSc., Havlíčkovo náměstí 56, 569428464; M TOUR, Dolní 227, 569424267; HluČín:  
CIMEA, Anna TRÖSTROVÁ, Mírové náměstí 5/5, 595042240; RS TRAVEL, Anna SLIVKOVÁ, Hornická 5, 595046359; hODONÍN: LIDO, Jitka KRABIČKOVÁ, Nár. Třída 4, 
518342867; REDO, Jana RYŠAVÁ, Dolní Valy 1, 518343641; Horažďovice: CIAO - HŽ, Ciao..., cestovní kancelář, s.r.o., Mírové náměstí 15, 376511999; Hradec králové: 
B&K TOUR, Komenského 249, 495408198; KAMILA, Švehlova 463, 495580252; hRANICE: VIA TOUR, Zdenka ZACHAROVÁ, Svatoplukova 79, 581601293; hUmPOlEC:  
ADORES s.r.o., Nerudova 185, 565533296; HLINÍK, Martina ŠIMONOVÁ, Svatopluka Čecha 665, 608222933; ChEB: LEVOROVÁ, Alexandra LEVOROVÁ, Svobody 31, 
723974484; ChlUmEC NAD CIDlINOU: CHLUMECKÁ CA, Lenka RAKOUSKÁ, Klicperovo náměstí 11, 495485764; cHoceň: MAUNA KEA, BcA. Veronika ŠTĚRBOVÁ, Tyršovo 
náměstí 298, 606076097; VS TOURS, Věra SCHMITTOVÁ, Kollárova 1045, 465471588; ChRUDIm: JAKUBÍKOVÁ, Ing. Ivana JAKUBÍKOVÁ, Filištínská 28, 469638788; ŠŤASTNÝ 
DEN s.r.o., Havlíčkova 99, 469333999; AGENTURA ŠŤEPÁNKA s.r.o., Břetislavova 61, 469622768; JABlONEC NAD NIsOU: CESTA SNŮ, Jan HÜBNER, Dvorská 8, 488572019; 
HONZOVÁ - SEDLÁKOVÁ, Lenka SEDLÁKOVÁ, E. Floriánové 2, 483320976; INDIVINDI s.r.o., Jiráskova 9, 483306627; LAGUNA CA, Helena NĚMEČKOVÁ, Dolní Náměstí 594/14, 
483315465; JEsENÍk: MONDI-TOUR s.r.o., Palackého 1333/1, 584409423; JiČín: FARSKÁ, Milena FARSKÁ, Valdštejnovo náměstí 88, 493538818; SPORTCENTRUM, Jan 
SOCHOR, Valdštejnovo náměstí 2, 493531977; ZÁJEZDY JIČÍN s.r.o., Židovská 68, 493525696; Jílové u  děČína: MC TRAVEL, Miluše CYRIUSOVÁ, Přemyslova 302/8, 
412551200; Jílové u praHy: AGENTURA 97 s.r.o., Chotouň 97, 241951214; JindřicHův Hradec: HRONOVÁ, Dana HRONOVÁ, Růžová 40/II, 384321649; kARVINá - 
nové město: SVATKA TOURS, Alena GONDEKOVÁ, Čapkova 1515/19, 596323151; kARVINá 1 - FRyšTáT: TOP TOUR, Danka MERTOVÁ, Karola Sliwky 128/14, 596315010; 
kdyně: CAMPANA, Náměstí 131, 379311272; klADNO: ALKA, Jitka HANZLOVÁ, Italská 2369, 312682349; MONTY s.r.o., Italská 2316, 311215900; STELLA, BIG TIME s.r.o., 
CA Stella, Kleinerova 1471, 312245270; SUNRISE, Laura KLOKOČNÍKOVÁ, Floriánská 576, 312249300; WTC, Náměstí Starosty Pavla 10, 312240285; Z-TOUR, Ing. Dana 
ZÍKOVÁ, Tyršova 1002, 312242651; klášterec nad oHří: CILINDR, Mgr. Jitka KUBRTOVÁ, Petlerská 416, 603757417; klATOVy: JAROŠÍK, Miloslav JAROŠÍK, Nám. Míru 64/I, 
376310279; kOlÍN: GLOBUS TOUR CZ spol. s.r.o., Na Hradbách 155, 321718718; ROJA TOUR, Jana SYŘÍNKOVÁ, Rubešova 61, 321623292; kopřivnice: CK Agentura Fox, 
s.r.o., Záhumenní 1152, 556808250; IMPULS, Vladimíra HOUŠŤAVOVÁ, Štefánikova 1155/27, 556808780; kOsTElEC NAD ORlICÍ: TANUS s.r.o., Dukelských hrdinů 900, 
494323493; kRAlOVICE: ANDRIAS Tour, s.r.o., Nám. Osvobození 35, 373317180; kRAlUPy NAD VlTAVOU: ABACA, Lenka MALÍKOVÁ, Jungmannova 89, 326550480; 
kroměříž: Kroměřížská CK TINA s.r.o., Farní 95, 573342244; láNy: BOČKOVÁ, Marie BOČKOVÁ, Lesní 362, 313502150; ledeČ nad sázavou: NONA, Ing. Jana NOVÁKOVÁ, 
Husovo náměstí 139, 569731087; lETOhRAD: SUPERPOBYTY, SECURITYNET.CZ s.r.o., Orlice 168, 734475747; lIBEREC: BELLA TOUR, Lenka DOBEŠOVÁ, Palachova 1404, 
486103007; lipník nad BeČvou: GTOUR group s.r.o., 28. října 602, 581771503; lITOVEl: BAVI, Viktor KOHOUT, Náměstí Přemysla Otakara 754, 585371076; lITVÍNOV: 
JORDAN, Lenka KARAGAVRILIDISOVÁ, 9. května 2041, 476732453; lOUNy: DANATOUR, Danuše KOBLIŽKOVÁ, Pražská 898, 415655906; IVA, Ivana BARTOŠOVÁ, Žatecká 
146, 415652848; TAM I ZPĚT, Jan GABRIEL, Vrchlického 781, 415652086; lysá NAD lABEm: EVENTOUR, Ing. Evžen ŠULC, Masarykova 209, 325551595; mariánské lázně: 
INFORMSERVIS, Ing. Alena DOLEŽALOVÁ, Hlavní 222, 603242564; TOUR CENTRUM, Irena HORÁČKOVÁ, Poštovní 160, 354622405; mělník: ASTRA TOUR, Stuff s.r.o., 
Náměstí Míru 4, 603142023; GALATOUR, Jakub INGALA, Nám. Karla IV. 3359, 315623915; mOhElNICE: TOURINFO, Vladimíra MACHÁLKOVÁ, Náměstí Tyrše a Fügnera 3, 
583430047; mOsT: ASPEN TOUR s.r.o., Radniční 1/2, 476000027; A-TURIST s r.o., Budovatelů 2375, 476700470; NáChOD: A - Z TRAVEL, Marcela DRAŠNAROVÁ, Palackého 
27, 491423688; nové město nad metuJí: CIS - cestovní agentura s.r.o., T.G.Masaryka 69, 491471073; nové strašecí: ALLEGRO, Ing. Ivana KAPKOVÁ, Čsl. armády 172, 
313573700; NymBURk: MATOUŠEK, Ing. Petr MATOUŠEK, Na Příkopě 61, 325616348; nýřany: RODATOUR, Dagmar SOJKOVÁ, Benešova 745, 377932266; opoČno: 
MARIN, Miroslava POČAROVSKÁ DiS., Nádražní 167, 494667848; orlová - lutyně: JEŽOVÁ, Věra JEŽOVÁ, Masarykova třída 1325, 596516387; SUN TRAVEL, Pavlína 
ŠORMOVÁ, F. S. Tůmy 1200, 597603619; OsTRAVA: AGENTURA Hana s.r.o., Dvořákova 12, 596120694; CK HB TOUR s.r.o., Francouzská 6167, 596913030; HRUBÁ, Alena 
HRUBÁ, Alšovo náměstí 691, 596911511; TRAVEL CENTRUM, Mgr. Hana PŘINDIŠOVÁ, Tyršova 20, 596111122; LUMIS, Lukáš SVĚTLÍK, Teslova 1129/2b, 603984297; OsTROV 
nad oHří: LEMON TOURS s.r.o., Hlavní třída 982, 353615255; PARDUBICE: STŘÍDOVÁ, Jaroslava STŘÍDOVÁ, Čadské 1120, 466304606; pelHřimov: KOTRČOVÁ, Marie 
KOTRČOVÁ, Růžová 82, 565323102; plzeň: A-TURIST P, Jana LEFLEROVÁ, Husova 5, 377222207; DUNA, spol.s r.o., Riegrova 10, 377226319; ENERGOSLUŽBY s.r.o., 
Guldenerova 17, 371102471; podBořany: AZURO, Marie KUNEŠOVÁ, Přátelství 411, 415722454; poděBrady: IVANKA, Barbora HELLEROVÁ, Havlíčkova 53, 606893670; 
PRAhA 1: INVIA.CZ, a.s., U Půjčovny 2, 226000622; Agentura ZÁJEZDY.CZ,a.s., Jindřišská 941/24, 565656761; PRAhA 10: Gala-travel, s.r.o., Švehlova 1391/32, 271752362; 
PRAhA 2: Cestuj.cz, s.r.o., Perucká 7, 224999550; PRAhA 3: SUPERZÁJEZDY.CZ, Lukáš ADÁMEK, Chrudimská 2a, 272743981; PRAhA 4: Cestovní kancelář FISCHER, a.s., 
Na Strži 65/1702, 596915232; FLY UNITED s.r.o., Bartůňkova 717/3, 271096360; NUBIS, Zdeněk KOCHTA, Arkalycká 757, 222365747; PRAhA 5: TRAVEL GROUP s.r.o. - 
Dovolenkování.cz, Pecháčkova 1242/4, 732402202; PRAhA 6: LAST.CZ, s.r.o., V Podbabě 118/25, 227222277; PRAhA 7: ESO-travel a.s., Korunovační 22, 233377711-15; 
LEVNÉ ZÁJEZDY s.r.o., Poupětova 1128/22, 270005170; PRAhA 8: iSTEP s.r.o., TRAVEL PORTAL, Karolínská 650/1, 234121121; PRAChATICE: OCEAN CZ, s.r.o., Zvolenská 30, 
388318746; přelouČ: ANNASTA, Anna ŠANDOVÁ, 28. října 146, 466958076; HOLIDAY TIP, Lenka VAŇKOVÁ, Perštýnské náměstí 181, 774075755; příBram: Lucie Travel, 
spol. s r.o., Václavské náměstí 144, 318630837; RAkOVNÍk: RASTA, Jana KOUTOVÁ DiS., Trojanova 37, 313517384; CK ROTERA s.r.o., Nádražní 4, 313513371; ROkyCANy: 
ŠKODA AVIA TOUR, Zdeněk ŽIVNÝ, Palackého 15, 371728777; ROUDNICE NAD lABEm: 1.CESTOVNÍ, František SCHERBAUM, Jungmannova 1033, 602260782; H-TOUR, Olga 
HOLUBOVÁ, Alej 17. listopadu 812, 416815590; rožnov pod radHoštěm: ARENDÁŠOVÁ, Jana ARENDÁŠOVÁ, Meziříčská 774, 571657080; říČany: BENONI, Marie 
BENONI, CA BENONI, 17. listopadu 243/15, 323604365; sedlČany: FRIEDOVÁ, Anna FRIEDOVÁ, Nám. T.G.M. 165, 735889444; slavČín: SUN TOUR s.r.o., Mladotické 
nábřeží 848, 604257087; soBěslav: EVA, Eva NEUMANNOVÁ, Náměstí Republiky 57, 777245568; sOkOlOV: F&K TRAVEL s.r.o., Staré náměstí 37, 352623319; M SPORT, 
Pavel KLEPIŠ, Nám. Budovatelů 1407, 733537287; sTARá BOlEslAV: BOHEMIA, Jana SVATOVÁ VÍCHOVÁ, Boleslavská 240, 608051562; sTRAkONICE: CIAO…, cestovní 
kancelář s.r.o., U Sv. Markéty 58, 383323450; STRAKOTOUR, s.r.o., Palackého náměstí 86, 383321964; sUšICE: TEMPO TOURS SUŠICE s.r.o., Náměstí Svobody 6, 376528389; 
sVITAVy: PALMA, Alena FRANCOVÁ, Nám. Míru 89, 461541000; šTERNBERk: BARTOŇKOVÁ, Eva BARTOŇKOVÁ, ČSA 7, 585013470; štětí: Štětská cestovní agentura s.r.o., 
Krátká 64, 416810605; TAChOV: ČERNÝ, Zdeněk ČERNÝ, K. H. Borovského 520, 374725707; TANVAlD: BEZVACESTOVÁNÍ.CZ, Klára ŠOURKOVÁ, Krkonošská 90, 608027703; 
TEPlICE: ASSIST- your way s.r.o., U Nemocnice 3064, 417532820; TEP TOUR, Anna SCHÖNMANNOVÁ, Masarykova třída 652/18, 417577738; TRUTNOV: CESTOVANÍ SNŮ, 
Miroslava KOHUTOVÁ, Smetanova 807, 724513656; GOJMI-TOUR s.r.o., Bulharská 61, 499818364; třeBíČ: ADRIATIC TOUR s.r.o., Smila Osovského 42/6, 568840340; 
ALCAMPOS, Ludmila NECHVÁTALOVÁ, Smila Osovského 40/10, 568840804; ANCLA TOUR, Marcela PRUKNEROVÁ, Soukupova 14/77, 723140370; LOSTRIS, Petr HÁJEK, 
Karlovo náměstí 33, 568841281; třinec: BESKYD-EURO s.r.o., Palackého 397, 558997200; ISLA, Michaela VILÍMOVÁ, Dukelská 1137, 558989858; MARTED, Miroslav JŮVA, 
Náměstí Svobody 528, 558321726; TýNEC NAD sáZAVOU: GLOBUS, Petra BOBKOVÁ, Jílovská 504, 317701888; uHerské Hradiště: KŘENOVÁ, Jitka KŘENOVÁ, Masarykovo 
náměstí 34, 572550420; UhERský BROD: DALIMA, Dagmar HRADECKÁ, Moravská 83, 572637026; ÚsTÍ NAD lABEm: URBÁNKOVÁ, Kamila URBÁNKOVÁ, Mírové náměstí 99/23, 
475213003; ÚsTÍ NAD ORlICÍ: Agentura CAM s.r.o., M.R. Štefánika 234, 465527696; valašské meziříČí: BOB TOUR, Vladimíra JUŘIČKOVÁ, Poláškova 32, 571620619; CA LAST 
MINUTE, s.r.o., Mostní 98/8, 571610111; VIA TOURS, Vlasta BĚLÍKOVÁ, Stříbrná 676, 571612606; VARNsDORF: TKÁČ, Bc. Milan TKÁČ, Třída Legií 2268, 412372755; velké 
meziříČí: NEKO TOUR, Ing. Jana NECIDOVÁ, Náměstí 165, 566524663; VImPERk: KCK cestovní kancelář s.r.o., 1. máje 74, 388411366; VlAšIm: YVETTA CA, Yveta KATROVÁ, 
Riegrova 1828, 317847132; VRChlABÍ: Vrchlabská CK, s.r.o., Krkonošská 203, 499421131; VyškOV: COLUMBUS s.r.o., Masarykovo nám. 4, 517333255; SWISS SERVICE, JUDr. 
Josef GERYK, Masarykovo náměstí 42, 517333300; záBřeH: PRADĚD, Eva VALNOHOVÁ, Valová 2, 583455596; zastávka u Brna: HAVLÁT, Jiří HAVLÁT, Zakřany 157, 734695161; 
ZlÍN: YOUTOURS, s.r.o., Bartošova 15, 577210058; ZNOJmO: JINÁ, Jitka NAHODILOVÁ, Hakenova 25, 515227147; PARTNER AG, Leona VACULOVÁ, Horní náměstí 10, 515224663; 
žatec: JAROTOUR, Alena FENCLOVÁ, Nám. Svobody 42, 415710236; CK PALMERA, Jiří HARAJDA, Obránců Mírů 1924, 415710031
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POBOČKY CK ČEDOK ČEDOK PARTNER

PRODEJNÍ MÍSTA CK ČEDOK

CK ČEDOK BRNO
Nádražní 10/654
602 00 Brno-město
542 321 267; 542 211 562
cedok-brno@cedok.cz

CK ČEDOK BRNO
Otevřeno 7 dní v týdnu
Nákupní centrum Olympia
U Dálnice 777
664 42 Modřice
543 250 509; 543 250 549
cedok-brno-olympia@cedok.cz

CK ČEDOK BRNO
Otevřeno 7 dní v týdnu
Globus Brno
Hradecká 40
621 00 Brno
724 626 833
cedok-brno-globus@cedok.cz

CK ČEDOK ČESKé BuDěJOviCE
nám. Přemysla Otakara II. 39
370 01 České Budějovice
387 202 859; 387 202 860
cedok-cbudejovice@cedok.cz

CK ČEDOK FRýDEK - MÍSTEK
J. V. Sládka 34
738 01 Frýdek-Místek
558 434 877; 558 431 472
cedok-frydek-mistek@cedok.cz

CK ČEDOK HRADEC KRálOvé
Gočárova 1288-89
500 02 Hradec Králové
495 534 620; 495 534 621
cedok-hradeckralove@cedok.cz

CK ČEDOK JiHlAvA
Masarykovo nám. 644/26
586 01 Jihlava
567 310 064
cedok-jihlava@cedok.cz

CK ČEDOK KARlOvY vARY
Dr. Bechera 23
360 39 Karlovy Vary
353 234 249; 353 227 837
cedok-karlovyvary@cedok.cz

CK ČEDOK KARviNá
Masarykovo nám. 21/11
733 01 Karviná
596 311 010; 596 311 009
cedok-karvina@cedok.cz

CK ČEDOK liBEREC
Obchodní centrum Forum
Soukenné náměstí 669/2a
460 01 Liberec
�485 105 215, 485 105 727,  

774 735 732
cedok-liberec@cedok.cz

CK ČEDOK liBEREC
Otevřeno 7 dní v týdnu
Obchodní centrum Nisa
České Mládeže 456
460 03 Liberec
482 317 670, 724 626 882
cedok-liberec-nisa@cedok.cz

CK ČEDOK liTOMěřiCE
Dlouhá 194/47
412 42 Litoměřice
416 731 318
cedok-litomerice@cedok.cz

CK ČEDOK MlADá BOlESlAv
T. G. Masaryka 1009/III
293 01 Mladá Boleslav
326 326 903, 724 626 749
cedok-mladaboleslav@cedok.cz

CK ČEDOK MOST
Tř. Budovatelů 3067
434 84 Most
476 704 504; 476 704 455
cedok-most@cedok.cz

CK ČEDOK OlOMOuC
nám. Národních hrdinů 622/4
779 00 Olomouc
585 225 235; 585 228 832
cedok-olomouc@cedok.cz

CK ČEDOK OlOMOuC
Otevřeno 7 dní v týdnu
Galerie Šantovka
Polská 1201/1
779 00 Olomouc
585 436 540
cedok-olomouc-santovka@cedok.cz

CK ČEDOK OSTRAvA
30. dubna 2b
702 00 Ostrava
596 121 384; 596 124 087
cedok-ostrava@cedok.cz

CK ČEDOK OSTRAvA
Otevřeno 7 dní v týdnu
Avion Shopping Park Ostrava
Rudná 3114/114
700 30 Ostrava – Jih
595 782 648; 595 782 642
cedok-ostrava-avion@cedok.cz

CK ČEDOK PARDuBiCE
Palackého 1947
530 02 Pardubice
466 511 521; 466 513 240
cedok-pardubice@cedok.cz

CK ČEDOK PÍSEK
Velké nám. 1
397 01 Písek
382 213 096; 382 212 001
cedok-pisek@cedok.cz

CK ČEDOK PlzEň
Prešovská 10, 301 00 Plzeň
377 222 609; 377 222 625
cedok-plzen@cedok.cz

CK ČEDOK PRAHA
Na Příkopě 857/18 
(vchod z ul. Nekázanka)
110 00 Praha 1
��224 197 637, 224 197 699,  

224 197 632
halazajezdy@cedok.cz
cedok-prikopy@cedok.cz

CK ČEDOK PRAHA
Vestibul stanice Metra „A“ Můstek
110 00 Praha 1
224 224 461
cedok-mustek@cedok.cz

CK ČEDOK PRAHA
Otevřeno 7 dní v týdnu
OC Chodov
Roztylská 2321/19
148 00 Praha 4
272 075 000
cedok-chodov@cedok.cz

CK ČEDOK PRAHA
Otevřeno 7 dní v týdnu
Centrum Arkády Pankrác
Na Pankráci 1727/86
140 00 Praha 4
241 411 363
cedok-pankrac@cedok.cz

CK ČEDOK PRAHA
Otevřeno 7 dní v týdnu
Metropole Zličín
Řevnická 121/1
155 21 Praha 5 – Zličín
226 082 237; 226 082 410
cedok-zlicin@cedok.cz

CK ČEDOK PRAHA
Otevřeno 7 dní v týdnu
Centrum Nový Smíchov
Plzeňská 233/8
150 00 Praha 5
257 941 551; 257 941 552
cedok-smichov@cedok.cz

CK ČEDOK PRAHA
Otevřeno 7 dní v týdnu
Obchodní centrum Letňany
Veselská 663
199 00 Praha 9 – Letňany
221 743 107
cedok-letnany@cedok.cz

CK ČEDOK TáBOR
Tř. 9. května 2471
390 02 Tábor
381 252 235
cedok-tabor@cedok.cz

CK ČEDOK TEPliCE
Otevřeno 7 dní v týdnu
Nákupní centrum Galerie
Nám. Svobody 3316
415 01 Teplice
417 534 171, 417 534 172
cedok-teplice@cedok.cz

CK ČEDOK ÚSTÍ NAD lABEM
Hrnčířská 57/10
400 01 Ústí nad Labem - centrum
475 220 382; 475 220 384
cedok-ustinl@cedok.cz

CK ČEDOK zlÍN
Kvítkova 80, 760 43 Zlín
577 210 567; 577 210 705
cedok-zlin@cedok.cz

CK ČEDOK ŽďáR NAD SázAvOu
Nám. Republiky 292/32
591 01 Žďár nad Sázavou
566 623 648
cedok-zdar@cedok.cz

BlANKA RAuDOvá,  
BENEšOvSKá CA
Pražská 1696/2 
256 01 Benešov
317 723 491
info@benesovskaca.cz

JiTKA GOTTliEBEROvá
Nám. T. G. Masaryka 172
470 01 Česká Lípa 
487 823 155
gottlieberova@tiscali.cz 

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

ing. EvA TRuBAČOvá
Pražská 1752
26301 Dobříš
318 520 059
ca.dobris@centrum.cz

AOM Cz, s.r.o. BENE CA
Msgre. B. Staška 66
344 01 Domažlice
379 722 266
ca.bene.domazlice@iol.cz 

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

lADA šiMKOvá, CA lAviA
Palackého 3996
430 01 Chomutov 
792 405 105
cedok@calavia.cz 

AlENA KOšÍČKOvá
Valdštejnovo nám. 99
506 01 Jičín 
493 531 536
alfajicin@iol.cz 

iRENA HADRAvOvá
Panská 136/1
377 01 Jindřichův Hradec 
384 361 099
irena.hadravova@cedokpartnerjh.cz 

PAvEl REGáSEK
Panská 136/1
377 01 Jindřichův Hradec
384 361 099
regasek@dkopen.cz

MiCHAElA WEiSSOvá JElÍNKOvá, 
CA MK – TOuR
Kpt. Jaroše 510
432 01 Kadaň 
474 342 727
mktour@atlas.cz 

lC KONTAKT s.r.o.
T. G. Masaryka 2725 
272 01 Kladno
312 242 382
lck4@lck.cz 

TOMáš zAHálKA, CA 
EuROCENTRuM
Tyršova 880
517 41 Kostelec nad Orlicí 
494 323 878
eurocentrum@eurocentrum.cz 

JAROSlAvA MAREšOvá, 
KuTNOHORSKá CA
Palackého náměstí 330
284 01 Kutná Hora 
327 512 331, 797 703 897
kca@atlas.cz 

luDMilA KEllEROvá, lM TOuR
Gen. Hlaďo 22
741 11 Nový Jičín 
556 701 598, 720 101 648
Ludmila.kellerova@seznam.cz 

MiROSlAv GillAR, lM TOuR
Gen. Hlaďo 22
741 11 Nový Jičín 
736 534 945
mirek.gillar@ktknet.cz

ATlAS záJEzDů s.r.o.
Horní náměstí 3
746 01 Opava
553 711 202
prodej@atlas-zajezdu.cz 

CK SOuČEK S.R.O.
Palackého 20
750 02 Přerov
581 706 050
provck@soucek.cz 

TOMáš zAHálKA,  
CA EuROCENTRuM
Svatohavelská 66
516 01 Rychnov nad Kněžnou
494 532 949
eurocentrum@eurocentrum.cz

ivETA RiCHTEROvá, CA viTATuR
Masarykovo náměstí 138/13
274 01 Slaný
608 339 918
vitatur@cavitatur.cz

PaedDr. lADA EiDNER, CK lADA
Bulharská 54
541 01 Trutnov
499 819 018
cklada@lada-trutnov.cz 

BENFiCA s.r.o.
Nám. Svobody 527
739 61 Třinec 
558 331 959
info@benfica.cz 

vS TRAvEl CESTOvNÍ  
AGENTuRA s.r.o.
Nám. Svobody 1321
755 01 Vsetín
571 437 721 
vs.travel@seznam.cz

iNTERNETOvý ON-liNE PRODeJ
24 hodin denně na www.cedok.cz
Telefonické informace a rezervace na modré lince Čedok 800 112 112

Údaje uvedené v katalogu byly zpracovány na základě informací dostupných a platných v době jeho zpracování. 
Čedok si vyhrazuje právo na jejich změnu. Tiskové chyby v katalogu i ceníku jsou vyhrazeny.
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uvítáme vaše připomínky k tomuto katalogu.
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